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                                                                Περίληψη 

Το θέμα της παρούσας εργασίας αυτής είναι «Η ανάλυση λαθών των ομογενών 

μαθητών και μαθητριών στην ελληνική ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας» και στόχος της 

αποτελεί ο εντοπισμός, η προέλευση, η διερεύνηση, αλλά και η αιτιολόγηση των λαθών των 

ομογενών μεταναστών μαθητών τρίτης γενιάς, οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι στο γερμανικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επιρροής της κυρίαρχης 

γερμανικής γλώσσας στα λάθη που πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία παραγωγής λόγου 

στην ελληνική γλώσσα, η οποία αποτελεί σε όλους τους ομογενείς μαθητές ελληνικής 

καταγωγής που βρίσκονται σε διάφορα στάδια διγλωσσίας, τον πρώτο γλωσσικό κώδικα 

επικοινωνίας στο σχολικό και το ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον,αλλά και για τους 

περισσότερους από αυτούς και στο οικογενειακό . 

Έννοιες, όπως γλώσσα και διγλωσσία, εκμάθηση γλώσσας και λάθη είναι 

αλληλένδετες και σημαντικές, επειδή απασχολούν διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις με 

τις νέες κοινωνικές ανακατάξεις. 

Επειδή κατά κανόνα οι κοινωνικές αλλαγές προϋποθέτουν και εκπαιδευτικές 

μεταρρυθμίσεις, οι παραπάνω έννοιες και κυρίως «Τα λάθη», θα αποτελέσουν αντικείμενα 

εξέτασης της παρούσας ερευνητικής εργασίας. 

Το «λάθος», ως αντικείμενο μελέτης, παρουσιάζει εξαιρετικό παιδαγωγικό 

ενδιαφέρον, διότι εκτός από την πληροφόρηση για την εξελικτική πορεία της κατάκτησης 

μιας γλώσσας, εξαιτίας της φύσης του, μας βοηθά να προσδιορίσουμε το βαθμό κατανόησης 

των γλωσσικών φαινομένων από τους μαθητές, ν ‘αναγνωρίσουμε τις τυχόν δυσκολίες και 

ανασφάλειες που αντιμετωπίζουν, τα γλωσσικά στάδια προσαρμογής τους, έτσι ώστε να 

μπορούμε να αναδιοργανώνουμε τη διδασκαλία μας εξατομικευμένα ή ομαδικά, ανάλογα με 

τα είδη τους. 

Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται το θεωρητικό μέρος,ενώ στο 

δεύτερο το εμπειρικό. 
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                                               Λέξεις κλειδιά: 

Λάθη, διγλωσσία, δεύτερη γλώσσα, ξένη γλώσσα,ομογένεια,επικοινωνία  

                                             Zusammenfassung: 

Das Thema dieser Arbeit 1st „Die Fehieranalyse der im Ausiand iebenden Studenten 

in Griechisch ais Zweit- und Fremdsprache" und ihr Ziei ist es, die Herkunft, die 

Untersuchung und Erlauterungen von Fehlern Expatriates dritte Generation Einwanderer 

Studenten zu identifizieren , die im deutschen Bildungssystem iniegriert werden. 

Das Ziei dieser Studie ist es, den Einfluss der herrschenden deutschen Sprache in 

Fehlern bei dem Sprachproduktionsprozess in der griechischen Sprache, die griechischen 

Studenten ist es, aiie Expatriates gemacht zu untersuchen, die in verschtedenen Stadien der 

Zweisprachigkeit sind, erster Sprachcode der Kommunikation in der Schuie und das weitere 

soziale Umfeld und fur die meisten von ihnen und der Familie. 

Begriffe wie Sprache und Zweisprachigkeit, Sprachenlernen und die Fehier sind 

miteinander verkniipft und wichtig, weii sie internationaie Organisationen und Regierungen 

mit neuem sozialem anakataxeis betreffen. 

Weil in der Regef soziale Veranderungen und Bildungsreformen erfordert, die oben 

genannten Konzepte, vor aliem,Fehier' wird die vorliegende Studie untersucht Objekte bilden. 

Das Fehierobjekt Studie ist von groRen padagogischem Interesse, well zusatziich zu 

den informationen iiber die Entwicklung der Eroberung einer Sprache, die aufgrund ihrer 

Beschaffenheit, hilft uns, das MaR an Verstandnis der sprachlichen Phanomene Studenten zu 

verstehen, nanagnorisoume Schwierigkeiten und Unsicherheiten durch Studenten, ihre 

Anpassungsschritte gegeniiber, so dass wir unsere Lehre Einzel- oder Gruppen nachsteiien 

konnen, je nach ihrer Art. 

Der erste Teil dieser Arbeit prasentiert den theoretischen Teil und die zweiten empirischen  

                                                Stichwörter: 

Fehier, Zweisprachigkeit, Zweitsprache, Fremdsprache, Community 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

I. Γενικό πλαίσιο προβληματισμού 

H σημαντικότερη διακήρυξη των διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

αναφέρεται στο δικαίωμα διατήρησης της εθνικής ταυτότητας των μαθητών,μέσα σε μια 

διαφοροποιημένη κοινωνία μέσω της διαπαιδαγώγησης άριστα εκπαιδευμένων πολιτών, 

ικανών ν' αναλάβουν αγνότερα τις ευθύνες τους προς όφελος του κοινωνικού συνόλου:« η 

εκπαίδευση γενικά δεν είναι πολιτισμικά ουδέτερη» (Parekh1986). 

Στην Ελλάδα η συνδρομή του εκπαιδευτικού έργου βασίζεται κυρίως στην κατανόηση 

αλλά και στη διαχείριση του γλωσσικού και πολιτισμικού πλουραλισμού με επιδίωξη την 

ομαλή προσαρμογή των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στο γλωσσικό και 

πολιτισμικό περιβάλλον του σχολείου υποδοχής, αλλά και γενικότερα τη δημιουργία 

προϋποθέσεων αποδοχής και αναγνώρισης του πλουραλισμού και της ετερότητας ως βασικών 

χαρακτηριστικών του κοινωνικού γίγνεσθαι (Γκόβαρης, 2004:11), 

Για την κατανόηση και εκτίμηση των πολιτισμικών διαφορών μέσα σε μια 

πλουραλιστική κοινωνία ουσιαστικό ρόλο παίζει η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, οι 

οποίοι με κατάλληλες μεθόδους, καλούνται να κατανοήσουν, να διαχειριστούν και να 

προωθήσουν τις αρχές της διαπολιτισμικότητας, θέτοντας ως προσωπικό στόχο τη 

διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος συνεκπαίδευσης μαθητών σε ανομοιογενείς 

γλωσσικά και πολιτισμικά τάξεις, συμβάλλοντας προσωπικά με τις δικές τους δυνάμεις στη 

διαμόρφωση μιας πολυπολιτισμικης και ισόνομης κοινωνίας. 

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των Σκούρτου (2005°) και Κασίμη (2005) σχετικές οι 

εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διαχείριση της γλωσσικής ποικιλίας και της 

εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας από τους αλλοδαπούς μαθητές στα ελληνικά 

σχολεία,γεγονός που παρατηρείται έντονα και φαίνεται να αφορά και στα γερμανικά σχολεία 

αντίστοιχα. 

Τα προβλήματα γλώσσας, εκπαίδευσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης, ήταν τα 

σημαντικότερα που αντιμετώπισαν οι μεταναστευτικοί μειωνοτικοί πληθυσμοί από τις αρχές 

του 20ού αιώνα στην Αυστραλία, στις ΗΠΑ και στη Δυτική Ευρώπη. 

Οι περισσότερες προηγμένες χώρες αντιλήφθηκαν την ανάγκη αναπροσαρμογής του 

εκπαιδευτικού τους συστήματος, στις απαιτήσεις των σύγχρονων πολυπολιτισμικών 

κοινωνιών, κατανοώντας τις επιταγές για κοινωνική ισότητα, ομαλή ένταξη και ίσες 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες των μειονοτικών μαθητικών πληθυσμών, 
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Τα νέα κοινωνικά δεδομένα διαμόρφωσαν νέες παιδαγωγικές και διδακτικές ανάγκες, 

που επιβάλλουν την ευθυγράμμιση του εκπαιδευτικού συστήματος με τις απαιτήσεις των 

καιρών έχοντας ως βασικό ζητούμενο «ποιοτικότερο» και «αποτελεσματικότερο» σχολείο 

(Παληγιάννης & Μήνας, 2008: 56), 

Η ελληνική πολιτική δεν αποτέλεσε εξαίρεση στον τομέα της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, μεριμνώντας για την εκπαίδευση 

μουσουλμανοπαίδων, αλλοδαπών, παλιννοστούντων, τσιγγανοπαίδων και προσφύγων 

μαθητών, καθώς και για την παιδεία των ομογενών στην ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό. 

Οι τεχνικές εφαρμογής της διαπολιτισμικότητας, προκειμένου ν' ανταποκριθούν στις 

νέες κοινωνικές προκλήσεις της εκπαίδευσης των πλουραλιστικών κοινωνιών, σχετίστηκαν 

με ενισχυτική διδασκαλία ,διαθεματικά προγράμματα, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, μαθητικές 

εξωσχολικές δραστηριότητες, κυρίως όμως με την αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος 

γνωστικού υπόβαθρου, εθελοντικά προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε 

γονείς, καθώς και κοινωνική και ψυχολογική στήριξη. 

Η συγκρότηση διαπολιτισμικών κοινωνιών εξηγείται από το φαινόμενο της εισροής 

των ξένων πολιτισμών στις ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως στη Γερμανία, η οποία 

δημιούργησε την ανάγκη μιας διαπολιτισμικής και δίγλωσσης εκπαίδευσης στους μετανάστες 

μαθητές με βάση τις αρχές της διαπολιτισμικότητας για τις σύγχρονες κοινωνίες μέσα από 

παιδαγωγικές πρακτικές στις κοινωνικές πολιτισμικές, φύλου, γλωσσικές και θρησκευτικές 

αντιλήψεις που επικρατούν σ’ αυτές. 

Παρ’ όλη την πανευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, το σημαντικότερο πρόβλημα 

στην εκπαίδευση μεταναστών μαθητών εντοπίζεται στη διγλωσσική και διαπολιτισμική 

διάσταση των βιωμάτων και στις επιπτώσεις του. 

Τα προβλήματα της διαπολιτισμικότητας εκδηλώνονται περισσότερο στην 

εκπαίδευση, γιατί μέσω της αγωγής διαμορφώνεται το σύστημα αξιών , ο πολιτισμός και η 

κουλτούρα μιας κοινωνίας και κυρίως, η εθνική συνείδηση. 

Στο χώρο της εκπαίδευσης, η μελέτη άλλων πολιτισμών, ή του πολιτισμού των 

μειονοτικών εθνικών ομάδων είναι σημαντική, διότι σ'αυτές τις μειωνοτικές ομάδες 

εκδηλώνονται πρωτίστως οι αντιστάσεις της ευρύτερης μονοπολιτισμικης και συνήθως 

παραδοσιακής κοινωνίας. 

Στην ελληνική πραγματικότητα «παρατηρείται μια συνειδητοποίηση του ρόλου των 

γλωσσικών και πολιτισμικών διαφοροποιήσεων με αμυδρό ενδιαφέρον για τη γλώσσα και τον 

πολιτισμό των παλιννοστούντων, αλλοδαπών και προσφάτως και των προσφύγων μαθητών, 

ενώ εξακολουθεί να αμφισβητείται η αντίληψη της πολιτισμικής ομοιομορφίας, δηλαδή του 
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μονοπολιτισμικού χαρακτήρα του ελληνικού σχολείου και της κοινωνίας ευρύτερα» 

(Μάρκου, 1996: 36). 

Η μονογλωσσική εκπαιδευτική πολιτική δεν λειτουργεί προς όφελος της ένταξης των 

αλλοδαπών μαθητών στο νέο πολιτισμικό τους περιβάλλον, διότι τα εγχειρίδια αλλά και οι 

διδακτικές μέθοδοι προορίζονται για γηγενείς μαθητές. (Σκούρτου, Βρατσάλη, Γκόβαρη, 

2004: 71). Λαμβάνοντας υπόψη ότι, «όσο πιο ευρύς είναι ο γλωσσικός κώδικας του μαθητή, 

τόσο πιο εύκολα συμμετέχει στη μαθησιακή διαδικασία» (Γκλαβάς, 2008: 36), είναι 

καθοριστικής σημασίας η ουσιαστική γλωσσική εκπαίδευση των μαθητών, μια διαδικασία 

τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική (Κουτσογιάννης & Τσοκαλίδου, 2008: 74). Γι’ αυτό το λόγο 

είναι απαραίτητη η δημιουργία θετικού κλίματος στο σχολικό περιβάλλον, με σεβασμό στην 

ατομική τους αξία και προσωπικότητα, όπου η παρουσία των πολιτισμικών «άλλων», θα είναι 

διακριτή (Γούπος, 2006, στο Γούπος & Βρυώνης, 2009), συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή τους 

ένταξη στα νέα σχολικά δεδομένα που στοχεύουν στη διασφάλιση ίσων μαθησιακών, 

κοινωνικών και επαγγελματικών ευκαιριών. 

