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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
πό το πρίσμα της θεώρησης της ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ως μίας δυναμικής
διαδικασίας, που βασίζεται στην ικανοποίηση των επικοινωνιακών αναγκών των ομάδωνστόχων και περιλαμβάνει αναπαραστάσεις της καθημερινότητάς τους, η παρούσα έρευνα
κατέληξε: α) στην ανίχνευση και ανάλυση των επικοινωνιακών αναγκών των Ερασμικών φοιτητών
του Κέντρου Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΚΓ ΤΕΠΑΚ), στην ελληνική
γλώσσα, βάσει του Εθνογραφικού Μοντέλου SPEAKING και β) στη μετατροπή τους σε επικοινωνιακές δεξιότητες (γλωσσικές, ψηφιακές, πολιτισμικές) και γνώσεις του κόσμου. Στο πλαίσιο της
έρευνας διερευνήθηκαν οι απόψεις, προσδοκίες, εμπειρίες των Ερασμικών φοιτητών του ΚΓ του
ΤΕΠΑΚ και σε συνδυασμό με τους περιγραφητές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για
τις Γλώσσες, επιπέδου Α1 και του TESOL Technology Standards Framework, καθορίστηκαν οι
επικοινωνιακές δεξιότητες, που απαιτούνται για να καλυφθούν οι επικοινωνιακές ανάγκες της
ομάδας-στόχου.

Υ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Επικοινωνιακές Ανάγκες, Επικοινωνιακές Δεξιότητες, Ερασμικοί φοιτητές, Ελληνική ως
Δεύτερη Γλώσσα, Επίπεδο Α1, Εθνογραφικό Μοντέλο.
ABSTRACT
In light of the consideration of the communication skills development as a dynamic process
which is based on the satisfaction of the communication needs of the target groups and also
includes representations of their daily routine, the current research focused on: a) the
detection and the analysis of the communication needs of the Cyprus University of
Technology Language Centre (CUT LC) Erasmus students in the Greek Language, based on
the SPEAKING Ethnographical Model, and b) the conversion of the communication needs to
communication skills (linguistic, digital, cultural) and awareness of the world. In the content
of the research the opinions, views and experiences of the CUT LC Erasmus students were
investigated, and in combination with the descriptors of the Common European Framework of
Reference for Languages, A1 level and the TESOL Technology Standards Framework, the
communication skills that were required in order to meet the communication needs of the
target-group were defined.
KEY WORDS
Communication Needs, Communication Skills, Erasmus Students, Greek as a Second
Language, A1 Level, Ethnographic Model.
3

