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iv. Προλογικό σημείωμα 

 

 Ονομάζομαι Παλουκίδου Σοφία και είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και 

Τεχνών, στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και την Κατεύθυνση 

της «συνεχούς εκπαίδευσης». 

 Η παρούσα εργασία με θέμα «Τα κίνητρα των ενηλίκων για την εκμάθηση 

βαλκανικών, σλαβικών και ανατολικών γλωσσών»  αποτελεί τη μείζονα 

μεταπτυχιακή εργασία, η οποία εκπονήθηκε κατά το τελευταίο έτος του 

προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και παραδόθηκε τον Αύγουστο του 2016. 

  

v. Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία εξετάζει τη σημασία των κινήτρων στην εκμάθηση 

ξένων, μη δυτικών γλωσσών ενηλίκων εκπαιδευόμενων σε Α.Ε.Ι. και σε φορείς 

τυπικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, επιχειρείται να αποδειχθεί η σχέση συνάφειας 

των παραγόντων της «Κλίμακας Συμμετοχής στην Εκπαίδευση» του R. Boshier για 

πρώτη φορά με τη διδασκαλία των βαλκανικών, σλαβικών και ανατολικών γλωσσών. 

Παράλληλα, διερευνάται η σημασία των γλωσσών στο σύγχρονο πολιτισμικό και 

εκπαιδευτικό πλαίσιο και η συμβολή αναφορικά με αυτές των φορέων διδασκαλίας 

βαλκανικών, σλαβικών και ανατολικών γλωσσών στην Ελλάδα. Τέλος, μέσα από το 

ερευνητικό μέρος της εργασίας, επιχειρείται η ανάδειξη (i) των κινήτρων των 

ενηλίκων στην εκμάθηση ξένων γλωσσών καθώς και η ανάδειξη (ii) των κινήτρων 

των φοιτητών στην επιλογή και την εκμάθηση μιας βαλκανικής, σλαβικής ή/και μιας 

ανατολικής γλώσσας. 

Λέξεις-Κλειδιά: βαλκανικές-σλαβικές-ανατολικές γλώσσες, κίνητρα μάθησης, 

εκπαίδευση ενηλίκων, κλίμακα Boshier. 

 

vi. Abstract 
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This paper examines the importance of motivation in adult education 

according to foreign, non-Western languages in Universities and in formal education 

institutions. Specifically, it’ s an attempt to demonstrate the relevance of the factors in 

“Education Participation Scale” by R. Boshier for the first time on the teaching of 

Balkan, Slavic and Eastern languages. At the same time, the paper explores the 

importance of language in contemporary cultural and educational context and the 

contribution regarding these Balkan, Slavic and Eastern languages teaching 

institutions in Greece. Finally, the research attempts to show (i) the motivations in 

adult education according of foreign languages and to emerge (ii) the students’ 

motivation in choosing and learning a Balkan, Slavic and / or an Eastern language. 

Key-words: Balkan-Slavic-Eastern languages, motivation in learning, adult 

education, Boshier scale.  
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 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Αφετηρία-Αφόρμηση έρευνας  

  

Κατά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών, είναι αναμενόμενο για 

κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή να έχει όχι μόνο ολοκληρώσει τις βασικές γνώσεις του 

πεδίου όπου εξειδικεύτηκε αλλά, επιπλέον, να έχει συνειδητά καταλήξει στο θέμα 

εκείνο που θα αποτελέσει ουσιαστικά το επιστέγασμα της θεωρητικής του 

κατάρτισης. Με άλλα λόγια, η μεταπτυχιακή εργασία όχι μόνο θα αναδεικνύει το 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο και το χαρακτήρα του φοιτητή αλλά θα πρόσκειται και στα 

ιδιαίτερα προσωπικά ενδιαφέροντα και τις αναζητήσεις του.  

Για τους παραπάνω λόγους, επομένως, στο πλαίσιο της δικής μου 

μεταπτυχιακής εργασίας, αποφασίσαμε να ασχοληθώ με τα «Τα κίνητρα των 

ενηλίκων για την εκμάθηση βαλκανικών, σλαβικών και ανατολικών γλωσσών», ένα 

θέμα το οποίο συνδυάζει τόσο το ζήτημα της εκπαίδευσης των ενηλίκων και τη 

θεωρία των κινήτρων όσο και γλωσσικά-γλωσσολογικά ζητήματα.  

Με τον τρόπο αυτό, επιθυμώ μια οργανική σύζευξη των ήδη κεκτημένων 

γνώσεων που έχω αποκομίσει από το Τμήμα Φιλολογίας Α.Π.Θ. με τις ειδικότερες 

και στοχευμένες γνώσεις που αυτό το χρονικό διάστημα στο παρόν μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα ολοκληρώνω. 

 

 

1.2 Αναγκαιότητα έρευνας   

 

Η παρουσία της γλώσσας σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας 

είναι από κάθε άποψη δυναμική. Η γνώση μιας γλώσσας κρίνεται καθοριστική για το 

άτομο, προκειμένου να επικοινωνήσει με τα άλλα άτομα, να εργαστεί και να 

αποκτήσει άλλες γνώσεις που ανήκουν σε πολιτισμικό πλαίσιο διαφορετικό από το 

δικό του.  

Η στενή σύνδεση της ελληνικής εκπαίδευσης με την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική 

πολιτική, όμως, επιτάσσει και τη διδασκαλία ευρωπαϊκών γλωσσών καθ’ όλη τη 

διάρκεια της τυπικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έτσι, προτάσσεται και μια 

επικοινωνία ανάμεσα στα κράτη της Ευρώπης, τις γλώσσες, την ιστορία και τον 
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πολιτισμό τους. Η ευρωπαϊκή κουλτούρα γίνεται κοινό κτήμα κάθε Ευρωπαίου 

πολίτη και κάθε έκφανσή της, από τη γλωσσική έως την πολιτική, αποτελεί μια οικεία 

συνθήκη.  

Η γνωριμία, η εξοικείωση και η διεπικοινωνία αυτή υπαγορεύεται, σε ένα 

πολύ μεγάλο βαθμό, από τη διαδικασία διδασκαλίας ξένων γλωσσών μέσω της 

τυπικής εκπαίδευσης των κρατών-μελών της ευρωπαϊκής Ένωσης.   

Η διαδικασία αυτή της διδασκαλίας ξένων γλωσσών περιλαμβάνει όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης και κρίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της ευρύτερης 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ξεκινά ήδη από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 

ολοκληρώνεται σε προγράμματα σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης.  

Η διδασκαλία αυτή, όμως, όπως είναι αναμενόμενο, αναφέρεται στις 

διαδεδομένες γλώσσες, τις «δυτικές» και όχι σε όσες υπάγονται στην Ευρώπη από 

άποψη, γενικότερα, γεωγραφίας και, ειδικότερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση από άποψη 

γεωπολιτικής σημασίας.  

Για το λόγο αυτό, όχι μόνο υπάρχει τεράστια συνάφεια της διδασκαλίας τους 

με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τόσο όσον αφορά τους ανηλίκους όσο όσον αφορά τους 

ενηλίκους, αλλά και οι σχέσεις αυτές και τα κίνητρα μάθησης έχουν διεξοδικά 

ερευνηθεί. 

Όσο κι αν η επιλογή αυτή θεωρείται λογική από τις εθνικές πολιτικές των 

κρατών, τόσο περιορίζεται το εύρος της επικοινωνίας των γλωσσών μεταξύ τους. Πιο 

συγκεκριμένα, όχι μόνο παρεμποδίζεται η επικοινωνία με τις υπόλοιπες γλώσσες 

αλλά, επιπλέον, εκλείπει σχεδόν ολοκληρωτικά η επικοινωνία με τις γλώσσες εκτός 

ευρωπαϊκού γεωγραφικού και πολιτισμικού χάρτη.  

Μέσα από την παρούσα έρευνα αναμένεται να καταδειχθεί η σημασία των 

κινήτρων στην εκμάθηση των ξένων αλλά, στην περίπτωση αυτή, των μη 

ευρωπαϊκών, δυτικών γλωσσών και συγκεκριμένα των βαλκανικών, σλαβικών και 

ανατολικών. Ακόμη περισσότερο, η έρευνα εστιάζεται στα κίνητρα των ενηλίκων 

εκπαιδευόμενων σε Α.Ε.Ι. και σε φορείς τυπικής εκπαίδευσης. 

Το καινοτόμο στοιχείο της έρευνας είναι, επομένως, ότι για πρώτη φορά 

αναμένεται η διερεύνηση των κινήτρων αυτών στις συγκεκριμένες γλώσσες με βάση 

την Κλίμακα Συμμετοχής στην Εκπαίδευση του R. Boshier. 
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1.3 Δομή της εργασίας 

 

 Η παρούσα εργασία δομείται από δύο μέρη, ένα πρώτο μέρος, θεωρητικό και 

ένα δεύτερο μέρος, ερευνητικό. 

 Στο πρώτο μέρος της εργασίας, το θεωρητικό, εξετάζεται η σημασία των 

γλωσσών και γίνονται οι αναγκαίοι διαχωρισμοί τόσο ανάμεσα στη μητρική και τη 

δεύτερη γλώσσα ή την ξένη γλώσσα όσο ανάμεσα στις λεγόμενες «δυτικές» και τις 

μη δυτικές. 

 Ακολούθως, αναλύεται το ζήτημα της εκπαίδευσης των ενηλίκων και 

διερευνώνται τα κίνητρα των ενηλίκων ως προς την εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, 

διερευνώνται τα κίνητρα στην εκπαίδευση ενηλίκων στη δεύτερη ή την ξένη γλώσσα. 

Η σύνδεση με το ερευνητικό μέρος γίνεται μέσα από την εστίαση στην «Κλίμακα 

Συμμετοχής στην Εκπαίδευση» του R. Boshier. 

 Αμέσως έπειτα, κρίνεται αναγκαία η χαρτογράφηση των φορέων εκμάθησης 

βαλκανικών, σλαβικών και ανατολικών γλωσσών στην Ελλάδα, ώστε να καταστούν 

σαφή η γεωγραφική τους αναφορά αλλά και το ποιοτικό-ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο. 

Η χαρτογράφηση αυτή περιλαμβάνει δεδομένα για τη θέση και τον ρόλο κάθε 

ιδρύματος στη σύγχρονη εκπαίδευση, τη λειτουργία και το πρόγραμμα σπουδών τους. 

 Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, το ερευνητικό, παρουσιάζεται αρχικά η 

μεθοδολογία της έρευνας, οι υποθέσεις, οι στόχοι και η διαδικασία της. 

 Εφόσον τίθενται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις, ακολουθεί η έκθεση κα η 

ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

 Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας ελέγχονται ως προς τις υποθέσεις τους 

και γίνεται σύνδεση του θεωρητικού με το ερευνητικό μέρος της εργασίας. 

 Τα «Συμπεράσματα» της εργασίας παρουσιάζουν και σχολιάζουν τα 

αποτελέσματα της έρευνας σε σχέση με το θεωρητικό-βιβλιογραφικό μέρος και 

συνοψίζουν τη γενική εικόνα των δύο μερών. 
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2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

2.1 Πρώτη/μητρική γλώσσα 

 

Η πρώτη γλώσσα (first language) αποτελεί ένα αποτέλεσμα μάθησης που 

επισυμβαίνει στα πρώτα πέντε έως έξι χρόνια της ζωής του ατόμου. Υπό 

φυσιολογικές συνθήκες, το παιδί είναι ικανό μέχρι την ηλικία αυτή να κατακτήσει τον 

πρώτο κώδικα επικοινωνίας, δηλαδή τη μητρική του γλώσσα (mother tongue), 

συμβατικά, τη γλώσσα που μιλάει η μητέρα του. Η πρώτη αυτή γλώσσα θεωρείται, σε 

συμβατικές συνθήκες, μια δεδομένη, ομαλή και σταδιακή για το άτομο διαδικασία, η 

οποία δεν απαιτεί μια εκ του μη όντος προσπάθεια μάθησης. 

Η κατάκτηση της μητρικής γλώσσας αποτυπώνει ένα στοιχείο της ταυτότητας 

του ατόμου και καθορίζει τη γνώση των επόμενων. Τα χαρακτηριστικά που 

συνδέονται με την ύπαρξη της μητρικής γλώσσας είναι συγκεκριμένα για όλα τα 

άτομα αλλά ποικίλουν από άποψη ποιότητας (Skutnabb-Kangas, 1984). Συνεκδοχικά, 

για έναν λαό, η «μητρική» γλώσσα θεωρείται στοιχείο της εθνικής του ταυτότητας. 

Η πρόσκτηση της πρώτης ή μητρικής γλώσσας αποτελεί μια διαδικασία μη 

τυποποιημένη και, εν πολλοίς, ασυνείδητη. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το άτομο 

δέχεται από την παιδική του ηλικία τα γλωσσικά ερεθίσματα του οικογενειακού του 

περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα, μέσα από τη μίμηση αρχικά, να κατακτά σταδιακά τη 

λογική της γλώσσας και να γίνεται πολύ γρήγορα φυσικός της ομιλητής (Κόκκος, 

2002). 

 

2.2 Δεύτερη γλώσσα 

 

 Οι άνθρωποι είναι βιολογικά αλλά και πολιτισμικά ευδιάθετοι στην ανάπτυξη 

περισσοτέρων γλωσσικών κωδίκων. Έτσι, καθώς μεγαλώνει είναι ικανός, παράλληλα 

με τη μητρική του γλώσσα, να μάθει και μια επόμενη (Αθανασίου, 2001).  

Παραδοσιακά, η δεύτερη γλώσσα έπεται χρονολογικά, εφόσον πρώτη γλώσσα 

θεωρείται η μητρική. 

Σύμφωνα με τον Krashen, η εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας είναι μια 

διαδικασία πολύ διαφορετική από την εκμάθηση ή, μάλλον την απόκτηση, της 
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πρώτης/μητρικής γλώσσας. Στη δεύτερη γλώσσα ισχύουν διαφορετικοί κανόνες και 

άλλες στρατηγικές (Κόκκος, 2002). 

Στην εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας, η διαδικασία είναι τυποποιημένη και 

συνειδητή εκ μέρους του ατόμου. Εξαιρείται, στο σημείο αυτό, η περίπτωση της 

διγλωσσίας –ένα ζήτημα, πάντως, που μπορεί να αφορά και την τυποποιημένη/τυπική 

εκπαίδευση (Αθανασίου & Γκοτόβος, 2002).   

Ο δεύτερος κώδικας  επικοινωνίας είναι, επομένως, χρονολογικά 

μεταγενέστερος, αλλά και αξιολογικά υποδεέστερος, καθώς προϋποθέτει την 

πρόσκτηση του πρώτου. Σ’ αυτόν μπορεί να υπόκειται η εκμάθηση της «δεύτερης» 

είτε της «ξένης» γλώσσας ή η εκμάθηση και των δυο αυτών κατηγοριών. Αυτή η 

κατηγοριοποίηση αποτελούσε παλιότερα σημείο σύγχυσης, φαίνεται, όμως, πλέον να 

έχει ορθώς αποκατασταθεί (Μήτσης, 1998). 

Η δεύτερη γλώσσα «μαθαίνεται» από την επαφή και την επικοινωνία ή, όπως 

συμβαίνει κατά κόρον, μέσα από τη συστηματική διδασκαλία της. 

 

2.2.1 Ξένη γλώσσα 

 

Η δεύτερη γλώσσα, και κάθε επόμενη, κατηγοριοποιείται πλέον ως «ξένη» 

(foreign). Αλλά δεν είναι κάθε ξένη γλώσσα η δεύτερη. 

Σύμφωνα με την άποψη κάποιων εκπαιδευτικών, η εκμάθηση μιας ξένης 

γλώσσας είναι δυνατόν, απ’ τη μια, να συντελείται σε περιβάλλον όπου η γλώσσα 

αυτή, δηλαδή η δεύτερη, συνιστά το φυσικό μέσο επικοινωνίας και, κατά συνέπεια, 

το άτομο/μαθητής έχει τη δυνατότητα στο πλαίσιο του ευρύτερου κοινωνικού 

περιβάλλοντός του όχι μόνο να τη χρησιμοποιεί επικοινωνιακά (να μετέχει δηλαδή ως 

πομπός και ως δέκτης) αλλά και να βιώνει με άμεσο τρόπο τις πολιτιστικές αξίες που 

αυτή δηλώνει και εμπεριέχει.  

Απ’ την άλλη, είναι δυνατόν να συντελείται και σε περιβάλλον όπου η 

γλώσσα αυτή, χωρίς να συνιστά τον φυσικό τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των μελών 

της γλωσσικής κοινότητας, αποτελεί εντούτοις ένα ευρέως διαδεδομένο μέσο που 

προορίζεται για ειδικές χρήσεις (π.χ. γλώσσα του εμπορίου).  

Τέλος, η εκμάθηση της ξένης γλώσσας μπορεί να συντελείται σε περιβάλλον 

στο οποίο χρησιμοποιείται ως αποκλειστικό μέσο επικοινωνίας η μητρική γλώσσα 

των μαθητών, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ή στην καλύτερη περίπτωση ότι 
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είναι ελάχιστες οι ευκαιρίες για επικοινωνιακή/φυσιολογική χρήση του δεύτερου 

κώδικα επικοινωνίας.  

Οι περιπτώσεις αυτές είναι αυτές όπου ο μαθητής βρίσκεται σε μάθημα αλλά, 

πέρα από την αίθουσα διδασκαλίας, δεν έχει άλλες ευκαιρίες να μετέχει ως ισότιμος 

συνομιλητής (δηλαδή ως πομπός και ταυτόχρονα ως δέκτης) σε ζωντανή γλωσσική 

δραστηριότητα που να εντάσσεται σε πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας 

(Μήτσης, 1998). 

Παρ’ όλα αυτά, ο τρίτος αυτός τρόπος, ο οποίος σαφέστατα δεν είναι ο 

ιδανικότερος, είναι ευρύτατα διαδεδομένος στην Ευρώπη και, ίσως πολύ 

περισσότερο, στην Ελλάδα. Πρόκειται, φυσικά, για τα λεγόμενα «φροντιστήρια» 

ξένων γλωσσών, τα οποία έχουν ως σκοπό την προετοιμασία του μαθητή για την 

απόκτηση πιστοποιητικού ξένης γλώσσας. 

Όπως είναι αναμενόμενο, οι ευρωπαϊκές/δυτικές γλώσσες είναι οι 

δημοφιλέστερες με τα αγγλικά και τα γερμανικά (όλο και περισσότερο τα τελευταία 

χρόνια) να είναι πρώτα σε προτίμηση. 

Η προτίμηση αυτή υπαγορεύεται και, συχνά, επιβάλλεται από το κοινωνικό 

και πολιτισμικό πλαίσιο τόσο του στενότερου περιβάλλοντος όσο και του ευρύτερου, 

του ευρωπαϊκού. 

 

2.3 Η πολυγλωσσία 

 

 Ένα άτομο, επομένως, έχει την ικανότητα να μιλάει παραπάνω από μία 

γλώσσες. Το γεγονός αυτό καθιστά το άτομο πολύγλωσσο. 

 Όταν αυτή η συνθήκη ισχύει για ένα συγκεκριμένο πλήθος ή χώρο, τότε και 

σ’ αυτό μπορεί να οριστεί μια κατάσταση «πολυγλωσσίας». 

 

«Ο όρος πολυγλωσσία αναφέρεται τόσο σε µία κατάσταση κατά την οποία 

πολλές γλώσσες οµιλούνται µέσα σε ένα ορισµένο γεωγραφικό χώρο όσο και 

στην ικανότητα ενός ατόµου να χειρίζεται πολλές γλώσσες. Αυτή καθαυτή η 
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πολυγλωσσία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της Ευρώπης µε αµφότερες τις 

έννοιες»
1
. 

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα πολυγλωσσίας και υπό τις δύο έννοιες είναι 

σήμερα η κοινότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

2.3.1 Πολυγλωσσία και Ευρωπαϊκή γλωσσική πολιτική 

 

Η Ευρωπαϊκή γλωσσική πολιτική λαμβάνει υπόψη της τους περίπου 500 

εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζοντας 24 επίσημες γλώσσες. Η 

Ευρώπη, επομένως, είναι μια πολυγλωσσική κοινωνία και το ίδιο πολύγλωσσοι 

τείνουν να γίνουν και οι πολίτες της
2
. Είναι, δηλαδή, «πολυγλωσσική µε διττή έννοια: 

πολλές µητρικές γλώσσες οµιλούνται µέσα στον γεωγραφικό αυτό χώρο και ένα 

λογικό ποσοστό πολιτών γνωρίζει αρκετές γλώσσες»
3
. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, «[ο] όρος 

πολυγλωσσία μπορεί να γίνει κατανοητός ως η ικανότητα των κοινωνιών, των θεσμών, 

των ομάδων και των ατόμων να χρησιμοποιούν σε μια τακτική βάση στην καθημερινή 

τους ζωή περισσότερες από μια γλώσσες (συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών 

γλωσσών, των διαλέκτων και των νοηματικών γλωσσών). Ακόμη, η πολυγλωσσία 

χρησιμοποιείται για να δηλώσει την συνύπαρξη διαφορετικών γλωσσικών κοινωνιών σε 

μια γεωγραφική περιοχή»
4
. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται μια προσπάθεια να προωθηθεί 

η πολυγλωσσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι σαφές ότι έχει τα θεμέλιά της 

στην εκπαιδευτική πολιτική
5
. 

Η διαμόρφωση ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία εφαρμόζεται 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από την πρώιμη ηλικία δεν είναι κάτι νέο για το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η πολιτική, όμως, αυτή για την Ελλάδα αναφέρεται 

                                                           
1
 Ειδικό ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 243 «ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥΣ», στον ιστότοπο: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_sum_el.pdf (τελευταία πρόσβαση, στις: 

3/7/2016), σ. 1. 
2
 «Πολυγλωσσία και Ευρωπαϊκή Ένωση», Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού: Εθνική Ξενόγλωσση Εκπαιδευτική Πολιτική, στον ιστότοπο: 

http://elp.enl.uoa.gr/proo8hsh-ths-polyglwssias-sthn-eyroph/polyglwssia-kai-ee/giati-mas-endiaferei-h-

polyglwssia.html (τελευταία πρόσβαση, στις: 3/7/2016). Η σελίδα αναφέρει 27 αντί για 28 κράτη-μέλη 

και 23 αντί για 24 επίσημες γλώσσες. 
3
 Ειδικό ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 243 «ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥΣ», ό.π., σ. 3. 

4
 «Προώθηση της πολυγλωσσίας», ό.π. 

5
 «Προώθηση της πολυγλωσσίας», ό.π. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_sum_el.pdf
http://elp.enl.uoa.gr/proo8hsh-ths-polyglwssias-sthn-eyroph/polyglwssia-kai-ee/giati-mas-endiaferei-h-polyglwssia.html
http://elp.enl.uoa.gr/proo8hsh-ths-polyglwssias-sthn-eyroph/polyglwssia-kai-ee/giati-mas-endiaferei-h-polyglwssia.html
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στην αγγλική γλώσσα
6
. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, και η γερμανική ή γαλλική 

γλώσσα δίνονται ως επιλογή ήδη από το δημοτικό. 

Η παρούσα συνθήκη, βέβαια, διευρύνεται και σε κάθε άλλο κράτος-μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, «ώστε να συνάδει με την 1+2 Κοινοτική Οδηγία σχετικά με τη 

γλωσσομάθεια των Ευρωπαίων πολιτών, δηλ. την ανάπτυξη του γραμματισμού στη 

μητρική γλώσσα, καθώς και σε δύο ακόμη ξένες γλώσσες»
7
, με στόχο τη γενικότερη 

προώθηση της πολυπολιτισμικότητας της ευρωπαϊκής κοινότητας. 

 Ο ίδιος στόχος εκπληρώνεται αργότερα μέχρι και στην υψηλότερη 

εκπαιδευτική βαθμίδα μέσα από τα διάφορα φοιτητικά προγράμματα διδασκαλίας και 

ανταλλαγής φοιτητών, όπως το περίφημο Erasmus. 

 

 

2.3.2 Επίσημες γλώσσες και ευρωπαϊκή πολυγλωσσία 

 

Η ευρωπαϊκή κοινότητα, επομένως, απολαμβάνει μια κατάσταση 

πολυγλωσσίας, περιορισμένης, όμως, όπως και είναι αναμενόμενο, σε ένα 

ευρωκεντρικό πλαίσιο.  

Η επίσημη γλώσσα (official language) ενός κράτους ορίζεται ως: 

 

«Η γλώσσα που αναγνωρίζεται επίσημα, δηλαδή είναι νομοθετικά 

κατοχυρωμένη ως γλώσσα όλων των διοικητικών λειτουργιών ενός κράτους. 

Π.χ. επίσημη γλώσσα της Ελλάδας είναι η ελληνική, της Αγγλίας η αγγλική, της 

Ελβετίας η γαλλική, η γερμανική και η ιταλική, κλπ. Συνήθως ως επίσημη 

επιλέγεται μια γλώσσα που χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό τυποποίησης , έχει 

δηλαδή αναδειχθεί σε πρότυπη γλώσσα. Η επιλογή μιας γλώσσας ως επίσημης 

καθορίζεται από παράγοντες κοινωνικοπολιτικούς και, ενώ στον δυτικό κυρίως 

κόσμο εθνική και επίσημη γλώσσα συνήθως συμπίπτουν, υπάρχουν περιπτώσεις 

(Ασία, Αφρική), όπου η πλειοψηφία του λαού μιλά διαφορετική γλώσσα από 

αυτήν που έχει επιβληθεί ως επίσημη. Αντίστοιχο παράδειγμα αποτελεί και η 

                                                           
6

 «Διαμόρφωση ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτικής», Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού: Εθνική Ξενόγλωσση Εκπαιδευτική Πολιτική, στον ιστότοπο: 

http://elp.enl.uoa.gr/diamorfwsh-3enoglwsshs-ekpaideytikis-politikis.html (τελευταία πρόσβαση, στις: 

3/7/2016). 
7
 «Προώθηση της Πολυγλωσσίας στην Ελλάδα», ό.π. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=319
http://elp.enl.uoa.gr/diamorfwsh-3enoglwsshs-ekpaideytikis-politikis.html
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καθιέρωση της καθαρεύουσας ως επίσημης γλώσσας κατά τη σύσταση του 

ελληνικού κράτους»
8
. 