Σύμφωνα με τα Αναλυτικά Προγράμματα στη Γερμανία εδώ και δεκαετίες, 

προκειμένου ν’ αντιμετωπιστούν τα νέα κοινωνικά δεδομένα, δημιουργήθηκαν σε κάθε 

σχολείο, τάξεις υποδοχής εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς και 

πρόσφατα και για τους πρόσφυγες μαθητές, οι οποίοι στο διάστημα ενός σχολικού έτους, 

προσαρμόζονται σταδιακά στα νέα σχολικά δεδομένα , με παράλληλη φοίτηση στην 

κανονική τους τάξη, διατηρώντας ως κυρίαρχη γλώσσα την γλώσσα καταγωγής τους. 

Συμπερασματικά, η ανάλυση λαθών που εμφανίζονται στο γραπτό λόγο των ομογενών 

μαθητών καθώς και η διερεύνηση των αιτιών τους εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο 

ερευνητικού ενδιαφέροντος. 

 

 

 

 

Parekh Β, The Meaning of Multicultural Education, in S.Modfil, G. Verna, K. Mallick & C. Modgil (Eds) 

Multicultural Education, The Interminable Debate, UK, Taylor & Francis Group Ltd, 1986, σελ. 44-65. 
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II. Αιτιολόγηση μελέτης  

To γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα μετά την εισροή ίων μειαναστευτικών κυμάτων 

μετά τη δεκαετία του '70 και μετά το μεγάλο κύμα προσφύγων την τελευταία διετία,καλείται 

να αντιμετωπίσει και να επιλύσει το πρόβλημα της εκπαίδευση ενός ανομοιογενούς 

μαθητικού πληθυσμού και να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες παιδείας σε όλους του μαθητές 

γηγενείς και μη, τόσο στην πρόσβαση θέσεων μαθητείας επαγγελματικής κατάρτισης, όσο 

και στην εισαγωγή σε ελάχιστο βέβαια ποσοστό στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση,με στόχο το 

όφελος τόσο εκείνων που μεταναστεύουν όσο και εκείνων που τους υποδέχονται» (Berry, 

2002). Όπως έχει ήδη επισημανθεί, η φοίτηση των αλλοδαπών μαθητών παρουσιάζει αρκετές 

δυσκολίες, κυρίως σε γλωσσικό επίπεδο καθώς η γερμανική γλώσσα αποτελεί «εργαλείο» 

μάθησης για όλα τα μαθήματα εκτός του μαθήματος «Γερμανικής Γλώσσας»,(Deutsch), τo 

οποίο διδάσκεται στις τάξεις υποδοχής, που λειτουργούν γι αυτό το σκοπό 

(InternationaleKlassen). 

Στις τάξεις υποδοχής, συμμετέχουν οι αλλοδαποί μαθητές και τελευταία και οι 

έλληνες με ταχύρρυθμα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας εκμάθησης της γερμανικής 

γλώσσας ,με παράλληλη παρακολούθηση των λοιπών γνωστικών αντικειμένων στις 

κανονικές τους τάξεις, στις οποίες ενσωματώνονται πλήρως μετά από ένα σχολικό έτος 

,εφόσον κρίνονται ικανοί να συμβαδίσουν με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους ,τόσο στο 

γνωστικό ,όσο και στο γλωσσικό επίπεδο. Στις τάξεις υποδοχής οι μαθητές γίνονται δεκτοί, 

εφόσον υπογράφουν οι γονείς τους τον ταξικό τους «υποβιβασμό» κατά μία τάξη αντίστοιχα, 

προκειμένου να κατακτήσουν τη γερμανική γλώσσα, η οποία είναι το κυριότερο μάθημα και 

αντικείμενο διδασκαλίας, ή να καλύφουν ενδεχόμενα γνωστικά κενά των υπολοίπων 

μαθημάτων στη γερμανική όμως γλώσσα. 

Μ'αυτόν τον τρόπο ο αλλοδαπός μαθητής καλείται να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα-

στόχο όχι μόνο ως μέσο επικοινωνίας ,αλλά και μέσω της χρήσης της να κατακτήσει 

γνωστικά αντικείμενα ή να αναπτύξει νοητικές δεξιότητες σ'έναν ξένο κώδικα επικοινωνίας 

με διαφορετικές φωνολογικές, γραμματικές και μορφοσυντακτικές δομές από τη γλώσσα 

καταγωγής του. 

Με την εισαγωγή τους στο γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα, η αρχική τους επίδοση 

στη γερμανική γλώσσα είναι χαμηλή κι ως εκ τούτου δυσχεραίνεται και η κατάκτηση των 

γνωστικών αντικειμένων των υπόλοιπων μαθημάτων,εφόσον δεν κατακτήθηκαν επαρκώς οι 

απαιτούμενες γλωσσικές δεξιότητες, έτσι ώστε να κατανοούν τους Γερμανούς εκπαιδευτικούς 

κατά την παράδοση, ή να συμμετέχουν ικανοποιητικά στην παραγωγή γραπτού και 



 

13 

προφορικού λόγου κατά τη διάρκεια του μαθήματος, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν 

μεγάλα ποσοστά σχολικής αποτυχίας. 

Είναι γεγονός, ότι οι αλλόγλωσσοι μαθητές χρειάζονται περίπου πέντε χρόνια για να 

αναπτύξουν ακαδημαϊκές γλωσσικές ικανότητες στη δεύτερη γλώσσα όμοιες με αυτές των 

φυσικών ομιλητών (Σπανός & Χαίδογιάννου, 2013:. 243). Κατά τη διάρκεια εκμάθησης της 

δεύτερης γλώσσας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επικοινωνιακές, συναισθηματικές και 

μαθησιακές ανάγκες των μαθητών ώστε να υιοθετούνται παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές 

πρακτικές, που θα στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της σχολικής αποτυχίας, 

Σ'αυτούς τους μαθητές χρειάζεται να καταβληθεί ιδιαίτερη μέριμνα καθώς και 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. 

Στις παραδοσιακές μονοπολιτισμικές κοινωνίες, όπου το εκπαιδευτικό σύστημα 

παρουσιάζει στασιμότητα λόγω της έλλεψης ευέλικτης πολυπολιτισμικής κυβερνητικής 

πολιτικής ορισμένων χωρών, «η ανεπαρκής επιμόρφωση εκπαιδευτικών και το ακατάλληλο 

γλωσσικό διδακτικό υλικό δεν ευνοούν την αρμονική ένταξη των αλλόγλωσσων μαθητών στη 

σχολική μονάδα καταδικάζοντας τους σε γλωσσική περιθωριοποίηση, σχολική αποτυχία και 

μελλοντική κοινωνική απομόνωση» (Κεσίδου, 2008
β
: 698). 

Η αύξηση του ποσοστού του μαθητικού πληθυσμού την τελευταία κυρίως τριετία 

λόγω του νέου μεταναστευτικού κύματος από την Ελλάδα κι άλλες χώρες της Ασίας και της 

Αφρικής, αλλά κυρίως από τις εμπόλεμες περιοχές της Συρίας, «ανάγκασε» τις κυβερνήσεις 

των ομόσπονδων γερμανικών κρατών και τα τοπικά Υπουργεία Παιδείας (KuitusMinisterien) 

να ανταποκριθούν στη νέα κοινωνική ανάγκη και να προχωρήσει σε επιμορφώσεις 

εκπαιδευτικών,οι οποίοι έδειξαν έντονο ενδιαφέρον και ανταποκρίθηκαν άμεσα, διότι 

διασφάλισαν οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί νέες θέσεις εργασίας όσον αφορά την διδασκαλία 

της γερμανικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης (DeutschaiszweiteSprache) και 

(DeutschalsfremcieSprache) DAZ/DAF αντίστοιχα, προκειμένου να ανταποκριθούν στην 

έκτακτη κοινωνική ανάγκη με ταχείς ρυθμούς και να πραγματοποιήσουν με ομαλές 

διαδικασίες tην ένταξη tων αλλοδαπών μαθητών και προσφύγων στο περιβάλλον των 

γερμανικών σχολικών τάξεων, στις απαιτήσεις της γλωσσικής κατανόησης και παραγωγής 

συγκεντρώνοντας παράλληλα και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών. 

Τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας λειτουργούν ως «ενταγμένα», υπό γερμανικό 

καθεστώς και διορισμένους εκπαιδευτικούς από τις γερμανικές εκπαιδευτικές αρχές ή 

απογευματινά υπ'ευθύνη των Συντονιστικών Γραφείων του Μονάχου για τη Νότια Γερμανία 

και του Βερολίνου για τη Βόρεια Γερμανία αντίστοιχα στα οποία εργάζονται αποσπασμένοι 

εκπαιδευτικοί από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας. 
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Και στις δύο κατηγορίες των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας, φοιτούν ομονενείς 

ελληνικής καταγωγής μαθητές τρίτης γενιάς, οι οποίοι φοιτούν σε γερμανικά σχολεία της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ τελευταία παρατηρήθηκε αύξηση του 

μαθητικού πληθυσμού, εξαιτίας της έλευσης του νέου μεταστευτικού κύματος από την 

Ελλάδα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί καινούρια κατηγορία μαθητών, οι οποίοι δεν 

έρχονται για να μάθουν την ελληνική γλώσσα, αλλά για να μην την ξεχάσουν. 

Με χαρά παρατηρώ, ότι οι νέοι μαθητές βοηθούν τους ομογενείς συμμαθητές τους 

στις ασκήσεις και τις δραστηριότητες της ελληνικής γλώσσας, διορθώνοντας και την 

προφορά τους, ενώ οι ομογενείς συμμαθητές τους βοηθούν στην γερμανική γλώσσα και στην 

σχολική τους κοινωνικοποίηση. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη ερευνητική δραστηριότητα στο χώρο της 

μελέτης ανάλυσης λαθών γραπτού και προφορικού λόγου ομογενών μαθητών που φοιτούν σε 

ελληνικά σχολεία του εξωτερικού ή σε Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας «Ενταγμένα» ή μη. 

Οι κυριότερες μελέτες όμως επικεντρώνονται στην διερεύνηση των λαθών του 

γραπτού λόγου μέσα από την ανάλυση γραπτών κειμένων, διότι εξακολουθεί να κατέχει την 

κυρίαρχη θέση της διδασκαλίας αλλά και της εκμάθησης της γλώσσας. 

Συγκεκριμένα, αν και στην Ελλάδα μελετήθηκαν τα λάθη των αλλοδαπών μαθητών 

στα ελληνικά σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, δεν υπάρχει αντίστοιχη μελέτη 

που διεξήχθη στη Γερμανία, για την ανάλυση των λαθών των Ομογενών μαθητών στην 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης. 

Από τη μελέτη ίων Βλάχου & Παπαδημητρίου (2001) διαπιστώνεται ότι οι αλλοδαποί 

μαθητές έχουν επιπρόσθετες δυσκολίες στην διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, ενώ τα 

μεγαλύτερα ποσοστά λαθών στις περισσότερες έρευνες παρατηρούνται στην ορθογραφία 

λεξικών και γραμματικών μορφημάτων, στη φωνολογία και τον τρόπο καταγραφής στα όρια 

των λέξεων, στη συμφωνία ως προς το γένος και τον αριθμό, στο άρθρο και στην ορθή 

σημασιολογική χρήση μιας λέξης. 

Η εργασία του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας στα πλαίσια του συνεδρίου Τα λάθη 

των μαθητών: δείκτες αναποτελεσματικότητας ή κλειδιά για τη βελτίωση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης; (2007), που παρουσίασε τα αποτελέσματα ερευνών με Θέμα τα λάθη των 

μαθητών, εστιάζοντας στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού της έννοιας του λάθους και στη 

δυναμική αξιοποίησή του με στόχο τον καταλληλότερο σχεδίασμά εκπαιδευτικών πρακτικών. 

Σχετικές εργασίες διεξήχθησαν από τους Κουτσογιάννη & Παπαδοπούλου (2007) που 

ερεύνησαν το επίπεδο γλωσσικής ικανότητας μη φυσικών ομιλητών διαπιστώνοντας ότι τα 

περισσότερα λάθη ήταν ορθογραφικά και τονικά, καθώς και Χατζηπαναγιωτίδη (2012), οι 
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οποίοι μελέτησαν τα γραπτά μαθητών της Δ’ και Ε' Δημοτικού ενός ημιαστικού σχολείου 

στην περιοχή της Λεμεσού υπογραμμίζοντας την αδυναμία διδασκαλίας της κοινής 

νεοελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. 