1. Εισαγωγή – Θεωρητικό Υπόβαθρο
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των ερευνητικών διαδικασιών (20122015) και των αποτελεσμάτων τους, αναφορικά με: α) την ανίχνευση των επικοινωνιακών
αναγκών των Ερασμικών φοιτητών του ΚΓ του ΤΕΠΑΚ και β) τη μετατροπή τους σε επικοινωνιακές δεξιότητες (γλωσσικές, πολιτισμικές, ψηφιακές) και γνώσεις του κόσμου. Για την
επίτευξη των παραπάνω αξιοποιήθηκαν το Εθνογραφικό Μοντέλο (Τοκατλίδου, 2004: 162164) και δύο θεμελιώδη εργαλεία: το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες
(2001: 10-179) και το TESOL Technology Standards Framework (2009). Η μελέτη της επικοινωνίας έχει διευθυνθεί και -επηρεαζόμενη από τον χώρο της Εθνογραφίας- περιλαμβάνει
παράγοντες όπως: ποιοι επικοινωνούν, πού, με ποια μέσα/κανάλια, για ποιο σκοπό, σε ποιο
τόνο, τι κειμενικά είδη χρησιμοποιούν, υπό ποιες συνθήκες, μέσω ποιας διαδικασίας, με ποιο
αποτέλεσμα, πώς δομούνται τα μηνύματα, ποια η σχέση των μηνυμάτων με τα συμφραζόμενα και το πολιτισμικό πλαίσιο και ποιες οι νόρμες συμπεριφοράς (Hymes, 1989: 53-62). Τα
παραπάνω, σε συνδυασμό με τη θεμελιώδη θέση του Saussure ότι «η γλώσσα είναι το κοινωνικό μέρος του λόγου, έξω από το άτομο» (Saussure, 1979: 44), οριοθέτησαν τους έξι
πυλώνες, στους οποίους στηρίχτηκε η παρούσα έρευνα. Πρώτος πυλώνας ήταν η Επικοινωνιακή Ικανότητα (Hymes, 1972: 282-283) και η ευρύτερη περιεχομένου Επικοινωνιακή
Προσέγγιση, με βασικές αρχές (μεταξύ άλλων) την επικέντρωση στις ανάγκες του μαθητή,
την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και τη συμβολή του κοινωνικοπολιτισμικού
πλαισίου (Τοκατλίδου, 2004: 106-109; Girard & Trim, 1996: 33,45,47). Δεύτερος πυλώνας
ορίστηκε η θεωρία της Κατάκτησης/Εκμάθησης μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας (Krashen, 2002:
12-39; Moss & Ross-Feldman, 2003), κατά την οποία σύμφωνα με τον Brown (όπ. αναφ. στο
Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου, 2003: 17-18), καθοριστικές παράμετροι είναι οι απαντήσεις που προκύπτουν στα ερωτήματα: ποιος; τι; πώς; πότε; πού; γιατί; Τα παραπάνω είχαν
θεμελιώδη ρόλο στην παρούσα έρευνα, καθώς η διερεύνηση του αντικειμένου, έπρεπε να
«φιλτραριστεί» από το θεωρητικό αυτό πλαίσιο. Επιπρόσθετα, εξαιτίας του γεγονότος ότι η
γλωσσική επικοινωνία είναι μία βασική μορφή επικοινωνίας, αλλά όχι η μοναδική (Σκούρτου, 2002:5), καθώς στην επικοινωνία μετέχουν γλωσσικά, παραγγλωσσικά και εξωγλωσσικά
στοιχεία (Mehrabian, 1972: 16-23) ορίστηκε ως τρίτος πυλώνας, η Διαπολιτισμικότητα και η
Κοινωνικοπολιτισμική Γνώση (ΚΕΠΑ, 2001: 119-121), καθώς ανιχνεύτηκαν (και) οι ανάγκες
των υποκειμένων αναφορικά με τη γνώση ή/και χρήση πολιτισμικών στοιχείων σε Κύπρο και
Ελλάδα. Τέταρτος πυλώνας ήταν η θεωρία Ανίχνευσης και Ανάλυσης των Επικοινωνιακών
Αναγκών, οι οποίες στην παρούσα έρευνα ορίστηκαν ως οι επικοινωνιακές δεξιότητες
(γλωσσικές, πολιτισμικές, ψηφιακές) και οι γνώσεις του κόσμου («κατανεμημένες» στις οκτώ
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συνιστώσες του SPEAKING), που απαιτούνται για αποτελεσματική επικοινωνία. Είναι κοινή
παραδοχή ότι η εκμάθηση μιας γλώσσας ως δεύτερης/ξένης είναι αποτελεσματικότερη, όταν
το γλωσσικό πρόγραμμα βασίζεται στα αποτελέσματα της ανάλυσης των επικοινωνιακών
αναγκών της ομάδας-στόχου (ΚΕΠΑ, 2001: 67), μια διαδικασία, της οποίας το αποτέλεσμα
καθορίζει τις απαραίτητες επικοινωνιακές δεξιότητες και κατ΄ επέκταση τα χαρακτηριστικά
του γλωσσικού προγράμματος (Τοκατλίδου, 2003: 143; Huhta et. al. 2013: 1,3,5; Li, 2014:
1869; Van den Branden, 2016: 241). Στην παρούσα έρευνα υιοθετήθηκε το Εθνογραφικό
Μοντέλο Ανίχνευσης και Ανάλυσης των Επικοινωνιακών Αναγκών (Τοκατλίδου, 2004: 162167), το οποίο βασίζεται στο εθνογραφικό μοντέλο SPEAKING του Hymes και αποσκοπεί
στην αναζήτηση και τον προσδιορισμό των πληροφοριών ανά κατηγορίες, που αντιστοιχούν
στις οκτώ συνιστώσες του επικοινωνιακού γεγονότος, ως εξής: Settings: Πλαίσιο και η
σκηνή, Participants: Συμμετέχοντες, Ends: Σκοπός της επικοινωνίας, Acts sequence: Σειρά
των γεγονότων, Key: Χρησιμοποιούμενος τόνος, Instrumentalities: Μέσα/κανάλια επικοινωνίας, Norms: Νόρμες συμπεριφοράς και Genre: Είδος λόγου. Καθώς οι επικοινωνιακές
ανάγκες δεν συνίσταται να διερευνώνται αποκλειστικά μέσω των απόψεων και εμπειριών των
υποκειμένων της έρευνας, αλλά να αναζητούνται και σε άλλους πληροφορητές, στην παρούσα
έρευνα το περιεχόμενο των περιγραφητών του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ανα-φοράς για
τις Γλώσσες, επιπέδου Α1 (2001: 10-179) και του TESOL (2009), αποτέλεσαν τον πέμπτο
πυλώνα. Τελευταίος πυλώνας ήταν η Εκπαίδευση Ενηλίκων. Ο Κουλαουζίδης (2015: 60-62),
παραθέτει τις απόψεις των θεωρητικών της εκπαίδευσης ενηλίκων, Rogers και Jarvis, οι
οποίοι τονίζουν τη σημασία της συμβολής της ικανοποίησης των αναγκών ή/και
ενδιαφερόντων των ενηλίκων στη μάθησή τους, ενώ οι γλωσσικές ανάγκες στην εκμάθηση
μιας γλώσσας από ενήλικες προσδιορίζονται αναλυτικά από τον Richterich (1972).
Στο σημείο αυτό αξίζει ν΄ αναφερθεί ο λόγος που οδήγησε στην αναγκαιότητα πραγματοποίησης της συγκεκριμένης έρευνας και ήταν η προσωπική προσπάθεια επίλυσης ενός διπλού
εκπαιδευτικού προβλήματος/κενού: α) της ανυπαρξίας ερευνητικών δεδομένων, που να
χαρτογραφούν τις επικοινωνιακές ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας-στόχου, και εν συνεχεία να καθορίζουν τις απαραίτητες επικοινωνιακές δεξιότητες και γνώσεις του κόσμου και
β) της ανυπαρξίας βιβλίων/εγχειριδίων, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά, για την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, από τους Ερασμικούς φοιτητές.
Τα προαναφερόμενα, καθόρισαν τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας:
1. Ποιες είναι οι επικοινωνιακές ανάγκες των Ερασμικών φοιτητών του ΚΓ του ΤΕΠΑΚ
στην ελληνική γλώσσα;
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2. Ποιες είναι οι επικοινωνιακές δεξιότητες (γλωσσικές, πολιτισμικές και ψηφιακές) και οι
γνώσεις του κόσμου, που απαιτούνται για να ικανοποιηθούν οι επικοινωνιακές ανάγκες
των Ερασμικών φοιτητών του ΚΓ του ΤΕΠΑΚ, στην ελληνική γλώσσα;
2. Μεθοδολογία της έρευνας
Η παρούσα έρευνα χαρακτηρίζεται έρευνα-δράση, συμμετοχική, (Cohen & Manion, 1994:
258), περιγραφική1 και εφαρμοσμένη (Τσοπάνογλου, 2000: 26, 28).
2.1. Οι φάσεις της έρευνας
Τακτοποίηση δεδομένων: SPEAKING

