
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΞΥ‐38  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ H 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΤΟΥΡΚΙΚΑ VIII 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

5  5 

   

     

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Γενικού υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Τουρκικά Ι‐VII 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική και Τουρκική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.aegean.gr 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 

Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με  την  επιτυχή  ολοκλήρωση  του  επιπέδου,  οι  φοιτητές  και  φοιτήτριες  θα  έχουν  τη 
δυνατότητα να: 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο  πλαίσιο  του  επιπέδου  αυτού  μελετώνται  κείμενα  με  συγκεκριμένη  μορφή  και 
θεματολογία, καθημερινοί διάλογοι, εκφράσεις‐ιδιωματισμούς αλλά και κείμενα επίσημου 
χαρακτήρα,  άρθρα,  δοκίμια  και  άλλα.  Η  θεματολογία  των  κειμένων  επικεντρώνεται  σε 
βασικές  ενότητες  του  καθημερινού  αλλά  και  ευρύτερου  λεξιλογίου  αντίστοιχου  του 
επιπέδου  της  γλώσσας:  καθημερινές  ασχολίες,  συνήθειες,  σκηνές  καθημερινής  ζωής 
(περιγραφή  γεγονότων  που  συνέβησαν  στο  παρελθόν,  που  συμβαίνουν  τώρα,  που 
επαναλαμβάνονται),  επικοινωνία:  επιστολή,  πρόσκληση,  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο, 
ταχυδρομικές κάρτες, τηλεφωνήματα, μηνύματα, προγραμματισμός σχεδίων για το μέλλον 
(ταξίδι,  συγκέντρωση),  βιογραφικό  σημείωμα,  υποχρεώσεις/καθήκοντα,  κατανόηση  και 
έκφραση σκέψεων και ιδεών μέσα από άρθρα, δοκίμια, ποίηση και άλλα. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με 
τους φοιτητές/τις φοιτήτριες. 

‐ καταλαβαίνουν τα βασικά σημεία και  

‐ απομονώνουν  λέξεις  ή  φράσεις‐κλειδιά  για  κάποιες  συγκεκριμένες  πληροφορίες 

μιας απλής καθημερινής συζήτησης 

‐ συμμετέχουν  σε  μία  απλή  καθημερινή  συζήτηση  παρουσιάζοντας  επαρκώς  τις 

εντυπώσεις και τις ιδέες τους 

‐ κατανοοούν τις βασικές ιδέες του κειμένου και 

‐ εστιάζουν σε σημεία για συγκεκριμένες πληροφορίες. 

‐ παράγουν σύντομα κείμενα και επιστολές όπου θα περιγράφουν με συνεκτικό και 

επαρκώς λεπτομερή τρόπο τις σκέψεις, τις εντυπώσεις και τις ιδέες τους. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

‐ Ανάπτυξη γλωσσικής επίγνωσης 
‐ Αυτόνομη εργασία 
‐ Εξάσκηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων 
‐ Ομαδική εργασία  
‐ Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής, επαγωγικής και κριτικής σκέψης  



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις,  Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή  Άσκηση,  Άσκηση 
Πεδίου,  Μελέτη  &  ανάλυση 
βιβλιογραφίας,  Φροντιστήριο, 
Πρακτική  (Τοποθέτηση),  Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 
Διαδραστική  διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις, 
Εκπόνηση  μελέτης  (project), 
Συγγραφή  εργασίας  /  εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης 
του φοιτητή  για  κάθε  μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη  καθοδηγούμενης  μελέτης 
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  65 ώρες (2,6 ECTS) 

Προσωπική μελέτη  57 ώρες (2,28 ECTS) 

Τελική εξέταση  3 ώρες (0,12 ECTS) 

   

Σύνολο Μαθήματος   125 ώρες (5 ECTS) 

   
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή  της  διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι 
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική    ή 
Συμπερασματική,  Δοκιμασία 
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις 
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση 
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία, 
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική 
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική 
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα  κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Γλώσσα αξιολόγησης: Τουρκική 
 
Μέθοδοι  αξιολόγησης:  Οι  φοιτητές/φοιτήτριες 
καλούνται  να  απαντήσουν  σε  ερωτήσεις  σύντομης 
απάντησης ή συμπλήρωσης κενών. Επίσης, καλούνται 
να  παράγουν  σύντομο  κείμενο  αντίστοιχο  του 
επιπέδου  γλώσσας  όπως  και  να  συμμετέχουν  σε 
σύντομη προφορική συζήτηση εκφράζοντας την άποψη 
και  τις  σκέψεις  τους  σε  θεματολογία  σχετική  με  το 
επίπεδο. 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνόγλωσση 

 

Tuncay, Faruk  και Καρατζάς, Λεωνίδας. 2000. Τουρκοελληνικό Λεξικό. Αθήνα: Κέντρο    

               Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμού. 



Καρατζάς, Λεωνίδας και Tuncay, Faruk. 2009. Ελληνοτουρκικό Λεξικό. Αθήνα: Κέντρο  

                   Ανατολικών Γλώσσων και Πολιτισμού. 

 

Ξενόγλωσση 

Goksel, Asli and Celia Kerslake. 2005. Turkish: A Comprehensive Grammar. London: 
Routledge. 

Kornfilt, Jaklin. 1997. Turkish. New York: Routledge. 

 