Αν θεωρήσουμε τη γλώσσα σύστημα αρχών το οποίο καλείται να κατανοήσει και ν’ 

ανακαλύψει ο μαθητής μέσα από δραστηριότητες παραγωγής προφορικού και γραπτού 

λόγου, μέσα από μια σταδιακή εξελικτική διαδικασία με αποτέλεσμα να κάνει λάθη. 

Τα λάθη δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται αρνητικά, αλλά ν’ αντιμετωπίζονται ως 

εποικοδομητικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας κι όχι της αποτυχίας του μαθητή, 

αλλά σαν συνέπεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας εκμάθησης της γλώσσας. 

Οι προβληματισμοί που προκύπτουν με την καταγραφή των λαθών, αφορούν τον 

τρόπο εκμάθησης της γλώσσας, τη σύγκριση των δυο γλωσσικών κωδίκων, τη συχνότητα, τα 

αίτια, την αξιοποίησή τους και τις ενδεχόμενες παρεμβάσεις στη διδακτική διαδικασία. 

Στην παρούσα έρευνα, θα ασχοληθούμε διεξοδικά με το θέμα των γλωσσικών λαθών 

των ομογενών μαθητών και μαθητριών του «ενταγμένου» Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας του 

Μπίλεφελντ , όπως αυτά παρουσιάζονται σε γραπτά κείμενά τους, μέσω των οποίων θα 

εμφανιστούν οι δυσκολίες της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας ή ως ξένης για ένα μεγάλο 

ποσοστό μαθητών ως μη φυσικούς ομιλητές, καθώς και οι μαθησιακές στρατηγικές που 

εφαρμόζονται κατά τη διαδικασία εκμάθησης μιας γλώσσας 

  



 

16 

III. Σκοπός μελέτης 

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να παρουσιάσει και να αναλύσει τα σημαντικότερα 

λάθη που εντοπίζονται σε κείμενα παραγωγής γραπτού λόγου Ομογενών μαθητών και 

μαθητριών που φοιτούν σε γερμανικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, και επισκέπτονται το απογευματινό «ενταγμένο»Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας 

του Μπίλεφελντ δύο φορές την εβδομάδα προκειμένου να διδαχθούν την ελληνική γλώσσα 

ως δεύτερη ή ως ξένη, ενώ τώρα επισκέπτονται ίο Τμήμα και μαθητές που ήρθαν πρόσφατα 

από την Ελλάδα με το νέο μεταναστευτικό κύμα για να μην ξεχώσουν την γλώσσα τους. 

Η έρευνα δεν περιορίζεται στην απλή καταμέτρηση των γλωσσικών λαθών αλλά 

επεκτείνεται και στη διερεύνηση της φύσης των γλωσσικών δυσκολιών, στην ταξινόμηση, 

στην ανάλυση, στην επεξεργασία και τέλος στην πιθανή ερμηνεία των ευρημάτων της. 

Η παρούσα έρευνα εστιάζει αφενός στο επίπεδο γλωσσομάθειας των δίγλωσσων 

μαθητών μέσα από την ανίχνευση των λαθών και αφετέρου στον εντοπισμό των δυσκολιών 

που αντιμετωπίζουν οι ομογενείς μαθητές κατά την εκμάθηση της γλώσσας-στόχου. Η 

αξιολόγηση των γραπτών κειμένων θα μας επιτρέψει να μελετήσουμε τις ελλείψεις και 

δυσκολίες των ομογενών μαθητών, οι οποίοι διδάσκονται την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη 

γλώσσα, «εστιάζοντας κυρίως στις δεξιότητες κατάκτησης του μηχανισμού γραφής που 

περιλαμβάνει την ορθογραφία, τη στίξη, τον τονισμό, τη σύνταξη, το λεξιλόγιο και τη σωστή 

χρήση πεζών -  κεφαλαίων» (Ξάνθη & Βοσνιάδου, 2009). 

Τα λάθη οφείλουμε να τα αντιμετωπίζουμε με τον δέοντα σεβασμό, διότι πηγάζουν 

από τις γλωσσικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες των ομογενών μαθητών μας, με το να 

κατανοούμε ότι η ελληνική γλώσσα διαφέρει σημαντικά από την γερμανική. 

Στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία το λάθος προσεγγίζεται ως αναπόσπαστο 

στοιχείο της μαθησιακής διαδικασίας (Σαραφίδου & Ζερδελή, 2008: 747-748). 

Από την ανάλυση των λαθών προκύπτουν ερωτήματα που σχετίζονται με τις 

δυσκολίες που συναντούν οι ομογενείς μαθητές και μαθήτριες κατά την διαδικασία 

παραγωγής γραπτού λόγου, τις τάσεις ως προς τη φύση και τη συχνότητα των λαθών, ενώ 

παράλληλα εξετάζονται και οι γλωσσικοί, οι βιολογικοί και οι κοινωνικοί παράγοντες που 

ενδεχομένως επηρεάζουν την εκμάθηση της γλώσσας καταγωγής τους 

Ένα άλλο σοβαρό ερώτημα που προκύπτει, αφορά άλλου είδους επιρροές, όπως η 

επίδραση της γερμανικής γλώσσας που για τους ομογενείς μαθητές είναι η ομιλούμενη 

κυρίαρχη γλώσσα στην καθημερινότητά τους κατά την εκμάθηση της ελληνικής, καθώς 

επίσης ποιοι είναι οι κυριότεροι ενδεχόμενοι παράγοντες που μπορούν να θεωρηθούν 

υπεύθυνοι για τα λάθη τους. 
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Στα παραπάνω ερωτήματα δίνονται απαντήσεις κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας με τη συλλογή και την επεξεργασία πληροφοριών με τη χρήση ποσοτικών και 

ποιοτικών μεθόδων έρευνας 

Η προσπάθειά μας δεν περιορίζεται στο να δοθούν απλώς απαντήσεις στα ερωτήματα, 

αλλά αποτείνεται η δημιουργία ενός πλέγματος σχέσεων ανάμεσα στους ομογενείς μαθητές, 

το γλωσσικό τους ρεπερτόριο, τις τυχόν γλωσσικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την 

εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, τη διδακτική διαδικασία καιτην 

ενίσχυση των μαθητών με γλωσσικές ιδιαιτερότητες. 
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IV. Σημασία μελέτης 

Ειδικότερα, η παρούσα εργασία της διερεύνησης των λαθών των ομογενών μαθητών 

μέσα από τα γραπτά τους κείμενα, αποτελεί σύνθεση ανθρωπιστικών και κοινωνικών 

επιστημών με διεπιστημονικό χαρακτήρα. Το πλαίσιο μελέτης εγγράφεται σε ένα 

διαπολιτισμικό και γλωσσοπαιδαγωγικό πλαίσιο και η σημασία της έρευνας ερμηνεύεται από 

την ιδιαίτερη σχολική πραγματικότητα των ομογενών, που εξελίσσεται διαρκώς, 

λαμβάνοντας επιπρόσθετα πλουραλιστικά γλωσσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, 

γεγονός που καθισιά επιτακτική την ανάγκη εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης γενικότερα. 

Μέσα από τη συστηματική μελέτη γραπτών κειμένων μαθητών, το «λάθος», 

αποδεικνύεται ιδιαίτερης σημασίας από γλωσσοδιδακτικής απόψεως, καθώς συμβάλλει στην 

οργάνωση διορθωτικής παρέμβασης, (Αμπάτη, 2011: 59) ,αλλά  και στο καταλληλότερο 

σχεδίασμά ί) διδακτικού υλικού, ii) προγραμμάτων σπουδών, iii) γλωσσικών δοκιμασιών και 

ίv) τεχνικών και στρατηγικών διδασκαλίας (Mourner, 2002:122). 

Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η διδακτική και η διδασκαλία της δεύτερης ή ξένης 

γλώσσας είναι μεγάλο αφού υπάρχει σαφής μεθοδολογική διάκριση της διδασκαλίας της 

ελληνικής ως μητρικής γλώσσας και της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Ωστόσο 

στην πραγματικότητα κατά τη γλωσσική εκπαίδευση δε λαμβάνεται πάντα υπόψη το γεγονός 

ότι η διδασκαλία απευθύνεται σε κοινό διαβαθμισμένης ελληνομάθειας, με αποτέλεσμα οι 

ομογενείς μαθητές που αδυνατούν να κατακτήσουν την ελληνική γλώσσα σ' ένα επιθυμητό 

επίπεδο να μειονεκτούν και να περιθωριοποιούνται μέσα στο σχολικό περιβάλλον της 

«ελληνικής» τάξης. 

Ο εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών, η άρση των γλωσσικών δυσκολιών των 

ομογενών μαθητών, η επιλογή διδακτικών μεθόδων και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και 

κατάλληλων στρατηγικών προκειμένου να αξιολογηθούν οι μαθησιακές δυνατότητες με 

στόχο την βελτίωση της διττής πρακτικής διδακτικής διαδικασίας. 

Στόχος της σχολικής πραγματικότητας είναι η πρόληψη και η αποφυγή του λάθους, 

αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το γλωσσικό λάθος αποτελεί αναγκαίο, φυσικό στάδιο της 

γλωσσικής ανάπτυξης του ομιλητή (Κουτσογιάννης & Παπαδοπούλου, 2007: 176).Το 

«λάθος» για τον μαθητή γενικότερα, ομογενή ή γηγενή, αποτελεί δεδομένο για τον τρόπο 

σκέψης, την πρόσληψη, τη δόμηση και την αναπαράσταση της γλωσσικής του γνώσης, 

γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αναδιοργάνωση και προσαρμογή των παιδαγωγικών και 

εκπαιδευτικών αναγκών. 

Η ανάλυση λαθών όπως εμφανίζεται στα γραπτά κείμενα των ομογενών μαθητών, 

μπορεί να αποτελέσει κίνητρο εκπαιδευτικής κατανόησης και ερμηνείας των γλωσσικών τους 
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παρεμβολών από τον κώδικα της κυρίαρχης γερμανικής γλώσσας και να οδηγήσει στην άρση 

τους, μέσω εύστοχης επιλογής και χρήσης στρατηγικών από τους ίδιους αφ' ενός και αφ' 

ετέρου ν' αποτελέσει μία αξιόλογη, αλλά και χρηστική γνωστική ή μεταγνωστική στρατηγική 

διδασκαλίας, εξαετίας της εμπειρικής και βιωματικής προβολής της γλωσσικής τους 

ετερότητας. 

Συμπερασματικά, η επιλογή του θέματος απορρέει από το γεγονός, ότι η μελέτη της 

ελληνικής γλώσσας ώς δεύτερης ή ξένης αποτελεί οξύμωρο εκπαιδευτικό ζήτημα που 

σχετίζεται άμεσα με την διαπολιτισμική εκπαιδευτική πολιτική προώθησης των «άλλων» 

γλωσσών ως πολιτισμικής κληρονομιάς από το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας 

αφ' ενός και στην αντίστοιχη της «αφομοίωσης» των αλλοδαπών μαθητών μέσω των 

μονόγλωσσων Αναλυτικών Προγραμμάτων των γερμανικών σχολείων. 

Θεωρούμε, ότι η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της ανάλυσης των γραπτών κειμένων 

των ομογενών μαθητών αποτελεί την βάση για την επιβεβαίωση ή απόρριψη θεωρητικών 

απόψεων που αφορούν την διδασκαλία της ελληνικής ώς δεύτερης ή ξένης γλώσσας, όπως 

και η αξιοποίησή τους μπορεί να οδηγήσει στην κατανόηση των νοητικών διεργασιών για το 

σχεδίασμά καταλληλότερου εκπαιδευτικού υλικού. 
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V. Διάρθρωση εργασίας 

Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε δύο βασικά μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει 

τρία κεφάλαια και αποτελεί το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας. Στο πρώτο κεφάλαιο 

αναλύεται ο όρος «λάθος», παρουσιάζονται οι κατηγορίες λαθών και προσεγγίζεται η έννοια 

της διαγλώσσας, ένα φαινόμενο που εστιάζει στην αμοιβαία αλληλεπίδραση των γλωσσικών 

συστημάτων. 

Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με την έννοια της γλώσσας και τα ζητήματα που 

συνδέονται άρρηκτα με την εκμάθησή της. Πραγματοποιείται εννοιολογικός διαχωρισμός 

των όρων «δεύτερη» και «ξένη» γλώσσα και παρουσιάζεται συνοπτικά το πολυλειτουργικό 

φαινόμενο της διγλωσσίας. Ενδείκνυται εν συνεχεία να σκιαγραφήσουμε τις ιδιαιτερότητες 

και δυσκολίες του γραπτού λόγου, οι οποίες μας απασχολούν στην περίπτωσή μας, ενώ 

κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό να υπογραμμίσουμε τη σημασία της εκμάθησης της κυρίαρχης 

γλώσσας του σχολείου τόσο για τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των αλλοδαπών μαθητών όσο και 

για την αρμονικότερη ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η διαδικασία εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας και αναλύονται οι επιμέρους ικανότητες που συνθέτουν τη γλωσσική επάρκεια. 

Άλλωστε η γνώση και η χρήση της γλώσσας βοηθά το μαθητή να αποκτήσει θετικές στάσεις 

για τον εαυτό του και τη σχολική ζωή, οι οποίες σχετίζονται με το θέμα της σχολικής 

επίδοσης. 

Το δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας είναι αφιερωμένο στο μεθοδολογικό 

σχεδίασμά της έρευνας. Συγκεκριμένα, δίνονται στοιχεία για την ταυτότητα της έρευνας. 

Επιπλέον, παρουσιάζονται, αναλύονται και ερμηνεύονται τα αποτελέσματα της μελέτης, 

μέσω της στατιστικής επεξεργασίας και την ποιοτική ανάλυση του γλωσσικού μας υλικού. Η 

εργασία ολοκληρώνεται με τη συζήτηση πάνω στην ερμηνεία των δεδομένων της έρευνας και 

τη διατύπωση συμπερασμάτων. 
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ι. 1 Λάθος: ένα παιδαγωγικό εργαλείο 

  

Σε αυτό το κεφάλαιο θα προσεγγίσουμε το «λάθος», που αποτελεί τον κυρίαρχο όρο 

της παρούσας εργασίας. Πρόκειται για μία έννοια που έχει αρκετές προεκτάσεις και για το 

λόγο αυτό επιχειρείται μια παρουσίαση των βασικών εννοιολογικών προσεγγίσεων. Στη 

συνέχεια προχωρούμε στην εξέταση των κατηγοριοποιήσεων του λάθους που έχουν κατά 

καιρούς προταθεί και την ανάλυση του φαινομένου της διαγλώσσας. 

Ι. 1.1 Εννοιολογικές προσεγγίσεις του λάθους 

Σύμφωνα με τις βασικές αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης, τα λάθη 

αντιμετωπίζονται πλέον ως αναπόσπαστο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας, το οποίο 

μπορεί να αξιοποιηθεί και να χρησιμεύσει ως μέσο παράλληλα και της διδακτικής 

διαδικασίας για την επίτευξη του στόχου της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης 

ή ξένης από τους ομογενείς μαθητές της Γερμανίας. Εφόσον η μάθηση θεωρείται μια 

επικοινωνιακή, κοινωνική, διανοητική διαδικασία και στο πλαίσιο της γλωσσικής 

διδασκαλίας η γλώσσα κατακτάται με τη χρήση, όπως υποστηρίζει η FernandezLopez(1989: 

32, στο Λεονταρίδη, Soler& Morales, 2010 : 91), «όταν κάποιος δε διαπράττει λάθη, σημαίνει 

ότι δεν εξασκεί τη γλώσσα, και όταν δεν την εξασκεί, δύσκολα θα φτάσει να τη μάθει». 

Για την παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε δείγμα 120 μαθητών και συγκεκριμένα 60 

μαθητών και 60 μαθητριών που προέρχονταν απ’ όλα τα γλωσσικά επίπεδα, οι οποίοι φοιτούν 

σε γερμανικά σχολείο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Α’ 

Δημοτικού έως την 10
η
 τάξη. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες προέρχονται από οικογένειες μεταναστευτικού προφίλ, ή 

μεικτών γάμων. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης οι μαθητές κατανεμήθηκαν ανα 

γλωσσικό επίπεδο και σχημάτισαν 7 ομάδες των 15 ατόμων, με ισάριθμους μαθητές και 

μαθήτριες ανά ομάδα. Οι ομάδες εξετάστηκαν σε γραπτά κείμενα παραγωγής λόγου. Οι 

ομάδες εξετάστηκαν στα παρακάτω: 

1. Έρευνα λαθών μεταξύ των ομάδων. 

2. Έρευνα λαθών μεταξύ των κοριτσιών των ομάδων. 

3. Έρευνα λαθών μεταξύ των αγοριών των ομάδων. 

4. Έρευνα λαθών μεταξύ των αγοριών και κοριτσιών ενδοομαδικά. 
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Με τον όρο «λάθος», θεωρείται το γλωσσικό στοιχείο που παρουσιάζει απόκλιση από 

τη γλωσσική νόρμα που ορίζει μια κοινότητα (Θεοδωροπούλου & Παπαναστασίου, 2001: 

199). Ως «λάθος», θα μπορούσε να οριστεί κάθε αντιληπτή γλωσσική παρέκκλιση από τους 

αποδεκτούς κανόνες της ισχύουσας γραμματικής και του συντακτικού, που σηματοδοτεί τα 

διάφορα εξελικτικά γλωσσικά στάδια της γλωσσικής του μαθητή ή αντιτίθεται με τους 

αποδεκτούς κοινωνικούς επικοινωνιακούς κώδικες. 

Στη σχολική πραγματικότητα το «λάθος», σχετίζεται με την παραγωγή γλωσσικών 

δομών που παραβιάζουν τα γραμματικά, συντακτικά, φωνολογικά, μορφολογικά ή 

σημασιολογικά κριτήρια κοινωνικά γλωσσικά κριτήρια. 

Η παραγωγή μη αποδεκτών γραμματικών δομών εξαιτίας της λανθασμένης 

επικοινωνιακής εφαρμογής του γλωσσικού συστήματος, σε ανάλογες περιστάσεις 

επικοινωνίας, οδηγεί σε παρερμηνεία (Μούσιου, 2010). 

Σύμφωνα με την σύγχρονη παιδαγωγική θεώρηση όπως υποστηρίζει η 

Μ.Ζ.Φουντοπούλου, το «λάθος» αποτελεί για τον μαθητή έναυσμα για την κατάκτηση νέων 

γνώσεων, αλλά και μέσο ενθάρρυνσης για την απόκτησή τους, ενώ παράλληλα λειτουργεί 

σαν μέσο εμπλουτισμού των ήδη υπαρχουσών σχολικών διδακτικών τεχνικών. 

Στο παιδαγωγικό πλαίσιο έγιναν προτάσεις κατηγοριοποίησης των «λαθών» 

αναφορικά με το περιεχόμενο τους ,το οποίο αντιμετωπίζεται ως σφάλμα ή παραδρομή ή 

γλωσσικό ολίσθημα αν προέρχεται από λανθασμένη εφαρμογή κανόνα, ή ως λάθος αν 

προέρχεται από άγνοια ή μη κατανόηση ή ανεπαρκή γνώση της δομής ενός γλωσσικού 

συστήματος.( Κατσιμαλή, 2007: 168; Κουτσογιάννης & Παπαδοπούλου, 2007: 176 ) Οι 

Besse&Porquier (1991: 209), θεωρούν ότι ο μαθητής δεν μπορεί να διορθώσει τα λάθη του 

εφόσον αντιπροσωπεύουν έλλειψη γλωσσικής ικανότητας αλλά είναι ικανός να διορθώσει τα 

γλωσσικά ολισθήματα που προκαλούνται από κούραση ή άλλους ψυχολογικούς παράγοντες. 

Την ίδια θεώρηση φαίνεται να ασπάζεται και η Fernandez Lopez (1997), η οποία 

ισχυρίζεται ότι τα λάθη ορίζονται ως σφάλματα, ολισθήματα, προβλήματα, απροσεξίες, σε 

μία ποσοτική κλίμακα αξιολόγησης, η οποία θα διαβαθμιζόταν σε απροσεξίες, σποραδικά και 

συστηματικά λάθη. 

Η Ράπτη (2002: 13) θεωρεί, ότι «κάποιος κάνει σφάλμα (faute), όταν δεν εφαρμόζει 

σωστά έναν κανόνα ή μια θεωρία την οποία γνωρίζει ή θα έπρεπε να γνωρίζει. Αντίθετα, 

λάθος (erreur) κάνει αυτός που αναζητά μια καινούργια θεωρία». 

Ο Selinker(1972, στο Μέλλα, 2006: 25), θεωρεί ότι τα λάθη των μαθητών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής της δεύτερης γλώσσας, διαφοροποιούνται από τα λάθη των φυσικών 

ομιλητών, δεν οφείλονται πάντα στην παρεμβολή των γλωσσικών δομών της πρώτης 
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γλώσσας του μαθητή, έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό μια σχετική συστηματικότητα και 

μαρτυρούν την ύπαρξη ενός ενδιάμεσου γλωσσικού συστήματος, της διαγλώσσας. 

Πολλοί παράγοντες θεωρούνται υπεύθυνοι και δυσχεραίνουν την διαδικασία 

εκμάθησης μιας γλώσσας ώς δεύτερης ή ξένης όπως είναι η αναποτελεσματική διδασκαλία 

και η επιλογή ακατάλληλων διδακτικώνστρατηγικών που οδηγεί στην εκμάθηση εσφαλμένης 

χρήσης γλωσσικών δομών ή κατασκευής ατομικών γλωσσικών συστημάτων των μαθητών, 

κατά την επικοινωνιακή τους προσπάθεια. 

Το «λάθος» αποτελεί κριτήριο μάθησης,διότι αντικατοπτρίζει την οργάνωση της 

σκέψης του μαθητή και λειτουργεί ως μέσο ανατροφοδότησης, διότι μπορεί να οδηγήσει στην 

κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει και με την κατάλληλη καθοδήγηση και 

προτροπή από πλευράς του δασκάλου να εξελιχθεί γλωσσικά και να. μην τα επαναλαμβάνει. 

Για τον εκπαιδευτικό το «λάθος»,μπορεί ν'αποτελέσει εργαλείο αξιολόγησης και 

ελέγχου για την καταλληλότητα της εφαρμοσμένης διδακτικής μεθόδου που οδηγεί στην 

υιοθέτηση ή την κατάργησή της, σύμφωνα με τις αρχές της εξατομικευμένης διδασκαλίας, 

αλλά και στην προσαρμογή της συμπεριφοράς του απέναντι στα «λάθη» των μαθητών του 

και να θεωρεί την ανίχνευσή τους μέρος της υγιούς διδακτικής διαδικασίας και κατ' επέκταση 

εργαλείο ανάπτυξης κριτικής σκέψης και ερευνητικής μάθησης. ( Τουμάσης, 1994). 

Συμπερασματικά πρέπει να τονίσουμε, ότι ο εντοπισμός, η αναγνώριση και η ανάλυση 

του «λάθους», δεν πρέπει ν' αποτελεί αφετηρία για την διόρθωση εσφαλμένων γλωσσικών 

δομών, αλλά αρχή για την κατανόηση της γνωστικής διαδικασίας διαχείρισης των γλωσσικών 

πληροφοριών και την ερμηνεία των πιθανών αιτίων του. 

 

Ι. 1.2 Ανάλυση και κατηγοριοποιήσεις λαθών 

Στην προηγούμενη ενότητα αναπτύξαμε την έννοια του λάθους στο πλαίσιο της 

μαθησιακής διαδικασίας και στην παρούσα θα αναφερθούμε στην ανάλυση και 

κατηγοριοποίηση των λαθών που αποτελούν τομείς της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και της 

γλωσσοδιδακτικής. Είναι γεγονός ότι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε ανάλυση λαθών σε 

διαφορετικά επίπεδα και να τα κατηγοριοποιήσουμε βάσει διαφόρων κριτηρίων. Για το λόγο 

αυτό, έχουν προταθεί κατά καιρούς διάφορες ταξινομήσεις από συγγραφείς και ερευνητές. 

Οι Θεοδωροπούλου & Παπαναστασίου (2001: 200) προτείνουν τη διάκριση των 

λαθών που αφορούν στο γλωσσικό σύστημα, τα οποία ανάλογα με την ανάλυση του 

γλωσσικού επιπέδου, διακρίνονται σε λάθη φωνητικού ή φωνολογικού, μορφολογικού, 

συντακτικού, σημασιολογικού και λεξιλογικού επιπέδου και β) λάθη που αφορούν στη χρήση 
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της γλώσσας, όπως η ανάμειξη διαφορετικών επιπέδων ύφους ή η παραβίαση κανόνων 

γλωσσικής συμπεριφοράς και γ) λάθη που αφορούν στη γραπτή μορφή της γλώσσας. 