Φάσεις:
Διάρκεια:
Συμμετέχοντες/
πληροφορητές:
Όργανα
συλλογής
πληροφοριών:
Αποτελέσματα:

Φάση Α
2012
10 ερ. φοιτητές
(διαφόρων Σχολών του
ΤΕΠΑΚ και χωρών
προέλευσης).
Φύλλο Καταγραφής
Επικοινωνιακών Αναγκών
(ΦΚΕΑ)
Επικοινωνιακές Ανάγκες:
διατυπωμένες από: τα
υποκείμενα της έρευνας.

Σκοπός:

Διερεύνηση 1ου ερ. ερ.

Φάση Β
2013-2014
30 ερ. φοιτητές
(διαφόρων Σχολών του
ΤΕΠΑΚ και χωρών
προέλευσης).
Ενότητα: Η καθημερινότητα
μου.
ΚΕΠΑ TESOL
Επικοινωνιακές Ανάγκες:
διατυπωμένες από: τα
υποκείμενα της έρευνας και
ΚΕΠΑ & TESOL.
Επαναδιερεύνηση 1ου ερ. ερ.

Φάση Γ
2014-2015
15 ερ. φοιτητές
(διαφόρων Σχολών του ΤΕΠΑΚ
και χωρών προέλευσης).
Ερωτηματολόγιο Α
Επικοινωνιακές Ανάγκες:
Α) συνιστώσες του SPEAKING
Β) ψηφιακές δεξιότητες
Γ) γνώσεις του κόσμου
Διερεύνηση 2ου ερ. ερ.

Πίνακας 1: Γενικές πληροφορίες για την έρευνα.

