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Η διδασκαλία της Μετάφρασης σε πολυγλωσσικά και πολυπολιτισµικά 
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H διδασκαλία της Μετάφρασης στα Πανεπιστήµια έχει αλλάξει σηµαντικά µετά τη 

θέσπιση των προγραµµάτων ανταλλαγής φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρείται 

πλέον συνηθισµένο οι φοιτητές των Ξένων Φιλολογιών, καθώς και των Τµηµάτων 

Μετάφρασης, να φοιτούν για τουλάχιστον ένα εξάµηνο σε Πανεπιστήµια του 

εξωτερικού. Σε ορισµένα Πανεπιστήµια δε, η φοίτηση στο εξωτερικό είναι υποχρεωτική 

και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του Προγράµµατος Σπουδών. Η κινητικότητα αυτή, 

ωστόσο, δεν επηρεάζει µόνο τους ίδιους τους φοιτητές ανταλλαγής, οι οποίοι ζουν και 

σπουδάζουν σε µιαν άλλη χώρα, αλλά και όλη την ακαδηµαϊκή κοινότητα του 

Πανεπιστηµίου που τους υποδέχεται, ιδιαίτερα τους διδάσκοντες. Οι καθηγητές στις 

µέρες µας διδάσκουν ανοµοιογενή τµήµατα στα οποία ο παραδοσιακός διαχωρισµός 

ανάµεσα στη Μετάφραση από και προς την ξένη γλώσσα δεν είναι πλέον εφικτός. Για 

τον λόγο αυτόν εξετάσαµε τις συνέπειες που επιφέρουν οι φοιτητές ανταλλαγής στον 

τρόπο διδασκαλίας. Η έρευνά µας διεξήχθη στο Τµήµα Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας 

του Πανεπιστηµίου της Γρανάδας στην Ισπανία, όπου περίπου το 20% των φοιτητών 

είναι ξένοι. Σε αυτή συµµετείχαν φοιτητές του Πανεπιστηµίου, καθώς και φοιτητές 

ανταλλαγής, αλλά και οι διδάσκοντες του τµήµατος.  

Η θέσπιση των Ευρωπαϊκών προγραµµάτων ανταλλαγής ΈΡΑΣΜΟΣ / 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, που φέτος συµπληρώνουν τα είκοσι χρόνια λειτουργίας τους, συνετέλεσε 

στη διεθνοποίηση των Πανεπιστηµίων, αφού µέσα σε δύο δεκαετίες περισσότερο από 

ένα εκατοµµύριο φοιτητές φοίτησαν για τουλάχιστον ένα εξάµηνο σε Πανεπιστήµιο µιας 

άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Η µετακίνηση αυτή και η µετέπειτα ενσωµάτωσή τους στα 

τµήµατα των Πανεπιστηµίων υποδοχής και η συµµετοχή τους στα µαθήµατα έχει ως 

αποτέλεσµα να επηρεάζονται ποικιλοτρόπως, όχι µόνον οι ίδιοι οι φοιτητές ανταλλαγής, 

αλλά και οι παράγοντες του Πανεπιστηµίου που τους υποδέχονται. Θέλοντας να 

εξετάσουµε, λοιπόν, τις αλλαγές που επιφέρουν οι φοιτητές ανταλλαγής στις διδακτικές 

µεθόδους που επιλέγουν οι διδάσκοντες, αλλά και σε άλλους τοµείς της διδασκαλίας 
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(περιεχόµενα, τρόποι εργασίας, αξιολόγηση), αποφασίσαµε να διερευνήσουµε το θέµα, 

διεξάγοντας µία έρευνα στο Τµήµα Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του Πανεπιστηµίου 

της Γρανάδας, όπου περίπου το 20-25 % των φοιτητών είναι φοιτητές ανταλλαγής, 

καθώς η Ισπανία είναι ένας από τους δηµοφιλέστερους προορισµούς για τους ξένους 

φοιτητές. Στην έρευνά µας αυτή, στην οποία συµµετείχαν συνολικά κατά τα ακαδηµαϊκά 

έτη 2000/2001 και 2002/2003, 139 φοιτητές ανταλλαγής, 290 φοιτητές του 

Πανεπιστηµίου της Γρανάδας, καθώς και 48 διδάσκοντες, εφαρµόσαµε µεθόδους τόσο 

ποιοτικής όσο και ποσοτικής έρευνας. Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουµε µια περίληψη 

από τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής.  