Οι Κουτσογιάννης & Παπαδοπούλου (2007: 176) διακρίνουν πέντε βασικές 

κατηγορίες λαθών: Τα: α) ορθογραφικά που εμπεριέχουν τις υποκατηγορίες των κλιτικών, 

παραγωγικών και λεξικών μορφημάτων), Τα:β) τονικά που εμπεριέχουν τις υποκατηγορίες 

του λανθασμένου τονισμού και της χρήσης των άτονων λέξεων. Τα: γ) μορφοσυντακτικά που 

εμπεριέχουν τις υποκατηγορίες της χρήσης των άρθρων, της χρήσης των κλιτικών και 

συμπληρωματικών δεικτών, των σχέσεων συμφωνίας, της μορφολογίας του ουσιαστικού και 

του ρήματος και της σειράς των όρων) Τα:δ) σημασιοσυντακτικά με τις υποκατηγορίες της 

χρήσης προθέσεων, συνδέσμων, των δεικτών θα και να και τη χρήση κειμενικών δεικτών και 

ε) Τα λεξιλογικά λάθη με τις υποκατηγορίες της χρήσης σωστής λέξης σε σημασιολογικό και 

μορφολογικό επίπεδο Σύμφωνα με τον James(1998:130) τα γλωσσικά λάθη κατανέμονται σε 

τρεις γενικές κατηγορίες: α) λάθη λόγου (λάθη στη στίξη, στον τονισμό και την ορθογραφία), 

β) λάθη σύνθεσης κειμένου (λάθη που εντοπίζονται στο επίπεδο του λεξιλογίου, της 

σημασιολογίας, της γραμματικής και του συντακτικού) και γ) λάθη περιεχομένου και ύφους 

(λάθη στην έκφραση ή στη διατύπωση ίου γραπτού λόγου).  

Σύμφωνα με τον James (1998: 130) τα γλωσσικά λάθη κατανέμονται σε τρεις γενικές 

κατηγορίες: α) λάθη λόγου, όπως λάθη στίξης, τονισμού και ορθογραφίας, β) λάθη σύνθεσης 

κειμένου, λάθη στο επίπεδο του λεξιλογίου, της σημασιολογίας, της γραμματικής και του 

συντακτικού και γ) λάθη περιεχομένου και ύφους όπως λάθη στην έκφραση ή στη διατύπωση 

του γραπτού λόγου. 

 Αν και αρκετές φορές τα λάθη χαρακτηρίζονται ως πολύπλοκα και δύσκολα 

εντάσσονται σε μία μόνο κατηγορία, οι πληροφορίες που είναι δυνατόν να αντληθούν από τις 

ταξινομήσεις και τις συχνότητες των λαθών μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την 

αξιολόγηση της μεθόδου διδασκαλίας του εκπαιδευτικού και την παιδαγωγική τους 

αξιοποίηση. 

Κατά τον  (Corder, 1974: 131) διακρίνονται τρία, στάδια συστηματικότητας κατά τη 

διαδικασία μάθησης και καταλληλότητας μιας έκφρασης σε σχέση με το γλωσσοκοινωνικό 

περιβάλλον. 

α) Στο προσυστηματικό στάδιο: Σ' αυτό το στάδιο καταγράφονται λάθη λόγω άγνοιας 

από τους μαθητές των δομών και κανόνων της γλώσσας-στόχου. Τα λάθη είναι τυχαία και ο 

μαθητής αδυνατεί να τα διορθώσει. 

β) Συστηματικό στάδιο: Στο στάδιο αυτό ο μαθητής κάνει συστηματικά λάθη εξαιτίας 

της εφαρμογής λανθασμένης αποκωδικοποίησης ενός κανόνα. Στην περίπτωση αυτή, ο 
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μαθητής ναι μεν δεν μπορεί να διορθώσει το λάθος του, μπορεί ωστόσο να εξηγήσει τον 

τρόπο παραγωγής του. 

γ) Μετασυστηματικό στάδιο:Το στάδιο αυτό είναι το στάδιο εξάσκησης κατά τη 

διάρκεια του οποίου ο μαθητής κατακτά δεξιότητες για την γλωσσική παραγωγή.. Τα λάθη 

που διαφαίνονται, οφείλονται κυρίως στην έλλειψη προσοχής ή σφάλματος της μνήμης, 

οπότε ο μαθητής μπορεί να τα διορθώσει, όταν του ζητηθεί. Στα πλαίσιο της ερμηνείας του 

λάθους γίνεται προσπάθεια εξακρίβωσης των αιτιών του λάθους. Ωστόσο η εξήγηση του 

λάθους σας περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι μονοδιάστατη καθώς εμπλέκονται διάφορες 

αιτίες και γι' αυτό το λόγο ζητείται η συνδρομή της ψυχογλωσσολογίας (Corder, 1974: 128). 

Σύμφωνα με τον ίδιο πάντα συγγραφέα (1974: 130 131) υπάρχουν τρεις κατηγορίες λαθών: 

α) λάθη μεταφοράς όπου ο μαθητής μεταφέρει στοιχεία της πρώτης γλώσσας στη δεύτερη 

καθώς υποθέτει ότι τα δύο γλωσσικά συστήματα λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο, β) λάθη 

αναλογίας ή υπεργενίκευσης, όπου ο μαθητής γνωρίζει έναν κανόνα αλλά δεν έχει ακόμα 

συνειδητοποιήσει την ομάδα κατηγοριών στην οποία αυτός εφαρμόζεται και γ) λάθη που 

οφείλονται στη μέθοδο διδασκαλίας και το διδακτικό υλικό. 

Στο ίδιο πλαίσιο ο Richards (1971, στο Μέλλα, 2006: 31) προτείνει τις ακόλουθες 

πηγές λαθών: α) παρεμβολή: λάθη που προέρχονται από τη μεταφορά στοιχείων από την 

πρώτη γλώσσα στη γλώσσα-στόχο, β) υπεργενίκευση: λάθη που προκαλούνται από την 

εφαρμογή κανόνων της δεύτερης γλώσσας σε περιπτώσεις όπου δεν ισχύουν, γ) λάθη 

απόδοσης: αφορούν μη συστηματικά λάθη που οφείλονται σε ψυχοσωματικούς παράγοντες 

όπως κούραση, κενά μνήμης, σύγχυση, κ.ά. δ) ενδείξεις μεταβατικού σταδίου: λάθη που 

μαρτυρούν τη φυσική ακολουθία εξέλιξης στη διάρκεια εκμάθησης της γλώσσας στόχου, ε) 

στρατηγικές επικοινωνίας και αφομοίωσης: λάθη που οφείλονται στην προσπάθεια του 

μαθητή να επικοινωνήσει χωρίς ωστόσο να έχει αφομοιώσει τις απαραίτητες γραμματικές 

δομές και στ) λάθη που οφείλονται στο διδάσκαλο λόγω υιοθέτησης λανθασμένων 

εκπαιδευτικών πρακτικών. 

Τα λάθη χωρίζονται σε: α) δίαγλωσσικά τα οποία οφείλονται στη μεταφορά 

γλωσσικών συνηθειών - δομών και σημασιών - της μητρικής γλώσσας στη γλώσσα-στόχο και 

β) ενδογλωσσικά που οφείλονται σε ενδοσυστημικές δυσκολίες όπως πολυπλοκότητα δομών 

και τυπολογικά χαρακτηριστικά της δεύτερης γλώσσας (Αναστασιάδη κ.α., 2008, στο 

Βερβίτης, Καπουρκατσίδου &Stojicic, 2012: 718). Στην περίπτωση των ενδογλωσσικών 

λαθών διακρίνονται οι εξής κατηγορίες. (Σελλά-Μάζη, χ.χ: 48-49) 

A) Υπεργενίκευση: όταν γλωσσικοί κανόνες και δομές εφαρμόζονται σε περιπτώσεις 

που δεν ισχύουν.Β) Σε απλοποίηση ή μείωση της περισσολογίας, όπως η μη μορφολογική 
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δήλωση του πληθυντικού όταν υπάρχει το αριθμητικό. Γ) Λάθος προς χάριν μιας 

αποτελεσματικής επικοινωνίας ή επινόηση ενός λεξήματος προκειμένου να επιτευχθεί η 

επικοινωνία. Δ) Λάθος που προκαλείται από τον τρόπο διδασκαλίας, όπως η περίπτωση του 

διπλοτονισμού των λέξεων που μπορεί να οφείλεται στην έμφαση που δίνεται κατά τη 

διδασκαλία. 

Είναι εμφανές, ότι το φαινόμενο της γλωσσικής μεταφοράς οδηγεί στη δημιουργία 

«ενδιάμεσων» γλωσσικών συστημάτων. Συγκεκριμένα, οι διασταυρώσεις γλωσσικών 

ομοιοτήτων και διαφορών καταλήγουν στη διάκριση δύο ειδών μεταφορών, της θετικής και 

της αρνητικής ( Σελλά-Μάζη, χ.χ: 45). Στην πρώτη περίπτωση, οι διαγλωσσικές ομοιότητες 

διευκολύνουν το δίγλωσσο άτομο καθώς παράγουν θετικές μεταφορές σε όλα ταγλωσσικά 

επίπεδα, ενώ η αρνητική μεταφορά δεν πρέπει να ταυτίζεται πάντα με την παραγωγή λαθών 

γιατί περιλαμβάνει στοιχεία, τα οποία επηρεάζουν τη γλωσσική συμπεριφορά του δίγλωσσου 

όπως: Α) Η υποπαραγωγή (underproduction) ή αποφυγή (avoidance) δομικών στοιχείων, τα 

οποία απουσιάζουν από τη μητρική γλώσσα του δίγλωσσου, ή διαφέρουν αρκετά από τα 

αντίστοιχα της μητρικής του γλώσσας, με αποτέλεσμα οι ιδιαίτερες αυτές γλωσσικές δομές 

να. μην εμφανίζονται συχνά στη γλωσσική του παραγωγή. 

Σαν συνέπεια εμφανίζεται η υπερπαραγωγή (overproduction), όπου ο μαθητής 

αποφεύγει τη χρήση δύσκολων γραμματικών ή συντακτικών δομών και κάνει χρήση 

παραγωγής απλών και συντομιών φράσεων Η λανθασμένη (productionerrors) περιλαμβάνει 

τριών ειδών λάθη: 

Α) Τις Υποκαταστάσεις (substitutions), τη χρήση δηλαδή λεξημάτων και μορφημάτων 

της μητρικής στη δεύτερη γλώσσα. 

Β) Τα Εκτυπώματα (calques), τη μεταφορά δηλαδή δομικών σχημάτων τις 

Διαστρεβλώσεις (alterations) μορφολογικών και συντακτικών κυρίως στοιχείων, που 

οφείλονται σε διαγλωσσικές και ενδογλωσσικές παρεμβολές. 

Γ) Την παρερμηνεία (misinterpretation), που απορρέει από την επιρροή των δομικών 

στοιχείων της μητρικής γλώσσας τα οποία προκαλούν σύγχυση στην αποκωδικοποίηση του 

μηνύματος στη δεύτερη γλώσσα. 

Η ανάλυση λαθών αποκαλύπτοντας «τα δύσκολα σημεία κάθε γλώσσας συμβάλλει 

στην απενοχοποίηση του γλωσσικού λάθους στα πρώτα βήματα της εκμάθησης, καταδεικνύει 

την καθολικότητα εμφάνισης του λάθους σε μαθητές κάθε εθνικότητας και προωθεί την 

εξοικείωση των μαθητών με τα στοιχεία της γλώσσας άλλων πολιτισμών» (Αναστασιάδη-

Συμεωνίδη, Βλέτση, Μητσιάκη, Μποζονέλου & Χούμα, 2008: 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Προκειμένου να έχουμε έγκυρα και αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη 

συγκέντρωση των γλωσσικών λαθών στη γραπτή παραγωγή των μαθητών, στηριχτήκαμε σε 

ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 120 περιπτώσεων. Το δείγμα αυτό το αντλήσαμε από το σώμα 

κειμένων γραπτών των ομογενών μαθητών, από την Δ΄τάξη του δημοτικού, μέχρι την δεκάτη 

τάξη της τρίπτυχης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι φοιτούν στα γερμανικά 

εκπαιδευτήρια και παρακολουθούν το απογευματινό Τμήμα Μητρικής Γλώσσας δύο φορές 

την εβδομάδα. 

Τα γραπτά που αναλύθηκαν είναι παραγωγή των μαθητών όλων των επιπέδων: 

Αρχαρίων, μέσων και προχωρημένων. 