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, η έρευνα διήρκεσε από το 2012 μέχρι το 2015 και
πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις, καθεμιά από τις οποίες αποσκοπούσε στη διερεύνηση
ή/και επαναδιερεύνηση ενός εκ των ερευνητικών ερωτημάτων. Σε κάθε ερευνητική φάση
συμμετείχαν όλοι οι φοιτητές του εκάστοτε «Ερασμικού Προγράμματος Ελληνικής Γλώσσας
και Πολιτισμού Ι», του Κέντρου Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ. Κατά την Α΄ φάση (2012), οι δέκα
Ερασμικοί φοιτητές συμπλήρωναν (κατά το πρώτο μάθημα) το ΦΚΕΑ, κατόπιν συζήτησης
και ευαισθητοποίησης γύρω από το θέμα. Η διαδικασία αυτή κατέληξε στην ανίχνευση της
«πρώτης ύλης» και στη διαπίστωση ότι οι επικοινωνιακές ανάγκες των υποκειμένων της
έρευνας είναι κατά πλειοψηφία παρόμοιες. Ακολούθως, η αναζήτηση υλικού εκμάθησης της
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας για τη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο κατέδειξε ότι οι επικοινωνιακές ανάγκες της δεν έχουν διερευνηθεί και κατ’ επέκταση τα υφιστάμενα εγχειρίδια/βιβλία
δεν μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά. Έτσι, κρίθηκε αναγκαία η συστηματική
διερεύνηση των επικοινωνιακών αναγκών των Ερασμικών φοιτητών. Κατά τη διάρκεια της
Β΄ φάσης της έρευνας (2013-2014), στο πλαίσιο του πρώτου μαθήματος κάθε εβδομάδας
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πραγματοποιούνταν η ενότητα Η Καθημερινότητά μου, κατά την οποία οι τριάντα Ερασμικοί
φοιτητές περιέγραφαν τα επικοινωνιακά γεγονότα, στα οποία εμπλέκονταν κατά την
προηγούμενη εβδομάδα. Τα δεδομένα τύγχαναν της απαραίτητης επεξεργασίας, «τακτοποιημένα» α) στις οκτώ συνιστώσες του Εθνογραφικού μοντέλου SPEAKING, β) στους αντίστοιχους περιγραφητές του ΚΕΠΑ επιπέδου Α1 και του TESOL και γ) στην κατηγορία «γνώσεις
του κόσμου». Με το τέλος των προαναφερόμενων διαδικασιών, δημιουργήθηκε μία τράπεζα
υλικού με τις επικοινωνιακές ανάγκες (γλωσσικές, πολιτισμικές, ψηφιακές και γνώσεις του
κόσμου) των υποκειμένων της έρευνας. Η Β΄ φάση της έρευνας κατέληξε στην επαναδιερεύνηση του 1ου ερευνητικού ερωτήματος. Κατά τη Γ΄ φάση της έρευνας (2014-2015)
δημιουργήθηκε το Ερωτηματολόγιο Α, στο οποίο εμφανιζόταν με τη μορφή check list το
περιεχόμενο των αποτελεσμάτων της φάσης Β. Αναλυτικότερα: Οι δεκαπέντε Ερασμικοί
φοιτητές συμπλήρωναν (μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος) το Ερωτηματολόγιο Α,
μέσω του οποίου σημείωναν τις επικοινωνιακές δεξιότητες (γλωσσικές, πολιτισμικές και
ψηφιακές), καθώς και τις γνώσεις του κόσμου, που χρειάστηκαν στο πλαίσιο της καθημερινότητάς τους, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κύπρο. Μετά την τακτοποίηση των
δεδομένων προέκυψε μία τράπεζα υλικού με όλα τα απαραίτητα στοιχεία (επικοινωνιακές
δεξιότητες και γνώσεις του κόσμου). Η Γ΄ φάση της έρευνας κατέληξε στη διερεύνηση του
2ου ερευνητικού ερωτήματος.
2.2. Όργανα συλλογής των πληροφοριών
Για τη συλλογή των πληροφοριών εφαρμόστηκε η μέθοδος της Τριγωνοποίησης (Cohen &
Manion, 1994: 321-328), καθώς κατασκευάστηκαν τρία όργανα2, τα οποία απευθύνονταν
στους Ερασμικούς φοιτητές του ΚΓ του ΤΕΠΑΚ: α) το ΦΚΕΑ, β) η ενότητα: Η καθημερινότητά μου [συνέντευξη] και γ) το Ερωτηματολόγιο Α. Χρησιμοποιήθηκαν γραπτά ερωτηματολόγια (α και γ), καθώς πρόκειται για όργανα συλλογής της πληροφορίας εύκολα στη
χρήση, τα οποία επιτρέπουν τη συλλογή πληροφοριών από πολλά άτομα ταυτόχρονα
(Δημητρόπουλος, 2001: 99), είναι κοινά για όλα τα υποκείμενα της έρευνας, εξασφαλίζουν
περισσότερη ελευθερία και αυθορμητισμό στις απαντήσεις -συγκριτικά με τη συνέντευξη(Φίλιας, 2003: 147) και έχουν υψηλότερη συνολική αξιοπιστία (Cohen & Manion, 1994:
375). Αμφότερα το ΦΚΕΑ και το Ερωτηματολόγιο Α αναπτύχθηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε τα
δεδομένα που θα προέκυπταν να εξυπηρετούν τον σκοπό και τους επιμέρους στόχους της
έρευνας (διερευνώντας τα ερευνητικά ερωτήματα) και περιελάμβαναν ερωτήσεις που είναι
αποδεκτές σε κοινωνικό επίπεδο, θέση που υποστηρίζεται ευρέως (Keeves, 1997:479; Παπα-
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κωνσταντίνου, 1990: 103, 105). Ακολουθώντας τη βασική αρχή ότι η ανάπτυξη οποιουδήποτε γλωσσικού προγράμματος πρέπει να αποτελεί το προϊόν της ανίχνευσης και ανάλυσης
των επικοινωνιακών αναγκών της ομάδας-στόχου (Τοκατλίδου, 2004: 209), το ΦΚΕΑ περιελάμβανε δύο γενικές ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (ζητούμενο: οι επικοινωνιακές ανάγκες) και
η Ενότητα Η Καθημερινότητά μου αποτελείτο εκ μέρους των φοιτητών, από προφορική
παρουσίαση των εμπειριών/επικοινωνιακών γεγονότων της προηγούμενης εβδομάδας
(συνέντευξη με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου). Η επιλογή των συγκεκριμένων μεθόδων υπαγορεύτηκε από το γεγονός ότι επρόκειτο για τη διερεύνηση ενός πεδίου, χωρίς προηγούμενα
ερευνητικά δεδομένα. Εξάλλου, σε αυτή τη φάση της έρευνας, σκοπός ήταν να ανιχνευτούν
οι επικοινωνιακές ανάγκες των ίδιων των φοιτητών, τις οποίες θα εξέφραζαν αυθόρμητα,
οργανώνοντάς τις όπως αυτοί επιθυμούσαν και χωρίς την καθοδήγηση που ενέχουν οι
ερωτήσεις κλειστού τύπου (όταν πρόκειται για ερωτηματολόγιο) ή τα συνακόλουθα της
παρουσίας του συνεντευκτή -στην περίπτωση της συνέντευξης- (Φίλιας, 2003: 147, 154).
Αναφορικά με το Ερωτηματολόγιο Α, αυτό περιελάμβανε ενενήντα τέσσερις ερωτήσεις
κλειστού τύπου και μία ερώτηση ανοιχτού τύπου, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα έκφρασης
οποιασδήποτε πληροφορίας, που δεν είχε προβλεφθεί στις κλειστές ερωτήσεις (Φίλιας, 2003:
154-155). Η γλώσσα των οργάνων ήταν η αγγλική (η οποία λειτούργησε σαν γλώσσα κοινής
συνεννόησης) και χρησιμοποιήθηκε απλή διατύπωση, με χρήση των λέξεων σύμφωνα με τη
συχνότερη σημασία που έχουν στα λεξικά (Fraenkel, Wallen & Hyun, 2012: 30). Επίσης,
αποφεύχθηκαν κατευθυντήριες, περίπλοκες και αρνητικές ερωτήσεις (Cohen & Manion,
1994: 136-137). Πέραν τούτων, οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν σε προσωπικό τόνο, καθώς όπως
υποστηρίζεται έτσι εμπλέκεται περισσότερο το υποκείμενο της έρευνας, ενώ παράλληλα
μειώνονται οι ψυχολογικές αντιστάσεις και ο δισταγμός του, με αποτέλεσμα να εκμαιεύονται
πιο αληθινές απαντήσεις (Βάμβουκας, 1988: 258). Ένα άλλο σημείο, στο οποίο δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή, ήταν η έκταση των οργάνων. Με δεδομένο το γεγονός ότι ο αριθμός των
ερωτήσεων καθορίζεται από την εξασφάλιση των επιθυμητών πληροφοριών (Δημητρόπουλος,
2001: 92) και οι ερωτήσεις κλειστού τύπου μπορεί να είναι πολλές, χωρίς ωστόσο να απαιτούν
περισσότερη από μισή ώρα συμπλήρωσης (Keeves, 1997: 479), αναπτύχθηκαν τα όργανα
συλλογής των πληροφοριών. Η σειρά των ερωτήσεων ακολούθησε την τεχνική του χωνιού
(Παπακωνσταντίνου, 1990: 106) και έγινε ομαδοποίηση περιεχομένου (Φίλιας, 2003: 161).
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3. Αποτελέσματα της έρευνας
Στο διπλανό σχήμα
περιλαμβάνονται τα
δεδομένα που
προέκυψαν από τις
ερωτήσεις ανοιχτού
τύπου,.
κατόπιν τακτοποίησής
τους από τη γράφουσα,
σε επτά κατηγορίες.
Σχήμα 1: Οι επικοινωνιακές ανάγκες που εξέφρασαν τα υποκείμενα της έρευνας ανά κατηγορία (ερευνητική
3
φάση έτους: 2012, εργαλείο: ΦΚΕΑ).