 

Επίσημη γλώσσα θεωρείται, επομένως, η γλώσσα που χρησιμοποιείται κατά 

κόρον στον προφορικό και γραπτό λόγο, δημόσιο και ιδιωτικό, επίσημο και 

ανεπίσημο σε κάθε τομέα της κρατικής λειτουργίας μιας χώρας. Αυτή είναι και η 

διαφορά της από μια μειονοτική γλώσσα που, επίσης, μπορεί να υφίσταται στο 

πλαίσιο του ίδιου κράτους. 

Οι επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του Kανονισμού αριθ. 1 

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας  είναι οι εξής 24
9
: (1) 

Αγγλική, (2) Βουλγαρική, (3) Γαλλική, (4) Γερμανική, (5) Δανική, (6) Ελληνική, (7) 

Εσθονική, (8) Ιρλανδική, (9) Ισπανική, (10) Ιταλική, (11) Κροατική, (12) Λεττονική, 

(13) Λιθουανική, (14) Μαλτεζική, (15) Ολλανδική, (16) Ουγγρική, (17) Πολωνική, 

(18) Πορτογαλική, (19) Ρουμανική, (20) Σλοβακική, (21) Σλοβενική, (22) Σουηδική, 

(23) Τσεχική, (24) Φινλανδική. 

Οι γλώσσες αυτές είναι νομικά και γλωσσικά ισότιμες αλλά, εκ των 

πραγμάτων, τα κυρίαρχα σήμερα κράτη της Ευρώπης επιβάλλουν και μια υποδόρια 

γλωσσική κυριαρχία. Βαρύνοντα ρόλο παίζουν, επομένως, η αγγλική και η γερμανική 

γλώσσα, ενώ οι Ευρωπαίοι φαίνονται να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με την αγγλική, 

κυρίως για πρακτικούς λόγους
10

. 

 

 

 

  

                                                           
8

 Η πύλη για την ελληνική γλώσσα, http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=295 (τελευταία 

πρόσβαση, στις: 3/7/2016). 
9
 «Languages», Interinstitutional style guide, στον ιστότοπο: http://publications.europa.eu/code/en/en-

370200.htm#fn4 (τελευταία πρόσβαση, στις: 3/7/2016). 
10

 Ειδικό ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 243 «ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥΣ», ό.π., σσ. 5-6. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=295
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=295
http://publications.europa.eu/code/en/en-370200.htm#fn4
http://publications.europa.eu/code/en/en-370200.htm#fn4
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2.3.3 Εκπαιδευτική πολιτική για τις ξένες γλώσσες στην Ελλάδα 

 

Όπως και η γενικότερη εθνική πρακτική, έτσι και η εκπαιδευτική πολιτική 

ανάγονται στην ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική. Σύμφωνα με αυτή, κάθε κράτος-μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύει στην «ανάπτυξη του γραμματισμού στη μητρική 

γλώσσα, καθώς και σε δύο ακόμη ξένες γλώσσες»
11

, ώστε να αναπτυχθεί η 

πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική φυσιογνωμία της ευρωπαϊκής κοινότητας. 

Έτσι, οι επιμέρους εκπαιδευτικές πολιτικές είναι ευρωκεντρικές και 

αναφέρονται στους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν είναι, άλλωστε, πρόσφατη διαπίστωση 

ότι η ελληνική εκπαίδευση από άποψη περιεχομένου και οργάνωσης είναι 

συνδεδεμένη με την ευρωπαϊκή και αποτελεί μέρος της γενικότερης δυτικής παιδείας.  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όπως και είναι αναμενόμενο, στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα μεγάλο μέρος κατέχει και η διδασκαλία δυτικών/ευρωπαϊκών  

γλωσσών καθώς και η διδασκαλία των ιστοριών και των πολιτισμών τους.  

Η διδασκαλία αυτή ξεκινά ήδη από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 

συνεχίζει σε όλες τις βαθμίδες. Οι ευρωπαϊκές γλώσσες που διδάσκονται είναι οι 

διαδεδομένες, οι «δυτικές», όχι όσες υπάγονται εν γένει γεωγραφικά στην Ευρώπη. 

Η πολυγλωσσία στην ευρωπαϊκή κοινότητα, επομένως, αναλύεται στις 

λεγόμενες «ισχυρές» γλώσσες, όσες είναι επιβεβλημένες στην αγορά εργασίας και 

συνδεδεμένες με την πολιτισμική και, ιδιαιτέρως, την οικονομική ανάπτυξη. 

 

  

                                                           
11

 «Προώθηση της Πολυγλωσσίας στην Ελλάδα», ό.π. 
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3. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

3.1 Ορισμοί «ενήλικος»,  «μάθηση» 

 

Για να προσδιοριστεί η εκπαίδευση των ενηλίκων, θα πρέπει πρώτα να 

προσδιοριστεί ποιος είναι ο ενήλικος. 

Σε μια προσπάθεια να ορίσει κανείς τον «ενήλικα», σίγουρα θα ξεκινούσε από 

το ζήτημα της ηλικία. Οι ενήλικοι άνθρωποι είναι με αντικειμενικό και νομικό 

κριτήριο όσοι έχουν φτάσει στο 18
ο
 έτος της ζωής τους, είναι ικανοί να ψηφίσουν, να 

οδηγήσουν, να εργαστούν κ.ο.κ. 

Παρ’ όλα αυτά, στην πράξη, ο ορισμός του «ενήλικα» δεν είναι τόσο απλός ή 

απλοϊκός. Αυτό συμβαίνει επειδή ο ενήλικος με βάση την ηλικία του έχει τη 

δυνατότητα να συμμετάσχει πλέον στις αντίστοιχες προς την ηλικία του 

δραστηριότητες, έχει, όμως, και τη δυνατότητα να μην πράξει αναλόγως. 

Έτσι, ενήλικος είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά συμμετέχει στην ενήλικη ζωή, 

στην «ενηλικότητα» και που αποτελεί κοινωνικά το αντίπαλον δέος του παιδιού. 

Από την άλλη, δεν είναι ασφαλές να ταυτίσουμε τον ενήλικα με τον «ώριμο» 

απλώς και μόνο για να επιτονιστεί η αντιδιαστολή με το παιδί. 

Όπως και να ‘χει, ο ενήλικος μπορεί να οριστεί με βάση τη θέση του και τη 

δραστηριοποίησή του στον κοινωνικό ιστό (Κόκκος, 2005 Rogers, 
2
1996 Πρόκου, 

2009). 

 

Η «μάθηση» από την άλλη, είναι ένας διευρυμένος όρος που αναφέρεται στη 

διαδικασία της απόκτησης γνώσεων, πρακτικών ή θεωρητικών. 

Αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι «τυποποιημένη» ή «μη τυποποιημένη». 

Όταν είναι τυποποιημένη υπάγεται σε συγκεκριμένους κανόνες, διαθέτει στρατηγικές 

και είναι, σε τελική ανάλυση, φορμαλιστική. Αντίθετα, η μη τυποποιημένη μάθηση 

είναι μια διαδικασία που δεν υπάγεται σε δεδομένες φόρμες, ποικίλει σε μεγάλη 

κλίμακα και αποτελεί μια ασυνείδητη διαδικασία μάθησης για το άτομο.  

Η μάθηση έχει κατεξοχήν συνδεθεί στενά με την εκπαίδευση, εφόσον ο 

στόχος της εκπαίδευσης είναι η τροφοδότηση του ατόμου με γνώση. Για το λόγο 

αυτό, η εκπαίδευση επιχειρεί να βρίσκει τους κατάλληλους εκείνους τρόπους και τις 

στρατηγικές, ώστε να καταστήσει το άτομο ικανό αλλά και πρόθυμο να μάθει. 
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Και η εκμάθηση της γλώσσας ανάγεται εξίσου στις διαδικασίες αυτές της 

μάθησης. Κάθε άτομο έχει την ικανότητα να μάθει περισσότερες από μία γλώσσες, 

ενώ είναι γνωστό, ότι η πρώτη γλώσσα που μαθαίνει, η «μητρική», δεν απαιτεί 

κάποια προσπάθεια αλλά γίνεται αυθόρμητα και, σε μεγάλο βαθμό, ασυναίσθητα 

(Κόκκος, 2002). 

Απ’ την άλλη, η κάθε επόμενη γλώσσα αποτελεί μέρος τυποποιημένης 

μάθησης και, επομένως, το άτομο οφείλει να συμμετάσχει ενεργά αν θέλει όντως να 

μάθει.  

Όπως γίνεται φανερό, η εκμάθηση της γλώσσας αφορά τόσο την παιδική 

ηλικία όσο και την ενήλικη. 

 

3.2 Ορισμός της έννοιας «εκπαίδευσης ενηλίκων» 

 

Παρά τους διάφορους ορισμούς για την «εκπαίδευση ενηλίκων», οι οποίοι 

έχουν δοθεί κατά καιρούς, είναι γενική η απλή διαπίστωση ότι με τον όρο εννοείται η 

οργανωμένη εκπαίδευση ενηλίκων. Επιπλέον, η εκπαίδευση των ενηλίκων 

χαρακτηρίζεται από τον σεβασμό και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών 

των ενηλίκων. (Πρόκου, 2009 Κόκκος, 2005). 

Η εκπαίδευση των ενηλίκων, γενικότερα, αποτελεί, σύμφωνα με την 

UNESCO, «κάθε εκπαιδευτική διεργασία […] που επεκτείνει χρονικά ή αντικαθιστά 

την αρχική εκπαίδευση […] καθώς και για μαθητεία, μέσω των οποίων τα άτομα […] 

αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν τα 

τεχνικά και επαγγελματικά τους προσόντα ή τα προσανατολίζουν προς άλλη 

κατεύθυνση […]» (Κόκκος, 2005). 

Οι ενήλικες διαφέρουν από τους ανήλικους όχι μόνο ως προς την ηλικία και 

το κοινωνικό ή εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο (Rogers, 1996) αλλά και ως προς τη 

συνειδητότητα της επιλογής τους (Knowles, 1990). 

Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευση αφιερώνει, εξίσου, σημαντικό 

χώρο και χρόνο σχετικά με την εκπαίδευση των ενηλίκων. 
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Η προσπάθεια αυτή εστιάζεται στην προώθηση της απασχόλησης και του 

ανταγωνισμού, την κοινωνική και πολιτική δραστηριοποίηση των πολιτών αλλά και 

την προσωπική ανάπτυξη
12

. 

 

3.4  Ορισμός Δια Βίου Μάθησης 

 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Δια Βίου Μάθηση αφορά «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»
13

. 

Ο ορισμός αυτός αντιστοιχεί στον ελληνικό Νόμο σχετικά με ην εκπαιδευτική 

πολιτική των ενηλίκων: «Όλες οι μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια 

της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας 

ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, 

στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά 

και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη»
14

. 

Παρομοίως ισχύει και κατά τις διατάξεις των άλλων ευρωπαϊκών κρατών. 

Καθίσταται, με τον τρόπο αυτό, σαφής η ακολουθία της εκπαιδευτικής πολιτικής ενός 

κράτους-μέλους σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευση. Κατά 

συνέπεια, η εκπαίδευση γίνεται κι αυτή ευρωπαϊκή. 

Η εκπαίδευση αυτή της Δια Βίου Μάθησης περιλαμβάνει την τυπική, τη μη 

τυπική και την άτυπη εκπαίδευση, είδη τα οποία μπορούν να εκπληρώσουν 

αποτελεσματικά τους παραπάνω στόχους. 

Η τυπική εκπαίδευση, αρχικά, ορίζεται ως «η εκπαίδευση που παρέχεται στο 

πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών 

αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο από τις δημόσιες αρχές και αποτελεί μέρος της 

                                                           
12

 «Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων», Ευρωπαϊκή Ειτροπή: 

http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/index_el.htm (τελευταία πρόσβαση, στις 4/7/2016). 
13

 «Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων», Ευρωπαϊκή Ειτροπή: 

http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/index_el.htm (τελευταία πρόσβαση, στις 4/7/2016). 
14

 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3879, «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», 

http://dipe.pel.sch.gr/files/3879.pdf. 

http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/index_el.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/index_el.htm
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διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής κλίμακας. Στην τυπική εκπαίδευση εντάσσεται και η 

γενική τυπική εκπαίδευση ενηλίκων»
15

. Με άλλα λόγια, το σύστημα της 

πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο οποίο μπορούν να 

έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες δωρεάν. 

Η μη τυπική εκπαίδευση, απ’ την άλλη, αναφέρεται στην «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 

επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων»
16

. Με τον τρόπο αυτό, 

το αρχικό γνωσιακό υπόβαθρο του ανθρώπου μπορεί να διευρυνθεί και να 

αναπτυχθεί, δίνοντάς του την ευκαιρία να αναζητήσει καλύτερη κοινωνική και 

επαγγελματική θέση. 

Τέλος, η άτυπη εκπαίδευση περιλαμβάνει τις «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 τις 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»
17

. 

Οι ενήλικες, πάντως, σύμφωνα με τα παραπάνω, συμμετέχουν και πάλι στην 

εκπαιδευτική διαδικασία για να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, να 

κοινωνικοποιηθούν ή να διεκδικήσουν εργασία. Διεκδικούν, με άλλα λόγια, μια 

«συνεχιζόμενη εκπαίδευση». 

Συνήθως, και με βάση τα ευρωπαϊκά προγράμματα του ΕΣΠΑ-ΟΑΕΔ, τα 

σεμινάρια που αναφέρονται σ’ αυτή τη «συνεχιζόμενη εκπαίδευση» των ενηλίκων 

είναι, ουσιαστικά, σεμινάρια κατάρτισης ανέργων, στα λεγόμενα «Κέντρα 

                                                           
15

 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», ό.π. 
16

 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», ό.π. 
17

 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», ό.π. 
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Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)»
18

, σε διάφορους τομείς και, κυρίως, σε 

ζητήματα σχετικά με τις νέες τεχνολογίες ή, προσφάτως, τον τουρισμό
19

. 

Αυτή, όμως, η «κατάρτιση» ή «επιμόρφωση» είναι έννοια πολύ στενότερη απ’ 

αυτή της «εκπαίδευσης» ή της «μάθησης». Πρόκειται για προγράμματα 

συγκεκριμένου χρόνου και περιεχομένου, εξειδικευμένα, τα οποία διενεργούνται για 

χρησιμοθηρικούς ή, γενικότερα, πρακτικούς σκοπούς (Στεφάνου, 2012). 

Οι ενήλικες, όμως, έχουν ανάγκη μιας ουσιαστικής Δια Βίου Μάθησης πέρα 

από τρέχοντα και πρόσκαιρα ή εξειδικευμένα σεμινάρια, τα οποία συνήθως 

εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες. Η ανάγκη για Δια Βίου Μάθηση, οφείλει –

όπως καταδεικνύει και το σημαινόμενο της ονομασίας της– να είναι μια συνεχής 

προσπάθεια για μάθηση που προσφέρεται σ’ αυτούς που είναι πρόθυμοι να τη 

δεχτούν. 

Η Δια Βίου Μάθηση δεν μπορεί να περιλαμβάνει, επομένως, μόνο διάφορες 

και επίκαιρες καταρτίσεις αλλά να δίνει την ευκαιρία στους ενήλικες να μάθουν 

καινούργια πράγματα όταν το αποφασίσουν.    

Το ίδιο ισχύει και όταν αποφασίσουν να μάθουν μια καινούργια γλώσσα. 

 

  

                                                           
18

 «Τα Κ.Ε.Κ. είναι νομικά πρόσωπα ή λειτουργούν στο πλαίσιο νομικών προσώπων, τα οποία έχουν 

[…] σκοπό την παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Τα Κ.Ε.Κ. […] 

εφαρμόζουν πιστοποιημένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που 

αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα […]. Αρμόδιος φορέας για την 

πιστοποίηση και την αδειοδότηση των Κ.Ε.Κ. είναι το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.», «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης 

και λοιπές διατάξεις», ό.π. 
19

 Για παράδειγμα: «Το διάστημα 2014-2015 η ομάδα εργασίας για την εκπαίδευση ενηλίκων, στο 

πλαίσιο του “ΕΚ 2020”, εκπόνησε κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής, βασισμένες στην εμπειρία 

βέλτιστων πρακτικών σε όλη την Ευρώπη, σχετικά με:τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

πολιτικών για την εκπαίδευση ενηλίκων και την προσφορά σε αυτόν τον τομέα,[…] την καλύτερη 

χρήση των ψηφιακών μέσων για την εκπαίδευση ενηλίκων […] και τη βελτίωση των γνώσεων 

ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής, καθώς και των ψηφιακών δεξιοτήτων ενηλίκων με χαμηλό 

επίπεδο προσόντων». «Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων», ό.π. 
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4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ  

4.1 Η εκπαίδευση των ενηλίκων στην ξένη γλώσσα 

 

Όπως και για τους υπόλοιπους τομείς, έτσι και στην περίπτωση των ξένων 

γλωσσών, η εκπαίδευση των ενηλίκων διαφέρει από την εκπαίδευση των ανήλικων 

μαθητών. 

Και σ’ αυτή την περίπτωση η ηλικία και η πρότερη εκπαίδευση (Rogers, 

1996) έχει βαρύνουσα σημασία στη διαδικασία της μάθησης. Εξίσου σημαντική, 

όμως, διαφορά αποτελεί και η συνείδηση (Knowles, 1990) των ενήλικων 

εκπαιδευόμενων ότι θα συμμετάσχουν σε μια εκπαιδευτική διαδικασία, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, για δεύτερη φορά.  

Συνήθως, θεωρείται ότι τα παιδιά έχουν την ικανότητα να αναπτύξουν τις 

γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούνται για μια δεύτερη ή ξένη γλώσσα πολύ πιο 

εύκολα απ’ ό,τι οι ενήλικες. Με άλλα λόγια, τα παιδιά είναι καλύτεροι μαθητές 

(Archibald, 1998b), επειδή έχουν και τη βιολογική δυνατότητα να μάθουν καλύτερα 

(Lenneberg, 1967). 

Στην περίπτωση των ενηλίκων, όμως, πρόκειται για μια επιλογή και, όπως 

ήδη επισημάνθηκε, για μια συνειδητοποιημένη επιλογή. Οι ενήλικες, δηλαδή, 

μαθαίνουν για κάποιο λόγο και ο λόγος αυτός είναι για τον οποίο τελικά θα μάθουν.   

 

4.2 Ανάγκη για γλωσσομάθεια 

 

Η επιλογή αυτή των ενηλίκων υπαγορεύεται, κατά κόρον, από εργασιακούς 

λόγους, από την ανάγκη των ενηλίκων για περαιτέρω κατάρτιση και εκπαίδευση. 

Μπορεί, επίσης, να συνδέεται στενά με την κοινωνική ή οικονομική τους θέση.  

Η ανάγκη για μάθηση γενικώς είναι μια αναγνωρισμένη ανάγκη για τον 

άνθρωπο, στο πλαίσιο των ευρύτερων μαθησιακών του αναγκών (Maslow, 1995). 

Γενικότερα, οι ανάγκες του ατόμου καθορίζονται από τις ελλείψεις του και, σε 

τελική ανάλυση, αποτελούν έναν τρόπο «αυτοπραγμάτωσης» ικανό να αναπτύξει 

ακριβώς το κενό που καλύπτει την έλλειψη αυτή (Maslow, 1995). 

Η ανάγκη για γλωσσομάθεια, όμως, αποτελεί και μια πρακτική ανάγκη. Είναι 

ένα μέσο επικοινωνίας τόσο σε κοινωνικό επίπεδο όσο και σε εργασιακό. Ιδιαίτερα, 
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μάλιστα, στο πλαίσιο της σύγχρονης ευρωπαϊκής αγοράς οι απαιτήσεις για προσόντα 

και κατάρτιση είναι βασικές συνιστώσες του υπόβαθρου και της ανάπτυξης του 

ατόμου. 

Έτσι, η γλωσσομάθεια δεν αφορά μόνο τους ανήλικους αλλά και τους 

ενήλικους, οι οποίοι επιδιώκουν ευκαιρία για περαιτέρω εκπαίδευση. Με τον τρόπο 

αυτό, αναζητούν τη δυνατότητα της βελτίωσης της κοινωνικής αλλά, κυρίως, της 

επαγγελματικής τους θέσης. 

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας δεν είναι, επομένως, μόνο μια εκζήτηση για 

την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων αλλά επιβάλλεται από την ευρύτερη 

κατάσταση της σύγχρονης οικονομικής και κοινωνικής δομής και σχετίζεται με τις 

ευκαιρίες στην αγορά εργασίας (Titmus, 1996). 

Αυτό σημαίνει ότι, στην πραγματικότητα, έχουν δημιουργηθεί οι ανάγκες 

προς το σκοπό αυτό και το άτομο καλείται να τις εκπληρώσει (Maslow, 1995). Όταν, 

επομένως, παρουσιάζεται η ανάγκη τα άτομα να μάθουν μια νέα γλώσσα, είναι 

επόμενο να υπάρχει και ο ανάλογος τρόπος να ικανοποιηθεί.  

Ποιος είναι ο λόγος, δηλαδή, για τον οποίο μαθαίνουν οι ενήλικες; Ἠ με άλλα 

λόγια ποια είναι τα κίνητρα χάρη στα οποία θα συμμετείχαν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία; 
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5. ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

5.1 Ορισμός της έννοιας «κίνητρο» 

 

Ετυμολογικά, «κίνητρο» είναι αυτό που κινεί και κινητοποιεί, ουσιαστικά, 

επομένως, αποτελεί ένα μέσο για το άτομο ως προς κάτι. 

Τα κίνητρα, λοιπόν, με τη μεταφορική τους έννοια, αποτελούν τα μέσα 

ικανοποίησης μιας ανάγκης. Όπως δημιουργείται στο άτομο η ανάγκη για κάτι 

(Maslow, 1995), έτσι δημιουργείται και το κίνητρο, ώστε να εκπληρώσει την ανάγκη 

αυτή. Το κίνητρο, με άλλα λόγια, αποτυπώνει αυτή την ανάγκη «από κάτι», η οποία 

έχει σαν αποτέλεσμα την κινητοποίηση του ατόμου (Σερδάρης, 2002), την κίνηση του 

«εαυτού» προς την ολοκλήρωσή του (Ανδρούσου, 2002).   

Στη βάση τους, επομένως, τα κίνητρα αποτελούν ψυχαναλυτικό όρο και 

σχετίζονται με την προσωπικότητα και τις επιθυμίες του ατόμου. Αποτελούν 

ενστικτώδεις παρορμήσεις, σχετίζονται με τα βιώματα, τα ενδιαφέροντα ή τις 

επιθυμίες του ατόμου (Σερδάρης, 2002). Έτσι, αποτελούν, εξίσου, έννοια της 

κοινωνικής ανθρωπολογίας και της κοινωνιολογίας (Ανδρούσου, 2002). 

Τα κίνητρα, επομένως, αποτελούν τόσο εσωτερική, ενδογενή συνθήκη στο 

άτομο όσο και εξωτερική (Κουλάκογλου, 1997). Δεν είναι, δηλαδή, μια εσωτερική 

παρόρμηση (inner drive) που απλώς προϋπήρχε (Brown, 1994c) χωρίς να έχει δοθεί ο 

κατάλληλος λόγος. 

Τα κίνητρα διεγείρουν, κατευθύνουν και διατηρούν μια συμπεριφορά προς 

ένα στόχο (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1997). Υποδηλώνουν, με τον τρόπο αυτό, τη 

συγκεκριμένη επιθυμία του ατόμου και την κινητοποίησή του προς έναν ορισμένο και 

προγραμματικό στόχο (Ανδρούσου, 2002), δεδομένων των υπολοίπων κριτηρίων της 

καθημερινότητάς του. Μπορούν, δηλαδή, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, οι 

οποίες υπαγορεύονται, κυρίως, από το κοινωνικό και οικογενειακό περίγυρο, να 

προσφέρουν συγκεκριμένα «ερεθίσματα» που κινητοποιούν το άτομο προς έναν 

στόχο (Σερδάρης, 2002 Ανδρούσου, 2002). Με βάση αυτόν τον στόχο, το άτομο 

προσπαθεί να καθορίσει τις ενέργειες και τη συμπεριφορά του (Σερδάρης, 2002).  

 

5.1.1 Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα 

 



26 

 

 Πιο συγκεκριμένα, τα κίνητρα μπορούν να διαχωριστούν κατά βάση σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες, τα εσωτερικά και τα εξωτερικά. Η διάκριση αυτή αποτελεί 

καίριο σημείο αναφοράς και στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 «Εσωτερικά» (ή, κατά άλλους, «ενδογενή») είναι τα κίνητρα που 

δραστηριοποιούν τον οργανισμό αυτά καθαυτά, με την απουσία εξωτερικής αμοιβής. 

Αναφέρονται σε ένα βαθύ ενδιαφέρον και μια απόλαυση για τη δραστηριότητα που 

κάνει κάποιος και του προκαλούν αισθήματα ολοκλήρωσης και βαθιάς ικανοποίησης 

από το γεγονός ότι κάνει κάτι που αξίζει τον κόπο. Έτσι ερμηνεύεται, για 

παράδειγμα, η απόλαυση για τη λογοτεχνία, τα διάφορα χόμπι (π.χ. συλλογές 

αντικειμένων) και άλλες παρόμοιες αισθητικές ή διανοητικές απολαύσεις (Πλατσίδου 

& Γωνιδά, 2005), συχνά παρακινούμενες από απλό ντιλεταντισμό.  