 

Φοιτητές ανταλλαγής 

Προετοιµασία και ακαδηµαϊκά προβλήµατα 

Όπως διαπιστώνουµε στο γράφηµα 1, περισσότεροι από το 50% των φοιτητών 

ανταλλαγής που φοιτούσαν στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας δε συµµετείχαν σε κανενός 

είδους πρόγραµµα προετοιµασίας στο Πανεπιστήµιό τους για τη φοίτησή τους σε ένα 

ξένο Πανεπιστήµιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 1: Προετοιµασία στο Πανεπιστήµιο αποστολής 

 

Κατά συνέπεια, οι φοιτητές ανταλλαγής αντιµετώπισαν ποικίλα προβλήµατα 

κατά την άφιξή τους στην ξένη χώρα κυρίως λόγω της έλλειψης προετοιµασίας. 

Σύµφωνα µε το γράφηµα 2 πάνω από τους µισούς φοιτητές αντιµετώπισαν προβλήµατα 

µε τις διαφορετικές µεθόδους διδασκαλίας, γραφειοκρατικά ή οργανωτικά προβλήµατα, 

καθώς και προβλήµατα επικοινωνίας στην ξένη γλώσσα στο µάθηµα. 
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Αξιοσηµείωτο είναι ότι µόνο ένα 2,6 % των φοιτητών ανταλλαγής δήλωσε ότι 

δεν αντιµετώπισε δυσκολίες κατά την παραµονή του στο ξένο Πανεπιστήµιο.  

Άλλα προβλήµατα που αναφέρθηκαν από τους φοιτητές είναι η έλλειψη 

επικοινωνίας µε τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου υποδοχής, η έλλειψη συµβουλών και 

βοήθειας στον προγραµµατισµό των σπουδών τους, αλλά και οι εξετάσεις στην ξένη 

γλώσσα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 2:  Ακαδηµαϊκά προβλήµατα των φοιτητών 

 

Μέθοδοι διδασκαλίας και προβλήµατα 

Οι διαφορετικές µέθοδοι διδασκαλίας αποτελούν, όπως προαναφέρθηκε, ένα από 

τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι φοιτητές ανταλλαγής. Αξίζει, 

λοιπόν, να εξετάσουµε ποιες είναι οι µέθοδοι αυτές. Όπως διαπιστώνουµε στο γράφηµα 

3, η πλειοψηφία των διδασκόντων επιλέγει την παραδοσιακή και ατοµική µέθοδο
1
, ενώ 

                                                 
1
 Ορίσαµε την «παραδοσιακή µέθοδο» ως εξής: «Ο καθηγητής επιλέγει ένα κείµενο, κάθε φοιτητής το 
µεταφράζει στο σπίτι του και στη συνέχεια διορθώνεται η µετάφραση (η µία πρόταση µετά την άλλη) στο 

µάθηµα. Σε περίπτωση που οι φοιτητές δεν µπορούν να βρουν τη σωστή απάντηση, την προτείνει ο 

καθηγητής». 

Ατοµική µέθοδος: «Ο καθηγητής επιλέγει ένα κείµενο, κάθε φοιτητής το µεταφράζει σπίτι του και στη 

συνέχεια ένας φοιτητής παρουσιάζει σε διαφάνεια τη δική του µετάφραση και οι υπόλοιποι διορθώνουν τις 

δικές του βασιζόµενοι στη µετάφραση αυτή, αλλά και στις προτεινόµενες λύσεις.» 
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ένα µεγάλο ποσοστό καθηγητών χρησιµοποιεί και τις οµάδες εργασίας εκτός µαθήµατος, 

δηλαδή οι φοιτητές ετοιµάζουν τις µεταφράσεις σε οµάδες, όπου ο καθένας αναλαµβάνει 

έναν ρόλο (αυτόν του µεταφραστή, του ερευνητή, του διορθωτή κτλ.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 3: Μέθοδοι διδασκαλίας σύµφωνα µε τους φοιτητές ανταλλαγής 

 

Στο ερώτηµα αν αντιµετώπισαν προβλήµατα µε τις µεθόδους διδασκαλίας που 

εφαρµόζονταν από τους καθηγητές του Τµήµατος Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του 

Πανεπιστηµίου της Γρανάδας, περισσότεροι από τους µισούς φοιτητές ανταλλαγής 

απάντησαν θετικά. Συγκεκριµένα, περίπου ένας στους τέσσερις φοιτητές ανταλλαγής 

θεωρεί πως το µάθηµα είναι κειµενοκεντρικό και ότι οι εργασίες σε οµάδες αποτελούν 