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, οι πληροφορίες που κατέγραψαν/δήλωσαν τα
υποκείμενα της έρευνας, αφορούν: 49 επικοινωνιακές δεξιότητες (γλωσσικές, ψηφιακές,
πολιτισμικές), 11 είδη λόγου, 4 κανάλια/μέσα επικοινωνίας, 4 ύφη, 5 περιβάλλοντα
επικοινωνίας, 10 λεξικά σύνολα και 7 πολιτισμικά στοιχεία – γνώσεις του κόσμου. Στο
σημείο αυτό, δεν γίνεται αναλυτική παρουσίαση του περιεχομένου κάθε κατηγορίας, καθώς
αυτό αποτέλεσε την «πρώτη ύλη», η οποία τροφοδότησε τις επόμενες φάσεις της έρευνας.
Shopping at the Shopping Mall
Settings: The Shopping Mall, Wednesday, 16:15.
Participants: 1. The clients [The 4 Er. stud.], 2. The sales person [woman - 52 years old], 3. The cashier [man 31 years old] >> Typical, formal attitude/ atmosphere (between: the Er. stud. & the salesperson)
>> Friendly, informal attitude/ atmosphere (between: the Er. stud. & the cashier)
Ends: (Outcomes) Skills:
Instrumentalities:
-To greet appropriately (time of the day, age of the
a) Forms and styles of speech: Standard form of
interlocutor).
language, dialect types: formal and casual style.
-To understand simple/short announcements in shops
b) Channels/ means: Face to face communication,
(e.g. sales tickets).
mobile phone.
-To say that they don’t understand and ask for more
* Verbal cues that can be used: (ORAL)
clarifications.
Increase of the tone of the voice► emphasizes a
-To ask for a product (kind, colour, size etc.).
word/ phrase (e.g. σε μαύρο χρώμα)
-To ask for the price of a product.
Interjections (Χμ, Μμ) ►wondering, thinking,
-To ask for the fitting room.
hesitation
-To ask for a discount, negotiate for a better price.
Interjections (Ωωω! Ουάου!) ►enthusiasm,
-To make comments on the products (e.g. small/big,
excitement
comfortable/uncomfortable) and on the price (e.g.
Interjections (Καλόοο!) ► “it suits you!”
expensive/ cheap) and ask for something else.
“Friendly words” (φιλούν μου) ► very friendly
-To indicate the way the want to pay (cash, visa card).
attitude
-To buy cloths/ shoes/ accessories.
** Nonverbal cues that can be used:
-Tell their opinion to someone about something he/she
Thumbs up► satisfaction (for getting a discount)
tries on (cloths, shoes, accessories)
Eyebrows up► surprised (by the high cost of a cloth
-To report a defective product.
item).
Lips gathered & heat movement left and right ► lack
of understanding a phrase/ word.
Head movement left and right ► “it doesn’t suit you”
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Act sequence: The Er. stud. are at the Shopping Mall. There is a huge announcement about the shop’s offers
outside a shop. They work together, putting down their knowledge, using an electronic dictionary (mobile
phone), and they finally understand the meaning. The Er. stud. enter the shop, greet the salesperson and ask for
some products (mentioning the colour, requesting the size as well the quality of the fabric). When they get them,
they ask for the fitting room. They try the clothes/ shoes/ accessories on and make comments on them (e.g.
regarding the size, the material they are made of, the price). One of the clothes they try on is defective, so they
inform the salesperson about the defect. Once they choose what to buy, they ask the salesperson for its price and
they comment on it (expensive). They try to get a discount. They choose what to buy and they pay for it after
indicating the way they want to pay (visa card, cash). They greet the salesperson and the cashier and leave the shop.
Key: The tone is: a) informal, friendly
(between the Er. stud. and the cashier), b)
formal, typical (between the Er. stud. and
the sales person).
Genre: Greetings, clarifications, “shopping conversation”, (product request,
comments on the product, negotiation,
report [of a damaged product].

Norms: a) Polite/typical /informal/friendly ways for greetings, b)
Polite/typical /informal/friendly ways of asking for products, c)
Indication of appreciation (because of a discount), d) Indication of
showing that a product is expensive, not suitable, not nice, not
confortable, defective.
Digital skills: Use of electronic dictionaries.
Word awareness: Shops working hours.
Rate of exchange between euro and the
currency of the country of origin.

Πίνακας 2: Ανάλυση ενός από τα επικοινωνιακά γεγονότα, στα οποία εμπλέκονται οι Ερασμικοί φοιτητές στην
καθημερινότητά τους (ερευνητική φάση ετών: 2013-2014).