Έχουν ληφθεί υπόψη μόνο τα συστηματικά λάθη σύγκρισης ή επίδρασης της 

ενισχυτικής διδασκαλίας στους μαθητές αυτούς. Το μοντέλο κατηγοριοποίησης λαθών που 

χρησιμοποιήθηκε βασίστηκε στα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης (π.χ. φωνολογικά, 

μορφολογικά, κ.ά. λάθη) και αξιώνει να είναι συνεπές, κατανοητό, ευέλικτο και 

αναπροσαρμόσιμο. Η σύγκριση του ποσοστού λαθών κατά τους έξι σχολικούς μήνες 

αποκάλυψε αισθητή βελτίωση, ιδιαίτερα για τους αρχάριους μαθητές: α) ποσοτική: αύξηση 

του όγκου της γραπτής παραγωγής στο δεύτερο δείγμα λόγου και β) ποιοτική: βελτίωση της 

κατάκτησης της δομής του συστήματος σε όλα τα επίπεδα ανάλυσης. Η συγκεκριμένη 

ανάλυση, μπορεί να χρησιμεύσει στη διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας 

για το σχεδίασμά διδακτικού υλικού, προγραμμάτων σπουδών (syllabi), γλωσσικών 

δοκιμασιών (τεστ) και διαμόρφωση τεχνικών και στρατηγικών διδασκαλίας (Meunier 

2002:122). 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΔΙΑΜΕ: 

Κινητήρια δύναμη και πρωταρχική αιτία της ιδρύσεως των Συλλόγων Γονέων και 

Κηδεμόνων στις μεγάλες πόλεις της Γερμανίας υπήρξε η αναζήτηση λύσης σχετικά με την 

επίλυση του προβλήματος της εκπαίδευσης των παιδιών των μεταναστών. 

Οι Σύλλογοι Γονέων είναι υπεύθυνοι και αποφασίζουν για τη μορφή εκπαίδευσης των 

παιδιών τους. 

Η κινητοποίηση των Συλλόγων Γονέων, βασίστηκε στη διεκδίκηση προϋποθέσεων για 

μια ισότιμη εκπαιδευτική αντιμετώπιση της ελληνικής μειονότητας, το σεβασμό της γλώσσας 

και της κληρονομιάς τους και στη διεκδίκηση αιτημάτων της εκπαίδευσης. Μ' αυτό το στόχο, 

απευθύνονταν στις ελληνικές αλλά και τις γερμανικές αρχές και φορείς.. 
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Η ενεργοποίηση των κινητοποιήσεων έλαβε επίσημο χαρακτήρα με τους πολυπληθείς 

Συλλόγους Γονέων σε κάθε πόλη της Γερμανίας, κυρίως για να εκφράσουν την αντίθεσή τους 

στην γερμανική εκπαιδευτική αφομοιωτική πολιτική που εφαρμόζουν σύσσωμα τα γερμανικά 

κρατίδια έως σήμερα για τους μεταναστών μαθητών, αλλά παράλληλα τάσσεται και υπέρ της 

συστηματικής διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας ,για την κοινωνικοποίηση και την 

ανάπτυξή τους. 

Στα πλαίσια της ενεργοποίησης των ελληνικών φορέων που δρουν στην ΟΔΓ και 

προωθούν τα συμφέροντα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, συγροτήθηκαν 

και οι Σύλλογοι εκπαιδευτικών, που αποτελούν κυρίως συνδικαλιστικά όργανα και 

αποτελούνται από εκπαιδευτικούς που αποσπώνται από το ΥΠΕΠΘ για μια πενταετία και 

τελευταία για μία τριετία και από εκπαιδευτικούς αποσπασμένους επίσης από το ΥΠΕΠΘ 

άνευ αποδοχών, είτε από μη δημόσιους εκπαιδευτικούς που διορίζονται με ειδικό καθεστώς. 

Ο Σύλλογος εκπαιδευτικών της ΒΡΒ εκφράζει την άποφη, ότι θα πρέπει να υπάρχει 

μια κοινή θέση όλων των ελληνικών φορέων, ως προς τη μορφή της ελληνόγλωσσης 

εκπαίδευσης, η οποία θα εκφράζει ταυτόχρονα όσων μεταναστών προσανατολίζονται προς 

την παλιννόστηση και αντιτίθεται με την ίδρυση «αμιγών ελληνικών σχολείων», τα οποία 

επιβαρύνουν τον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό με τα λειτουργικά τους έξοδα, ενώ δεν 

έχουν προοπτική επιβίωσης, αλλά και όσων προσανατολίζονται για μόνιμη εγκατάσταση στη 

Γερμανία και θα επιλέξουν γερμανικά σχολεία (Καναβάκης,1989,τ.7,75-76). 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το Μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας σε 

σχολείο του Diisseldorfεκφράζουν τη συμφωνία τους για την ένταξη των Ελλήνων 

μεταναστών μαθητών στο γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο θεωρούν 

«καταλληλότερο, για μια δυναμική μόρφωση των παιδιών», εφόσον παρέχει καλύτερη 

ποιότητα εκπαίδευσης με επιστημονικά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, σύγχρονες μεθόδους 

και εκπαιδευτικά και εποπτικά μέσα. 

 

 

Σημείωση 

:Ουσιαστικά πρόκειται για Έλληνες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διδάσκουνσε ποικίλες μορφές εκπαίδευσης με ισχύον νομικό 

καθεστώς από αυτούς που αποσπώνται από την Ελλάδα. Σε ορισμένα κρατίδια προσλαμβάνονται από το γερμανικό κράτος, 

ανάλογα με την μορφή εκπαίδευσης που προωθείται από το κρατίδιο. 
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Ι. 1.3 Διαγλώσσα 

Ο όρος διαγλώσσα εμφανίζεται, όταν το 1967 ο Corder δημοσιεύει στο International 

Review of Applied Linguistics το άρθρο "Thesignificance of learners' errors", ενώ το 1969 o 

Selinkerαναφέρεται στον εν λόγω όρο μέσω του άρθρου "Languagetransfer" στο General 

Linguistics,καθώς και λίγο αργότερα, το 1972 στο Ιnternational Review of Applied Linguistics 

με τον τίτλο: ΄΄Interianguag΄΄. 

Με τον όρο < διαγλώσσα>, περιγράφεται η συστηματική γλωσσική συμπεριφορά των 

μαθητών στη δεύτερη γλώσσα, και ειδικότερα το γλωσσικό σύστημα το οποίο δομείται από 

το μαθητή κατά τη διαδικασία επαφής και της διαδοχικής αντιπαράθεσης του μητρικού 

γλωσσικού κώδικα με τη γλώσσα-στόχο. Ο μαθητής διαμορφώνει ένα προσωπικό σύστημα 

της προς εκμάθηση γλώσσας, οι κανόνες του οποίου αποκλίνουν από τη δεύτερη γλώσσα. 

Ο Corde r(1971: 148, στο Μάινας, χ.χ.: 3) αναφερόμενος στο τρίτο γλωσσικό σύστημα 

που παρεμβάλλεται ανάμεσα στην πρώτη γλώσσα του μαθητή και τη γλώσσα-στόχο κάνει 

λόγο για «ιδιοσυγκρασιακές διαλέκτους» (idiosygraticdialects) που είναι ασταθείς και 

μεταβατικές ενώ ο Nemser (1971) χρησιμοποιεί τον όρο «προσεγγιστικά συστήματα» 

(approximativesystem). 

Ο Μήτσης (1998), ορίζει τη διαγλώσσα ως ένα ενδιάμεσο στάδιο, ή ειδικότερα ένα 

σύστημα που περιλαμβάνει στρατηγικές μάθησης τις οποίες χρησιμοποιεί ο μαθητής μέχρι να 

οικειοποιηθεί τη γλώσσα-στόχο, έχοντας ως κύριο χαρακτηριστικό τη μεταβλητότητα 

(Κατσιμαλή, 2007: 32). 

Σύμφωνα με τον Selinker(1972: 224-225), στη διαγλώσσα λειτουργούν πέντε βασικοί 

μηχανισμοί που προκαλούν απολιθωμένες δομές. Παρατηρείται δηλαδή, ότι πολλοί μαθητές 

σταματούν να μαθαίνουν και να βελτιώνουν τη γλωσσική τους ικανότητα, θεωρώντας ότι 

έχουν φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επικοινωνιακό επίπεδο, οδηγούμενοι κατ' αυτόν τον 

τρόπο σε μια γλωσσική απολίθωση (fossilization). Οι μηχανισμοί αυτοί είναι OΙεξής: 

 Μεταφορά γλώσσας (transfer), παρεμβολή δηλαδή της μητρικής γλώσσας 

 Υπεργενίκευση κανόνων της Γ2 (overgeneralization) 

 Μεταφορά λόγω εκπαίδευσης (transferoftraining), ακαταλληλότητα διδακτικών 

μεθόδων 

 Στρατηγικές εκμάθησης της Γ2 (strategiesofL2 learning) ή αλλιώς τεχνικές που 

αναπτύσσει ο μαθητής για την εκμάθηση γλωσσικών φαινομένων 

 Στρατηγικές επικοινωνίας (strategiesofL2 communication), τεχνικές που αναπτύσσει ο 

μαθητής για να επικοινωνήσει. 
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Οι διεργασίες που προαναφέραμε μπορούν να οπτικοποιηθούν μέσω της εικόνας που 

ακολουθεί: 

 

Εικόνα 1 : Μηχανισμοί στη γλωσσική απολίθωση 

 

Η ιδιαίτερη αυτή γλώσσα παρουσιάζει διπλή υπόσταση καθώς χαρακτηρίζεται από α) 

συστηματικότητα, όπως κάθε γλωσσικό σύστημα έχει συγκεκριμένη εσωτερική δομή, 

διέπεται από κανόνες και β) μεταβατικότητα και προσωρινότητα, δεδομένου ότι οι 

φωνολογικές, γραμματικές και μορφολογικές μορφές μεταβάλλονται συνεχώς μέχρι να 

κατακτηθεί το τελικό στάδιο της γλώσσας-στόχου ( Τριάρχη-Herrmann, 2008: 48). Ο Lado 

(1957: 61-65 στο Σαραφίδου & Ζερδελή, 2008: 747) αναφέρει, ότι η δυναμική σύγκριση του 

γλωσσικού συστήματος της μητρικής και της ξένης γλώσσας μπορεί να διευκολύνει την 

εκμάθηση της γλώσσας-στόχου. Ο δάσκαλος βασιζόμενος στην αρχή της αλληλεξάρτησης 

των γλωσσών ( Cummins, 2003), κατανοεί τη μεταφορά εννοιών και γλωσσικών στοιχείων 

από τη μία γλώσσα στην άλλη, καθώς οι δύο γλώσσες δεν είναι συγκρουόμενες αλλά 

αλληλοεξαρτώμενες (Σαλαγιάννη, 2004). Συνεπώς, αντιμετωπίζει τα λάθη όχι ως δείκτες 

γλωσσικής άγνοιας αλλά ως κριτήριο του πόσα έχει μάθει ο μαθητής (Φραγκουδάκη, 2003: 

30). 

 

I. 1.4 Ανακεφαλαίωση 

Είναι γεγονός ότι το λάθος συγκεντρώνει την προσοχή των εκπαιδευτικών αρχών και 

σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρήσεις δε θεωρείται παράβαση του γλωσσικού 

συστήματος ούτε αντιμετωπίζεται ως τελικό γλωσσικό προϊόν. Κατά βάση λειτουργεί ως 

δείκτης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές αλλά και της προόδου που 



 

31 

σημειώνουν «φανερώνοντας» τις γνωστικές διαδικασίες που ακολουθούν οι εκπαιδευόμενοι 

στη σταδιακή πορεία εκμάθησης της δεύτερης / ξένης γλώσσας. 

Η ανάλυση λαθών έχει ως σκοπό τον καθορισμό, την αναγνώριση και τον 

προσδιορισμό των αιτιών των λαθών που κάνουν οι μαθητές. Βοηθά, από τη μια, τον 

εκπαιδευτικό να ανακαλύπτει τα εξελικτικά στάδια των μαθητών στην πορεία εκμάθησης 

μιας γλώσσας, τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και να διαφοροποιεί αναλόγως τη διδασκαλία του 

και, από την άλλη, βοηθά τον μαθητή να εντοπίζει το «πού» και το «γιατί» των λαθών του, 

πρακτική που του επιτρέπει να αντιληφθεί τη λογική του λάθους, η οποία θα τον οδηγήσει 

στην αυτονομία 

Σε αυτήν την εξελικτική γλωσσική πορεία, ο κάθε μαθητής συγκροτεί ένα προσωπικό 

σύστημα ενδιάμεσων γλωσσικών παραγωγών, οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως 

προσπάθεια δημιουργικής χρήσης της γλώσσας προς εκμάθηση ακόμα κι αν δεν έχουν την 

ορθή μορφή της γλώσσας-στόχου. Πρέπει ωστόσο τα υποσυστήματα στη διαγλώσσα να 

προσεγγιστούν με κριτική, αναλυτική σκέψη ώστε να μην παγιωθούν ως λανθασμένες 

απολιθωμένες γλωσσικές δομές. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση λαθών αποτελεί μια συγκριτική διαδικασία των 

γλωσσικών συστημάτων του μαθητή, της διαγλώσσας και της γλώσσας στόχου, είναι 

σημαντικό να εξετάσουμε πιο διεξοδικά την έννοια της γλώσσας, της δεύτερης γλώσσας και 

της διγλωσσίας. 