«Εξωτερικά», απ’ την άλλη, είναι τα κίνητρα τα οποία προκαλούν τον 

οργανισμό να δραστηριοποιηθεί εξαιτίας εξωτερικών συνεπειών ή παραγόντων 

(οικονομική θέση, προνόμια, αύξηση, προαγωγή, επαγγελματικό ή κοινωνικό κύρος, 

κοινωνικότητα). Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι αυτά που παρέχονται από 

άλλους, όπως και στην περίπτωση του δασκάλου ο οποίος παρέχει κίνητρα στο 

μαθητή, ώστε να βελτιώσει την επίδοσή του στα μαθήματα (Πλατσίδου & Γωνιδά, 

2005). 

Τα εξωτερικά κίνητρα, επομένως, κρίνονται και από την αποτελεσματικότητά 

τους, ενώ τα εσωτερικά αποτελούν διαρκείς επενέργειες σε όλη τη διάρκεια της ζωής 

του ατόμου μέσα από τις οποίες το άτομο ικανοποιείται γνωστικά και νιώθει 

ολοκληρωμένη προσωπικότητα (Καψάλης, 1996). 

Ένας πρωταρχικός στόχος, επομένως, της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η 

μετατροπή των εξωτερικών κινήτρων, που εξελικτικά εμφανίζονται πρώτα στα 

παιδιά, σε εσωτερικά, τα οποία θεωρούνται πιο ισχυρά και θεμελιώνουν την 

αυτόβουλη μάθηση και συμπεριφορά τους (Καψάλης, 1996). 

 

5.1.2 Οι θεωρίες κινήτρων 

 

Οι θεωρίες κινήτρων έχουν συνδεθεί με τρεις κύριες κατηγορίες θεωριών: τις 

«θεωρίες προσωπικότητας», τις «γνωστικές» και τις «συμπεριφορικές» θεωρίες 

(Berry & Houston, 1993 Πλατσίδου & Γωνιδά, 2005). Από τις θεωρίες αυτές 
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προκύπτουν έπειτα τέσσερις διακριτές «προσεγγίσεις» για τα κίνητρα της μάθησης 

(Καψάλης, 1996). 

Οι «θεωρίες προσωπικότητας» περιλαμβάνουν τις θεωρίες που ανάγουν τα 

κίνητρα ως χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Σύμφωνα με αυτές κάποιο άτομο 

μπορεί να έχει υψηλό ή χαμηλό κίνητρο για κάτι (Πλατσίδου & Γωνιδά, 2005). Σ’ 

αυτές ανήκουν η θεωρία της «ιεράρχησης των αναγκών» του Abraham Maslow 

(1970) και η «θεωρία της επίτευξης» Murray (1938). 

 Οι «γνωστικές» θεωρίες, ακολούθως, τοποθετούν τα κίνητρα ως μέρος του 

ανθρώπινου γνωστικού συστήματος, υπεύθυνο για την ανάπτυξη των απόψεων, 

αντιλήψεων και αξιών. Οι θεωρίες αυτές παρουσιάζουν, με άλλα λόγια, τα κίνητρα 

«ως ένα προϊόν της γνωστικής εικόνας για τον “εαυτό”» (Πλατσίδου & Γωνιδά, 

2005). Σ’ αυτές ανήκουν η «θεωρία της προσδοκίας» του Vroom (1964) και η 

«θεωρία της ισότητας» του Adams (1965) (Καψάλης, 1996). 

Τέλος, σύμφωνα με τις «συμπεριφορικές» θεωρίες, τα κίνητρα συνδέονται με 

συγκεκριμένες συμπεριφορές και υποδεικνύουν «τον προσανατολισμό όχι προς τον 

εαυτό αλλά προς τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου έργου» (Πλατσίδου & 

Γωνιδά, 2005). «Συμπεριφορικές θεωρίες» είναι η «θεωρία της στοχοθέτησης» 

(Πλατσίδου & Γωνιδά, 2005) ή η «θεωρία της ενίσχυσης», η οποία σχετίζεται και 

στενά με τα κίνητρα μάθησης (Καψάλης, 1996). 

 

5.2 Τα κίνητρα μάθησης 

 

Τα κίνητρα της μάθησης συνδέονται τόσο με την προσωπικότητα και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ατόμου όσο και με ενστικτώδεις αντιδράσεις του που 

υπαγορεύονται από τις συνθήκες της περιβάλλουσας ατμόσφαιρας, τα διάφορα, 

δηλαδή, «ερεθίσματα» (Σερδάρης, 2002). Αποτελούν, επομένως, κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, έννοια της ψυχολογίας της μάθησης (Ανδρούσου, 2002) αλλά και μια 

ιδιαίτερη κατηγορία κινήτρων επίδοσης, εφόσον και η μάθηση είναι μια μορφή 

επίδοσης (Καψάλης, 1996). 

Τα κίνητρα αυτά καθορίζουν την ενέργεια και τη συμπεριφορά του ατόμου 

προς την ικανοποίηση μιας ιδιάζουσας ανάγκης, της γνωστικής (Σερδάρης, 2002). Για 

να μάθει ένα άτομο, πρέπει κάθε φορά να προηγηθεί η ανάγκη του να μάθει 

(Σερδάρης, 2002). Κατά συνέπεια, και τα κίνητρα της μάθησης προηγούνται της 



28 

 

μάθησης. Αποτελούν ένα πρωταρχικό μέρος της διαδικασίας μάθησης και, άρα, 

τοποθετούνται στα θεμέλια του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Λειτουργούν σαν την 

κινητήρια δύναμη, τον «μοχλό» της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Ανδρούσου, 2002). 

Ο σκοπός της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι να προκαλέσει τα κατάλληλα 

εκείνα κίνητρα, να δημιουργήσει, με άλλα λόγια, την «ανάγκη» στο άτομο να μάθει 

(Maslow, 1995). 

Για να μάθει, δηλαδή, το άτομο πρέπει να προϋπάρχει ένα κίνητρο. Η 

διαπίστωση αυτή γίνεται ήδη από τον J.J. Rousseau στον Αιμίλιο, τίθεται, δηλαδή, 

στο κέντρο της παιδαγωγικής διαδικασίας. Πώς μπορούν, με άλλα λόγια, οι φορείς ή 

οι εκπαιδευτικοί να κινητοποιήσουν τα άτομα, ώστε να μάθουν (Ανδρούσου, 2002); 

Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες για τον τρόπο με τον οποίο 

μπορεί να επιτευχθεί η κινητοποίηση αυτή των ατόμων στη μάθηση.  

Αρκετά δημοφιλής παραμένει η συμπεριφοριστική θεωρία του Skinner –η 

θεωρία, δηλαδή, ότι πρέπει να υπάρχει ένα εξωτερικό κίνητρο στο άτομο το οποίο θα 

λειτουργήσει ως επιβεβαίωση ή αποδοκιμασία για τη συμπεριφορά του (Ανδρούσου, 

2002). 

Πιο συγκεκριμένα, με τη θεωρία αυτή σχετίζονται οι έννοιες του (εξωτερικού) 

«ερεθίσματος» της (θετικής) «ενίσχυσης», της «αυτοενίσχυσης», της «απόσβεσης» 

και της «επανατροφοδότησης». Με τις τάσεις της θεωρίας αυτής ασχολήθηκαν, όπως 

είναι γνωστό, οι Pavlov, Thorndike και Hull (Καψάλης, 1996). 

Έτσι, ο εκπαιδευτικός στόχος συνίσταται στην πρόκληση της καλής 

συμπεριφοράς/επίδοσης και στην παγίωσή της μέσα από την επιδοκιμασία και την 

ενίσχυσή της. 

Εξίσου σημαντική είναι και η θεωρία του C. Rogers η οποία επανατοποθετεί 

τα κίνητρα στην εσωτερικότητα του ατόμου. Τα κίνητρα ανάγονται σε μια ενδογενή 

κατάσταση η οποία συναρτάται από το ίδιο το άτομο και δεν υπαγορεύεται από τις 

εξωτερικές συνθήκες και τα εξωγενή ερεθίσματα (Ανδρούσου, 2002). 

Η τρέχουσα τάση, όπως για παράδειγμα η θεωρία της Νέας Αγωγής 

(Ανδρούσου, 2002) καλείται, ουσιαστικά, να συνδυάσει τις πρότερες ψυχαναλυτικές 

θεωρίες και να κατασκευάσει ένα μοντέλο μάθησης, όπου το άτομο ενεργοποιείται 

τόσο από εξωτερικούς όσο και από εσωτερικούς παράγοντες (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 

1998). 

Άλλωστε, οι σχετιζόμενοι με τα κίνητρα και τη μάθηση παράγοντες 

εκτείνονται τόσο από το οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον όσο το ατομικό. 
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Έτσι, ακόμη και συναισθηματικής φύσης καταστάσεις, όπως η περιέργεια, το άγχος, 

η συνεργατικότητα ή ο ανταγωνισμός μπορούν να επηρεάσουν την παρακίνηση προς 

το μαθησιακό στόχο, θετικά ή αρνητικά (Καψάλης, 1996). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ένας μαθητής/ φοιτητής/ εκπαιδευόμενος με 

κίνητρα είναι αυτός, ο οποίος διαθέτει στόχους κι επιθυμίες ως προς το αντικείμενο 

εκμάθησης. Αυτά τα κίνητρα μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Το 

υποκείμενο, όμως, που ενεργοποιεί τη διαδικασία παραμένει διαρκώς εστιασμένο 

στην προσπάθεια εκπλήρωσης του στόχου ή της επιθυμίας του. Επιπλέον, βασίζεται 

σε ορισμένες στρατηγικές, οι οποίες, τις περισσότερες φορές, είναι κατά βάση 

ατομικές (Gardner, 2001).  

Κατ’ αυτήν την έννοια το κίνητρο είναι μια σύνθετη εσωτερική γνωστική και 

συναισθηματική κατάσταση (Gardner, 2001), η οποία αλληλεπιδρά με τα εξωτερικά 

ερεθίσματα.  

 

5.2.1 Οι θεωρητικές προσεγγίσεις στα κίνητρα μάθησης 

 

Από τις θεωρίες των κινήτρων και από τις  θεωρίες της μάθησης, προκύπτουν 

τέσσερις «προσεγγίσεις» ή «θέσεις» για τα κίνητρα μάθησης. Οι προσεγγίσεις αυτές 

είναι οι τρόποι, δηλαδή, με τους οποίους οι θεωρίες κινήτρων εφαρμόζονται στην 

εκπαίδευση. 

Σ’ αυτές, επομένως, συγκαταλέγονται η «συμπεριφοριστική», η «γνωστική», 

«κοινωνικο-γνωστική» και η «ανθρωπιστική» προσέγγιση. 

 

5.2.1.1 Η «συμπεριφοριστική» προσέγγιση 

 

Η πρώτη και πιο κλασική προσέγγιση είναι, όπως είναι αναμενόμενο, η 

«συμπεριφοριστική», η οποία ανάγεται στη συμπεριφοριστική θεωρία. Η 

συμπεριφοριστική προσέγγιση παρέμεινε κύρια ερμηνεία έως και τη δεκαετία του 

1960, όταν άρχισε να αμφισβητείται ως προς την εφαρμογή της στο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο. Σύμφωνα με αυτή, η ενίσχυση μπορεί να επαναλάβει την επιτυχημένη 

συμπεριφορά, ενώ η απόσβεση να παύσει μια αποτυχημένη (Καψάλης, 1996). 
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Με άλλα λόγια, ένας δάσκαλος στο σχολείο μπορεί να επιβραβεύσει –

συνήθως λεκτικά ή βαθμολογικά– έναν μαθητή όταν αυτός προβαίνει σε μια θετική 

συμπεριφορά (π.χ. γράφει σωστά ή απαντάει ορθά σε μια ερώτηση) και, παράλληλα, 

να αποδοκιμάσει κατά τον ίδιο τρόπο έναν μαθητή όταν δείχνει απροθυμία 

συμμετοχής στο μάθημα ή γενικώς αρνητική στάση. Η συμπεριφοριστική προσέγγιση 

στη σχολική τάξη δεν έχει σχέση τόσο με τη σχολική επιτυχία καθαυτή, όσο με την 

ορθή σχολική συμπεριφορά.  

Τα κίνητρα σε αυτήν την περίπτωση είναι «εξωτερικά» και καταβάλλεται 

προσπάθεια να εθίσουν το παιδί σε μια καλή συμπεριφορά μαθητή την οποία 

σταδιακά και θα εσωτερικεύσει. 

Τα μεθοδολογικά εργαλεία της συμπεριφοριστικής προσέγγισης ανάγονται κι 

αυτά με τη σειρά τους στη συμπεριφοριστική θεωρία του Skinner. Κατά αυτόν τον 

τρόπο, η παρακίνηση ορισμένων συμπεριφορών αποδεικνύεται από το αποτέλεσμά 

τους, την «απόδοση» δηλαδή και, στην περίπτωση της εκπαίδευσης, από την επίδοση 

του μαθητή. Έτσι, πιο συγκεκριμένα:  

i. η «ενίσχυση» αποτελεί την αποδοχή μιας συμπεριφοράς, όταν είναι θετική 

και οδηγεί σε επιτυχημένη απόδοση, με σκοπό να αυξήσει τις πιθανότητες 

επανάληψης.  

ii. η «αυτοενίσχυση», ως ανώτερη μορφή ενίσχυσης, αφορά τα πιο ώριμα 

άτομα, γι’ αυτό και συναντάται, κυρίως, στην εκπαίδευση των ενηλίκων. 

iii. η «απόσβεση, από την άλλη, αναφέρεται σε μια συμπεριφορά η οποία 

παύει όταν παύσει και η ενίσχυση της και, 

iv. η «επανατροφοδότηση», μια έννοια η οποία τα τελευταία χρόνια αποτελεί 

κύρια εκζήτηση σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης, αναφέρεται σε μια διαδικασία 

όπου ο μαθητής μπορεί να αντιλαμβάνεται τη θετική ενίσχυση ως επιτυχία, η οποία 

θα συμβάλλει στην επίδοση του και, αντιστρόφως, την αρνητική ως αποτυχία 

(Καψάλης, 1996). 

Με την εφαρμογή της συμπεριφοριστικής προσέγγισης σχετίζεται η 

«συντελεστική μάθηση», ένα παιδαγωγικό μοντέλο, δηλαδή, όπου παρέχονται 

εξωτερικές ενισχύσεις, ώστε να τονωθεί η επίδοση των μαθητών. 

 

5.2.1.2 Η «γνωστική» προσέγγιση 
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Η «γνωστική» προσέγγιση, αναγόμενη στη γνωστική θεωρία, έχει την αρχή 

της στην κριτική της προγενέστερης συμπεριφοριστικής προσέγγισης. 

Σ’ αυτήν συνέβαλαν σημαντικά παιδαγωγοί και ψυχολόγοι, όπως ο J. Piaget. 

Σημαντικότατη ήταν επίσης και η συμβολή των Lewin, Ausubel, Bruner Weiner και 

Covington, οι οποίοι διαμόρφωσαν ένα πλαίσιο προκειμένου να οριοθετηθεί η 

σημασία του γνωστικού υποβάθρου στη μάθηση. 

Η γνωστική προσέγγιση επιμένει ότι, εφόσον τα κίνητρα ως μέρος του 

ανθρώπινου γνωστικού συστήματος, ενυπάρχουν και δεν μπορούν να προκληθούν 

εξωτερικά (Πλατσίδου & Γωνιδά, 2005· Καψάλης, 1996). 

Τα κίνητρα, είναι, δηλαδή, «εσωτερικά» και δεν «μαθαίνονται». Ο 

ανθρώπινος νους έχει τη γνωσιακή ικανότητα, μπορεί να μαθαίνει και, έτσι, τα 

κίνητρα είναι αυτά που θα τον υποκινήσουν, θα τον κατευθύνουν προς ένα στόχο. 

Η γνωστική προσέγγιση επιτονίζει τον ρόλο της ατομικής σκέψης και των 

εκάστοτε πεποιθήσεων ως την πηγή της σημαντικότερης παρακίνησης για το άτομο. 

Με την έννοια αυτή η οποιαδήποτε «ενίσχυση» είναι εσωτερική και δεν εξαρτάται 

από τα εξωτερικά ερεθίσματα και τις αντικειμενικές συνθήκες.  

Ο χαρακτήρας της εκπαίδευσης, επομένως, οφείλει να καθορίζεται από τους 

στόχους αυτούς. 

 

5.2.1.3 Η «κοινωνικο-γνωστική» προσέγγιση 

 

 Η προσέγγιση αυτή, ουσιαστικά, συναρμόζει τις θεωρίες για τα εσωτερικά και 

εξωτερικά κίνητρα εμπλαισιώνοντας τη γνωστική. 

Πρόκειται για μια προσέγγιση, επομένως, η οποία διατηρεί στη βάση της το 

γνωστικό κριτήριο και τη δυνατότητα του ατόμου να μαθαίνει προσαρμόζεται, όμως, 

ταυτόχρονα, στην εξωτερική κοινωνική πραγματικότητα.  

 Το άτομο, δηλαδή, μπορεί να αναγνωρίζει έναν στόχο κάθε φορά μάθησης, ο 

στόχος αυτός, όμως, μπορεί να ετεροκαθορίζεται. Στην εσωτερική παρακίνησή του 

επιδρούν οι προσδοκίες του οικογενειακού-κοινωνικού περιβάλλοντός του και οι 

συνέπειες που ακολουθούν τις εκάστοτε πράξεις και συμπεριφορές του (Καψάλης, 

1996). 

 Πολύ συχνά, έτσι, ένα παιδί καταβάλλει προσπάθεια ανάλογη των 

προσδοκιών που έχουν για την επίδοσή του οι γονείς ή οι καθηγητές του. Κατά αυτόν 
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τον τρόπο, όταν οι προσδοκίες αυξάνονται ωθείται, ώστε να αυξήσει και την επίδοσή 

του. Όταν οι προσδοκίες μειώνονται, μειώνεται και το κίνητρό του για μάθηση.  

5.2.1.4 Η «ανθρωπιστική» προσέγγιση 

 

 Η «ανθρωπιστική» προσέγγιση αναφέρεται και πάλι σε «εσωτερικά» κίνητρα, 

τοποθετώντας στο κέντρο των θέσεών της τον ίδιο τον άνθρωπο ως διακριτή μονάδα. 

 Ο άνθρωπος έχει μια φυσική ικανότητα να μαθαίνει, μια ικανότητα που 

αποδεικνύει ενεργά σε κάθε τομέα της δραστηριότητάς του. Το ίδιο ισχύει και για το 

εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

 Αυτή η ικανότητα, ωστόσο, δεν αποτελεί μια παθητική και δεδομένη 

διαδικασία. Αντιθέτως, είναι μια αναπτυσσόμενη κίνηση της ατομικής ύπαρξης στην 

αυτοπραγμάτωση (Καψάλης, 1996). Διαθέτει, έτσι, τόσο γνωστική όσο και 

ψυχαναλυτική βάση και συνδέεται με πολλαπλούς τομείς της ανθρώπινης διανόησης. 

Κοινή παραδοχή όλων των θέσεων αποτελεί η βασική υπόθεση ότι το άτομο 

ωθείται εσωτερικά να γίνεται καλύτερο, να φτάσει στο ύψιστο υπαρξιακό επίπεδο 

των δυνατοτήτων του (Καψάλης, 1996). 

Η εκπαίδευση, έτσι, οφείλει να παρέχει πολλαπλά ερεθίσματα, τα οποία να 

επαφίενται στα ενδιαφέροντα και την προσωπικότητα όσο το δυνατόν περισσότερων 

μαθητών, προσφέροντάς τους την ώθηση να τα δεχτούν. 

 

5.3 Τα κίνητρα μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων 

 

Η εκπαίδευση των ενηλίκων διαφέρει από αυτήν των ανήλικων μαθητών 

εξαιτίας της ηλικίας, του κοινωνικού ή εκπαιδευτικού υποβάθρου των ενηλίκων 

(Rogers, 1996) αλλά και ως προς τη συνειδητότητα της επιλογής τους (Knowles, 

1990). Οι ενήλικες, δηλαδή, έχουν συναίσθηση του σκοπού που καλούνται να 

εκπληρώσουν. 

Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τη σημασία της 

ανάγκης που τους υποβάλλεται και προσπαθούν προγραμματικά να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις αυτές. Το γεγονός αυτό σχετίζεται όχι μόνο με την κοινωνική ή 

επαγγελματική θέση που ενδεχομένως διαθέτουν αλλά και με την ιεράρχηση των 
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αναγκών τους και την προτεραιότητα που κάθε φορά δίνουν στην εκπλήρωσή τους 

(Maslow, 1954).  

Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι, για τον έναν ή για τον άλλο λόγο, οι 

ενήλικες εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν ισχυρότερο «κίνητρο» (Houle, 1961) 

μάθησης, προκειμένου να συμμετάσχουν σε μια ορισμένη διαδικασία μάθησης. 

Τα κίνητρα αυτά μπορεί να ποικίλουν από εκπαιδευτικό υλικό, 

οπτικοακουστικά μέσα και διάφορα «παιχνίδια» έως στρατηγικές μάθησης 

βασισμένες σε ψυχαναλυτικές και γνωστικές θεωρίες (Dörnyei, 2003
20

).  

Όπως και να ‘χει, σε τελική ανάλυση, για να έχει το άτομο κίνητρο στη 

μάθηση και να μην επισκιάζεται από τον κορεσμό ή την αδιαφορία του για τη 

διαδικασία, χρειάζεται η τροφοδότησή του με επιπρόσθετα και στοχευμένα κίνητρα, 

τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και την προσωπικότητά του 

(Maslow, 1943 1954 1995). 

Το ίδιο ισχύει και μπορεί να εφαρμοστεί σε ομάδες ατόμων ή κατηγορίες 

εκπαιδευόμενων, οι οποία έχουν κοινά χαρακτηριστικά ή στόχους. Για να ενταχθούν 

αποτελεσματικά σε μια διαδικασία μάθησης, πρέπει να τους δοθούν τα κατάλληλα 

εκείνα κίνητρα, έτσι ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στη διαδικασία αυτή και, 

τελικά, να κατακτήσουν το αντικείμενο που καλούνται να μάθουν. 

Για τον λόγο αυτόν, έχουν υπάρξει πολλαπλές «θεωρίες κινήτρων», κάποιες 

από τις οποίες όντως προώθησαν την έρευνα και σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό, 

κυρίως, επίπεδο. 

Ανάμεσα σ’ αυτές, πιο συγκεκριμένα, τα κίνητρα της μάθησης αναπτύχθηκαν 

με αξιοσημείωτο τρόπο από τον Houle και, ακολούθως, την Cross.  

Η πρωτοτυπία της τυπολογίας που πρότεινε ο Houle έγκειται στον λιτό τρόπο 

κατάταξης των ενήλικων εκπαιδευομένων, γεγονός που προσέλκυσε το ενδιαφέρον 

και των άλλων μελετητών. Παράλληλα, όμως, μέσα από τον τρόπο αυτό 

περιγράφεται επαρκώς και το πώς οι ίδιοι ενήλικες αντιλαμβάνονται τη μάθηση.  

Συγκεκριμένα, ο Cyril O. Houle (1961), εξετάζοντας την εκπαίδευση των 

ενηλίκων, πρότεινε τρεις τύπους εκπαιδευομένων ως προς την κατεύθυνση 

(orientation) που κινητοποιεί τη μάθησής τους ή, πιο απλά, ως προς τον τρόπο που 

μαθαίνουν οι ενήλικες. Αυτοί οι τρεις τύποι, είναι: 

                                                           
20

 Στον τόμο περιέχονται άρθρα-μελέτες σχετικά με το πώς κινητοποιούνται οι ενήλικες να μάθουν μια 

δεύτερη γλώσσα. 
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1. οι «goal-οriented learners», δηλαδή αυτούς που παρακινούνται από ένα 

συγκεκριμένο στόχο 

2. οι «activity-oriented learners», δηλαδή αυτοί που αναγάγουν τη μάθηση 

στις κοινωνικές δραστηριότητες, και  

3. οι «learning-oriented learners», δηλαδή όσοι μαθαίνουν για τη χαρά της 

μάθησης (Gordon, 1993). 

H Cross (1981), ακολούθως, θεώρησε τη διαδικασία της μάθησης ως σύνολο 

(«αλυσίδα») μετακίνησης από το ένα θετικό αποτέλεσμα σε ένα άλλο. Το γεγονός 

αυτό υποδεικνύει ότι και η μάθηση οφείλει να έχει μια συνέχεια. Ειδικά, αν λάβει 

κανείς υπόψη, ότι ο ενήλικος εκπαιδευόμενος αδυνατεί να συγκροτηθεί κάτω από 

αυτή τη «συνέχεια» σε ένα σχολείο, γίνεται φανερό ότι η συνέχεια αυτή υποκινείται 

από το κίνητρό του για μάθηση.    

Με όλα τα παραπάνω δεδομένα, βάσει αυτής της τυπολογία και μιας σειράς 

περισσότερο εξειδικευμένων θεωριών, αναπτύχθηκαν κατά καιρούς διάφορα 

μεθοδολογικά μέσα και εργαλεία, σχεδιασμένα για να διερευνήσουν τα δομικά 

θεμέλια της τυπολογίας και τις σχέσεις μεταξύ των βαθμολογιών του 

«προσανατολισμού» και των άλλων μεταβλητών του Houle.  

 

5.3.1 Η «Κλίμακα συμμετοχής στην Εκπαίδευση» του R. Boshier 

 

Η πιο εύχρηστη και καθοριστική, καθώς επίσης και ορθολογική από άποψη 

ψυχομετρίας, ήταν η «Κλίμακα συμμετοχής στην Εκπαίδευση» του R. Boshier
21

 

(1971), η οποία χρησιμοποιήθηκε το 1971 κατά τη διάρκεια μιας έρευνας για την 

τυπολογία Houle (Boshier, 1971).  

Η κλίμακα του  δημοσιεύτηκε, λίγα χρόνια αργότερα, βελτιωμένη (Boshier & 

Collins, 1985) και υπό μορφή τεστ. Συγκεκριμένα, η «Κλίμακα συμμετοχής στην 

Εκπαίδευση» (Education Participation Scale) αποτελεί το πιο γνωστό έργο του R. 