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, μετά τη τακτοποίηση των πληροφοριών (ερευνητική
φάση Β) το επικοινωνιακό γεγονός «Ψωνίζοντας στο εμπορικό κέντρο» αναλύθηκε στις εξής
παραμέτρους: α) Συνιστώσες του SPEAKING (Χωροχρονικό πλαίσιο, Συμμετέχοντες και η
μεταξύ τους σχέση, Σκοπός της επικοινωνίας [<δεξιότητες], Σειρά των πράξεων λόγου,
Τόνος, Μέσα/κανάλια Επικοινωνίας, Νόρμες συμπεριφοράς και Είδος λόγου), β) Ψηφιακές
δεξιότητες και γ) Γνώσεις του κόσμου. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο προέκυψε η χαρτογράφηση
των επικοινωνιακών αναγκών των Ερασμικών φοιτητών για αποτελεσματική επικοινωνία
στην ελληνική γλώσσα, στο συγκεκριμένο επικοινωνιακό γεγονός. Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε για όλα τα επικοινωνιακά γεγονότα, στα οποία συμμετείχαν καθημερινώς οι
φοιτητές, και έτσι δημιουργήθηκαν είκοσι τέσσερα σενάρια, τα οποία αποτελούν αναπαραστάσεις των αυθεντικών επικοινωνιακών γεγονότων, στα οποία εμπλέκονταν τα υποκείμενα
της έρευνας στην καθημερινότητά τους. Ωστόσο, για λόγους οικονομίας χώρου, εδώ
παρουσιάζεται μόνο το συγκεκριμένο επικοινωνιακό γεγονός/σενάριο.4
Επικοινωνιακές δεξιότητες (γλωσσικές, ψηφιακές, πολιτισμικές):
Χαιρετώ κατάλληλα (ημέρα, ώρα, σχέση με
1
43 Προσκαλώ φίλους (στο σπίτι/ καφέ/εστιατόριο).
συνομιλητή).
2
Συστήνω τον εαυτό μου και άλλους ανθρώπους.
44 Ανταποκρίνομαι/ απαντώ σε μία πρόσκληση.
3
Μιλώ για τον εαυτό μου.
45 Ζητώ βοήθεια.
4
Περιγράφω την καθημερινότητά μου.
46 Ευχαριστώ που βοηθήθηκα.
5
Ρωτώ για την καθημερινότητα του συνομιλητή μου. 47 Ευχαριστώ γενικότερα.
Αναφέρω/ περιγράφω μια ασθένεια/ έναν
6
Περιγράφω τα χόμπι μου.
48
τραυματισμό.
7
Ρωτώ τον συνομιλητή μου για τα χόμπι του.
49 Εκφράζω συναισθήματα.
Δίνω πληροφορίες για το παρελθόν μου (σε
Εύχομαι ανάλογα με την περίσταση (γενέθλια,
8
50
προσωπικό, οικογενειακό, ακαδημαϊκό επίπεδο).
ονομαστική εορτή).
Ζητώ πληροφορίες από τον συνομιλητή μου (σε
9
51 Προφέρω σωστά τις λέξεις.
προσωπικό, οικογενειακό, ακαδημαϊκό επίπεδο).
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52

Γράφω σύντομες σημειώσεις.

53

Γράφω ένα σημείωμα παραπόνου.

54
55
56
57
58
59
60
61
62

Γράφω ένα ευχαριστήριο σημείωμα.
Γράφω μια ευχετήρια κάρτα.
Ζητώ από τον συνομιλητή μου να επαναλάβει.
Επαναλαμβάνω όταν μου ζητείται.
Ζητώ διευκρινήσεις.
Δίνω διευκρινήσεις.
Ζητώ επεξηγήσεις.
Δίνω επεξηγήσεις.
Ζητώ τη μετάφραση μιας λέξης/ φράσης.

63

Ζητώ από τον συνομιλητή μου να μιλά πιο αργά

22
23
24

Περιγράφω τα μελλοντικά μου σχέδια.
Ρωτώ τον συνομιλητή μου για τα μελλοντικά του
σχέδια.
Κάνω κομπλιμέντα.
Ανταποκρίνομαι σε κομπλιμέντα.
Καταλαβαίνω το μενού (καφέ, εστιατορίου).
Παραγγέλνω ποτό.
Παραγγέλνω φαγητό.
Κάνω κράτηση (σε εστιατόριο, καφέ).
Σχολιάζω (ποτό, φαγητό, εξυπηρέτηση).
Κάνω πρόποση.
Καταλαβαίνω πληροφορίες περιοδικών μόδας.
Καταλαβαίνω πληροφορίες διαφημιστικών
μηνυμάτων.
Καταλαβαίνω ανακοινώσεις καταστημάτων.
Ζητώ προϊόντα.
Κάνω σχόλια για τα προϊόντα.

64
65
66

25

Καταλαβαίνω τις πληροφορίες στον χρυσό οδηγό.

67

69
70

Αρχίζω τη συζήτηση.
Τερματίζω/ολοκληρώνω τη συζήτηση.
Καταλαβαίνω πολιτισμικά στοιχεία.
Χρησιμοποιώ κατάλληλα τα πολιτισμικά
στοιχεία.
Χρησιμοποιώ κατάλληλα τη γλώσσα του
σώματος.
Καταλαβαίνω τη γλώσσα του σώματος.
Καταλαβαίνω ιδιωτισμούς.