ένα πρόβληµα γι’αυτούς, ενώ αρκετοί αντιµετωπίζουν ως πρόβληµα το γεγονός ότι ο 

καθηγητής θεωρείται ως η µοναδική πηγή πληροφόρησης.  
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Γράφηµα 4: Προβλήµατα µε τις µεθόδους διδασκαλίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 5: Είδη προβληµάτων των φοιτητών ανταλλαγής 

 

∆ιδάσκοντες 

Πρόσθετη προσπάθεια εκ µέρους των διδασκόντων 

Στην ερώτηση αν η παρουσία των φοιτητών ανταλλαγής έχει ως συνέπεια µια 

πρόσθετη προσπάθεια εκ µέρους των καθηγητών για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των 

φοιτητών ανταλλαγής, 2 στους 3 καθηγητές απάντησαν θετικά.  

 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 6: Πρόσθετη προσπάθεια εκ µέρους των διδασκόντων 

Προετοιµασία και συµµετοχή σε σεµινάρια 

Όσον αφορά την ετοιµότητά τους να αντιµετωπίσουν µια πολυγλωσσική και 

πολυπολιτισµική οµάδα φοιτητών, το 100% δήλωσε πως νιώθει προετοιµασµένο, παρόλο 

που µόνο οι 2 στους 10 – όπως µπορούµε να διαπιστώσουµε και από το γράφηµα 7 - 

είχαν συµµετάσχει σε κάποιο ειδικό σεµινάριο προετοιµασίας.  

Στο ερώτηµα, ωστόσο, αν θα επιθυµούσαν να συµµετάσχουν σε κάποιο 

σεµινάριο προετοιµασίας, 8 στους 10 δήλωσαν πρόθυµοι, παρόλο που, όπως 

προαναφέραµε, όλοι δήλωσαν πως ένιωθαν ότι είναι επαρκώς προετοιµασµένοι. 
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Γράφηµα 7: Συµµετοχή σε σεµινάρια προετοιµασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 8: Επιθυµία συµµετοχής σε σεµινάρια 

 

 

 

 

Μέθοδοι διδασκαλίας 

Όσον αφορά τις µεθόδους διδασκαλίας, οι απαντήσεις των διδασκόντων είναι 

αρκετά διαφορετικές από αυτές των φοιτητών. Συγκεκριµένα, η πλειοψηφία δηλώνει ότι 

βασίζει το µάθηµα σε οµάδες εργασίας που προετοιµάζουν τις µεταφράσεις σε 

συνεργασία εκτός µαθήµατος, αλλά και σε projects. Η ατοµική και η παραδοσιακή 

µέθοδος - πάντα σύµφωνα µε τις δηλώσεις των διδασκόντων - χρησιµοποιούνται 

λιγότερο, ενώ, όπως είδαµε προηγουµένως, σύµφωνα µε τους φοιτητές οι συγκεκριµένες 

µέθοδοι εφαρµόζονται αρκετά συχνά.  
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Γράφηµα 9: Μέθοδοι διδασκαλίας σύµφωνα µε τους διδάσκοντες 

 

Όσον αφορά το ερώτηµα αν η παρουσία των φοιτητών ανταλλαγής επηρεάζει την 

επιλογή της συγκεκριµένης µεθόδου διδασκαλίας που χρησιµοποιούν, δύο στους τρεις 

διδάσκοντες απάντησαν καταφατικά, αναφερόµενοι κυρίως στις οµάδες εργασίας 

φοιτητών µε µέλη διαφορετικών µητρικών γλωσσών και εθνικοτήτων. 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 10: Οι φοιτητές ανταλλαγής επηρεάζουν τη µέθοδο διδασκαλίας; 

Συµπεράσµατα  

Ένα από τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα, στα οποία οδήγησε η έρευνα, είναι 

ότι η προετοιµασία των φοιτητών ανταλλαγής στο Πανεπιστήµιο αποστολής τις 

περισσότερες φορές είναι ανεπαρκής ή ακόµα και ανύπαρκτη. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα 

να είναι δύσκολη η προσαρµογή τους στο νέο ακαδηµαϊκό περιβάλλον. Ακόµη, το 

πέρασµα από ένα ακαδηµαϊκό σύστηµα σε άλλο, γνωστό και ως «εκπαιδευτικό σοκ
2
»,  

έχει ως αποτέλεσµα οι φοιτητές να αντιµετωπίσουν δυσκολίες που επηρεάζουν τις 

περισσότερες φορές και την επίδοσή τους. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για καλύτερη 

προετοιµασία στο Πανεπιστήµιο αποστολής και µεγαλύτερη στήριξη εκ µέρους του 

                                                 
2
 Μετάφραση του αγγλικού όρου “educational shock” (Hoff 1979, in Page 1990: 167) 
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Πανεπιστηµίου υποδοχής, αλλά και επίλυσης των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι 

φοιτητές ανταλλαγής µε σκοπό την ευκολότερη προσαρµογή τους στο Πανεπιστήµιο 

υποδοχής. 