 

Ι. 2 Γλώσσα και γραπτός λόγος 

Στο παρόν κεφάλαιο μελετάται η έννοια της γλώσσας εστιάζοντας στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της. Παράλληλα, προσεγγίζεται το ζήτημα της ορολογίας 

μεταξύ «δεύτερης» και «ξένης»  γλώσσας δεδομένου ότι η διάκρισή τους σηματοδοτεί 

διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Επιπλέον, εξετάζεται το φαινόμενο της 

διγλωσσίας καθώς οι. μαθητές των οποίων τα γραπτά θα αποτελέσουν αντικείμενο της 

εργασίας μας είναι δίγλωσσα ή τουλάχιστον εν δυνάμει δίγλωσσα άτομα. Τέλος, γίνεται, 

διαχωρισμός ανάμεσα στις δύο ποικιλίες της γλώσσας (προφορική και γραπτή) και 

παρουσιάζονται η φύση και οι δυσκολίες του γραπτού λόγου διότι η έρευνα μας βασίζεται σε 

γραπτά κείμενα μαθητών. 
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Ι. 2.1. Η γλώσσα και τα χαρακτηριστικά της 

Η γλώσσα αποτελεί πολύπλοκο και σύνθετο φαινόμενο που σχετίζεται με όλους τους 

τομείς της ανθρώπινης ζωής, γενονός που επιτρέπει την ερμηνευτική του προσέγγιση υπό 

διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η κατάκτηση της γλώσσας εντάσσεται στο πλαίσιο μιας 

δυναμικής διαδικασίας που κινητοποιεί γνωστικές λειτουργίες του ατόμου και εξαρτάται από 

την κοινωνική του δράση και τα ερεθίσματα που δέχεται από το ευρύτερο περιβάλλον. 

Πολλοί γλωσσολόγοι προσπάθησαν, κατά καιρούς, να ορίσουν «τι είναι γλώσσα». Μέσω των 

διαφόρων ορισμών που θα παρουσιάσουμε, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τη γλώσσα 

ως θεμελιώδες στοιχείο της επικοινωνιακής ικανότητας, ως ζωντανό παράγοντα που 

μεταβάλλεται συνεχώς, 

Ο Sapir (1921, στο Lyons, 1992: 21) υποστηρίζει, ότι η γλώσσα είναι μία 

«αποκλειστικά ανθρώπινη και μη ενστικτώδης μέθοδος για να μεταδίδουμε ιδέες, 

συγκινήσεις και επιθυμίες με τη βοήθεια συμβόλων εκουσίως παραγομένων». Στο ίδιο 

πλαίσιο, ο Μπαμπινιώτης (1998: 30) αναφέρει ότι η «γλώσσα είναι ένας κώδικας σημείων 

ορισμένης μορφής (γλωσσικής) με τα οποία επιτυγχάνεται η επικοινωνία των μελών μιας 

γλωσσικής κοινότητας». 

Με άλλα, λόγια, η γλώσσα ορίζεται ως ένα συμβολικό σύστημα επικοινωνίας που 

υπάρχει και μαθαίνεται από τα μέλη της γλωσσικής κοινότητας (Φιλιππάκη - Warburton, 

1992:14). Υπό αυτό το πρίσμα, γίνεται αντιληπτή η σχέση γλώσσας και κοινωνίας καθώς η 

γλωσσική δραστηριότητα αποτελεί κοινωνική λειτουργία. Ο γλωσσολόγος Halliday (1978: 

12) αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνικό άτομο χωρίς γλώσσα και 

γλώσσα χωρίς κοινωνικό άτομο. Κατά συνέπεια, η γλώσσα δημιουργείται και αναπτύσσεται 

σε κοινωνικά πλαίσια και το άτομο βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους μέσω 

των γλωσσικών πραγματώσεων. Πέρα λοιπόν από το ρόλο της γλώσσας που αφορά στην 

ικανοποίηση των επικοινωνιακών αναγκών του ατόμου, αποτελεί παράγοντα διαμόρφωσης 

και έκφρασης ατομικής και συλλογικής ταυτότητας και, ως εκ τούτου, λειτουργεί ως κριτήριο 

κοινωνικής ένταξης ή αποκλεισμού. 

Επιπρόσθετα, αποτελεί βασικό εργαλείο οικοδόμησης και καλλιέργειας της σκέψης 

καθώς και όργανο διαμόρφωσης της προσωπικότητας του κάθε ατόμου (Βάμβουκας, 2004: 

155). Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι η γλώσσα όντας στενά συνδεδεμένη με τον πολιτισμό 

μπορεί να χαρακτηριστεί όχημα έκφρασης της πολιτισμικής πραγματικότητας, ενσωματώνει 

πολιτιστικές αξίες και παραδόσεις και λειτουργεί ως κεντρικό σύμβολο της πολιτισμικής 

ταυτότητας του ατόμου ( Kramsch, 1998: 3). 
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Σύμφωνα με το γλωσσολόγο Saussure, η γλώσσα αντιμετωπίζεται ως ένα σύστημα 

σημείων, το οποίο χωρίζεται στην ομιλία, τη γλώσσα και το λόγο. Αναλυτικότερα, με τον όρο 

ομιλία γίνεται αναφορά στη γλώσσα σαν παγκόσμιο φαινόμενο. Ο όρος <γλώσσα>, 

αντιστοιχεί στο αυθαίρετο σύστημα συμβόλων που περιλαμβάνει τη γραμματική, το 

λεξιλόγιο και τη φωνολογία, ενώ ο λόγος ορίζεται ως η πραγμάτωση του γλωσσικού 

συστήματος από το άτομο σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, ή αλλιώς ικανότητά του να 

επικοινωνεί με έναρθρο λόγο ( Βελούδης, 2008; Φιλιππάκη - Warburton, 1992: 31). 

Ο Labov (στο Ιορδανίδου, 1999: 835}, υπογραμμίζει το δυναμισμό και την 

πολυμορφία του γλωσσικού κώδικα αναφέροντας ότι «η μελέτη της γλωσσικής ποικιλίας 

επιτρέπει τη συγχρονική εξέταση της γλωσσικής μεταβολής, εφόσον η μεταβολή αυτή είναι 

το αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης διαδικασίας όπου εμπλέκονται διαφόρων ειδών παράμετροι 

και μεταβλητές». 

Συνοψίζοντας από τα παραπάνω διαπιστώνεται, ότι η γλώσσα χαρακτηρίζεται ως ένα 

πολύπλοκο συμβολικό σύστημα, ένα ειδικό σύστημα ήχων, κανόνων και εννοιών που 

βρίσκονται σε στενή σχέση μεταξύ τους. Τα γλωσσικά αυτά στοιχεία επιτρέπουν σε άτομα 

της ίδιας γλωσσικής κοινότητας να επικοινωνούν, να μεταδίδουν ιδέες, σκέψεις, να 

εξωτερικεύουν επιθυμίες και συναισθήματα, να μεταβιβάζουν κοινωνική εμπειρία. 

Ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της γλώσσας, ο Lyons (1981: 38-44) 

αναφέρει μεταξύ άλλων, τη δυϊκότητα, την παραγωγικότητα, το αυθαίρετο και τη 

διακριτότητα ή ασυνέχεια. Συγκεκριμένα: 

 Η γλώσσα αποτελεί ένα ιεραρχικά δομικό σύστημα όπου είναι δυνατή η διάκριση 

ενός γλωσσικού στοιχείου σε ανάλυση διαφορετικών επιπέδων: από στοιχειώδεις 

ήχους μέχρι τη σημασία της λέξης (Lyons, 1981: 40). 

 Η παραγωγικότητα βασίζεται στη δυνατότητα παραγωγής φράσεων βάσει των 

κανόνων ορθού σχηματισμού και γραμματικότητας, οι οποίοι καθορίζουν τον τρόπο 

σύνδεσης και σύνταξης των όρων της γλώσσας (Lyons, 1981: 39). 

 Η αυθαιρετότητα της γλώσσας έγκειται στην αυθαίρετη σύνδεση μορφής και 

σημασίας, τη σχέση δηλαδή ανάμεσα στο σημαίνον και το σημαινόμενο (Lyons, 

1992: 38). 

 Η διακριτικότητα σχετίζεται με την αναγνώριση της μορφής μιας λέξης, η οποία αν 

και μοιάζει μορφικά με μία άλλη έχουν διαφορετική σημασία. 

Η σημασία και η αξία της γλώσσας διαφαίνονται μέσω των βασικών λειτουργιών της. 

Συγκεκριμένα, ο Buhler (1934, στο Auroux, 1996} προτείνει τη διάκριση τριών λειτουργιών: 
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 Εκφραστική ή συμπτωματική λειτουργία, έκφραση εσωτερικής κατάστασης και 

συναισθημάτων. 

 Επισημαντική λειτουργία, κραυγή προς σήμανση κινδύνου. 

 Περιγραφική ή αναπαραστατική λειτουργία 

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τις προσεγγίσεις των Auroux (1996: 40), Μακρή 

(2001: 27-28) και Φραγκουδάκη (2003: 22-24) η γλώσσα ως βασικό εργαλείο επικοινωνίας 

ασκεί τις εξής βασικές λειτουργίες: α) αναφορική / δηλωτική / παραστατική, με βασική 

λειτουργία τη μετάδοση πληροφοριών από τον πομπό στο δέκτη,  β) συναισθηματική / 

συγκινησιακή / εκφραστική, όπου ο πομπός εκφράζει συναισθήματα, γ) συνδηλωτική / 

βουλητική / προτρεπτική / κλητική, όταν ο πομπός παρακινεί το δέκτη να σκεφτεί ή να πράξει 

κάτι συγκεκριμένο,  δ) φατική / επαφική, καθώς η γλώσσα χρησιμοποιείται  ως έναρξη ή και 

επιβεβαίωση επικοινωνίας, ε) μεταγλωσσική, όπου η χρήση της γλώσσας εστιάζεται στην 

παροχή διευκρινίσεων και στ) ποιητική με στόχο την επεξεργασία της μορφής του μηνύματος. 

 

Ι. 2.2 Αποσαφήνιση των όρων  «δεύτερη» και «ξένη» γλώσσα 

Η διαφοροποίηση που υπάρχει ανάμεσα στη δεύτερη και ξένη γλώσσα έχει ιδιαίτερη 

σημασία καθώς σχετίζεται κυρίως με το επικοινωνιακό πλαίσιο και το βαθμό επαφής με τους 

φυσικούς ομιλητές της γλώσσας αυτής. 

Δεύτερη γλώσσα θεωρείται οποιαδήποτε γλώσσα κατακτά ή μαθαίνει ένα άτομο πέρα 

από τη μητρική του άσχετα από το περιβάλλον εκμάθησης και τον αριθμό άλλων μη 

μητρικών γλωσσών που πιθανώς κατέχει (Ellis, 1994: 12, στο Μπέλλα, 2010: 23). Ως εκ 

τούτου, η δεύτερη γλώσσα ακολουθεί χρονολογικά την πρώτη. Η εκμάθησή της συντελείται 

κυρίως λόγω οικογενειακών ή κοινωνικών συνθηκών και παρόλο που συνιστά συνήθως μια 

μακρά διαδικασία, θεωρείται αναγκαία για την ικανοποίηση βασικών επικοινωνιακών 

αναγκών του ατόμου ( Τριάρχη-Hermann, 2000: 55). 

Ο όρος <ξένη γλώσσα >,αναφέρεται σε κάθε γλώσσα η οποία δεν χρησιμοποιείται στα 

όρια της χώρας στην οποία διδάσκεται ( Τάνης, 2001: 1, στο Τάντση, 2008: 784) και δεν έχει 

εσωτερική λειτουργία στα εδαφικά πλαίσια όπου μαθαίνεται. Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας 

πραγματοποιείται μέσω μαθημάτων και αποτελεί κυρίως προσωπική επιλογή του ατόμου με 

στόχο την ανταπόκριση σε ενδεχόμενες μελλοντικές επικοινωνιακές ανάγκες με 

αλλόγλωσσους. 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι <δεύτερη> χαρακτηρίζεται η γλώσσα η οποία 

κατακτάται σε περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται ως κύρια γλώσσα και πραγματώνει 

συγκεκριμένες λειτουργίες στην κοινωνία, ενώ< ξένη> είναι η γλώσσα που κατακτά ένα 



 

35 

άτομο στο περιβάλλον της μητρικής του. Βάσει αυτής της προσέγγισης, ο βασικός 

διαχωρισμός είναι κατά κύριο λόγο γεωγραφικός. 