Boshier και είναι το εμπειρικό αποτέλεσμα της επεξεργασίας της τυπολογίας του 

Houle (Gordon, 1993). 

                                                           
21

 Ο Roger Boshier, καθηγητής του παιδαγωγικού τμήματος στο Πανεπιστημίο British Columbia του 

Καναδά, είναι σήμερα γνωστός τόσο από τα ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα για την εκπαίδευση 

ενηλίκων, τη δια βίου μάθηση και τη διεξαγωγή συστηματικών ερευνών στη Ζηλανδία και την Κίνα, 

όσο και από την ανθρωπιστική του δράση. Για τον Boshier και τη βιογραφία και την εργογραφία του, 

βλ. http://edst.educ.ubc.ca/facultystaff/roger-boshier/ και 

http://www.halloffame.outreach.ou.edu/2013/Boshier.html.  

http://edst.educ.ubc.ca/facultystaff/roger-boshier/
http://www.halloffame.outreach.ou.edu/2013/Boshier.html
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Η «Κλίμακα Συμμετοχής στην Εκπαίδευση» διαμορφώνεται μέσα από μια 

σειρά ερωτήσεων επτά παραγόντων, όπου διερευνούνται τα κίνητρα των ενήλικων 

εκπαιδευομένων σε σχέση με την εκπαίδευση. Περιέχονται 42 ερωτήσεις κλειστού 

τύπου, 6 ερωτήσεις για κάθε παράγοντα-κίνητρο, που επανέρχονται κυκλικά ανά επτά 

(Boshier & Collins, 1985).  

Οι επτά παράγοντες επιχειρούν να καλύψουν ένα ευρύτατο φάσμα 

δραστηριοποίησης του ατόμου, από τον γλωσσικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό, 

επαγγελματικό, οικογενειακό και προσωπικό τομέα (Στεφάνου, 2012): (α) βελτίωση 

επικοινωνιακής ικανότητας, (β) ανάπτυξη κοινωνικών επαφών, (γ) εκπαιδευτική 

προετοιμασία, (δ) επαγγελματική εξέλιξη, (ε) βελτίωση των σχέσεων στην 

οικογένεια, (στ) επιδίωξη κοινωνικών ερεθισμάτων, (η) ενδιαφέρον για μάθηση σε 

ένα αντικείμενο. 

Οι αντίστοιχες γι’ αυτούς τους επτά παράγοντες ερωτήσεις
22

 είναι οι εξής: 

[1. Βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητας] 

1. Να βελτιώσω τις δεξιότητές μου στον χειρισμό της γλώσσας  

8. Να μιλώ και να εκφράζομαι καλύτερα  

15. Να μάθω μια άλλη γλώσσα  

22. Να γράφω και να εκφράζομαι καλύτερα γραπτώς  

29. Να με βοηθήσει να καταλάβω τι λένε και τι γράφουν οι άνθρωποι  

36. Να μάθω για τα συνηθισμένα ήθη και έθιμα εδώ 

 

[2. Επιδίωξη κοινωνικής επαφής] 

2. Να γνωρίσω φιλικά διακείμενους ανθρώπους  

9. Να περνάω καλά με φίλους  

16. Να γνωρίσω διαφορετικούς ανθρώπους  

23. Να κάνω φίλους  

30. Να κάνω νέους φίλους  

37. Να γνωρίσω καινούριους ανθρώπους  

 

[3. Προετοιμασία για εκπαιδευτικούς λόγους] 

3. Να αντισταθμίσω την ελλιπή προηγούμενη εκπαίδευσή μου  

10. Να έχω την εκπαίδευση που δεν μπόρεσα να έχω στο παρελθόν  

                                                           
22

 Η μετάφραση του ερωτηματολογίου του Boshier ακολουθεί την ανατύπωση του Στεφάνου, 2012. 



36 

 

17. Να αποκτήσω γνώσεις που θα με βοηθήσουν σε άλλα εκπαιδευτικά 

προγράμματα  

24. Να προετοιμαστώ για περαιτέρω εκπαίδευση  

31. Να κάνω μαθήματα που χρειάζονται για κάποιο άλλο σχολείο ή 

πανεπιστήμιο  

38. Να επιτύχω την είσοδό μου σε άλλο σχολείο ή πανεπιστήμιο 

 

[4. Επαγγελματική ανέλιξη] 

4. Να εξασφαλίσω επαγγελματικό πλεονέκτημα / άνοδο  

11. Να επιτύχω έναν επαγγελματικό στόχο  

18. Να προετοιμαστώ για την εύρεση εργασίας  

25. Να αποκτήσω μεγαλύτερο κύρος στη δουλειά μου  

32. Να βρω μια καλύτερη δουλειά  

39. Να αυξήσω την ικανότητά μου στην εργασία μου 

 

[5. Βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων] 

5. Να προετοιμαστώ για αλλαγές στην οικογένειά μου  

12. Να μοιραστώ ένα κοινό ενδιαφέρον με τον / την σύντροφό μου  

19. Να συμβαδίσω με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς μου  

26. Να συμβαδίσω με τα παιδιά μου  

33. Να απαντώ σε ερωτήσεις των παιδιών μου  

40. Να με βοηθήσει να μιλάω με τα παιδιά μου 

 

[6. Επιδίωξη νέων κοινωνικών ερεθισμάτων] 

6. Να ξεπεράσω την απογοήτευση / σύγχυση της καθημερινότητας  

13.Να ξεφύγω από τη μοναξιά  

20.Να ανακουφιστώ από την πλήξη  

27.Να κάνω ένα διάλειμμα από τη ρουτίνα του σπιτιού ή της δουλειάς  

34.Να κάνω κάτι από το να μην κάνω τίποτα  

41.Να ξεφύγω από μια δυσάρεστη σχέση 

 

[7. Γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση] 

7. Να βρω κάποιο νόημα στη ζωή  

14. Να αποκτήσω γενικές γνώσεις  
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21. Να μάθω μόνο και μόνο για τη χαρά της μάθησης  

28. Να ικανοποιήσω ένα ερευνητικό μυαλό  

35. Να αναζητώ τη γνώση για το δικό μου το καλό  

42. Να διευρύνω τους ορίζοντές μου / να «ανοίξω το μυαλό μου» 

 

Η «Κλίμακα Συμμετοχής στην Εκπαίδευση» έχει χρησιμοποιηθεί στα 

περισσότερα μέρη του κόσμου, συλλέγοντας δεδομένα από 13.442 μαθητές στην 

Αφρική, την Ασία, τη Νέα Ζηλανδία, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα 

οποία συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν. Με τα δεδομένα αυτά αποδεικνύεται σαφώς 

η προτεινόμενη από τον Houle τυπολογία. 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε, επίσης, η κλίμακα του Boshier ως 

μέρος του ερωτηματολογίου με σκοπό να διερευνηθούν τα κίνητρα των ενηλίκων στη 

μάθηση ως προς τις βαλκανικές, σλαβικές και ανατολικές γλώσσες. 
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6. ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

 

6.1 Η χαρτογράφηση των φορέων και ο εκπαιδευτικός προσδιορισμός τους 

 

Οι επονομαζόμενες «βαλκανικές», «σλαβικές» και «ανατολικές» γλώσσες 

προσδιορίζονται με βάση τη γεωγραφική τους θέση σε σχέση με την Ευρώπη. 

«Βαλκανικές», επομένως, είναι οι γλώσσες που ανήκουν στις χώρες της βαλκανικής 

χερσονήσου: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κροατία, 

Μαυροβούνιο, Π.Γ.Δ.Μ., Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία. Από αυτές «σλαβικές» είναι η 

σερβική, η βοσνιακή, η κροατική, η σλοβενική και η ρωσική. Τέλος, οι «ανατολικές» 

γλώσσες περιέχουν πάλι ένα τμήμα των σλαβικών γλωσσών που βρίσκεται 

ανατολικότερα γεωγραφικά αλλά, επίσης, και την τουρκική γλώσσα, τη γλώσσα του 

επίσημου «ανατολικού», για εμάς, λαού.  

Οι φορείς εκμάθησης βαλκανικών, σλαβικών και ανατολικών γλωσσών 

εντοπίζονται, κυρίως, στο βόρειο γεωγραφικό τμήμα της Ελλάδας. Οι φορείς αυτοί 

αναφέρονται, απ’ τη μια, σε πανεπιστημιακά τμήματα αντίστοιχης εκπαιδευτικής 

σκοποθεσίας, ενώ, από την άλλη, στο ιστορικό Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του 

Αίμου, το οποίο αποτελεί πλέον ανεξάρτητο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 

(Ν.Π.Ι.Δ.) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. Πιο συγκεκριμένα, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)
23

 

λειτουργούν σήμερα το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Δ.Ε.Σ.) και το 

Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Β.Σ.Α.Σ.), ενώ στο 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) λειτουργεί το τμήμα Γλώσσας, 

Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών.  

Στους συγκεκριμένους φορείς η διδασκαλία των γλωσσών είναι συστηματική, 

προγραμματική, εμπίπτει σε δεδομένα κριτήρια γλωσσομάθειας και λαμβάνει χώρα 

υπό την εποπτεία καταρτισμένων καθηγητών βάσει αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού 

υλικού. Πρόκειται, δηλαδή, για φορείς τυπικής εκπαίδευσης. 

                                                           

23
 Οι πληροφορίες για τα τμήματα αντλούνται από την ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

(Θεσσαλονίκη): http://www.uom.gr/. 

http://www.uom.gr/
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Κατά τα άλλα, η ιδιωτική πρωτοβουλία, αναλαμβάνει επίσης σε ορισμένες 

περιστάσεις την εκμάθηση βαλκανικών, σλαβικών και ανατολικών γλωσσών. Τα 

γνωστά «φροντιστήρια», όμως, τα οποία αποτελούν για χρόνια τον πιο αξιόπιστο και 

επιβεβλημένο φορέα διδασκαλίας των ευρωπαϊκών-δυτικών γλωσσών, στην 

περίπτωση των γλωσσών αυτών αρκούνται στη σποραδική και όχι τη συστηματική 

διδασκαλία τους. Συνήθως δε αναλαμβάνουν τη διδασκαλία της ρωσικής και της 

τουρκικής γλώσσας, χωρίς να δύνανται να παρουσιάσουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

σπουδών, καθώς και η προσέλευση μαθητών είναι πενιχρή. Η επιστημονική αξίωση 

των ιδιωτικών φορέων διδασκαλίας δεν είναι πάντα ικανή ή ελέγξιμη σε σχέση με τα 

ευρωπαϊκά κριτήρια γλωσσομάθειας. Αυτό αφορά τόσο τους ίδιους τους καθηγητές 

γλωσσών, οι οποίοι ενδεχομένως δεν είναι διδάκτορες αλλά κάτοχοι ανώτερων 

πτυχίων, όσο και το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται που μπορεί να μην 

είναι αναγνωρισμένο από τον αντίστοιχο κρατικό φορέα γλωσσομάθειας του κράτους 

προέλευσης. 

Ιδιαίτερα για τις δύο αυτές γλώσσες, τα ρώσικα και τα τούρκικα, 

εμφανίζονται κατά καιρούς και «προγράμματα» διδασκαλίας σε διάφορα 

επονομαζόμενα «πολιτιστικά κέντρα». Παρά την αρχική εξοικείωση που προσφέρουν 

στους μαθητές-θαμώνες, τα μαθήματα που παραδίδονται –στις περιπτώσεις που 

παραδίδονται από όντως καταρτισμένο καθηγητή– καλύπτουν ένα στοιχειώδες μόνο 

γλωσσικό υπόβαθρο, ενώ συνήθως, διαθέτουν ως δεδομένα επικουρικά μέσα 

συγκεκριμένα τραγούδια, ορισμένες τηλεοπτικές σειρές (για παράδειγμα η «μόδα» 

των τούρκικων σήριαλ) και ταινίες. Τα παραπάνω κατηγοριοποιούνται, με άλλα 

λόγια, στην άτυπη εκπαίδευση. Όπως είναι λογικό, η ακαδημαϊκή αξιοπιστία των 

προγραμμάτων αυτών είναι, και πάλι, αμφίβολη. 

Για τους παραπάνω λόγους, το ερευνητικό μέρος της παρούσας εργασίας θα 

περιοριστεί στην εξέταση μόνο των φορέων τυπικής εκπαίδευσης και, μάλιστα, των 

τμημάτων των πανεπιστημίων ως των πλέον αξιόπιστων ακαδημαϊκά και διοικητικά. 

 

 

6.2 Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Δ.Ε.Σ.) έχει χρονολογία 

ίδρυσης το έτος 1990 αλλά η φυσιογνωμία του καθορίζεται λίγα χρόνια αργότερα. Το 

τμήμα προετοιμάζει την εξοικείωση και την κατάρτιση των φοιτητών με οικονομικά 
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και πολιτικά θέματα της Ευρώπης και του κόσμου. Οι δύο κατευθύνσεις, Πολιτικές 

Σπουδές και Διπλωματία και Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, και 

μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω σε ένα από τα εξειδικευμένα και σύγχρονα 

μεταπτυχιακά που προσφέρονται στο τμήμα.  

Στο Τμήμα προσφέρεται η διδασκαλία ξένης γλώσσας, συνήθως ευρωπαϊκής. 

Οι μαθητές, δηλαδή, μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στην αγγλική, γαλλική, 

γερμανική, ιταλική και ισπανική γλώσσα.  

Ακόμα, μπορούν να επιλέξουν τη ρωσική, ενώ τα προβλεπόμενα τμήματα της 

τουρκικής και των κινεζικών δεν προσφέρονται.  

Τέλος, στο τμήμα διενεργούνται μαθήματα ελληνικών ως δεύτερης γλώσσας 

για μαθητές Erasmus ή για όσους δεν έχουν την ελληνική ως μητρική γλώσσα. 

 

 

6.3 Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 

Το Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Β.Σ.Α.Σ.) έχει 

χρονολογία ίδρυσης το έτος 1996 (Π.Δ. 363/20-9-96). Πρόκειται για ένα τμήμα 

καταρχάς διεπιστημονικό, με έμφαση στις γεωπολιτικές επιστήμες και την εκμάθηση 

μιας ξένης γλώσσας της επιλογής του εκάστοτε φοιτητή. Η όλη σκοποθεσία του 

προγράμματος κρίνεται ακριβώς από αυτήν την προώθηση και συσχέτιση της 

γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού των βαλκανικών, σλαβικών και 

ανατολικών χωρών με τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις που οι χώρες 

αυτές αναπτύσσουν σε σχέση με το εσωτερικό τους αλλά και το εξωτερικό. 

Το τμήμα υπάγεται στη Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών και 

έχει σαφή οικονομικό και πολιτικό προσδιορισμό. Με την έννοια αυτή, απευθύνεται 

σε φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν αντίστοιχα επαγγέλματα και, επιπλέον, παρέχει τα 

κατάλληλα εκείνα εφόδια για ορισμένες εργασίες στο Διπλωματικό Σώμα. Η γνώση 

των οικονομικών και η καλή γνώση μιας μη διαδεδομένης γλώσσας αποτελεί το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των πτυχιούχων του τμήματος. 

Η διδασκαλία Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών γλωσσών σε 

πανεπιστημιακό επίπεδο, αναφέρεται στις εξής γλώσσες: ρωσική, τουρκική, 

βουλγαρική, σερβική, ρουμανική. Στη γλώσσα επιλογής ή ένταξης, αν 

συμπληρώνονται τα τμήματα, οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα γλώσσας, δύο 

δίωρα ανά βδομάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, επί τέσσερα έτη, με 
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στόχο να φτάσουν το άριστο επίπεδο γλωσσομάθειας (Γ2). Παράλληλα, η γλωσσική 

διδασκαλία ενισχύεται από τα μαθήματα για την ιστορία και τον πολιτισμό των 

Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών με αποτέλεσμα να παρέχεται στους 

φοιτητές μια ολοκληρωμένη γνώση κατά την εκμάθηση της γλώσσας που 

παρακολουθούν. Παρ’ όλα αυτά, η γλωσσομάθεια μπορεί να πιστοποιηθεί με το 

κρατικό πτυχίο (Κ.Π.Γ.), χωρίς να δίνεται στους μαθητές κάποια πιστοποίηση μέσα 

στο πλαίσιο της φοίτησής τους.  

Σαν επιλεγόμενα μπορεί κατά καιρούς να σχηματίζονται κι άλλα τμήματα για 

τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, για παράδειγμα, αρμενικής γλώσσας ή, όπως κατά το 

τρέχον εξάμηνο, αραβικής.  

Μετά την ενσωμάτωση του τμήματος Βαλκανικών της Φλώρινας (Π. Δ. 

88/05-06-2013), τα τελευταία δύο χρόνια, ο οδηγός σπουδών του τμήματος έχει 

αναπροσαρμοστεί και πλέον υπάρχει η υποχρεωτική επιλογή της μίας γλώσσας, ενώ 

η δεύτερη μπορεί να επιλεγεί από τον φοιτητή ως μάθημα ειδίκευσης. Επίσης, έχει 

αναπροσδιοριστεί και ο χωρισμός σε κατευθύνσεις και πλέον η επιλογή γίνεται από 

το δεύτερο έτος για δύο μεγάλες κατευθύνσεις, την ειδίκευση Οικονομικών και την 

ειδίκευση Πολιτικών, Πολιτισμικών Σπουδών. Δυστυχώς, εξαιτίας των 

αναπροσαρμογών αυτών, οι οποίες έπρεπε να συγκαταλέξουν και το πρόγραμμα 

σπουδών του τρέχοντος, τότε, τμήματος της Φλώρινας, ο νεότερος οδηγός σπουδών, 

δηλαδή ο περσινός για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 είναι ακόμα εν εξελίξει. 

 

 

6.4 Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

(Κομοτηνή)
24

 

Όπως και κάθε τμήμα της κατηγορίας αυτής, το τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας 

& Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών είναι καταρχάς ένα διεπιστημονικό τμήμα. 

Το τμήμα αυτό, ιδρύθηκε από το 2000 (Π.Δ. 90/2000) με στόχο την 

«καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία και την έρευνα της γλώσσας, 

της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των λαών των Παρευξείνιων 

Χωρών, ιδίως των ελληνικής καταγωγής και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να 

μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και διαδίδουν τις γλώσσες, την λογοτεχνία και τον 

                                                           
24

 Οι πληροφορίες αντλούνται από την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου: http://duth.gr/. 
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πολιτισμό των λαών των προαναφερομένων χωρών, όπως Ελλήνων, Ρώσων, 

Τούρκων και λοιπών. Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχολούνται ως στελέχη σε 

κρατικές ελληνικές υπηρεσίες, προξενικά γραφεία ή ιδιωτικές επιχειρήσεις στις 

Παρευξείνιες Χώρες (Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Ρουμανία, Βουλγαρία, 

Τουρκία) ή ως εκπαιδευτές της οικείας κατά περίπτωση γλώσσας ή ως ελεύθεροι 

επαγγελματίες ή ως εμπειρογνώμονες ή ως σύμβουλοι διπλωματικών αποστολών στις 

προαναφερθείσες χώρες ή ως ειδικοί επιστήμονες σε ερευνητικά ιδρύματα ή ως 

μεταφραστές κειμένων»
25

.  

Πρόκειται, δηλαδή, για ένα τμήμα φιλολογίας και από την άποψη αυτή, 

διαφέρει από το τμήμα των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της 

Θεσσαλονίκης, το οποίο έχοντας πολιτικό και οικονομικό χαρακτήρα προσιδιάζει 

περισσότερο σε ένα τμήμα γεωπολιτικών σπουδών. Διαφέρει, όμως, αισθητά και από 

τις φιλολογίες ξένων γλωσσών του Αριστοτελείου καθώς ασχολείται με μη δυτικές 

γλώσσες και επιπλέον δεν αποσκοπεί στην αποκλειστική εκμάθηση μιας 

γλώσσας/πολιτισμού. Συνεπώς, διευρύνεται και το πεδίο του επιστημονικού 

ενδιαφέροντος αλλά και της απασχόλησής τους. Παρ’ όλα αυτά, διοικητικά 

προβλήματα όπως και, προπάντων, ο ανταγωνισμός των άλλων φιλολογιών για τη 

διεκδίκηση συγκεκριμένων καθηγητικών θέσεων, αναπληρωτών ή ωρομισθίων, 

μεταθέτουν τους αποφοίτους του τμήματος αυτού σε υποδεέστερη θέση. Ως προς τα 

εργασιακά δικαιώματα τους, βέβαια, οι ίδιοι οι απόφοιτοι έχουν καταβάλει 

πολλαπλές προσπάθειες για την κατοχύρωσή τους, χωρίς να έχει επέλθει οριστική 

λύση στο πρόβλημα. 

Ως προς τη γλώσσα, ειδικότερα, ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει μια από 

τις παρευξείνιες γλώσσες που προσφέρονται: Βουλγαρική, Ρουμανική, Ρώσικη και 

Τουρκική. Η παρευξείνια γλώσσα ανήκει σε μια αλυσίδα μαθημάτων 

προαπαιτούμενων για την επιλογή ειδίκευσης του φοιτητή. Η γλώσσα επιλογής 

καθορίζει και την ειδίκευση, όπου τα μαθήματα εστιάζουν πια στη εντρύφηση του 

πολιτισμού και της ιστορίας της συγκεκριμένης χώρας.  

Επιπλέον, στο Δ.Π.Θ. ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 να 

διενεργείται η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικους αλλοδαπούς, 

νεοπρόσφυγες και μουσουλμάνους. 

                                                           
25

 http://duth.gr/department/bscc/. 
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7. Η ΕΡΕΥΝΑ 

7.1 Το περιεχόμενο της έρευνας 

 

Η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική για τη γλωσσομάθεια εξαντλείται στην 

εκμάθηση ευρωπαϊκών, «δυτικών» γλωσσών. Για το λόγο αυτό, όχι μόνο υπάρχει 

τεράστια συνάφεια της διδασκαλίας τους με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τόσο όσον 

αφορά τους ανηλίκους όσο όσον αφορά τους ενηλίκους, αλλά και τα υφιστάμενα 

ζητήματα που μπορούν να προκύψουν μέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας 

αυτής έχουν διεξοδικά ερευνηθεί.  

Για τους λόγους αυτούς, ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη 

των ζητημάτων που προκύπτουν συγκεκριμένα από τη διδασκαλία των μη δυτικών 

γλωσσών, δηλαδή των λεγόμενων βαλκανικών, σλαβικών και ανατολικών. 

Η έρευνα αυτή αναλύεται σε τρία μέρη, εξετάζοντας τα ατομικά στοιχεία των 

εκπαιδευομένων, τα κίνητρά τους στη μάθηση αλλά και ορισμένα στοιχεία της 

προσωπικότητάς τους που σχετίζονται με τη μάθηση. 

Έτσι, στο Α’ μέρος οι ερωτώμενοι καλούνται να συμπληρώσουν 

συγκεκριμένα δημογραφικά στοιχεία και να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με το 

γλωσσικό τους υπόβαθρο. Επιπλέον, καλούνται να σημειώσουν τη βαλκανική, 

σλαβική ή ανατολική γλώσσα που παρακολουθούν στο τμήμα όπου φοιτούν. 

Το Β΄ μέρος του ερωτηματολογίου αποτελεί η «Κλίμακα συμμετοχής στην 

Εκπαίδευση» του R. Boshier με 42 ερωτήματα διαβαθμισμένης κλίμακας. Τα 

ερωτήματα αυτά χωρίζονται ανά έξι σε επτά κατηγορίες κινήτρων και, υπό αυτόν τον 

τρόπο, ακολούθως αναλύονται. 

Η κλίμακα αυτή περιέχει 42 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Αυτές οι ερωτήσεις 

είναι χωρισμένες ανά έξι σε επτά κατηγορίες-παράγοντες κινήτρων. Οι επτά αυτοί 

παράγοντες αναφέρονται σε πολλαπλές αφορμήσεις που αφορούν κίνητρα σχετικά με 

τον γλωσσικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό, επαγγελματικό, οικογενειακό και προσωπικό 

τομέα (Στεφάνου, 2012). 

Οι τομείς αυτοί είναι (α) βελτίωση επικοινωνιακής ικανότητας, (β) ανάπτυξη 

κοινωνικών επαφών, (γ) εκπαιδευτική προετοιμασία, (δ) επαγγελματική εξέλιξη, (ε) 

βελτίωση των σχέσεων στην οικογένεια, (στ) επιδίωξη κοινωνικών ερεθισμάτων, (η) 

ενδιαφέρον για μάθηση σε ένα αντικείμενο (Στεφάνου, 2012). 
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Για τους τομείς αυτούς δίνονται από έξι αντίστοιχες ερωτήσεις 

διαβαθμισμένης κλίμακας, χωρισμένης σε τέσσερις βαθμούς: «Κανένας», «Μικρός», 

«Μέτριος», «Μεγάλος». 

Το Γ’ μέρος του ερωτηματολογίου εξετάζει με 21 ερωτήσεις, διαβαθμισμένης 

κλίμακας, την επίδραση και τα ερεθίσματα των συμμετεχόντων σχετικά με τη 

γλώσσα, την ιστορία, τη μάθηση και τον πολιτισμό. Η εξέταση αυτή ανάγεται σε 

τέσσερις κατηγορίες και, υπό αυτόν τον τρόπο, ακολουθεί και η ανάλυση. 

Οι 21 ερωτήσεις χωρίστηκαν στη συνέχεια σε 4 κατηγορίες. Η πρώτη 

αναφέρεται στα «Γλωσσικά / γλωσσολογικά ερεθίσματα» περιέχοντας τις 5 

αντίστοιχες ερωτήσεις. Η δεύτερη αποτελείται πάλι από 5 ερωτήσεις σχετικές με 

«Πολιτιστικά ερεθίσματα». Η τρίτη κατηγορία αφορά τα «Οικογενειακά / κοινωνικά 

ερεθίσματα» και αποτελείται, επίσης, από 5 ερωτήσεις. Τέλος, η τέταρτη κατηγορία 

αφορά «Γενικές γνώσεις / μαθησιακά ερεθίσματα / σπουδές», και περιέχει 6 

ερωτήσεις που εκτείνονται από τη μάθηση γενικότερα στη διδασκαλία της γλώσσας 

ειδικότερα. 