Όσον αφορά τους διδάσκοντες, ένα σηµαντικό συµπέρασµα είναι ότι η παρουσία 

των φοιτητών ανταλλαγής επηρεάζει αναπόφευκτα την επιλογή της µεθόδου 

διδασκαλίας, τους οποίους λαµβάνουν υπόψη τους κατά την προετοιµασία των 

µαθηµάτων. Για τον λόγο αυτόν, πολλές φορές βασίζουν τη διδασκαλία του µαθήµατος 

της µετάφρασης σε πολυγλωσσικές οµάδες εργασίας, βοηθώντας έτσι όχι µόνο τους 

φοιτητές ανταλλαγής στο να προσαρµοστούν στο νέο τους περιβάλλον, αλλά και την 

επικοινωνία µεταξύ των φοιτητών, πράγµα που οδηγεί στην ανάπτυξη της 

διαπροσωπικής τους ικανότητας.   

Επίσης, διαπιστώθηκε η ανάγκη επιµόρφωσης των διδασκόντων όσον αφορά τη 

διδασκαλία σε πολυπολιτισµικά και πολυγλωσσικά περιβάλλοντα. Ένα  πρώτο βήµα για 

την αντιµετώπιση των αναγκών επιµόρφωσης έγινε στα πλαίσια του προγράµµατος 

TEMCU
3
  (Teacher Training for the Multicultural Classroom at University), στο οποίο 

συµµετέχουν 5 ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια και το οποίο ετοιµάζει προγράµµατα 

επιµόρφωσης για διδάσκοντες σε όλη την Ευρώπη.  

 

 

∆ιδακτική πρόταση 

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε µια διδακτική πρόταση, που βασίζεται στην 

παρουσία φοιτητών ανταλλαγής στο µάθηµα, δηλαδή σε ανοµοιογενή τµήµατα 

φοιτητών. Οι φοιτητές ανταλλαγής όχι µόνον λαµβάνονται υπόψη από τους διδάσκοντες 

κατά τον σχεδιασµό των µαθηµάτων, αλλά αποτελούν ένα βασικό στοιχείο για τη 

λειτουργία των πολυγλωσσικών οµάδων εργασίας. Οι οµάδες αυτές αποτελούνται όχι 

απλά από φοιτητές που συνεργάζονται, αλλά ο καθένας από αυτούς, σύµφωνα µε τις 

αρχές του κοινωνικού κονστρουκτιβισµού, «χτίζει» τις  γνώσεις πάνω σε µια ήδη 

υπάρχουσα βάση µέσα από τη συνεργασία σε ένα συγκεκριµένο κοινωνικό πλαίσιο.  

 

Μεθοδολογία  

                                                 
3
 http://www temcu.com 
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 Η µεθοδολογία βασίζεται κυρίως στην οµαδοσυνεργατική διδασκαλία. Οι 

φοιτητές συνεργάζονται σε πολυπολιτισµικές και πολυγλωσσικές οµάδες. ∆εν πρόκειται 

για µία µεθοδολογία µετάδοσης γνώσεων, αλλά για µια µεθοδολογία µε επίκεντρο τον 

φοιτητή και την ίδια τη µάθηση.  

 

Ο ρόλος του καθηγητή 

Ο καθηγητής οργανώνει το µάθηµα λαµβάνοντας υπόψη το γλωσσικό, 

πολιτισµικό και ακαδηµαϊκό υπόβαθρο των φοιτητών του. Στόχος του είναι να τους 

βοηθήσει να αναπτύξουν τη µεταφραστική τους ικανότητα.  

