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 Σην Τκήκα καο όπσο ήδε γλσξίδεηε, έρεη μεθηλήζεη από ην αθαδεκατθό έηνο 
2013-14 έξεπλα ε νπνία ζηνρεύεη ζηελ αλίρλεπζε, ηελ θσδηθνπνίεζε, ηελ αλάιπζε θαη 
ηελ εξκελεία ηεο δηαδηθαζίαο εθκάζεζεο ηεο γιώζζαο–ζηόρνπ ησλ ζπνπδώλ ηνπ 
Τκήκαηνο (Τνπξθηθήο), κε ηελ ηαπηόρξνλε επεμεξγαζία  πνζνηηθώλ αιιά θαη πνηνηηθώλ 
δεδνκέλσλ.  
 Η ζηνρνζεζία ηνπ Πξνγξάκκαηνο νξηνζεηείηαη, κε ιίγα ιόγηα, αθελόο κελ ζηνλ 
εληνπηζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνθιίζεσλ σο πξνο ηελ δηδαζθόκελε λόξκα ηεο 
Τνπξθηθήο θαη αθεηέξνπ ζηελ αλάιπζε θαη ηελ εξκελεία ησλ πξαγκαηνινγηθώλ 
πξαγκαηώζεσλ ζηνλ δηαρξνληθό άμνλα ηεο Δηαγιώζζαο ησλ θνηηεηώλ ηνπ Τκήκαηνο 
ζε όια ηα εμάκελα ζπνπδώλ.  Ωο κεζνδνινγηθό όρεκά ηνπ, ην  Πξόγξακκα θάλεη 
ρξήζε ηόζν ηεο Αλάιπζεο Λαζώλ (Error Analysis), όζν θαη ηνπ Δηαγισζζηθνύ 
Σπλερνύο  (Interlanguage Continuum) ησλ θνηηεηώλ, ζηεξηδόκελν θαηά θύξην ιόγν ζηελ 
έλλνηα ηεο δηαγισζζηθήο θαη ελδνγισζζηθήο παξεκβνιήο.  
 Απώηεξν ζηόρν ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζπληζηά ηόζν ε παηδαγσγηθή αληηκεηώπηζε 
ησλ πξνβιεκαηηθώλ ζεκείσλ ηεο Δηαγιώζζαο ησλ θνηηεηώλ, όζν θαη ε πηζαλή 
αλαζεώξεζε ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ θαη ηεο κεζόδνπ δηδαζθαιίαο 
ηεο Τνπξθηθήο ζην Τκήκα, θαζώο θαη ε δεκνζίεπζε ηεο ζεκαληηθόηαηεο απηήο  
εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο, κε ηηο πην ζύγρξνλεο αληηιήςεηο σο πξνο ηε δεκνζίεπζε 
εξεπλώλ αλαθνξάο κεγάιεο θιίκαθαο.   
 
 Τν Εξεπλεηηθό Πξόγξακκα πξόθεηηαη λα μεθηλήζεη ηελ ηειεπηαία πεξίνδν 
ζπιινγήο πιηθνύ ηελ Δεσηέρα 9/5/2016 θαη ζα δηαξθέζεη έλαλ κήλα (κέρξη ηελ Σεηάρηη 
8/6/2016) αμηνινγώληαο δεδνκέλα κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο εμαηξεηηθά ελδηαθεξόλησλ 
γισζζηθώλ ηεζη αλάινγα κε ηα επίπεδα γιώζζαο ησλ θνηηεηώλ και ηων δύο 
καηεσθύνζεων. Η ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ, νη νπνίνη έρνπλ νινθιεξώζεη ηα Τνπξθηθά 
ησλ Ε΄ θαη Ζ΄ εμακήλσλ αληίζηνηρα θξίλεηαη όρη κόλν βνεζεηηθή αιιά θαη απαξαίηεηε. Η 
ζπκπιήξσζε θαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζα δηεμάγεηαη ζηηο αίζνπζεο ηνπ θηεξίνπ 
ζηελ Καπιαλώλ 6, θαη ώξεο 9.00 - 20.00 από Δεπηέξα έσο Παξαζθεπή, κεηά από 
ζπλελλόεζε, είηε κε ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είηε κε ηνπο θνηηεηέο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά σο κέιε ζε απηό.   
 Υπελζπκίδνπκε όηη ε ζπκκεηνρή ΟΛΩΝ ησλ θνηηεηώλ είλαη αλαγθαία 
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θαηά ηνλ κέγηζην βαζκό ν πξσηνπνξηαθόο απηόο ζηόρνο ηεο 
έξεπλαο ηνπ Τκήκαηόο καο.  Σε απηνύο ηνπο ραιεπνύο θαηξνύο ην γεγνλόο όηη ην Τκήκα 
καο θαηαθέξλεη θαη πξαγκαηνπνηεί κηα έξεπλα αλαθνξάο ηόζν κεγάιεο θιίκαθαο γηα ην 
κέγεζνο ηνπ, είλαη πξάγκαηη πνιύ ζεκαληηθό θαη ρξήδεη ηεο ππνζηήξημεο όισλ καο. 
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