Τέλος, δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να καταγράψουν οι ίδιοι το 

σημαντικότερο γι’ αυτούς κίνητρο. Από τις απαντήσεις προκύπτει, στην 

πραγματικότητα, μια σειρά διευρυμένων κινήτρων-στόχων όπου και 

κατηγοριοποιούνται τελικά οι απαντήσεις των συμμετεχόντων. 

 

7.2 Ο Σκοπός της έρευνας και η καινοτομία της 

 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας έγκειται στην προσπάθεια να καταδειχθεί η 

σημασία των κινήτρων στην εκμάθηση ξένων, μη δυτικών γλωσσών ενηλίκων 

εκπαιδευόμενων σε Α.Ε.Ι.. 

Πιο συγκεκριμένα, επιχειρείται να αποδειχθεί η σχέση συνάφειας των 

παραγόντων της Κλίμακας Συμμετοχής στην Εκπαίδευση του Boshier για πρώτη 

φορά με τη διδασκαλία των βαλκανικών, σλαβικών και ανατολικών γλωσσών. 

Επιμέρους, η έρευνα που διεξάγουμε στοχεύει: 

(Α) Στη στοιχειοθέτηση της σημασίας των γλωσσών στο σύγχρονο 

πολιτισμικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

(Β) Στην καταγραφή των φορέων διδασκαλίας βαλκανικών, σλαβικών και 

ανατολικών γλωσσών στην Ελλάδα 
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(Γ) Στην ανάδειξη (i) των κινήτρων των ενηλίκων στην εκμάθηση ξένων 

γλωσσών καθώς και στην ανάδειξη (ii) των κινήτρων των φοιτητών στην επιλογή και 

την εκμάθηση μιας βαλκανικής, σλαβικής ή/και ανατολικής γλώσσας.  

Μέσα από την παρούσα έρευνα αναμένεται να καταδειχθεί η σημασία των 

κινήτρων στην εκμάθηση ξένων, μη δυτικών γλωσσών και συγκεκριμένα των 

βαλκανικών, σλαβικών και ανατολικών. Ακόμη περισσότερο, η έρευνα εστιάζεται 

στα κίνητρα των ενηλίκων εκπαιδευόμενων σε Α.Ε.Ι. 

Το καινοτόμο στοιχείο της έρευνας είναι ότι για πρώτη φορά αναμένεται η 

διερεύνηση των κινήτρων αυτών στις συγκεκριμένες γλώσσες με βάση την Κλίμακα 

Συμμετοχής στην Εκπαίδευση του Boshier. 

 

7.3 Η Μεθοδολογία της έρευνας 

 

Ο χαρακτήρας της μεθοδολογίας της παρούσας έρευνας είναι στη βάση του 

εμπειρικός και ποσοτικός. Στους συμμετέχοντες θα διαμοιραστεί ερωτηματολόγιο, 

αποτελούμενο από τρία μέρη, και το οποίο ενσωματώνει τη μεταφρασμένη κλίμακα 

του Boshier στο B’ μέρος του.  

Τα ερωτηματολόγια είναι αυστηρώς προσωπικά, ανώνυμά, εμπιστευτικά και 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη διεξαγωγή επιστημονικής 

έρευνας.  

Για τη διεξαγωγή της έρευνας έχει χρησιμοποιηθεί η εκ του σύνεγγυς 

διαμοίραση ερωτηματολογίων στους φοιτητές των τριών τμημάτων και, παράλληλα, 

η ηλεκτρονική αποστολή του στους σπουδαστές του Ιδρύματος.  

Επιπλέον, έχει αποσταλεί αίτημα στις γραμματείες των αντίστοιχων φορέων, 

προκειμένου να στοιχειοθετηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η εσωτερική εικόνα 

των τμημάτων, ο μέσος όρος των εισακτέων ανά έτος και οι συνήθεις προτιμήσεις 

γλωσσών. 

Η μη υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων είναι ικανή αφενός να 

περιορίσει το ποσοστό του δείγματος αφετέρου να καταδείξει με ουσιαστικό τρόπο τα 

κίνητρα μάθησης, εφόσον αυτά αποδεικνύονται έως έναν βαθμό και από την ίδια την 

παρουσία και την παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας εκτίθενται με τη βοήθεια των εργαλείων του 

Microsoft Office Excel 2010. 
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7.4 Το δείγμα της έρευνας 

 

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή της έρευνας, η μελέτη θα 

εστιαστεί στους φορείς της εκμάθησης βαλκανικών, σλαβικών και ανατολικών 

γλωσσών στην Ελλάδα. 

Η παρούσα έρευνα, επομένως, διεξάγεται:  

(1) Σε φοιτητές που παρακολουθούν μία ή/και δεύτερη βαλκανική, σλαβική, 

ανατολική γλώσσα στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή 

το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,  

(2) Σε φοιτητές που παρακολουθούν μία ή/και δεύτερη βαλκανική, σλαβική, 

ανατολική γλώσσα στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων 

Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 

Το ερωτηματολόγιο επρόκειτο να δοθεί και σε ενήλικες εκπαιδευόμενους που 

παρακολουθούν μία ή/και δεύτερη βαλκανική, σλαβική, ανατολική γλώσσα στο 

Ίδρυμα Mελετών Xερσονήσου του Aίμου (IMXA), ως φορέα τυπικής εκπαίδευσης. Ο 

ελάχιστος, όμως, αριθμός συμμετεχόντων απέκλεισε τη δυνατότητα αυτή, 

περιορίζοντας το δείγμα στους φοιτητές των δύο Α.Ε.Ι.. 

 

Οι φοιτητές συμμετείχαν στο διάστημα πριν από τα προγραμματισμένα 

μαθήματα των τμημάτων, όταν αυτά επρόκειτο να πραγματοποιηθούν. 

Η μικρή προσέλευση των φοιτητών, η μη πραγματοποίηση μαθημάτων και η 

πρακτική δυσκολία να διαμοιραστούν τα ερωτηματολόγια στα τμήματα των 

γλωσσών, περιορίζει σε μεγάλο βαθμό το δείγμα της έρευνας, εφόσον, σύμφωνα με 

ανεπίσημη δήλωση των γραμματειών των τμημάτων ο αριθμός των εισακτέων κάθε 

χρονιάς είναι σχεδόν ο τριπλάσιος του δεδομένου δείγματος. 

Εκτός αυτού, οι ίδιοι οι μαθητές κατά τη διαδικασία διαμοίρασης, 

επεσήμαναν ότι κάποια τμήματα γλωσσών δεν πραγματοποιούνται τακτικά για 

λόγους προσέλευσης και, ως εκ τούτου, δεν υφίστανται και στην παρούσα έρευνα. 

Όπως και να ‘χει, ωστόσο, ο σκοπός της έρευνας καθορίζεται από τον αριθμό 

της παρακολούθησης της βαλκανικής, σλαβικής, ανατολικής γλώσσας και από το 

κίνητρο για την παρακολούθηση αυτή. Έτσι, την έρευνα ενδιαφέρει οι φοιτητές που 
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όντως παρακολουθούν και συμμετέχουν και, κατά τα φαινόμενα, οι περισσότεροι από 

αυτούς συμμετείχαν και στην έρευνα αυτή.    

Από τους μαθητές των τμημάτων των δύο πανεπιστημίων, επομένως, 

συγκεντρώθηκαν συνολικά 135 ερωτηματολόγια (Ν=135). Από τους 135 

συμμετέχοντες, οι 66 είναι φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στη 

Θεσσαλονίκη ενώ οι υπόλοιποι 69 φοιτητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης, στην Κομοτηνή. 

 

* Σύνολο συμμετεχόντων/Δείγμα Ν % 

Φοιτητές ΠΑ.ΜΑΚ. 66 49% 

Φοιτητές Δ.Π.Θ. 69 51% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100% 

 

Ο αριθμός αυτός των φοιτητών μοιράζεται ακολούθως στα τρία τμήματα των 

σχολών και, έπειτα, στα τμήματα των γλωσσών. 

 

7.5 Τα βασικά ερωτήματα της έρευνας 

 

Τα ερωτήματα της έρευνας διερευνούνται εξίσου από τα τρία μέρη του 

ερωτηματολογίου αλλά, κυρίως, απαντώνται στο δεύτερο μέρος του. Στο μέρος αυτό 

εξετάζονται τα κίνητρα των ενηλίκων για την επιλογή τους να μάθουν μια ξένη 

γλώσσα. 

Πιο συγκεκριμένα, διερευνώνται επιμέρους: 

1. οι λόγοι για τους οποίους οι ενήλικοι επιλέγουν να μάθουν ξένη γλώσσα. 

2. οι λόγοι για τους οποίους οι ενήλικοι επιλέγουν να μάθουν τη συγκεκριμένη 

ξένη γλώσσα (βαλκανική, σλαβική, ανατολική). 

3. τα κίνητρα των ενηλίκων για την επιλογή και την εκμάθηση μιας βαλκανικής, 

σλαβικής ή/και ανατολικής γλώσσας. 

4. τα κίνητρα των φοιτητών για την επιλογή και την εκμάθηση μιας βαλκανικής, 

σλαβικής ή/και ανατολικής γλώσσας. 

5. το κατά πόσο συνειδητή είναι η απόφαση εκμάθησης ξένης γλώσσας. 
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6. το κατά πόσο  συνειδητή είναι η επιλογή εκμάθησης της συγκεκριμένης ξένης 

γλώσσας (βαλκανικής, σλαβική, ανατολικής). 

7. το κατά πόσο το οικογενειακό ή πολιτισμικό περιβάλλον των ενήλικων ή 

φοιτητών επηρεάζει την επιλογή και τη διαδικασία εκμάθησης της 

συγκεκριμένης ξένης γλώσσας (βαλκανικής, σλαβική, ανατολικής). 

 

7.6 Τα αποτελέσματα της έρευνας 

-Α’ μέρος 

 

Το δείγμα των 135 συμμετεχόντων αναφέρεται σε φοιτητές των δύο 

πανεπιστημίων, του ΠΑ.ΜΑΚ. και του Δ.Π.Θ.. 

* Σύνολο συμμετεχόντων/Δείγμα Ν % 

Φοιτητές ΠΑ.ΜΑΚ. 66 49% 

Φοιτητές Δ.Π.Θ. 69 51% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100% 

 

Από το σύνολο, επομένως, των 135 φοιτητών, οι 66 φοιτούν στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσσαλονίκη, ενώ οι υπόλοιποι 69 στο Δημοκρίτειο 

στην Κομοτηνή. Ποσοστιαία, το 49% του δείγματος  προέρχεται, λοιπόν, από το 

ΠΑ.ΜΑΚ. και το 51% από το Δ.Π.Θ.. 

 

 

48%

49%

50%

51%

Φοιτητές ΠΑ.ΜΑΚ Φοιτητές Δ.Π.Θ. 

49% 

51% 

Φοιτητές ΠΑ.ΜΑΚ Φοιτητές Δ.Π.Θ. 
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Από το σύνολο αυτό, οι φοιτητές μοιράζονται, ακολούθως, σε τρία τμήματα 

στα οποία και διενεργούνται μαθήματα γλωσσών: το τμήμα Διεθνών και ευρωπαϊκών 

σπουδών και το τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του 

ΠΑ.ΜΑΚ., όπως επίσης και το τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού 

Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ.. 

Προηγούνται κάποια δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων στην αρχή 

του Α’ μέρους του ερωτηματολογίου.  

Η πρώτη ερώτηση, ως είθισται, αφορά το φύλο των συμμετεχόντων: 

 

1. Φύλο Ν % 

Άνδρας  42 32% 

Γυναίκα  93 68% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100% 

 

Όπως προκύπτει, από το σύνολο του δείγματος, το 32% είναι άντρες και το 

68% γυναίκες. Το γεγονός αυτό, πιθανότατα, συνδέεται με τις γενικότερες 

προτιμήσεις του γυναικείου πληθυσμού στις ανθρωπιστικές επιστήμες και όχι με την 

προσέλευση των φοιτητών και φοιτητριών στα τμήματα αυτά.  

Σχηματικά, το δείγμα διαμορφώνεται ως εξής: 

 

 

 Η επόμενη ερώτηση του ερωτηματολογίου, η δεύτερη, αναφέρεται στις 

ηλικίες των συμμετεχόντων. Οι απαντήσεις έχουν χωριστεί σε τέσσερις κατηγορίες 

ηλικιών: 18-22, 22-30, 31-40 και 40+. Η έρευνα υποθέτει τη συμμετοχή και 

32% 

68% 

1. Φύλο 

Άνδρας  

Γυναίκα  
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μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων, παρότι το δείγμα περιορίστηκε στις ηλικίες έως τα 

30 χρόνια. Κατά συνέπεια, το μεγαλύτερο ποσοστό, όπως ήταν αναμενόμενο, ανήκει 

στην πρώτη τετραετία φοίτησης (ν) μετά την αποφοίτηση από τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Πρόκειται για το 77% των σπουδαστών εν συνόλω. Ακολουθεί ένα 23% 

των φοιτητών / φοιτητριών που ανήκουν στην επόμενη ηλικιακή κατηγορία των 

χρόνων μεταξύ 22-30.    

2. Ηλικία Ν % 

18-22  104 77% 

22-30  31 23% 

31-40  0 0% 

40+ 0 0% 

ΣΥΝΟΛΑ 135 100% 

 

Σχηματικά, οι ηλικίες των συμμετεχόντων αποτυπώνονται ως εξής: 

 

 

Η επόμενη ερώτηση, η τρίτη, διαχωρίζει του φοιτητές του ΠΑ.ΜΑΚ. από 

αυτούς του Δ.Π.Θ.. Όπως έχει ήδη σημειωθεί, το 49% του δείγματος προέρχεται από 

το ΠΑ.ΜΑΚ. και το 51% από το Δ.Π.Θ..  

3. Πανεπιστήμιο Ν % 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.) 66 49% 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Κομοτηνής (Δ.Π.Θ.) 69 51% 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 135 100% 
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Στην τέταρτη ερώτηση, ακολούθως, καλούνται, όπως έχει αναφερθεί ήδη, να 

σημειώσουν το τμήμα στο οποίο εντάσσονται. 

Το σύνολο των 135 φοιτητών μοιράζεται, έτσι, στο τμήμα Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑ.ΜΑΚ. στη Θεσσαλονίκη, στο τμήμα Βαλκανικών, 

Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, επίσης στο ΠΑ.ΜΑΚ. στη Θεσσαλονίκη και 

στο τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών στο 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο στην Κομοτηνή. 

Πιο συγκεκριμένα, από το Δ.Ε.Σ. ο αριθμός των μαθητών που 

παρακολουθούν βαλκανικές, σλαβικές ή ανατολικές γλώσσες έναντι όσων 

παρακολουθούν ευρωπαϊκές, είναι πολύ μικρός και, ως εκ τούτου, διαμορφώνεται και 

ένας πολύ μικρός αριθμός συμμετεχόντων στην έρευνα. Στο Δ.Ε.Σ., επομένως, 

εντοπίζονται 12 συμμετέχοντες στην έρευνα, ένα, δηλαδή, 9% του συνολικού 

δείγματος. Από αυτούς, μόλις οι 11 παρακολουθούν όντως μια από τις μη δυτικές 

γλώσσες που εμπίπτουν στη σκοποθεσία της έρευνας, βρίσκονται, δηλαδή, σε 

αντίστοιχο τμήμα γλώσσας.  

Από το επόμενο τμήμα, το Β.Σ.Α.Σ., το τμήμα όπου κατεξοχήν διδάσκονται οι 

γλώσσες αυτές, συμμετείχαν 54 φοιτητές του τμήματος, όχι όμως από κάθε τμήμα 

γλώσσας. Ο αριθμός αυτός αποτελεί το 40% του συνολικού δείγματος. 

Τέλος, από το τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων 

Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, ο αριθμός των συμμετεχόντων φτάνει τους 

69, το 51% δηλαδή του συνολικού δείγματος. 

 

4. Τμήμα  Ν % 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Δ.Ε.Σ., ΠΑ.ΜΑΚ.) 12 9% 

48%
50%

52%

3. Πανεπιστήμιο 

Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.) 

Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο 

Κομοτηνής (Δ.Π.Θ.) 
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Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Β.Σ.Α.Σ., 

ΠΑ.ΜΑΚ.) 54 40% 

Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

(Δ.Π.Θ.) 69 51% 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 135 100% 

 

Σχηματικά, οι συμμετέχοντες από κάθε τμήμα αναπαρίστανται ως εξής: 

 

 

Οι επόμενες ερωτήσεις του Α’ μέρους του ερωτηματολογίου, απευθύνονται σε 

σπουδαστές του Ι.Μ.Χ.Α.. Ο εξαιρετικά περιορισμένος, όμως, αριθμός των 

ενδιαφερόμενων σπουδαστών, δεν επέτρεψε την εξαγωγή ικανού δείγματος. Πρέπει, 

ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι σπουδαστές του Ι.Μ.Χ.Α. ανήκουν σαφέστατα στις 

μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες και ότι έχουν επιλέξει τον φορέα αυτόν για την 

εκμάθηση της γλώσσας και της ιστορίας μιας από τις προσφερόμενες βαλκανικές, 

σλαβικές και ανατολικές γλώσσες. Στην περίπτωση των φοιτητών, η επιλογή του 

τμήματος συμμορφώνεται κάτω από τις επιταγές της λογικής των πανελληνίων και, 

πιθανότατα, αποτελεί το αποτέλεσμα της προτεραιότητας των επιλογών σε 

συνάρτηση με τη βάση του τμήματος. Είναι αναγκαία, επομένως, μια ειδική έρευνα 

στους λόγους και τα κίνητρα των σπουδαστών του φορέα αυτού, ο οποίος επιβιώνει 

όλα αυτά τα χρόνια και, επιπλέον, αναλαμβάνει ειδικές εκδόσεις και συνέδρια για τις 

βαλκανικές γλώσσες. 

9% 

40% 
51% 

4. Τμήμα/Σχολή 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών (Δ.Ε.Σ., 

ΠΑ.ΜΑΚ) 

Βαλκανικών, Σλαβικών 

και Ανατολικών Σπουδών 

(Β.Σ.Α.Σ., ΠΑ.ΜΑΚ) 

Γλώσσας, Φιλολογίας & 

Πολιτισμού 

Παρευξείνιων Χωρών 

(Δ.Π.Θ) 
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Συνεπώς, η διεξαγωγή των αποτελεσμάτων συνεχίζει με τους φοιτητές των 

τριών τμημάτων, στην έβδομη ερώτηση, η οποία αφορά τη γλώσσα παρακολούθησης. 

 Όσον αφορά τα τμήματα των γλωσσών, τμήμα αλβανικής γλώσσας δε έχει 

σχηματιστεί σε κάποιο από τα τμήματα το τρέχον εξάμηνο. Επίσης, από τις 

προσφερόμενες μη δυτικές γλώσσες που αφορούν την έρευνα είναι για το Δ.Ε.Σ. 

μόνο η ρωσική.  

Με βάση τα παραπάνω, 

 

7. Γλώσσα παρακολούθησης Ν % 

Αλβανική 0 0% 

Βουλγάρικη 14 10% 

Ρουμάνικη 9 7% 

Ρώσικη 61 45% 

Σέρβικη 5 4% 

Τούρκικη 45 33% 

*άλλη μη δυτική 1 1% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100% 

 

Έτσι, 61 φοιτητές, το 45% δηλαδή του δείγματος έχει επιλέξει τη ρωσική γλώσσα, 

συμπεριλαμβανομένων και των 11 φοιτητών του Δ.Ε.Σ. Από την άλλη, 45% φοιτητές 

στα δύο τμήματα απάντησαν ότι παρακολουθούν την τουρκική γλώσσα, φτάνοντας 

στο 33%. Οι δύο γλώσσες συγκεντρώνουν από κοινού το 78% του συνολικού 

ενδιαφέροντος και είναι οι μόνες που στα δύο τμήματα, στο Β.Σ.Α.Σ. και το τμήμα 

Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού, απασχολούν δεύτερο ή τρίτο τμήμα 

διδασκαλίας. 

  Ακολουθεί, έτσι, σε αριθμό η βουλγάρικη γλώσσα με ένα 10% του δείγματος. 

Έπεται η ρουμάνικη με ένα ποσοστό 7% και η σέρβικη με ένα ποσοστό 4% του 

συνολικού δείγματος. 
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Η γλώσσα παρακολούθησης ανά τμήμα διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Δ.Ε.Σ./ 

ΠΑ.ΜΑ.Κ. 

Β.Σ.Α.Σ./ 

ΠΑ.ΜΑΚ. Δ.Π.Θ. 

 *Γλώσσα παρακολούθησης ανά 

Τμήμα/Σχολή  

Αλβανική 0 0 0 

 Βουλγάρικη 0 9 5 

 Ρουμάνικη 0 4 5 

 Ρώσικη 11 14 36 

 Σέρβικη 0 5 0 

 Τούρκικη 0 22 23 

 *εκτός έρευνας 1 0 0 

 ΣΥΝΟΛΟ (Ν) 12 54 69 135 

ΣΥΝΟΛΟ (%) 9% 40% 51% 100% 

 

Γίνεται, έτσι, φανερή η υψηλή θέση της ρωσικής γλώσσας στις προτιμήσεις 

των φοιτητών και των τριών τμημάτων.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί και η προτεραιότητα της επιλογής 

της γλώσσας παρακολούθησης. Ενώ στο Δημοκρίτειο, οι φοιτητές επιλέγουν 

ελεύθερα από τις δοθείσες επιλογές, στο ΠΑ.ΜΑΚ. οι φοιτητές θέτουν τις επιλογές 

τους κατά προτεραιότητα και, αν συμπληρωθούν τα προβλεπόμενα τμήματα, 

κατατάσσονται σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης. Κατά αυτόν τον τρόπο, ένας 

μαθητής που είχε ως πρώτη επιλογή τη ρωσική γλώσσα θα μπορεί να 
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παρακολουθήσει μόνο αν ο αριθμός των ενδιαφερομένων δεν ξεπεράσει τον 

προβλεπόμενο. Διαφορετικά, θα ληφθεί υπόψη η βαθμολογία του και θα μετακινηθεί 

στην επόμενη επιλογή του. Για τον λόγο αυτό, οι φοιτητές ρωτώνται (ερώτηση 8) αν 

η γλώσσα που παρακολουθούν είναι η πρώτη τους επιλογή. Αν κάποιος 

παρακολουθεί, για παράδειγμα, βουλγάρικα και σημειώσει ότι δεν ήταν η πρώτη του 

επιλογή, αυτομάτως θεωρείται ότι είχε επιλέξει ρώσικα ή τούρκικα, εφόσον αυτά 

είναι τα τμήματα που  συμπλήρωσαν τον προβλεπόμενο αριθμό και «έκλεισαν», ενώ 

τα υπόλοιπα υπολείπονται κατά πολύ σε άτομα. 

Με την 8
η
 ερώτηση, επομένως, φαίνεται ότι ένα ποσοστό από τους φοιτητές 

είχαν επιλέξει να παρακολουθήσουν άλλη γλώσσα και λόγω πλήρωσης των τμημάτων 

τοποθετήθηκαν σε επόμενή τους επιλογή. Πιο συγκεκριμένα, το 16% των φοιτητών, 

22 από τους συμμετέχοντες, δηλαδή στο τμήμα Β.Σ.Α.Σ. του ΠΑ.ΜΑΚ., δεν 

παρακολουθούν τη γλώσσα που επέλεξε.  

8. Γλώσσα ως πρώτη επιλογή Ν % 

Ναι 113 84% 

Όχι 22 16% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100% 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, οι 7 από αυτούς τοποθετήθηκαν στο τμήμα 

των τουρκικών, 9 στο τμήμα των βουλγαρικών και οι 6 στο τμήμα των ρουμανικών. 

  Έπειτα, οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε ευρύτερες γλωσσικές 

ερωτήσεις.  

Στην επόμενη, ένατη, ερώτηση, ρωτώνται αν γνωρίζουν άλλη ξένη γλώσσα, 

ευρωπαϊκή ή μη. Η πλειοψηφία, όπως και ήταν αναμενόμενο απάντησε θετικά σε 

ποσοστό 97%.  

 

9. Άλλη ξένη γλώσσα Ν % 

Ναι 131 97% 

Όχι 4 3% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100% 
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Όπως ήταν, εξίσου, αναμενόμενο η συντριπτική πλειοψηφία, 129 στους 135 

συμμετέχοντες, ένα ποσοστό, δηλαδή, τουλάχιστον 95,5% δηλώνει ότι γνωρίζει 

αγγλικά. Η συχνότητα της αγγλικής γλώσσας φτάνει το 54%. Ακολουθούν σε 

συχνότητα τα γερμανικά με 14% και τα γαλλικά με 10%. Η ρώσικη και η τούρκικη 

γλώσσα σημειώνεται, επίσης, αλλά στις περιπτώσεις που δεν αποτελεί τη γλώσσα 

παρακολούθησης σε κάποιο από τα τμήματα αυτά. Επομένως, τα ποσοστά στην 

περίπτωση αυτή είναι υψηλά στις ευρωπαϊκές – δυτικές γλώσσες, και ιδιαίτερα στις 

δημοφιλείς οι οποίες, μάλιστα, διδάσκονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από 

την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ αποτελούν, επίσης, καθιερωμένες επιλογές στην 

ιδιωτική εκπαίδευση, στα «φροντιστήρια» ξένων γλωσσών. 