Οι δραστηριότητες που αναλαµβάνει είναι οι εξής:  

 

� διεξάγει µια διαγνωστική εξέταση στην αρχή του εξαµήνου 

� βοηθάει τους φοιτητές στο να αναπτύξουν τη «συνεργατική ικανότητα»  

� οργανώνει το µάθηµα βασιζόµενος σε διάφορες µεταφραστικές εντολές που 

πρέπει να φέρουν εις πέρας οι ανοµοιογενείς οµάδες εργασίας  

� αναλαµβάνει το ρόλο του διαµεσολαβητή ανάµεσα στις οµάδες και τους πελάτες 

όταν πρόκειται για πραγµατικές µεταφράσεις  

� αναθέτει µεταφραστικές εντολές στις  οµάδες εργασίας 

� συντονίζει τις οµάδες εργασίας 

� είναι καθοδηγητής, ειδικός, βοηθός, ανάλογα µε τις ανάγκες των φοιτητών  

� παρακολουθεί τις οµάδες εργασίας  

� αξιολογεί όχι µόνο τις οµαδικές εργασίες (τόσο τη διαδικασία όσο και το 

αποτέλεσµα, δηλαδή τη µετάφραση), αλλά και τη µεταγνωστική ικανότητα των 

φοιτητών και την ικανότητά τους να συνεργάζονται µε άλλους 

� συνεργάζεται µε τους υπόλοιπους διδάσκοντες στα πλαίσια µιας διεπιστηµονικής 

συνεργασίας.  

 

Ο ρόλος των φοιτητών  

 

 Οι φοιτητές αναλαµβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη για τη µάθησή τους. Μαθαίνουν 

να συνεργάζονται, να αλληλοβοηθούνται, να αλληλοδιδάσκονται. Κάθε φοιτητής 
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αναλαµβάνει έναν συγκεκριµένο ρόλο µέσα στην οµάδα (µεταφραστής, ερευνητής, 

διορθωτής κτλ.), ανάλογα µε τις ικανότητές του. Στα µαθήµατα της Μετάφρασης προς 

την ξένη γλώσσα, ο φοιτητής που είναι φυσικός οµιλητής της γλώσσας αυτής, µπορεί να 

αναλάβει τον ρόλο του διορθωτή, ενώ οι υπόλοιποι φοιτητές τους λοιπούς ρόλους. Οι 

φοιτητές εργάζονται, όπως προαναφέρθηκε, σε ανοµοιογενείς οµάδες εργασίας. 

Πρόκειται για την προσοµοίωση µιας πραγµατικής κατάστασης, εφόσον οι 

πολυγλωσσικές οµάδες εργασίας είναι ένα συνηθισµένο φαινόµενο στο επάγγελµα του 

µεταφραστή. Εκτός από τη συνεργασία µε την οµάδα εργασίας τους, οι φοιτητές που 

έχουν αναλάβει έναν συγκεκριµένο ρόλο, συνεργάζονται µε τους υπόλοιπους φοιτητές 

των άλλων οµάδων που έχουν αναλάβει τον ίδιο ρόλο, πράγµα που βοηθάει ακόµη 

περισσότερο στην επικοινωνία µεταξύ των φοιτητών.  

 

Τα περιεχόµενα 

Τα περιεχόµενα προσαρµόζονται στο ακαδηµαϊκό και γλωσσικό επίπεδο των 

φοιτητών. Λαµβάνεται υπόψη ότι κάποιοι φοιτητές µεταφράζουν από και προς τη 

µητρική τους γλώσσα, ενώ κάποιοι άλλοι µεταφράζουν ανάµεσα σε δύο ξένες γλώσσες. 

Επίσης, λαµβάνονται υπόψη τα ενδιαφέροντα, καθώς και τα διάφορα µαθησιακά στιλ και  

η ακαδηµαϊκή κουλτούρα των φοιτητών. 

 

Αξιολόγηση 

∆εν αξιολογείται µόνο η µετάφραση ως αποτέλεσµα, αλλά και όλη η 

µεταφραστική διαδικασία. Επίσης, αξιολογείται η µεταγνωστική ικανότητα των 

φοιτητών, καθώς και η λειτουργία των οµάδων εργασίας (π.χ. ο καταµερισµός της 

εργασίας, η επίλυση διαφωνιών, κτλ.). Ο τελικός βαθµός προκύπτει από τον µέσο όρο 

του βαθµού που πήρε ο φοιτητής για την προσωπική του προσπάθεια και από τον βαθµό 

της οµάδας εργασίας.  

Όπως βλέπουµε, λοιπόν, η διδακτική πρόταση που παρουσιάσαµε δεν αποκλείει 

τα ήδη υπάρχοντα διδακτικά µοντέλα (Kiraly, Nord, κτλ.) παρά τα συµπληρώνει, 

λαµβάνοντας υπόψη τους φοιτητές και προσπαθώντας να «εκµεταλλευτεί» προς όφελος 

όλων την γλωσσική, πολιτισµική και ακαδηµαϊκή πολυµορφία των φοιτητών.  
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