71

Χρησιμοποιώ κατάλληλα τους ιδιωτισμούς.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Καταλαβαίνω τις πληροφορίες στον σταθμό
λεωφορείου.
27 Αγοράζω εισιτήριο λεωφορείου.
28 Καλώ ταξί.
Τηλεφωνώ στο νοσοκομείο και αναφέρω το
29
πρόβλημα/ την επείγουσα κατάσταση.
Τηλεφωνώ στον αστυνομικό σταθμό και αναφέρω
30
το πρόβλημα/κατάσταση.
31 Καταλαβαίνω έναν χάρτη.
32 Ζητώ πληροφορίες προσανατολισμού.
33 Δίνω πληροφορίες προσανατολισμού.
34 Καταλαβαίνω τις πινακίδες των δρόμων.
35 Ζητώ κατευθύνσεις.
36 Δίνω κατευθύνσεις.
37 Ρωτώ πού βρίσκεται ένα κτήριο/ ένας δρόμος.
38 Καταλαβαίνω πληροφορίες για ένα κτήριο/ δρόμο.
Δίνω πληροφορίες για την τοποθεσία ενός κτηρίου/
39
ενός δρόμου.
40 Νοικιάζω ομπρέλα και κρεβατάκι θαλάσσης.
41 Διευθετώ ραντεβού (για καφέ/ ποτό).
42 Απολογούμαι για καθυστέρηση.
Είδη λόγου:
1
Χαιρετισμός
2
Συστάσεις
3
Αποχαιρετισμός
4
Διαπραγμάτευση (τιμή προϊόντος, έκπτωση)
5
Πρόσκληση (προφορικά, ηλεκτρονικά)
6
Απάντηση σε πρόσκληση
7
Παράπονο
8
Διευκρίνιση
9
Επεξήγηση
10
Απολογία (λόγω καθυστέρησης)
11
«Διάλογος προσανατολισμού»
12
Οδηγίες
13
Ανακοίνωση
14
Διαφήμιση
15
«Προσωπικός διάλογος»
16
Κράτηση (σε εστιατόριο, καφέ)
17
Σχόλιο (φαγητό, εξυπηρέτηση)
26
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68

73
74
75
76
77
78
78
80

Καταλαβαίνω το ύφος λόγου του συνομιλητή
μου.
Χρησιμοποιώ το κατάλληλο ύφος λόγου.
Χρησιμοποιώ τη γλώσσα κατάλληλα.
Χρησιμοποιώ ηλεκτρονικά λεξικά.
Φτιάχνω ηλεκτρονικές ευχετήριες κάρτες.
Γράφω ηλεκτρονικά μηνύματα (email).
Ποστάρω στο Facebook.
Γράφω μηνύματα στο κινητό.
Γράφω στον υπολογιστή.

81

Γράφω στο χέρι.

72

82 Διαβάζω.
83 Μιλώ.
84 Καταλαβαίνω .
Μέσα/ κανάλια επικοινωνίας:
1
Κατά πρόσωπο επικοινωνία.
1.1 Γλώσσα του σώματος.
2
Ηλεκτρονικός υπολογιστής.
2.1 Ηλεκτρονικό μήνυμα (email).
2.2 Facebook.
2.3 Messenger.
2.4 Ηλεκτρονική κάρτα.
3
Κινητό τηλέφωνο.
3.1 Τηλεφωνική επικοινωνία.
3.2 Μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο.
4
Εικόνες.
5
Σύμβολα.
Ύφη:
1
Επίσημο
2
Ανεπίσημο
3
Φιλικό
4
Τυπικό

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4

Κομπλιμέντο
Ευχή
Παραγγελία
Πρόποση

5
Εγκάρδιο
6
Ουδέτερο
7
Οικείο
8
Ειρωνικό
Πολιτισμικά στοιχεία – γνώση του κόσμου (σε
Αναφορά
Κύπρο και Ελλάδα):
Περιγραφή
1
Ιστορία 8. Οικονομία
Διευθέτηση ραντεβού
2
Κουζίνα 9. Ιδιωτισμοί
Δικαιολόγηση
3
Πολιτική κατάσταση
Ευχαριστίες
4
Γλώσσα του σώματος
Σημαντικές ημέρες (εθνικές, θρησκευτικές,
«Διάλογος καθημερινότητας»
5
φεστιβάλ κ.ο.κ)
Παροιμίες
6
Έθιμα, συνήθειες, τρόπος ζωής
«Διάλογος αγοράς»
7
Νόρμες συμπεριφοράς
Περιβάλλοντα Επικοινωνίας:
Καφέ
5
πανεπιστήμιο
9
Γειτονιά
13
χώροι διασκέδασης
εστιατόριο/ ταβέρνα 6
νοσοκομείο
10
Δρόμος
14
Ταξί
στάση λεωφορείου
7
αστυνομία
11
Παραλία
15
σπίτια φίλων
λεωφορείο
8
περίπτερο
12
αγορά/μαγαζιά
16
Μπαρ

Πίνακας 3: Τα στοιχεία που δήλωσαν τα υποκείμενα της έρευνας (ερευνητική φάση ετών: 2014-2015, εργαλείο:
ερωτηματολόγιο Α). *Οι πρωτότυπες πληροφορίες διατυπώθηκαν στην αγγλική γλώσσα.