Πιο συγκεκριμένα, 

 

10. Γλώσσα ή γλώσσες  fi fi/N 100fi/N% 

Αγγλική 129 0,54 54% 

Αλβανική 2 0,01 1% 

Βουλγάρικη  7 0,03 3% 

Γαλλική 25 0,1 10% 

Γερμανική 31 0,14 14% 

Ισπανική  2 0,01 1% 

Ιταλική  5 0,02 2% 

Ρουμάνικη 6 0,03 3% 

Ρώσικη 11 0,04 4% 

Σέρβικη  3 0,01 1% 

Τούρκικη 13 0,06 6% 

Άλλη 3 0,01 1% 
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ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 237 1 100% 

 

    

 

 

Εκτός από τις γλώσσες αυτές, οι φοιτητές είχαν την επιλογή να καταγράψουν 

κάποια γλώσσα που γνωρίζουν, εφόσον δεν δίνεται ως επιλογή. Ανάμεσα στους 

φοιτητές του ΠΑ.ΜΑΚ., δύο άτομα κατέγραψαν τα αραβικά –μάθημα που γίνεται 

κατά καιρούς στο Β.Σ.Α.Σ. και προσφέρεται ως επιλεγόμενο, και ένα άτομο του 

Δημοκριτείου τα εβραϊκά, πιθανότατα και πάλι από αντίστοιχο σεμινάριο της σχολής. 

Ακολούθως, ζητήθηκε να σημειωθεί η μητρική γλώσσα των συμμετεχόντων.  

Η συντριπτική πλειοψηφία απαντά την ελληνική, ενώ μόλις ένα 3% δηλώνει 

ότι διαθέτει άλλη μητρική γλώσσα.  

 

11. Ελληνικά ως μητρική γλώσσα Ν % 

Ναι 131 97% 

Όχι 4 3% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100% 
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Ανάμεσα στις μητρικές άλλων γλωσσών, σημειώθηκαν η αλβανική, η σερβική 

και η τουρκική γλώσσα. 

12. Μητρική Γλώσσα Ν 

Αγγλική 

 Αλβανική 1 

Βουλγάρικη  

 Γαλλική 

 Γερμανική 

 Ισπανική  

 Ιταλική  

 Ρουμάνικη 

 Ρώσικη 

 Σερβική  1 

Τούρκικη 1 

Άλλη 1 

ΣΥΝΟΛΟ 4 

 

Στην αμέσως επόμενη ερώτηση, 13
η
, οι συμμετέχοντες ρωτώνται για τον τόπο 

γέννησής τους.  

13. Τόπος γέννησης  Ν % 

Ελλάδα  105 78% 

Άλλη χώρα 30 22% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100% 
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Όπως φαίνεται το 22% του δείγματος προέρχεται από άλλη χώρα. 

 

Εξαιρώντας την Κύπρο (6%), εφόσον η επίσημη γλώσσα είναι εκεί και η 

ελληνική και παραμερίζοντας το ποσοστό που δεν σημείωσε χώρα (24%), ανάμεσα 

στις χώρες προέλευσης βρίσκεται Γεωργία (30%), η Γερμανία (20%), η Αλβανία 

(10%) και η Σερβία (10%). 

Στην καταγωγή των γονέων (ερώτηση 14), επίσης, σημειώθηκε ένα ποσοστό 

18% για τους πατέρες και ένα αντίστοιχο 18% για τις μητέρες που δεν έχουν 

ελληνική καταγωγή. Και πάλι εξαιρώντας την Κύπρο, όπου σημειώθηκαν, 

σημειώθηκαν ως χώρες προέλευσης η Αλβανία και η Γερμανία, ενώ, απ’ ό,τι 

φαίνεται, η ρωσική συμπεριέλαβε τη γεωργιανική και σερβική μητρική γλώσσα. 

14. Καταγωγή γονέων (άλλη χώρα) Ν 

Αγγλική 

 Αλβανική 1 

Βουλγάρικη  

 Γαλλική 

 Γερμανική 1 

Ισπανική  

 Ιταλική  

 Ρουμάνικη 

 Ρώσικη 1 

Σέρβικη  

 Τούρκικη 

 Άλλη 2 

ΣΥΝΟΛΟ 5 

 

78% 

22% 

13. Τόπος γέννησης 

Ελλάδα  

Άλλη χώρα 
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Τέλος, το Α’ μέρος, εξετάζει την περίπτωση διαμονής, σπουδών ή εργασίας σε 

κάποια χώρα του εξωτερικού. 

15. Εκτός Ελλάδας ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Αγγλία 1 

 

1 

Αλβανία 

   
Βουλγαρία 

   
Γαλλία 

 

1 

 
Γερμανία 5 2 

 
Ισπανία 

   
Ιταλία 

   
Ρουμανία 

   
Ρωσία 

   
Σερβία 1 

  
Τουρκία 

   
Άλλη 18 1 

 
*δεν σημειώνεται  110 

ΣΥΝΟΛΟ (Ν) 135 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία, τα 110 από τα 135 άτομα, δεν συμπλήρωσαν 

κάποια απάντηση και, κατά συνέπεια, θεωρείται ότι δεν έχουν μείνει, σπουδάσει ή 

εργαστεί σε κάποια χώρα του εξωτερικού. 

Από τους υπόλοιπους, ένα 5% δηλώνει ότι έζησε ή σπούδασε στη Γερμανία, 

ενώ οι άλλες επιλογές αν απαντώνται, απαντώνται άπαξ. 

Από τις άλλες χώρες, από μια φορά σημειώθηκαν η Αγγλία και η Τουρκία ως 

χώρα διαμονής. Εκτός αυτού, ένα ποσοστό 13% του δείγματος απάντησε ως χώρα 

διαμονής «Άλλη» και απ’ αυτούς, το 44%, δηλαδή 8 από τους 18, σημείωσαν ως 

χώρα διαμονής τη Γεωργία. Οι υπόλοιπες απαντήσεις ήταν δύο φορές η Κύπρος και 

μια οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το υπόλοιπο ποσοστό, σχεδόν το 40%, ενώ 

σημείωσε ότι έχει διαμείνει σε άλλη χώρα, δεν αναφέρει ποια είναι. 

Τέλος, είναι λογικό επακόλουθο, να μην σημειώνεται εργασία ή σπουδές σε 

κάποια άλλη χώρα, εφόσον οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες είναι φοιτητές 

αυτή τη χρονική περίοδο. Ωστόσο, ένα 3% έχει πραγματοποιήσει σπουδές σε κάποια 

χώρα του εξωτερικού, Γερμανία και Γαλλία όπως σημειώνεται, πιθανώς και στο 



61 

 

πλαίσιο του Erasmus. Η εργασία σε χώρα του εξωτερικού, στην Αγγλία, σημειώνεται 

άπαξ. 

Όπως και να’ χει, τα ποσοστά αυτά είναι εξαιρετικά μικρά, παρουσιάζοντας 

ένα πολύ περιορισμένο αριθμό φοιτητών που έχουν διαμείνει στο εξωτερικό. 

 

-Β’ μέρος 

 

 Το Β’ μέρος του ερωτηματολογίου αποτελεί η ανατύπωση της «Κλίμακας 

συμμετοχής στην Εκπαίδευση» (Education Participation Scale) του R. Boshier 

(1971), με 42 ερωτήσεις χωρισμένες σε επτά κατηγορίες των έξι ερωτήσεων.  

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στο μέρος αυτό σχολιάζονται ανά 

κατηγορία. 

Όπου δεν σημειώνεται βαθμός, θεωρείται μηδενική επίδραση, δηλαδή 

«Κανένας» βαθμός. 

Το σύνολο του δείγματος παριστάνεται με Ν (Ν=135) και το σύνολο των 

ερωτήσεων ανά κατηγορία με n (n=6). Η απόλυτη συχνότητα παριστάνεται με το Fi, 

ενώ η σχετική με τον λόγο Fi/N/n. 

 Έτσι, για την πρώτη κατηγορία, «βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητας», 

και τις αντίστοιχες έξι ερωτήσεις, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

 

 
Κανένας Μικρός Μέτριος Μεγάλος 

 
[1] 

     
1. Να βελτιώσω τις δεξιότητές 

μου στον χειρισμό της γλώσσας 24 27 44 40 

 8. Να μιλώ και να εκφράζομαι 

καλύτερα 29 28 29 49 

 
15. Να μάθω μια άλλη γλώσσα 18 18 30 69 

 22. Να γράφω και να εκφράζομαι 

καλύτερα γραπτώς 39 36 35 25 

 29. Να με βοηθήσει να καταλάβω 

τι λένε και τι γράφουν οι 

άνθρωποι 38 38 34 25 

 36. Να μάθω για τα συνηθισμένα 

ήθη και έθιμα εδώ 44 41 33 17 

 

      ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (Ν) 135 
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ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(Fi) 192 188 205 225 

 ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(Fi/N/n) 0,23 0,22 0,26 0,29 1 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(100Fi/N/n) 23% 22% 26% 29% 100% 

  

Όπως φαίνεται από τη συχνότητα των απαντήσεων, αυτός ο παράγοντας αποτελεί ένα 

σχετικά μεγάλο κίνητρο για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, εφόσον το μεγαλύτερο 

ποσοστό, το 29%, συγκεντρώνεται στην υψηλότερη βαθμίδα. 

 Για τη δεύτερη κατηγορία, ακολούθως, «ανάπτυξη κοινωνικών επαφών», και 

τις αντίστοιχες έξι ερωτήσεις, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

 

 
Κανένας Μικρός Μέτριος Μεγάλος 

 
[2] 

     2. Να γνωρίσω φιλικά 

διακείμενους ανθρώπους 36 43 33 23 

 
9. Να περνάω καλά με φίλους 

60 31 26 18 

 16. Να γνωρίσω διαφορετικούς 

ανθρώπους 28 36 44 27 

 
23. Να κάνω φίλους 

57 33 28 17 

 
30. Να κάνω νέους φίλους 

57 34 27 17 

 37. Να γνωρίσω καινούριους 

ανθρώπους 49 33 31 22 

 

      ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (Ν) 135 

 ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(Fi) 287 210 189 124 

 ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(Fi/N/n) 0,35 0,26 0,23 0,16 1 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(100Fi/N/n) 35% 26% 23% 16% 100% 

 

 Είναι φανερό ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό ενδιαφέρεται να επιδιώξει 

κοινωνικές επαφές μέσα από την εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Τα ποσοστά 

παρουσιάζουν πτωτική πορεία και το 35% του δείγματος δηλώνει ότι αυτός ο 

παράγοντας δεν είχε καμία επίδραση στην επιλογή του. 
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 Όσον αφορά την τρίτη κατηγορία, «εκπαιδευτική προετοιμασία», και τις 

αντίστοιχες έξι ερωτήσεις, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

 

 
Κανένας Μικρός Μέτριος Μεγάλος 

 [3] 

     3. Να αντισταθμίσω την ελλιπή 

προηγούμενη εκπαίδευσή μου 51 30 30 24 

 10. Να έχω την εκπαίδευση που 

δεν μπόρεσα να έχω στο 

παρελθόν 45 32 36 22 

 17. Να αποκτήσω γνώσεις που 

θα με βοηθήσουν σε άλλα 

εκπαιδευτικά προγράμματα 16 22 47 50 

 24. Να προετοιμαστώ για 

περαιτέρω εκπαίδευση 25 24 47 39 

 31. Να κάνω μαθήματα που 

χρειάζονται για κάποιο άλλο 

σχολείο ή πανεπιστήμιο 41 30 35 29 

 
38. Να επιτύχω την είσοδό μου 

σε άλλο σχολείο ή πανεπιστήμιο 34 30 37 34 

 

      ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (Ν) 135 

 ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(Fi) 212 168 232 198 

 ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(Fi/N/n) 0,26 0,21 0,29 0,24 1 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (100Fi/N/n) 26% 21% 29% 24% 100% 

 

 Τα αποτελέσματα στην κατηγορία αυτή φαίνονται μοιρασμένα, εφόσον 

αναφέρονται τόσο στην τωρινή κατάσταση φοίτησης όσο και στη μελλοντική. Οι 

φοιτητές φαίνεται, όμως, να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη μελλοντική τους, 

περαιτέρω, εκπαίδευση, όπου και συγκεντρώνεται η υψηλότερη συχνότητα των 

απαντήσεων. Έτσι, στην πραγματικότητα, ενώ δεν τους επηρεάζει η εκπαίδευσή τους 

στο παρελθόν, δίνουν μεγάλη βαρύτητα στη μετέπειτα εκπαιδευτική πορεία τους. 

 Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από τα αποτελέσματα της τέταρτης 

κατηγορίας, «επαγγελματική εξέλιξη», και τις αντίστοιχες έξι απαντήσεις: 

 

 
Κανένας Μικρός Μέτριος Μεγάλος 

 [4] 

     



64 

 

4. Να εξασφαλίσω 

επαγγελματικό πλεονέκτημα / 

άνοδο 13 14 27 81 

 11. Να επιτύχω έναν 

επαγγελματικό στόχο 12 16 27 80 

 18. Να προετοιμαστώ για την 

εύρεση εργασίας 17 15 32 71 

 25. Να αποκτήσω μεγαλύτερο 

κύρος στη δουλειά μου 18 23 31 63 

 32. Να βρω μια καλύτερη 

δουλειά 27 14 36 58 

 39. Να αυξήσω την ικανότητά 

μου στην εργασία μου 20 22 37 56 

 

      ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (Ν) 135 

 ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(Fi) 107 104 190 409 

 ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(Fi/N/n) 0,13 0,13 0,23 0,51 1 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (100Fi/N/n) 13% 13% 23% 51% 100% 

 

 Όπως φαίνεται τα ποσοστά αυξάνονται βαθμιαία και φτάνουν το 51% του 

δείγματος. Αυτό σημαίνει ότι παραπάνω από τους μισούς συμμετέχοντες θεωρούν 

την ξένη γλώσσα ως βασικό μέρος της κατάρτισής τους, το οποίο θα αποτελέσει 

εφόδιο στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.  

 Για την πέμπτη κατηγορία, «βελτίωση των σχέσεων στην οικογένεια», και 

τις αντίστοιχες έξι ερωτήσεις, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

 

 
Κανένας Μικρός Μέτριος Μεγάλος 

 [5] 

     5. Να προετοιμαστώ για 

αλλαγές στην οικογένειά μου 63 36 18 18 

 12. Να μοιραστώ ένα κοινό 

ενδιαφέρον με τον / την 

σύντροφό μου 69 28 17 21 

 19. Να συμβαδίσω με τα 

υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς 

μου 73 28 14 20 

 26. Να συμβαδίσω με τα 

παιδιά μου 76 24 19 16 

 33. Να απαντώ σε ερωτήσεις 

των παιδιών μου 59 26 22 19 

 40. Να με βοηθήσει να μιλάω 74 23 19 19 
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με τα παιδιά μου 

      ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (Ν) 135 

 ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(Fi) 414 165 109 113 

 ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(Fi/N/n) 0,51 0,21 0,14 0,14 1 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (100Fi/N/n) 51% 21% 14% 14% 100% 

 

 Ο παράγοντας αυτός φαίνεται να απασχολεί σε πολύ μικρό βαθμό τους 

φοιτητές και τις φοιτήτριες –προφανώς λόγω του νεαρού της ηλικίας τους και της 

κοινωνικής τους θέσης. Όντως τα ποσοστά παρουσιάζονται πτωτικά και το 51% του 

δείγματος δεν θεωρεί ότι οι οικογενειακές σχέσεις έχουν κάποια επίδραση στην 

επιλογή τους. 

 Η έκτη κατηγορία, «επιδίωξη κοινωνικών ερεθισμάτων», και τα 

αποτελέσματα από τις απαντήσεις έχουν ως εξής: 

 

 
Κανένας Μικρός Μέτριος Μεγάλος 

 [6] 

     6. Να ξεπεράσω την 

απογοήτευση / σύγχυση της 

καθημερινότητας 55 28 6 6 

 13. Να ξεφύγω από τη μοναξιά 77 8 5 5 

 20. Να ανακουφιστώ από την 

πλήξη 68 15 7 5 

 27. Να κάνω ένα διάλειμμα 

από τη ρουτίνα του σπιτιού ή 

της δουλειάς 64 17 9 5 

 34. Να κάνω κάτι από το να 

μην κάνω τίποτα 56 16 18 5 

 41. Να ξεφύγω από μια 

δυσάρεστη σχέση 75 9 7 4 

 

      ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (Ν) 95 95 95 95 

 ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(Fi) 395 93 52 30 

 ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(Fi/N/n) 0,7 0,16 0,09 0,05 1 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (100Fi/N/n) 70% 16% 9% 5% 100% 
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 Είναι ξεκάθαρο ότι, και πάλι, ο κοινωνικός παράγοντας και, μάλιστα, στην 

περίπτωση των ερωτήσεων αυτών, ο πιο προσωπικός χαρακτήρας της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης των ατόμων, ενδιαφέρει σε εξαιρετικά μικρό βαθμό τους φοιτητές 

της ξένης γλώσσας ως προς την επιλογή και τα κίνητρά τους. Έτσι, το 70% δηλώνει 

ότι δεν υπήρχε «Κανένας» βαθμός επίδρασης σε σχέση με τον παράγοντα αυτόν. 

 Τέλος, για την έβδομη κατηγορία, «ενδιαφέρον για μάθηση σε ένα 

αντικείμενο», και τις αντίστοιχες έξι ερωτήσεις, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

 

 
Κανένας Μικρός Μέτριος Μεγάλος 

 [7] 

     7. Να βρω κάποιο νόημα στη 

ζωή 59 41 19 16 

 14. Να αποκτήσω γενικές 

γνώσεις 24 21 45 45 

 21. Να μάθω μόνο και μόνο για 

τη χαρά της μάθησης 54 41 23 17 

 28. Να ικανοποιήσω ένα 

ερευνητικό μυαλό 36 33 37 29 

 35. Να αναζητώ τη γνώση για 

το δικό μου το καλό 30 34 44 27 

 42. Να διευρύνω τους ορίζοντές 

μου / να «ανοίξω το μυαλό 

μου» 18 24 44 49 

 

      ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (Ν) 135 

 ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(Fi) 221 194 212 183 

 ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(Fi/N/n) 0,28 0,24 0,26 0,22 1 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (100Fi/N/n) 28% 24% 26% 22% 100% 

 

 Και πάλι, θα πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

μοιρασμένα και το γενικότερο ενδιαφέρον για μάθηση είναι, έως έναν βαθμό, ένας 

παράγοντας που επηρεάζει τα άτομα. Θα πρέπει, όμως, εξίσου, να προσέξουμε τη 

συχνότητα των απαντήσεων 14
η
 και 42

η
 ερώτηση, οι οποίες σχετίζονται πιο άμεσα με 

τη διεύρυνση των γνώσεων.  

 

-Γ’ μέρος 
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Το Γ’ μέρος αποτελείται από 21 ερωτήσεις διαβαθμισμένης κλίμακας, από το 

1 έως το 5, όπου το 1 εκφράζει τη μικρότερη επαφή και το 5 τη μεγαλύτερη. 

Αρχικά, όσον αφορά τα «Γλωσσικά / γλωσσολογικά ερεθίσματα», το ¼ του 

δείγματος βρίσκεται σε μια μέση κατάσταση. Αξίζει, ωστόσο, να επισημανθεί η 

συχνότητα των απαντήσεων στην ερώτηση, «Χρησιμοποιούσατε ήδη τη γλώσσα την 

οποία διδάσκεστε;», η οποία βρίσκεται στον χαμηλότερο βαθμό.  

 

 

[1.Γλωσσικά / γλωσσολογικά 

ερεθίσματα]  1 2 3 4 5 

 

12. 

Έχετε συχνή επαφή με κάποια ξένη 

γλώσσα που γνωρίζετε;  20 18 33 27 37 

 

14. 

Μελετάτε συστηματικά τη γλώσσα 

που διδάσκεστε; 17 26 39 24 29 

 

15. 

Η μελέτη της γλώσσας αφορά 

αποκλειστικά το πλαίσιο της 

εκπαίδευσής σας; 17 24 33 30 31 

 

16. 

Χρησιμοποιούσατε ήδη τη γλώσσα 

την οποία διδάσκεστε; 50 25 30 12 18 

 

17. 

Χρησιμοποιείτε τώρα τη γλώσσα την 

οποία διδάσκεστε; 36 40 28 17 14 

 

        

 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

(Ν) 135 

 

 
ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Fi) 140 133 163 110 129 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(Fi/N/n) 0,21 0,2 0,24 0,16 0,19 1 

 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(100Fi/N/n) 21% 20% 24% 16% 19% 100% 

 

Στη δεύτερη κατηγορία, που διευρύνεται στην τέχνη και τα ταξίδια, και πάλι 

τα ερεθίσματα των φοιτητών και φοιτητριών παρουσιάζονται εξαιρετικά χαμηλά. 

 

 
[2. Πολιτιστικά ερεθίσματα] 1 2 3 4 5 

 1. Διαβάζετε ξένη λογοτεχνία; 39 32 27 15 22 

 

2. 

Βλέπετε ξένο κινηματογράφο, 

εκτός από αμερικάνικο; 21 21 29 31 33 

 

3. 

Ακούτε ξένα τραγούδια, εκτός από 

αγγλικά; 26 17 24 28 40 

 

9. 

Κάνετε συχνά ταξίδια στο 

εξωτερικό; 50 24 19 24 20 

 

10. 

Έχετε ταξιδέψει στη χώρα της 

οποίας τη γλώσσα διδάσκεστε; 59 13 14 18 31 
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ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (Ν) 135 

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(Fi) 195 107 113 116 146 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(Fi/N/n) 0,29 0,16 0,17 0,17 0,21 1 

 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(100Fi/N/n) 29% 16% 17% 17% 21% 100% 

 

Μόνο στην περίπτωση του κινηματογράφου και της μουσικής, κατηγορίες 

πολύ πιο ευπρόσιτες σε σχέση με ένα ταξίδι ή πολύ πιο εύκολες σε σχέση με τη 

λογοτεχνία, η συχνότητα αυξάνεται βαθμιαία. 

Όπως ήδη φάνηκε από το Β’ μέρος της έρευνας, ο οικογενειακός και 

κοινωνικός παράγοντας δεν φαίνεται να επηρεάζει τόσο τους συμμετέχοντες τη 

δεδομένη, αν μη τι άλλο, χρονική περίοδο. Έτσι, η τρίτη κατηγορία η οποία αφορά τα 

οικογενειακά ή κοινωνικά ερεθίσματα των συμμετεχόντων συγκεντρώνει ποσοστά 

στον μικρότερο βαθμό επίδρασης. 

 

 

[3. Οικογενειακά / κοινωνικά 

ερεθίσματα] 1 2 3 4 5 

 

4. 

Γνωρίζουν και μιλάνε οι γονείς 

σας ξένες γλώσσες; 32 21 27 21 32 

 

5. 

Μιλάτε εσείς ή η οικογένειά σας 

κάποια ξένη γλώσσα μέσα στο 

σπίτι; 64 21 13 13 24 

 

6. 

Έχετε επαφές με συγγενείς στο 

εξωτερικό; 39 17 21 22 36 

 

7. 

Έχετε επαφές με άτομα στο 

εξωτερικό; 33 21 24 23 34 

 

8. 

Έχετε φίλους/-ες στη χώρα της 

οποίας τη γλώσσα διδάσκεστε; 55 21 20 14 25 

 

        

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (Ν) 135 

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(Fi) 223 101 105 93 151 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(Fi/N/n) 0,33 0,15 0,16 0,14 0,22 1 

 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (100Fi/N/n) 33% 15% 16% 14% 22% 100% 
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Η τέταρτη κατηγορία, τέλος, φαίνεται να ενδιαφέρει τους περισσότερους από 

τους συμμετέχοντες, πάνω από το 20%, σε μεγάλο βαθμό. 

 

 

[4. Γενικές γνώσεις / μαθησιακά 

ερεθίσματα / σπουδές] 1 2 3 4 5 

 

11. 

Σκέφτεστε να επισκεφτείτε τη χώρα 

της οποίας τη γλώσσα διδάσκεστε 

με το πρόγραμμα «Έρασμος» ή 

κάποιο αντίστοιχο; 35 15 23 27 35 

 

13. 

Γνωρίζετε την ιστορία για τη χώρα 

της οποίας τη γλώσσα διδάσκεστε; 19 24 38 26 28 

 

18. 

Σας δημιουργούνται εύκολα 

ερωτήματα σε σχέση με όσα 

μαθαίνετε; 19 33 41 23 19 

 

19. 

Έχετε περιέργεια και διάθεση να 

αναζητήσετε περαιτέρω ζητήματα 

που σας προβλημάτισαν σε σχέση 

με όσα μαθαίνετε; 23 28 38 31 18 

 

20. 

Κάνετε εύκολα συσχετισμούς της 

γλώσσας που μαθαίνετε με άλλες 

γλώσσες που γνωρίζετε ή με τα 

ελληνικά; 21 17 26 35 35 

 

21. 

Η γλώσσα που διδάσκεστε 

αποτελεί κίνητρο να διδαχτείτε μια 

ακόμη ξένη μη δυτική γλώσσα; 19 21 23 35 37 

 

        

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (Ν) 135 

 

 
ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Fi) 136 138 189 177 172 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(Fi/N/n) 0,17 0,17 0,23 0,22 0,21 1 

 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(100Fi/N/n) 17% 17% 23% 22% 21% 100% 

 

Από τις απαντήσεις αυτές διαφαίνεται και η σημαντικότητα της μάθησης 

γενικότερα για το γνωσιοθεωρητικό υπόβαθρο των ατόμων και δη των φοιτητών. 

Μόνο ένα μικρό ποσοστό συγκεντρώνεται στην πιο χαμηλή βαθμίδα, ενώ το 

υπόλοιπο δείγμα μοιράζεται στους μεγαλύτερους βαθμούς. 
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-Το σημαντικότερο κίνητρο 

 

Στο τέλος του ερωτηματολογίου, στην ερώτηση ελεύθερης απάντησης, όπου 

οι συμμετέχοντες καλούνται να καταγράψουν το σημαντικότερο γι’ αυτούς κίνητρο, 

το οποίο και τους ώθησε στην επιλογή της γλώσσας που παρακολουθούν, οι 

απαντήσεις που δόθηκαν μπορούν να σχηματίσουν κάποιες κατηγορίες-κίνητρα. 

Πιο συγκεκριμένα, οι απαντήσεις του δείγματος μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

 

-Απόκτηση γνώσεων 

-Γλωσσομάθεια 

-Σπουδές 

-Προσόντα / Κατάρτιση 

-Επιχειρηματικές ευκαιρίες (ιδιωτικός τομέας) 

-Τουριστικά επαγγέλματα 

-Επαγγελματική αποκατάσταση 

-Εργασία στο εξωτερικό/στην αντίστοιχη χώρα 

(*δεν έχει σημειωθεί/απαντηθεί) 

 

Από τις δοθείσες απαντήσεις τα μεγαλύτερα ποσοστά συγκεντρώνονται στις 

δύο κατηγορίες σχετικά με την κατάρτιση και την επαγγελματική αποκατάσταση: 

Προσόντα / Κατάρτιση 23 17% 

Επαγγελματική αποκατάσταση 22 16% 

 

Τυπικά η κατηγορία «επαγγελματική αποκατάσταση» θα μπορούσε να 

υπερκαλύπτει την προηγούμενη, εφόσον ο τελικός σκοπός είναι και στις δύο 

περιπτώσεις η εργασία. Διαχωρίζεται, όμως, με βάση τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων, αφού «επαγγελματική αποκατάσταση» νοείται η εύρεση εργασίας 

στο συγκεκριμένο αντικείμενο, στην εργασία που μπορεί να διεκδικηθεί, δηλαδή, με 

την απόκτηση των αντίστοιχων πτυχίων. Απ’ την άλλη, η κατάρτιση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως εφόδιο για εργασία και σε άλλους τομείς και με αυτόν τον τρόπο 

επεξηγήθηκε στις περιπτώσεις αυτές. 

Με την εργασία σχετίζονται και οι παραπάνω τομείς, κατηγοριοποιούνται, 

όμως, ξεχωριστά επειδή ο εργασιακός στόχος ήταν συγκεκριμένος.  
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Επιχειρηματικές ευκαιρίες (ιδιωτικός τομέας) 3 2% 

Τουριστικά επαγγέλματα 3 2% 

Εργασία στο εξωτερικό/στην αντίστοιχη χώρα 2 >2% 

 

Ένα μικρό, ποσοστό, επομένως, 2% του δείγματος, αναφέρθηκε σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις ή εταιρείες των γειτονικών χωρών (Βουλγαρία, Σερβία), οι οποίες 

συνεργάζονται με ελληνικές, επανδρώνοντας προσωπικό με γλωσσική ευχέρεια. 

 Ακολούθως, ένα επίσης μικρό ποσοστό, 2%, το οποίο δηλώνει ως γλώσσα 

παρακολούθησης τη ρωσική, έχει θέσει ως στόχο να χρησιμοποιήσει τη γνώση της 

ξένης γλώσσας σε εργασία στο χώρο των τουριστικών επαγγελμάτων. Στον στόχο 

αυτό συνηγορεί και η μεγάλη έλευση ρωσόφωνων, τόσο για ψυχαγωγία όσο και για 

επιχειρηματικούς σκοπούς. 

 Όσον αφορά την εργασία, ένα ποσοστό μικρότερο του 2%, αναφέρει ότι η 

εκμάθηση της ξένης γλώσσας θα είναι το μέσο για εργασία στο εξωτερικό, 

εννοώντας, λογικά, την ίδια τη χώρα της οποίας τη γλώσσα μαθαίνουν ή και κάποια 

από τις γείτονες χώρες. 

 Συγκεντρωτικά, το ποσοστό των απαντήσεων στο οποίο τίθεται ως 

σημαντικότερο κίνητρο η εύρεση εργασίας, φτάνει το 39% του δείγματος: 

 

Προσόντα / Κατάρτιση 23 17% 

Επιχειρηματικές ευκαιρίες (ιδιωτικός τομέας) 3 2% 

Τουριστικά επαγγέλματα 3 2% 

Επαγγελματική αποκατάσταση 22 16% 

Εργασία στο εξωτερικό/στην αντίστοιχη χώρα 2 2% 

ΣΥΝΟΛΟ 53 39% 

 

 Υψηλά ποσοστά συγκεντρώνονται και στις παραπάνω κατηγορίες, οι οποίες 

αφορούν γενικώς τη μάθηση, συγκεκριμένα την εκμάθηση της ξένης γλώσσας ή τις 

σπουδές, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. 

 

Απόκτηση γνώσεων 15 11% 

Γλωσσομάθεια 17 13% 

Σπουδές 17 13% 
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 Όπως γίνεται φανερό, ένα συνολικό ποσοστό που φτάνει σχεδόν το 37% του 

δείγματος, θέτει ως σημαντικότερο κίνητρο όχι την εργασία αλλά τη μάθηση.  

Συγκεντρωτικά, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 
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7.7 Ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας ως τα ερωτήματα 

 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από φοιτητές και φοιτήτριες που, στην 

πλειοψηφία τους, βρίσκονται ανάμεσα στις ηλικίες 18-22. Όπως ήταν αναμενόμενο, 

τα μικρότερα σε ηλικία άτομα ενδιαφέρονται περισσότερο για την εκπαίδευση και 

την κατάρτισή τους και λιγότερο για την οικογενειακή και κοινωνική τους διάδραση. 

Αυτό αποτυπώνεται με ξεκάθαρο τρόπο και στα αποτελέσματα του Β’ και Γ’ μέρους 

της έρευνας. 

Όσον αφορά την επιλογή της γλώσσας, όπως έχει ήδη επισημανθεί, δεν 

λειτουργούν εξίσου αποτελεσματικά όλα τα τμήματα των γλωσσών, είτε λόγω 

έλλειψης μαθητών είτε λόγω μη πραγματοποίησης τακτικών μαθημάτων.  

Επίσης, όπως έχει σημειωθεί παραπάνω, στο Δ.Ε.Σ. προσφέρονται μόνο 

ρωσικά από τις γλώσσες του ενδιαφέροντος της έρευνας αυτής, ενώ μόνο οι 11 από 

τους 12 συμμετέχοντες παρακολουθούν όντως μια από τις συγκεκριμένες μη δυτικές 

γλώσσες. 

Τέλος, δεν υπάρχει τμήμα αλβανικών στα δύο τμήματα, συνεπώς δεν κατέστη 

δυνατή και η εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Από τις άλλες γλώσσες, τα μεγαλύτερα ποσοστά συσπειρώνονται στις δύο 

δημοφιλείς γλώσσες, όπως, άλλωστε, ήταν και εύκολο να το υποθέσει κανείς, στα 

ρώσικα δηλαδή και στα τούρκικα.  

Αυτές οι δύο γλώσσες συγκεντρώνοντας ένα 78% των φοιτητών, θεωρούνται, 

επίσης, και οι πιο απαιτητικές. Αν ανατρέξουμε, επιπλέον, στους οδηγούς σπουδών 

των τμημάτων, θα γίνει αντιληπτή η σημασία που δίνεται και γύρω από την ιστορία 

και τον πολιτισμό των αντίστοιχων χωρών, εκκινώντας από τα χρόνια των δύο 

αυτοκρατοριών, της ρωσικής και οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η σημασία της γλώσσα 

καθαυτής αλλά και η θέση των σύγχρονων πλέον κρατών, της Ρωσίας και της 

Τουρκίας, στο διεθνές επίπεδο αποτελούν οπωσδήποτε βαρύνον κίνητρο για τους 

φοιτητές ως προς την επιλογή τους. 

Άλλωστε, το σημαντικότερο κίνητρο, όπως προκύπτει από το Β’ μέρος της 

έρευνας αλλά και της ελεύθερης απάντησης, σχετίζεται με την εργασία, είτε 

πρόκειται για κατάρτιση είτε για την επαγγελματική αποκατάσταση στον αντίστοιχο 

τομέα σπουδών. Έτσι, το 39% του δείγματος απαντούν άμεσα ότι χρησιμοποιούν τη 

γλώσσα ως μέσο ή εργαλείο εύρεσης εργασίας. 
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Σημαντική αναδεικνύεται, επίσης, για την επιλογή τόσο του τμήματος όσο και 

μιας από τις γλώσσες και η σχέση προς τις χώρες της νότιας και νοτιοανατολικής 

Ευρώπης. 

Όπως φαίνεται από την έρευνα (ερώτηση 11), ένα μικρό ποσοστό, 3%, δεν 

έχει την ελληνική ως μητρική γλώσσα. Το ενδιαφέρον είναι ότι το ποσοστό αυτό 

μοιράζεται στις βαλκανικές, σλαβικές και ανατολικές γλώσσες, γεγονός που 

υποδεικνύει σύνδεση μεταξύ των φυσικών ομιλητών και της επιλογής τους. Πιθανώς, 

ο αριθμός των φυσικών ομιλητών, ακόμη κι αν διαθέτουν τα ελληνικά ως μητρική 

γλώσσα, γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή είναι δίγλωσσοι, είναι πολύ μεγαλύτερος, 

εφόσον, αμέσως έπειτα, στην 13
η
 ερώτηση, το 22% δηλώνει ότι δεν έχει γεννηθεί 

στον ελλαδικό χώρο. Ακολούθως, ένα ποσοστό 3% δηλώνει ότι οι γονείς του 

προέρχονται από άλλη χώρα (ερώτηση 14). 

Τα ποσοστά αυτά, λογικά, επικαλύπτονται και έτσι, δεν έχει, ουσιαστικά, 

σημασία αν κάποιος έχει άλλη μητρική γλώσσα, προέρχεται αυτός ή οι γονείς του 

από άλλη χώρα αλλά αν έχει φυσικά ερεθίσματα από τις γλώσσες αυτές και, ως εκ 

τούτου, μεγαλύτερη ευχέρεια ή κίνητρο στην επιλογή της εκμάθησης των γλωσσών 

αυτών. 
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8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Τα κίνητρα της μάθησης τοποθετούνται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και η διερεύνησή τους αποτελεί σημαντικό μέρος της γενικότερης 

έρευνας. Η σημασία τους αποδεικνύεται τόσο στην περίπτωση των ανηλίκων όσο και 

των ενηλίκων εκπαιδευόμενων. 

Οι ενήλικες έχουν πολλαπλούς λόγους για τους οποίους μαθαίνουν. Έως έναν 

βαθμό μαθαίνουν απλώς και μόνο για την απόκτηση γνώσης αλλά, στην πλειοψηφία 

τους, κινητοποιούνται από εργασιακούς λόγους. Όπως αποδεικνύεται και από την 

παρούσα έρευνα, όμως, οι ενήλικες μαθαίνουν είτε για να αποκτήσουν μια περαιτέρω 

κατάρτιση, η οποία θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν καλύτερες εργασιακές 

ευκαιρίες είτε για να χρησιμοποιήσουν τη γνώση αυτή ως εργαλείο στην εργασία 

τους. 

Ο οικογενειακός και κοινωνικός παράγοντας επηρεάζουν το άτομο ολοένα και 

περισσότερο όσο μεγαλώνει ηλικιακά και διαμορφώνει το οικογενειακό και 

κοινωνικό εκείνο δίκτυο που είναι ικανό να επηρεάσει τις επιλογές του. 

Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας. Οι 

ενήλικες μαθαίνουν με διαφορετικό τρόπο από τους ανηλίκους και χρησιμοποιούν 

διαφορετικά τα διάφορα ερεθίσματα που προσλαμβάνουν. 

Η περίπτωση της εκμάθησης μιας βαλκανικής, σλαβικής ή ανατολικής 

γλώσσα διαφέρει τόσο ως προς τη γλωσσολογική της φύση όσο και ως προς την 

απήχηση και τη χρήση της. Επομένως, οι γλώσσες αυτές είναι περισσότερο 

δυσπρόσιτες για έναν ενήλικο παρότι οι ευρωπαϊκές / δυτικές και προϋποθέτουν 

ακόμη μεγαλύτερη συνείδηση της επιλογής και συντονισμένη προσπάθεια από το 

άτομο. 

Στη Βόρεια Ελλάδα, η εκμάθηση των γλωσσών αυτών προσφέρεται και σε 

πανεπιστημιακό επίπεδο, ακολουθώντας συγκεκριμένα και αξιόπιστα ακαδημαϊκά 

πρότυπα. 

Στα τμήματα των ιδρυμάτων αυτών, η διδασκαλία της γλώσσας δεν αποτελεί 

μια μεμονωμένη ματαιοπονία. Η διδασκαλία συνοδεύεται από μαθήματα σχετικά με 

την ιστορία και τον πολιτισμό των βαλκανικών, σλαβικών και ανατολικών σπουδών. 

Προσφέρεται, έτσι, στον φοιτητή ένα είδος γεωπολιτικών επιστημών και 

γλωσσικής κατάρτισης. Το υπόβαθρο αυτό, σαφώς, και συνιστά μια ολοκληρωμένη 
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σπουδή πάνω στη χώρα και τη γλώσσα της, αποτελώντας ένα σημαντικό κίνητρο 

επιλογής των συγκεκριμένων τμημάτων. 

Ακολούθως, η επιλογή της γλώσσας επαφίεται τόσο στα ατομικά 

ενδιαφέροντα του κάθε φοιτητή όσο και σε μια σειρά από πιο ειδικούς παράγοντες. 

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη, η επαφή ή η καταγωγή από μια χώρα της 

νότιας και νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελεί επιπλέον κίνητρο για τους φοιτητές. 

Η θέση της γλώσσας, όμως, στο διεθνές εργασιακό γίγνεσθαι είναι το 

μεγαλύτερο κίνητρο για την επιλογή τους. Έτσι, η ζήτηση για τη ρωσική και την 

τουρκική γλώσσα είναι ιδιαίτερα αυξημένες, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια αλλά κατά 

παράδοση. 

Παρά τη ζήτηση, η προσφορά δεν φαίνεται να καλύπτει διόλου τις ανάγκες 

της εποχής της. Η διδασκαλία, ωστόσο, βαλκανικών, σλαβικών και ανατολικών 

γλωσσών στην Ελλάδα αλλά και η γενικότερη ενασχόληση με τις σπουδές που 

αφορούν τις χώρες αυτές είναι σήμερα εξαιρετικά περιορισμένες. Ευχής έργον είναι 

μέσα στα επόμενα χρόνια αυτό το δίκτυο σπουδών να διαπλατυνθεί τόσο ποσοτικά 

όσο και ποιοτικά.  
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Β’ επόπτης: Σταμπουλής Μιλτιάδης, επίκουρος καθηγητής 

Γ’ επόπτης: Βασίλειος Δαγδιλέλης, καθηγητής 

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 2016  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

 

Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι προσωπικό και ανώνυμο και πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας με 

αντικείμενο τα κίνητρα των ενηλίκων για την εκμάθηση βαλκανικών, σλαβικών και 

ανατολικών γλωσσών. 

Η συνεργασία σας είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της έρευνας και την 

εξαγωγή συμπερασμάτων που θα αντανακλούν την πραγματικότητα. Για το λόγο 

αυτό, παρακαλείσθε να απαντήσετε στις ερωτήσεις με προσοχή, ειλικρίνεια και 

ακρίβεια. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας! 

 

 

Α. Ατομικά στοιχεία  

Σημειώνετε Χ στο τετραγωνάκι που αντιστοιχεί στην απάντησή σας. 

1. Φύλο:  Άνδρας   Γυναίκα  

2. Ηλικία:  18-22  22-30  31-40  40 και άνω   

3. Αν είστε φοιτητής, σε ποιο πανεπιστήμιο φοιτάτε; 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας      Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Κομοτηνής  

4. Αν είστε φοιτητής ποιο τμήμα παρακολουθείτε;  

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)  

Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)  

Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή)  

5. Είστε σπουδαστής στο Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (I.M.X.A.); 

Ναι    Όχι  

6. Αν είστε σπουδαστής του Ι.Μ.Χ.Α., ποιο είναι το επίπεδο σπουδών σας;  
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Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Απόφοιτος Τ.Ε.Ι.  

Απόφοιτος Α.Ε.Ι.  Μεταπτυχιακές Σπουδές  Διδακτορικό  

7. Ποια είναι γλώσσα που παρακολουθείτε; 

Αλβανική  Βουλγάρικη  Ρουμάνικη  

Ρώσικη  Σέρβικη  Τούρκικη  

8. Η γλώσσα που παρακολουθείτε ήταν η πρώτη σας επιλογή;  

Ναι    Όχι  

9. Γνωρίζετε άλλη ξένη γλώσσα;  

Ναι    Όχι  

10. Αν ναι, σημειώνετε Χ για τη γλώσσα ή τις γλώσσες που γνωρίζετε:  

Αγγλική   Βουλγάρικη   

Αλβανική   Ρουμάνικη  

Γαλλική   Ρώσικη  

Γερμανική   Σέρβικη   

Ισπανική    Τούρκικη  

Ιταλική    Άλλη: ..…………............... 

11. Είναι η ελληνική η μητρική σας γλώσσα;  

Ναι    Όχι  

12. Αν δεν είναι η ελληνική η μητρική σας γλώσσα, ποια είναι; 

Αγγλική   Βουλγάρικη   

Αλβανική   Ρουμάνικη  

Γαλλική   Ρώσικη  

Γερμανική   Σέρβικη   

Ισπανική    Τούρκικη  

Ιταλική    Άλλη: ..…………............... 

13. Ποιος είναι ο τόπος γέννησής σας; 
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α. Ελλάδα   Άλλη χώρα   β. Αν είναι άλλη χώρα, ποια;  

…………........……………… 

14.1. Ο πατέρας σας είναι ελληνικής καταγωγής;  

α. Ναι   Όχι   β. Αν όχι, ποιας: ……………………… 

14.2. Η μητέρα σας είναι ελληνικής καταγωγής;  

α. Ναι   Όχι   β. Αν όχι, ποιας: ……………………… 

15. Έχετε ζήσει , εργαστεί , σπουδάσει σε άλλη χώρα εκτός της Ελλάδας;  

Αν ναι, αναφέρετε σε ποια: ……………….............. 

 

Β. Ερωτήσεις έρευνας 

Σε ποιο βαθμό σας επηρέασαν οι παρακάτω λόγοι για να παρακολουθήσετε τη 

συγκεκριμένη ξένη γλώσσα; 

Σημειώνετε Χ στο τετραγωνάκι που αντιστοιχεί στην απάντησή σας.  

Θέλω να μάθω τη συγκεκριμένη γλώσσα για: 

Βαθμός επίδρασης 

Κανένας Μικρός Μέτριος 

Μεγάλος 

1 
Να βελτιώσω τις δεξιότητές μου στον χειρισμό 

της γλώσσας 
1 2 3 4 

2 Να γνωρίσω φιλικά διακείμενους ανθρώπους 1 2 3 4 

3 
Να αντισταθμίσω την ελλιπή προηγούμενη 

εκπαίδευσή μου 
1 2 3 4 

4 
Να εξασφαλίσω επαγγελματικό πλεονέκτημα / 

άνοδο 
1 2 3 4 

5 
Να προετοιμαστώ για αλλαγές στην οικογένειά 

μου 
1 2 3 4 

6 
Να ξεπεράσω την απογοήτευση / σύγχυση της 

καθημερινότητας 
1 2 3 4 

7 Να βρω κάποιο νόημα στη ζωή 1 2 3 4 



86 

 

8 Να μιλώ και να εκφράζομαι καλύτερα 1 2 3 4 

9 Να περνάω καλά με φίλους 1 2 3 4 

10 
Να έχω την εκπαίδευση που δεν μπόρεσα να έχω 

στο παρελθόν 
1 2 3 4 

11 Να επιτύχω έναν επαγγελματικό στόχο 1 2 3 4 

12 
Να μοιραστώ ένα κοινό ενδιαφέρον με τον/την 

σύντροφό μου 
1 2 3 4 

13 Να ξεφύγω από τη μοναξιά 1 2 3 4 

14 Να αποκτήσω γενικές γνώσεις 1 2 3 4 

15 Να μάθω μια άλλη γλώσσα 1 2 3 4 

16 Να γνωρίσω διαφορετικούς ανθρώπους 1 2 3 4 

17 
Να αποκτήσω γνώσεις που θα με βοηθήσουν σε 

άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα 
1 2 3 4 

18 Να προετοιμαστώ για της εύρεση εργασίας 1 2 3 4 

19 
Να συμβαδίσω με τα υπόλοιπα μέλη της 

οικογένειάς μου 
1 2 3 4 

20 Να ανακουφιστώ από την πλήξη 1 2 3 4 

21 
Να μάθω μόνο και μόνο για τη χαρά της 

μάθησης 
1 2 3 4 

22 Να γράφω και να εκφράζομαι καλύτερα γραπτώς 1 2 3 4 

23 Να κάνω φίλους 1 2 3 4 

24 Να προετοιμαστώ για περαιτέρω εκπαίδευση 1 2 3 4 

25 
Να αποκτήσω μεγαλύτερο κύρος στη δουλειά 

μου 
1 2 3 4 

26 Να συμβαδίσω με τα παιδιά μου 1 2 3 4 

27 
Να κάνω ένα διάλειμμα από τη ρουτίνα του 

σπιτιού ή της δουλειάς 
1 2 3 4 

28 Να ικανοποιήσω ένα ερευνητικό μυαλό 1 2 3 4 

29 
Να με βοηθήσει να καταλάβω τι λένε και τι 

γράφουν οι άνθρωποι 
1 2 3 4 

30 Να κάνω νέους φίλους 1 2 3 4 

31 
Να κάνω μαθήματα που χρειάζονται για κάποιο 

άλλο σχολείο ή πανεπιστήμιο 
1 2 3 4 
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Γ. Κατά πόσο έχετε επαφή με τη συγκεκριμένη ξένη γλώσσα ή γενικότερα 

ερεθίσματα από άλλες ξένες γλώσσες; 

Σημειώνετε Χ, όπου 1=λιγότερο έως 5=περισσότερο. 

 1 2 3 4 5 

1 Διαβάζετε ξένη λογοτεχνία;      

2 Βλέπετε ξένο κινηματογράφο, εκτός από αμερικάνικο;      

3 Ακούτε ξένα τραγούδια, εκτός από αγγλικά;      

4 Γνωρίζουν και μιλάνε οι γονείς σας ξένες γλώσσες;      

5 
Μιλάτε εσείς ή η οικογένειά σας κάποια ξένη γλώσσα μέσα 

στο σπίτι; 
     

6 Έχετε επαφές με συγγενείς στο εξωτερικό;      

7 Έχετε επαφές με άτομα στο εξωτερικό;      

8 
Έχετε φίλους/-ες στη χώρα της οποίας τη γλώσσα 

διδάσκεστε; 
     

9 Κάνετε συχνά ταξίδια στο εξωτερικό;      

10 Έχετε ταξιδέψει στη χώρα της οποίας τη γλώσσα      

32 Να βρω μια καλύτερη δουλειά 1 2 3 4 

33 Να απαντώ σε ερωτήσεις των παιδιών μου 1 2 3 4 

34 Να κάνω κάτι από το να μην κάνω τίποτα 1 2 3 4 

35 Να αναζητώ τη γνώση για το δικό μου το καλό 1 2 3 4 

36 Να μάθω για τα συνηθισμένα ήθη και έθιμα εδώ 1 2 3 4 

37 Να γνωρίσω καινούργιους ανθρώπους 1 2 3 4 

38 
Να επιτύχω την είσοδό μου σε άλλο σχολείο ή 

πανεπιστήμιο 
1 2 3 4 

39 
Να αυξήσω την ικανότητά μου στην εργασία 

μου 
1 2 3 4 

40 Να με βοηθήσει να μιλάω με τα παιδιά μου 1 2 3 4 

41 Να ξεφύγω από μια δυσάρεστη σχέση 1 2 3 4 

42 
Να διευρύνω τους ορίζοντές μου / να «ανοίξω το 

μυαλό μου» 
1 2 3 4 



88 

 

διδάσκεστε; 

11 

Σκέφτεστε να επισκεφτείτε τη χώρα της οποίας τη γλώσσα 

διδάσκεστε με το πρόγραμμα «Έρασμος» ή κάποιο 

αντίστοιχο; 

     

12 Έχετε συχνή επαφή με κάποια ξένη γλώσσα που γνωρίζετε;       

13 
Γνωρίζετε την ιστορία για τη χώρα της οποίας τη γλώσσα 

διδάσκεστε; 
     

14 Μελετάτε συστηματικά τη γλώσσα που διδάσκεστε;      

15 
Η μελέτη της γλώσσας αφορά αποκλειστικά το πλαίσιο της 

εκπαίδευσής σας; 
     

16 Χρησιμοποιούσατε ήδη τη γλώσσα την οποία διδάσκεστε;      

17 Χρησιμοποιείτε τώρα τη γλώσσα την οποία διδάσκεστε;      

18 
Σας δημιουργούνται εύκολα ερωτήματα σε σχέση με όσα 

μαθαίνετε; 
     

19 

Έχετε περιέργεια και διάθεση να αναζητήσετε περαιτέρω 

ζητήματα που σας προβλημάτισαν σε σχέση με όσα 

μαθαίνετε; 

     

20 
Κάνετε εύκολα συσχετισμούς της γλώσσας που μαθαίνετε 

με άλλες γλώσσες που γνωρίζετε ή με τα ελληνικά; 
     

21 
Η γλώσσα που διδάσκεστε αποτελεί κίνητρο να διδαχτείτε 

μια ακόμη ξένη μη δυτική γλώσσα; 
     

 

Ποιο κίνητρο ήταν το σημαντικότερο για εσάς, το οποίο και σας ώθησε να 

μάθετε αυτή τη γλώσσα; 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας!  
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-Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας 

 

(Α) Το Α’ μέρος 

 

 

 

 

 

 

48%

49%

50%

51%

Φοιτητές ΠΑ.ΜΑΚ Φοιτητές Δ.Π.Θ. 

49% 

51% 

Φοιτητές ΠΑ.ΜΑΚ Φοιτητές Δ.Π.Θ. 