Ο παραπάνω πίνακας περιλαμβάνει τα δεδομένα που συνελέγησαν μέσω του Ερωτηματολογίου Α. Ειδικότερα: 84 επικοινωνιακές δεξιότητες (περιλαμβανομένων των τεσσάρων
μακρο-δεξιοτήτων), 29 είδη λόγου, 12 κανάλια/μέσα επικοινωνίας, 8 ύφη, 16 περιβάλλοντα
επικοινωνίας και 9 πολιτισμικά στοιχεία – γνώσεις του κόσμου, στοιχεία που οι Ερασμικοί
φοιτητές αξιολόγησαν ως αναγκαία για την επίτευξη αποτελεσματικής επικοινωνίας στην
ελληνική γλώσσα, στην καθημερινότητά τους. Κατά συνέπεια, επιβεβαιώνουν τα
αποτελέσματα της φάσης Β.
4. Συζήτηση
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αποτελούν τα πρώτα ερευνητικά δεδομένα σε
διεθνές επίπεδο, σχετικά με τη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο, καθώς δεν υπάρχουν ερευνητικά
δεδομένα που ν’ ανιχνεύουν και ν’ αναλύουν τις επικοινωνιακές ανάγκες των Ερασμικών
φοιτητών και εν συνεχεία να καθορίζουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες (γλωσσικές, ψηφιακές, πολιτισμικές) και γνώσεις του κόσμου, που είναι αναγκαίες για αποτελεσματική
επικοινωνία στο πλαίσιο της καθημερινότητας, στη γλώσσα-στόχο. Αντιθέτως, τα μέχρι
στιγμής δεδομένα καταδεικνύουν την ύπαρξη σχετικών ερευνητικών αποτελεσμάτων μεν, τα
οποία δε: είτε διερευνούν τις επικοινωνιακές ανάγκες ομάδων (πλην των Ερασμικών φοιτητών) εντός ενός και μόνο πλαισίου (π.χ. του χώρου εργασίας) και όχι ποικίλων περιβαλλόντων -στα οποία εμπλέκονται τα υποκείμενα της έρευνας- είτε τις ανιχνεύουν εστιάζοντας
στις γενικές επικοινωνιακές δεξιότητες, αφήνοντας απροσδιόριστες τις υπόλοιπες παραμέτρους του επικοινωνιακού γεγονότος είτε καταπιάνονται με αυτές στο πλαίσιο ενός μαθήμα12

τος/αντικειμένου είτε ανιχνεύουν αντιλήψεις σχετικά με τις επικοινωνιακές ανάγκες (Akyel,
& Ozek, 2010; Chovancová, 2014; Hall & Cook, 2015; Patil & Karekattti, 2014; Sothan,
2015; Vandermeeren, 2005: 168-176; Wozniak, 2010; Wu & Chin, 2010). Επίσης, σε
αντίθεση με την παρούσα, δεν έχει εντοπιστεί άλλη έρευνα που να διερευνά το αντικείμενο
διαχρονικά, με τη συμμετοχή πολλών ομάδων με παρόμοια τα βασικά τους χαρακτηριστικά
και που να επανελέγχει τα ερευνητικά της ερωτήματα, με «αξιολογητές» τα ίδια τα υποκείμενα της έρευνας. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αποτελούν νέες
πληροφορίες, οι οποίες μπορούν ν’ αξιοποιηθούν ως εργαλείο για την εκμάθηση/χρήση της
ελληνικής γλώσσας από Ερασμικούς φοιτητές και επιπλέον εισάγουν μία νέα ερευνητική
μεθοδολογία, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα στον τομέα της Ανίχνευσης και
Ανάλυσης των Επικοινωνιακών Αναγκών διαφόρων ομάδων-στόχων, σε διάφορες γλώσσες
(δεύτερες/ξένες) και σε διάφορα επίπεδα.
5. Περιορισμοί της έρευνας – Εισηγήσεις
Η παρούσα έρευνα αποτέλεσε μια πρώτη προσπάθεια χαρτογράφησης του ερευνώμενου
πεδίου. Εξαιτίας του σχετικά μικρού δείγματος και του γεγονότος ότι σε αυτήν συμμετείχαν
μόνο Ερασμικοί φοιτητές από το ΚΓ του ΤΕΠΑΚ προκύπτει η εισήγηση για πραγματοποίηση
μελλοντικών ερευνών σε ευρύτερο πληθυσμό Ερασμικών Φοιτητών, τόσο στην Κύπρο, όσο
και στο εξωτερικό.
6. Ευχαριστίες
Θερμές ευχαριστίες σε όλους του Ερασμικούς φοιτητές του ΚΓ του ΤΕΠΑΚ, που με σοβαρότητα και υπευθυνότητα συνέβαλαν καθοριστικά στη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας και
κατά συνέπεια στην «αποκάλυψη» πληροφοριών που μέχρι στιγμής ήταν άγνωστες.
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Υποσημειώσεις

1.

Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι η έρευνα εξασφάλισε δεδομένα που μπορούν να

γενικευτούν σε υποκείμενα που δεν παρατηρήθηκαν, ωστόσο έχουν τα ίδια βασικά
χαρακτηριστικά με τις δειγματοληπτικές μονάδες της έρευνας (Ερασμικοί φοιτητές στο
Κέντρο Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, διαφόρων εθνικοτήτων και
Τμημάτων φοίτησης).
2.

Από την πληθώρα μέσων, τεχνικών και εργαλείων που απαντάται στη διεθνή

βιβλιογραφία (Μητσάκης, 2007: 26-48 · Τοκατλίδου, 2004: 176-177), στην παρούσα έρευνα
επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα, καθώς εξυπηρετούν τους στόχους της έρευνας και τις
συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε.
3.

Οι/τα πρωτότυπες/α πληροφορίες-δεδομένα διατυπώθηκαν στην αγγλική γλώσσα (η

οποία λειτούργησε ως γλώσσα κοινής συνεννόησης).
4.

Θα ακολουθήσει δημοσίευση του προγράμματος/εργαλείου GLACUCO A1-ERAMSUS

(Greek Language and Culture Course I, level A1, for Erasmus Students), το οποίο
περιλαμβάνει και τα είκοσι τέσσερα σενάρια, τα οποία αποτελούν αναπαραστάσεις της
καθημερινότητας των υποκειμένων της έρευνας, με βασικό σκοπό ν’ αντιμετωπίσει το
φαινόμενο του δομικά ικανού αλλά δίχως επικοινωνιακή ικανότητα χρήστη της γλώσσας.
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