32% 

68% 

1. Φύλο 

Άνδρας  

Γυναίκα  

* Σύνολο συμμετεχόντων/Δείγμα Ν % 

Φοιτητές ΠΑ.ΜΑΚ. 66 49% 

Φοιτητές Δ.Π.Θ. 69 51% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100% 
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2. Ηλικία Ν % 

18-22  104 77% 

22-30  31 23% 

31-40  0 0% 

40+ 0 0% 

ΣΥΝΟΛΑ 135 100% 
 

 

 

3. Πανεπιστήμιο Ν % 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.) 66 49% 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Κομοτηνής (Δ.Π.Θ.) 69 51% 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 135 100% 
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2. Ηλικία 
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31-40

40+

48%

50%

52%

3. Πανεπιστήμιο 

Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.) 

Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Κομοτηνής 

(Δ.Π.Θ.) 
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* Τμήμα  Ν % 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Δ.Ε.Σ., ΠΑ.ΜΑΚ.) 12 9% 

Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Β.Σ.Α.Σ., 

ΠΑ.ΜΑΚ.) 54 40% 

Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Δ.Π.Θ.) 69 51% 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 135 100% 

 

 

7. Γλώσσα παρακολούθησης Ν % 

Αλβανική 0 0% 

Βουλγάρικη 14 10% 

Ρουμάνικη 9 7% 

Ρώσικη 61 45% 

Σέρβικη 5 4% 

Τούρκικη 45 33% 

*άλλη μη δυτική 1 1% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100% 

 

 

9% 

40% 
51% 

4. Τμήμα/Σχολή 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών (Δ.Ε.Σ., 

ΠΑ.ΜΑΚ) 

Βαλκανικών, Σλαβικών 

και Ανατολικών Σπουδών 

(Β.Σ.Α.Σ., ΠΑ.ΜΑΚ) 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Αλβανική 

Βουλγάρικη 

Ρουμάνικη 

Ρώσικη 

Σέρβικη 

Τούρκικη 

7. Γλώσσα 

Αλβανική 

Βουλγάρικη 

Ρουμάνικη 

Ρώσικη 

Σέρβικη 

Τούρκικη 
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8. Γλώσσα ως πρώτη επιλογή Ν % 

Ναι 113 84% 

Όχι 22 16% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100% 
 

9. Άλλη ξένη γλώσσα Ν % 

Ναι 131 97% 

Όχι 4 3% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100% 
 

 

 

10. Γλώσσα ή γλώσσες  fi fi/N 100fi/N% 

Αγγλική 129 0,54 54% 

Αλβανική 2 0,01 1% 

Βουλγάρικη  7 0,03 3% 

Γαλλική 25 0,1 10% 

Γερμανική 31 0,14 14% 

Ισπανική  2 0,01 1% 

Ιταλική  5 0,02 2% 

Ρουμάνικη 6 0,03 3% 

Ρώσικη 11 0,04 4% 

Σέρβικη  3 0,01 1% 

Τούρκικη 13 0,06 6% 

Άλλη 3 0,01 1% 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 237 1 100% 
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40%
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97% 
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Ναι Όχι 
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11. Ελληνικά ως μητρική γλώσσα Ν % 

Ναι 131 97% 

Όχι 4 3% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100% 
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12. Μητρική Γλώσσα Ν 

Αγγλική 

 Αλβανική 1 

Βουλγάρικη  

 Γαλλική 

 Γερμανική 

 Ισπανική  

 Ιταλική  

 Ρουμάνικη 

 Ρώσικη 

 Σερβική  1 

Τούρκικη 1 

Άλλη 1 

ΣΥΝΟΛΟ 4 
 

13. Τόπος γέννησης  Ν % 

Ελλάδα  105 78% 

Άλλη χώρα 30 22% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100% 
 

 

 

14. Καταγωγή γονέων (άλλη χώρα) Ν 

Αγγλική 

 Αλβανική 1 

Βουλγάρικη  

 Γαλλική 

 Γερμανική 1 

Ισπανική  

 

78% 

22% 

13. Τόπος γέννησης 

Ελλάδα  

Άλλη χώρα 
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Ιταλική  

 Ρουμάνικη 

 Ρώσικη 1 

Σέρβικη  

 Τούρκικη 

 Άλλη 2 

ΣΥΝΟΛΟ 5 

 

 

15. Εκτός Ελλάδας ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Αγγλία 1 

 

1 

Αλβανία 

   Βουλγαρία 

   Γαλλία 

 

1 

 Γερμανία 5 2 

 Ισπανία 

   Ιταλία 

   Ρουμανία 

   Ρωσία 

   Σερβία 1 

  Τουρκία 

   Άλλη 18 1 

 *δεν σημειώνεται  110 

ΣΥΝΟΛΟ (Ν) 135 
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(Β) Το Β’ μέρος 

 

-Θέλω να μάθω τη συγκεκριμένη γλώσσα για: 

 
Κανένας Μικρός Μέτριος Μεγάλος 

 [1. βελτίωση 

επικοινωνιακής ικανότητας] 

     1. Να βελτιώσω τις δεξιότητές 

μου στον χειρισμό της 

γλώσσας 24 27 44 40 

 8. Να μιλώ και να εκφράζομαι 

καλύτερα 29 28 29 49 

 15. Να μάθω μια άλλη 

γλώσσα 18 18 30 69 

 22. Να γράφω και να 

εκφράζομαι καλύτερα 

γραπτώς 39 36 35 25 

 29. Να με βοηθήσει να 

καταλάβω τι λένε και τι 

γράφουν οι άνθρωποι 38 38 34 25 

 36. Να μάθω για τα 

συνηθισμένα ήθη και έθιμα 

εδώ 44 41 33 17 

 

      ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (Ν) 135 

 ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(Fi) 192 188 205 225 

 ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(Fi/N/n) 0,23 0,22 0,26 0,29 1 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (100Fi/N/n) 23% 22% 26% 29% 100% 
 

 

 
Κανένας Μικρός Μέτριος Μεγάλος 

 [2. ανάπτυξη κοινωνικών 

επαφών] 

     2. Να γνωρίσω φιλικά 

διακείμενους ανθρώπους 36 43 33 23 

 9. Να περνάω καλά με φίλους 60 31 26 18 

 16. Να γνωρίσω 

διαφορετικούς ανθρώπους 28 36 44 27 

 23. Να κάνω φίλους 57 33 28 17 

 30. Να κάνω νέους φίλους 57 34 27 17 
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37. Να γνωρίσω καινούριους 

ανθρώπους 49 33 31 22 

 

      ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (Ν) 135 

 ΑΠΟΛΥΤΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Fi) 287 210 189 124 

 ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(Fi/N/n) 0,35 0,26 0,23 0,16 1 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (100Fi/N/n) 35% 26% 23% 16% 100% 
 

 

Κανένας Μικρός Μέτριος Μεγάλος 

 [3. εκπαιδευτική προετοιμασία] 

     3. Να αντισταθμίσω την ελλιπή 

προηγούμενη εκπαίδευσή μου 51 30 30 24 

 10. Να έχω την εκπαίδευση που δεν 

μπόρεσα να έχω στο παρελθόν 45 32 36 22 

 17. Να αποκτήσω γνώσεις που θα με 

βοηθήσουν σε άλλα εκπαιδευτικά 

προγράμματα 16 22 47 50 

 24. Να προετοιμαστώ για περαιτέρω 

εκπαίδευση 25 24 47 39 

 31. Να κάνω μαθήματα που 

χρειάζονται για κάποιο άλλο σχολείο ή 

πανεπιστήμιο 41 30 35 29 

 38. Να επιτύχω την είσοδό μου σε 

άλλο σχολείο ή πανεπιστήμιο 34 30 37 34 

 

      ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

(Ν) 135 

 ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Fi) 212 168 232 198 

 ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Fi/N/n) 0,26 0,21 0,29 0,24 1 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(100Fi/N/n) 26% 21% 29% 24% 100% 
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Κανένας Μικρός Μέτριος Μεγάλος 

 [4. επαγγελματική εξέλιξη] 

     4. Να εξασφαλίσω επαγγελματικό 

πλεονέκτημα / άνοδο 13 14 27 81 

 11. Να επιτύχω έναν επαγγελματικό 

στόχο 12 16 27 80 

 18. Να προετοιμαστώ για την εύρεση 

εργασίας 17 15 32 71 

 25. Να αποκτήσω μεγαλύτερο κύρος 

στη δουλειά μου 18 23 31 63 

 32. Να βρω μια καλύτερη δουλειά 27 14 36 58 

 39. Να αυξήσω την ικανότητά μου στην 

εργασία μου 20 22 37 56 

 

      ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

(Ν) 135 

 ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Fi) 107 104 190 409 

 ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Fi/N/n) 0,13 0,13 0,23 0,51 1 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(100Fi/N/n) 13% 13% 23% 51% 100% 

  

 

Κανένας Μικρός Μέτριος Μεγάλος 

 [5. βελτίωση των σχέσεων στην 

οικογένεια] 

     5. Να προετοιμαστώ για αλλαγές 

στην οικογένειά μου 63 36 18 18 

 12. Να μοιραστώ ένα κοινό 

ενδιαφέρον με τον / την σύντροφό 

μου 69 28 17 21 

 19. Να συμβαδίσω με τα υπόλοιπα 

μέλη της οικογένειάς μου 73 28 14 20 
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26. Να συμβαδίσω με τα παιδιά μου 76 24 19 16 

 33. Να απαντώ σε ερωτήσεις των 

παιδιών μου 59 26 22 19 

 40. Να με βοηθήσει να μιλάω με τα 

παιδιά μου 74 23 19 19 

 

      ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

(Ν) 135 

 ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Fi) 414 165 109 113 

 ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(Fi/N/n) 0,51 0,21 0,14 0,14 1 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(100Fi/N/n) 51% 21% 14% 14% 100% 

  

 

Κανένας Μικρός Μέτριος Μεγάλος 

 [6. επιδίωξη κοινωνικών 

ερεθισμάτων] 

     6. Να ξεπεράσω την απογοήτευση / 

σύγχυση της καθημερινότητας 55 28 6 6 

 13. Να ξεφύγω από τη μοναξιά 77 8 5 5 

 20. Να ανακουφιστώ από την πλήξη 68 15 7 5 

 27. Να κάνω ένα διάλειμμα από τη 

ρουτίνα του σπιτιού ή της δουλειάς 64 17 9 5 

 34. Να κάνω κάτι από το να μην 

κάνω τίποτα 56 16 18 5 

 41. Να ξεφύγω από μια δυσάρεστη 

σχέση 75 9 7 4 

 

      ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

(Ν) 95 95 95 95 

 ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Fi) 395 93 52 30 
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ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Fi/N/n) 0,7 0,16 0,09 0,05 1 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(100Fi/N/n) 70% 16% 9% 5% 100% 

  

 

Κανένας Μικρός Μέτριος Μεγάλος 

 [7. ενδιαφέρον για μάθηση σε ένα 

αντικείμενο] 

     7. Να βρω κάποιο νόημα στη ζωή 59 41 19 16 

 14. Να αποκτήσω γενικές γνώσεις 24 21 45 45 

 21. Να μάθω μόνο και μόνο για τη 

χαρά της μάθησης 54 41 23 17 

 28. Να ικανοποιήσω ένα ερευνητικό 

μυαλό 36 33 37 29 

 35. Να αναζητώ τη γνώση για το δικό 

μου το καλό 30 34 44 27 

 42. Να διευρύνω τους ορίζοντές μου / 

να «ανοίξω το μυαλό μου» 18 24 44 49 

 

      ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

(Ν) 135 

 ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Fi) 221 194 212 183 

 ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Fi/N/n) 0,28 0,24 0,26 0,22 1 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(100Fi/N/n) 28% 24% 26% 22% 100% 
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(Γ) Το Γ’ μέρος 

 

-Κατά πόσο έχετε επαφή με τη συγκεκριμένη ξένη γλώσσα ή γενικότερα ερεθίσματα από 

άλλες ξένες γλώσσες; 

 

[1.Γλωσσικά / γλωσσολογικά 

ερεθίσματα]  1 2 3 4 5 

 

12. 

Έχετε συχνή επαφή με κάποια ξένη 

γλώσσα που γνωρίζετε;  20 18 33 27 37 

 

14. 

Μελετάτε συστηματικά τη γλώσσα 

που διδάσκεστε; 17 26 39 24 29 

 

15. 

Η μελέτη της γλώσσας αφορά 

αποκλειστικά το πλαίσιο της 

εκπαίδευσής σας; 17 24 33 30 31 

 

16. 

Χρησιμοποιούσατε ήδη τη γλώσσα 

την οποία διδάσκεστε; 50 25 30 12 18 

 

17. 

Χρησιμοποιείτε τώρα τη γλώσσα 

την οποία διδάσκεστε; 36 40 28 17 14 

 

        

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (Ν) 135 

 

 
ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Fi) 140 133 163 110 129 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(Fi/N/n) 0,21 0,2 0,24 0,16 0,19 1 

 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(100Fi/N/n) 21% 20% 24% 16% 19% 100% 

 

 
[2. Πολιτιστικά ερεθίσματα] 1 2 3 4 5 

 
1. Διαβάζετε ξένη λογοτεχνία; 39 32 27 15 22 

 

2. 

Βλέπετε ξένο κινηματογράφο, εκτός 

από αμερικάνικο; 21 21 29 31 33 

 

3. 

Ακούτε ξένα τραγούδια, εκτός από 

αγγλικά; 26 17 24 28 40 

 

9. 

Κάνετε συχνά ταξίδια στο 

εξωτερικό; 50 24 19 24 20 

 

10. 

Έχετε ταξιδέψει στη χώρα της 

οποίας τη γλώσσα διδάσκεστε; 59 13 14 18 31 

 

        

 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

(Ν) 135 

 

 
ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Fi) 195 107 113 116 146 

 

 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 0,29 0,16 0,17 0,17 0,21 1 
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(Fi/N/n) 

 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(100Fi/N/n) 29% 16% 17% 17% 21% 100% 

 

 

[3. Οικογενειακά / κοινωνικά 

ερεθίσματα] 1 2 3 4 5 

 

4. 

Γνωρίζουν και μιλάνε οι γονείς 

σας ξένες γλώσσες; 32 21 27 21 32 

 

5. 

Μιλάτε εσείς ή η οικογένειά σας 

κάποια ξένη γλώσσα μέσα στο 

σπίτι; 64 21 13 13 24 

 

6. 

Έχετε επαφές με συγγενείς στο 

εξωτερικό; 39 17 21 22 36 

 

7. 

Έχετε επαφές με άτομα στο 

εξωτερικό; 33 21 24 23 34 

 

8. 

Έχετε φίλους/-ες στη χώρα της 

οποίας τη γλώσσα διδάσκεστε; 55 21 20 14 25 

 

        

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (Ν) 135 

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(Fi) 223 101 105 93 151 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(Fi/N/n) 0,33 0,15 0,16 0,14 0,22 1 

 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(100Fi/N/n) 33% 15% 16% 14% 22% 100% 

 

 

[4. Γενικές γνώσεις / μαθησιακά 

ερεθίσματα / σπουδές] 1 2 3 4 5 

 

11. 

Σκέφτεστε να επισκεφτείτε τη χώρα 

της οποίας τη γλώσσα διδάσκεστε 

με το πρόγραμμα «Έρασμος» ή 

κάποιο αντίστοιχο; 35 15 23 27 35 

 

13. 

Γνωρίζετε την ιστορία για τη χώρα 

της οποίας τη γλώσσα διδάσκεστε; 19 24 38 26 28 

 

18. 

Σας δημιουργούνται εύκολα 

ερωτήματα σε σχέση με όσα 

μαθαίνετε; 19 33 41 23 19 
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19. 

Έχετε περιέργεια και διάθεση να 

αναζητήσετε περαιτέρω ζητήματα 

που σας προβλημάτισαν σε σχέση 

με όσα μαθαίνετε; 23 28 38 31 18 

 

20. 

Κάνετε εύκολα συσχετισμούς της 

γλώσσας που μαθαίνετε με άλλες 

γλώσσες που γνωρίζετε ή με τα 

ελληνικά; 21 17 26 35 35 

 

21. 

Η γλώσσα που διδάσκεστε 

αποτελεί κίνητρο να διδαχτείτε μια 

ακόμη ξένη μη δυτική γλώσσα; 19 21 23 35 37 

 

        

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (Ν) 135 

 

 
ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Fi) 136 138 189 177 172 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(Fi/N/n) 0,17 0,17 0,23 0,22 0,21 1 

 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(100Fi/N/n) 17% 17% 23% 22% 21% 100% 

 

 

(Δ) Το σημαντικότερο κίνητρο 

 

-Ποιο κίνητρο ήταν το σημαντικότερο για εσάς, το οποίο και σας ώθησε να μάθετε αυτή 

τη γλώσσα; 

 

Ν % 

Απόκτηση γνώσεων 15 11% 

Γλωσσομάθεια 17 13% 

Σπουδές 17 13% 

Προσόντα / Κατάρτιση 23 17% 

Επιχειρηματικές ευκαιρίες (ιδιωτικός τομέας) 3 2% 

Τουριστικά επαγγέλματα 3 2% 

Επαγγελματική αποκατάσταση 22 16% 

Εργασία στο εξωτερικό/στην αντίστοιχη χώρα 2 2% 

*δεν έχει σημειωθεί/απαντηθεί 33 24% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100% 
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11% 

13% 

13% 

17% 2% 2% 

16% 

2% 

24% 

Σημαντικότερο κίνητρο 

Απόκτηση γνώσεων 

Γλωσσομάθεια 

Σπουδές 

Προσόντα / Κατάρτιση 

Επιχειρηματικές 

ευκαιρίες (ιδιωτικός 

τομέας) 

Τουριστικά επαγγέλματα 

Επαγγελματική 

αποκατάσταση 

Εργασία στο 

εξωτερικό/στην 

αντίστοιχη χώρα 

*δεν έχει 

σημειωθεί/απαντηθεί 
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(Ε) Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανά γλώσσα 

 

 

Δ.Ε.Σ./ 

ΠΑ.ΜΑ.Κ. 

Β.Σ.Α.Σ./ 

ΠΑ.ΜΑΚ. Δ.Π.Θ. 

 *Γλώσσα παρακολούθησης ανά 

Τμήμα/Σχολή  

Αλβανική 0 0 0 

 Βουλγάρικη 0 9 5 

 Ρουμάνικη 0 4 5 

 Ρώσικη 11 14 36 

 Σέρβικη 0 5 0 

 Τούρκικη 0 22 23 

 *εκτός έρευνας 1 0 0 

 ΣΥΝΟΛΟ (Ν) 12 54 69 135 

ΣΥΝΟΛΟ (%) 9% 40% 51% 100% 
 

*Ρώσικα Ν % 

Δ.Ε.Σ./ΠΑ.ΜΑ.Κ. 11 18% 

Β.Σ.Α.Σ./ΠΑ.ΜΑΚ. 14 23% 

Δ.Π.Θ. 36 59% 

ΣΥΝΟΛΟ 61 100% 
 

 

 

*Τούρκικα Ν % 

Δ.Ε.Σ./ΠΑ.ΜΑ.Κ. 0 0% 

Β.Σ.Α.Σ./ΠΑ.ΜΑΚ. 22 49% 

18% 

23% 59% 

Ρώσικα (σύνολο) 

Δ.Ε.Σ./ΠΑ.ΜΑ.Κ. 

Β.Σ.Α.Σ./ΠΑ.ΜΑΚ. 

Δ.Π.Θ. 



106 

 

Δ.Π.Θ. 23 51% 

ΣΥΝΟΛΟ 45 100% 
 

 

*Βουλγάρικα Ν % 

Δ.Ε.Σ./ΠΑ.ΜΑ.Κ. 0 0% 

Β.Σ.Α.Σ./ΠΑ.ΜΑΚ. 9 64% 

Δ.Π.Θ. 5 36% 

ΣΥΝΟΛΟ 14 100% 
 

 

*Ρουμάνικα Ν % 

Δ.Ε.Σ./ΠΑ.ΜΑ.Κ. 0 0% 

Β.Σ.Α.Σ./ΠΑ.ΜΑΚ. 4 45% 

49% 
51% 

Τούρκικα (σύνολο) 

Δ.Ε.Σ./ΠΑ.ΜΑ.Κ. 

Β.Σ.Α.Σ./ΠΑ.ΜΑΚ. 

Δ.Π.Θ. 

64% 

36% 

Βουλγάρικα (σύνολο) 

Δ.Ε.Σ./ΠΑ.ΜΑ.Κ. 

Β.Σ.Α.Σ./ΠΑ.ΜΑΚ. 

Δ.Π.Θ. 
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Δ.Π.Θ. 5 55% 

ΣΥΝΟΛΟ 9 100% 
 

 

*Σέρβικα Ν % 

Δ.Ε.Σ./ΠΑ.ΜΑ.Κ. 0 0% 

Β.Σ.Α.Σ./ΠΑ.ΜΑΚ. 5 100% 

Δ.Π.Θ. 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 5 100% 
 

 

  

45% 

55% 

Ρουμάνικα (σύνολο) 

Δ.Ε.Σ./ΠΑ.ΜΑ.Κ. Β.Σ.Α.Σ./ΠΑ.ΜΑΚ. Δ.Π.Θ. 

100% 

Σέρβικα (σύνολο) 

Δ.Ε.Σ./ΠΑ.ΜΑ.Κ. Β.Σ.Α.Σ./ΠΑ.ΜΑΚ. Δ.Π.Θ. 
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(ΣΤ) Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανά σχολή 

 

 

* Σύνολο συμμετεχόντων/Δείγμα Ν % 

Φοιτητές ΠΑ.ΜΑΚ 66 49% 

Φοιτητές Δ.Π.Θ. 69 51% 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100% 

 

 

 

 

*Τμήμα  Ν % 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Δ.Ε.Σ., ΠΑ.ΜΑΚ) 12 9% 

Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Β.Σ.Α.Σ., 

ΠΑ.ΜΑΚ) 54 40% 

Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

(Δ.Π.Θ) 69 51% 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 135 100% 

 

48%

49%

49%

50%

50%

51%

51%

Φοιτητές ΠΑ.ΜΑΚ Φοιτητές Δ.Π.Θ. 

49% 

51% 

Φοιτητές ΠΑ.ΜΑΚ Φοιτητές Δ.Π.Θ. 
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Δ.Ε.Σ./ 

ΠΑ.ΜΑ.Κ. 

Β.Σ.Α.Σ./ 

ΠΑ.ΜΑΚ. Δ.Π.Θ. 

 *Γλώσσα παρακολούθησης ανά 

Τμήμα/Σχολή  

Αλβανική 0 0 0 

 Βουλγάρικη 0 9 5 

 Ρουμάνικη 0 4 5 

 Ρώσικη 11 14 36 

 Σέρβικη 0 5 0 

 Τούρκικη 0 22 23 

 *εκτός έρευνας 1 0 0 

 ΣΥΝΟΛΟ (Ν) 12 54 69 135 

ΣΥΝΟΛΟ (%) 9% 40% 51% 100% 

 

  

9% 

40% 
51% 

Τμήμα/Σχολή 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών (Δ.Ε.Σ., 

ΠΑ.ΜΑΚ) 

Βαλκανικών, Σλαβικών 

και Ανατολικών Σπουδών 

(Β.Σ.Α.Σ., ΠΑ.ΜΑΚ) 

Γλώσσας, Φιλολογίας & 

Πολιτισμού 

Παρευξείνιων Χωρών 

(Δ.Π.Θ) 
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-Η εκμάθηση βαλκανικών, σλαβικών και ανατολικών γλωσσών στο Ίδρυμα 

Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (I.M.X.A.)
26

 

 

Το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1953. 

Αρχικά, για τα είκοσι πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, παρέμεινε παράρτημα της 

Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Το 1974 ξεκίνησε, τελικά, να αποτελεί 

ανεξάρτητο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Το Ίδρυμα παρουσιάζει ποικίλη δραστηριότητα σε σχέση με τη μελέτη και 

την έρευνα των βαλκανικών λαών/κρατών. Η δραστηριότητα αυτή επικεντρώνεται σε 

ιστορικά και αρχαιολογικά ζητήματα, στην έκδοση εξειδικευμένων εγχειριδίων, στη 

διατήρηση «βαλκανικής βιβλιοθήκης» και ταινιοθήκης, στην οργάνωση εκδηλώσεων 

και συνεδρίων, στη διδασκαλία γλωσσών –ξένων/νοτιοανατολικών σε Ελληνόφωνους 

αλλά και ελληνικών σε ξένους. Η συνεργασία και οι επαφές του Ιδρύματος σε 

διαβαλκανικό και διεθνές επίπεδο προωθεί και αναβαθμίζει την επιστημονικότητα και 

την εγκυρότητα των σπουδών. 

Πιο συγκεκριμένα, το Ι.Μ.Χ.Α. αναλαμβάνει τη διδασκαλία της ρωσικής, της 

πολωνικής, της τσεχικής και της αραβικής γλώσσας, εφόσον δημιουργηθεί επαρκές 

σε αριθμό τμήμα. 

Πέρα από τα επιμέρους μαθήματα, το Ι.Μ.Χ.Α. προσφέρει ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα σπουδών μέσα από τη «Σχολή Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών 

Γλωσσών» (1963). Από το Φεβρουάριο του 2012 παράρτημα της Σχολής εδράζεται 

και στην Ξάνθη στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης. Η σχολή αυτή, θέτει 

σε υψηλότερη βάση τη διδασκαλία γλωσσών, την επιστημονική ενασχόληση με τον 

πολιτισμό και την ιστορία των λαών/κρατών αλλά και τη διαπολιτισμική παιδεία. 

Η σχολή απευθύνεται σε ενήλικες, πτυχιούχους και μη, επαγγελματίες και 

δημόσιους ή ιδιωτικούς υπαλλήλους, Ειδικότερα, διενεργούνται εντατικά τμήματα 

για την αλβανική, την αραβική, τη βουλγαρική, την ελληνική, την κινεζική, τη 

ρωσική, τη ρουμανική, τη σερβική, και την τουρκική γλώσσα. Τα εξάμηνα 

διδασκαλίας κλιμακώνονται ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας. 

                                                           
26

 Οι πληροφορίες αντλούνται από την ιστοσελίδα του Ι.Μ.Χ.Α.: http://www.imxa.gr/. 