Ωστόσο πέρα από αυτό το χαρακτηριστικό, η διάκριση της γλώσσας ως δεύτερης ή 

ξένης εξαρτάται και από άλλους παράγοντες όπως τη χρονική σειρά πρόσκτησης της κάθε 

γλώσσας, το βαθμό γλωσσομάθειας, τη λειτουργική χρήση και τη στάση απέναντι στη 

γλώσσα,το πως δηλαδή ετεροκαθορίζονται και αυτοκαθορίζονται οι αλλοδαποί μαθητές 

(Αμπάτη, 2009: 20). 

Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να παρουσιάσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά της 

δεύτερης γλώσσας καθώς για τους συμμετέχοντες στην έρευνα η ελληνική είναι δεύτερη 

γλώσσα. Συγκεκριμένα, οι Γεωργογιάννης & Χρυσοβαλάντη (2009: 72) σημειώνουν ότι η 

δεύτερη γλώσσα δεν είναι επιλογή του ατόμου, διαθέτει το δικό της γλωσσικό περιβάλλον και 

πολιτισμικό υπόβαθρο καθώς σχετίζεται με τον πολιτισμό της χώρας προέλευσης. 

Ο επιστημονικός κλάδος της Κατάκτησης της Δεύτερης Γλώσσας που συγκεντρώνει 

το ενδιαφέρον γλωσσολόγων, ψυχογλωσσολόγων, γνωστικών ψυχολόγων και εκπαιδευτικών, 

επικεντρώνεται στη διαμόρφωση θεωρίας κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας και στον τρόπο 

εκμάθησης αυτής, μια γνωστική διαδικασία στην πορεία της οποίας πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη οι γλωσσικές, ψυχογλωσσικές, κοινωνιογλωσσικές και νοητικές εκφάνσεις. 

Οι βασικοί τρόποι εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας είναι δύο σύμφωνα με την 

Τριάρχη-Hermann (2000: 134): 

 Φυσική κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας: το άτομο έρχεται σε άμεση, 

καθημερινή επαφή με τους φυσικούς ομιλητές της δεύτερης γλώσσας και τη 

χρησιμοποιεί  προκειμένου να καλύψει τις επικοινωνιακές του ανάγκες 

 Κατευθυνόμενη κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας: η εκμάθηση της δεύτερης 

γλώσσας πραγματοποιείται μέσω συστηματικής διδασκαλίας με συγκεκριμένη 

στοχοθεσία. 

Κατά τη διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας της χώρας υποδοχής, οι γλωσσικά 

διαφέροντες μαθητές προσπαθούν να καλύψουν τρεις βασικές γλωσσικές ανάγκες ( David-

Chnane, 2008 : 31): 

 Η ανάγκη χρήσης της γλώσσας για επικοινωνικούς λόγους, 

 Η ανάγκη χρήσης της επίσημης γλώσσας της χώρας υποδοχής για την κατ’ακτηση 

γνώσεων 

 Η ανάγκη να εξικοιωθούν με την κοινωνικοπολιτισμική διάσταση της γλώσσας με 

σκοπό την κατανόηση της κουλτούρας της χώρας υποδοχής και τη δημιουργία σχέσης 

μεταξύ των δύο πολιτισμών, δηλαδή της χώρας καταγωγής και της χώρας υποδοχής. 
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Η παραπάνω θεώρηση σχετίζεται με το βασικό ερώτημα του τι διδάσκεται στα πλαίσια 

του γλωσσικού μαθήματος και αν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών. Σε θεωρητικό 

επίπεδο, ως κύριος στόχος τίθεται αφενός η κοινωνική πρακτική του γραμματισμού, με στόχο 

την ανάπτυξη προσληπτικών και παραγωγικών δεξιοτήτων και αφετέρου η καλλιέργεια της 

ικανότητας χρήσης διαφόρων τύπων λόγου τόσο στο προφορικό όσο και στο γραπτό επίπεδο 

με σκοπό να μπορεί ο μαθητής να καταστεί ικανός να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 

σχολείου αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. 

Στη διαδικασία εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας είναι σημαντικό να αναφέρουμε το 

μοντέλο της «κοινής υποκείμενης γλωσσικής ικανότητας», που παρουσιάζει τον «εγκέφαλο 

με έναν κοινό χώρο <αποθήκευσης> και των δύο γλωσσών, δείχνοντας έτσι ότι συντελείται 

μεταφορά εννοιολογικής γνώσης και δεξιοτήτων από τη μία γλώσσα στην άλλη» 

(Τσοκαλίδου & Μαλιγκούδη, 2011: 7). Σύμφωνα άλλωστε με την υπόθεση αναπτυξιακής 

αλληλεξάρτησης, η ικανότητα του παιδιού στη δεύτερη γλώσσα εξαρτάται από το επίπεδο 

επάρκειας που έχει αναπτυχθεί στην πρώτη γλώσσα καθώς η όποια πρώτη γλώσσα του 

παιδιού λειτουργεί ενισχυτικά ως προς την εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας. 

Η απόκτηση της ακαδημαϊκής γλωσσικής επάρκειας, όπως ορίζεται από τον Cummins , 

περιλαμβάνει το σύνολο των επικοινωνιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται, προκειμένου να 

μπορέσει ο μαθητής να αντιμετωπίσει τις γνωστικές και ακαδημαϊκές απαιτήσεις της τάξης 

και αποτελεί το κύριο μέσο εξέλιξης και ένταξης στη σχολική και κοινωνική κοινότητα 

(Μήτσης, 1998: 201). 

 

Ι. 2.3 Η έννοια της διγλωσσίας 

Στην παρούσα ενότητα θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε το πολύμορφο φαινόμενο 

της διγλωσσίας και να επισημάνουμε τα διαφορετικά είδη αυτής. Επιπροσθέτως, θεωρείται 

ενδιαφέρον να ερευνήσουμε πώς αντιμετωπίζεται η διγλωσσία στο σχολικό περιβάλλον και 

εάν η δεύτερη γλώσσα καλλιεργείται εις βάρος της πρώτης. 

Ι. 2.3.1 Εισαγωγή 

Η διγλωσσία αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο, εφ’ όσον αποτελεί ένα από τα 

βασικότερα χαρακτηριστικά της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας όπως είναι η συμβίωση 

διαφορετικών γλωσσών και πολιτισμών στον ίδιο χώρο. Παράλληλα αποτελεί ένα 

πολυδιάστατο φαινόμενο καθώς για να επιτευχθεί η οριοθέτησή του θα πρέπει να εξεταστούν, 

μεταξύ άλλων, η επάρκεια που παρουσιάζει το δίγλωσσο άτομο και στις δύο γλώσσες, το 

κριτήριο της χρήσης της μιας ή της άλλης, ο τρόπος κτήσης των γλωσσών, το κοινωνικό τους 
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κύρος και τα γλωσσικά ερεθίσματα του κοινωνικού περιβάλλοντος. Η γλωσσική αυτή 

συνύπαρξη, γίνεται αντικείμενο διεπιστημονικών ερευνών και πολλών προσπαθειών να 

προσεγγιστεί, να οριστεί και να οριοθετηθεί. 

Η διγλωσσία και η δίγλωσση εκπαίδευση αποτελούν κύρια στοιχεία των 

προγραμμάτων της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

 

Ι. 2.3.2 Ορισμός της διγλωσσίας 

Σε γενικές γραμμές, ως <διγλωσσία>, ορίζεται η εναλλακτική χρήση δύο γλωσσών 

από το ίδιο άτομο, το οποίο βιώνει τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης ανάμεσα σε δύο 

κουλτούρες με διαφορετικές αξίες και κοινωνικές νόρμες ( Γεωργογιάννης & Κουνέλη, 2008: 

20). Κατά τον Horn (1990: 15, στο Κανακίδου & Παπαγιάννη, 2009: 56) «η διγλωσσία ως 

κοινωνικό φαινόμενο προέρχεται από τη γλωσσική επικοινωνία-επαφή δύο πληθυσμιακών 

ομάδων, οι οποίες διαφέρουν σε ορισμένα χαρακτηριστικά». Οι ορισμοί που αποδίδονται στη 

διγλωσσία παρουσιάζουν δύο βασικές κατευθύνσεις  (Τριάρχη-Herrmann, 2008: 37): 

 Ορισμοί στους οποίους δίνεται έμφαση στη γλωσσική σημασία του φαινομένου και 

επικεντρώνονται στη γλωσσική ικανότητα του ατόμου. 

 Ορισμοί στους οποίους δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη λειτουργικότητα της 

διγλωσσίας. 

Η πρώτη περίπτωση εστιάζει στο γλωσσολογικό πεδίο και θέτει το ερώτημα του κατά 

πόσο καλά μπορεί το δίγλωσσο άτομο να κατέχει και τις δύο γλώσσες. Η γλωσσική επάρκεια 

του παιδιού επηρεάζεται θετικά ή αρνητικά από μια σειρά παραγόντων (Γουδήρας, 2008: 

139-140).  

Αναλυτικότερα: 

 Το πολιτισμικό υπόβαθρο της χώρας προέλευσης 

 Το κοινωνικό και πολιτιστικό υπόβαθρο της οικογένειας 

 Το στάδιο ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης του παιδιού 

 Η ηλικία προσέλευσης του παιδιού στη χώρα μετανάστευσης 

 Η χρονική διάρκεια παραμονής του παιδιού και της οικογένειας στη χώρα υποδοχής 

 Η διάρκεια της σχολικής φοίτησης και η επιτυχής σχολική ένταξη 

 Η συχνότητα χρήσης της δεύτερης γλώσσας στην οικογένεια, στο σχολείο, στον 

ελεύθερο χρόνο 

 Ο βαθμός της κοινωνικής και πολιτισμικής ένταξης 

 Η συναισθηματική στάση απέναντι στη δεύτερη / ξένη γλώσσα 



 

38 

Στη δεύτερη περίπτωση, η διγλωσσία οριοθετείται στα πλαίσια του ψυχολογικού, 

κοινωνικού και γλωσσολογικού πεδίου, αφού εστιάζει στο πού, πότε και γιατί ένα άτομο 

χρησιμοποιεί τη μητρική  ή την κυρίαρχη γλώσσα ( Σακελλαροπούλου, 2007). 

 

Ι. 2.3.3 Τυπολογία της διγλωσσίας 

Η συστηματοποίηση των διαφορετικών μορφών διγλωσσίας γίνεται βάσει τριών 

κριτηρίων ( Τριάρχη-Herrmann, 2000: 57-58): 

 Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατακτήθηκε η διγλωσσία, όπως η ηλικία ή ο 

τρόπος εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας. 

 Γλωσσολογικά κριτήρια, δηλαδή ο τρόπος σύνδεσης των γλωσσικών συμβόλων και 

των σημασιολογικών εννοιών καθώς και ο βαθμός κατοχής του κάθε συστήματος. 

 Κριτήρια επίδρασης στην ανάπτυξη του δίγλωσσου ατόμου, ανάλυση δηλαδή των 

επιπτώσεων που έχει η διγλωσσία στη γλωσσική, γνωστική, συναισθηματική και 

κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου. 

Αναφορικά με την ηλικία κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας η διγλωσσία διακρίνεται 

σε α) ταυτόχρονη και διαδοχική και β) πρώιμη και μεταγενέστερη. 

Ειδικότερα, στην ταυτόχρονη ή διαφορετικά γνήσια διγλωσσία, το παιδί μεγαλώνει με 

δύο γλώσσες και μαθαίνει να μιλά τα δύο γλωσσικά συστήματα σε πρώιμο στάδιο. Στη 

διαδοχική διγλωσσία, το παιδί μαθαίνει μια δεύτερη γλώσσα αφού έχει ήδη αναπτύξει σε 

μεγάλο βαθμό την πρώτη. Πρώιμη θεωρείται όταν η δεύτερη γλώσσα μαθαίνεται στην 

προεφηβική ηλικία ενώ μεταγενέστερη διγλωσσία, όταν η δεύτερη γλώσσα μαθαίνεται κατά 

την εφηβική ηλικία ή μετά από αυτή ( Τριάρχη-Herrmann, 2000: 59). 

Ο τρόπος που κατακτάται η δεύτερη γλώσσα, οδηγεί στη διάκριση δύο μορφών  

διγλωσσίας: φυσική και πολιτισμική. Η διγλωσσία ορίζεται ως< φυσική>, όταν η κατάκτηση 

της δεύτερης γλώσσας γίνεται κάτω από φυσικές συνθήκες μέσω της καθημερινής 

επικοινωνίας με μητρικούς ομιλητές. Η< πολιτισμική>,< κατευθυνόμενη> ή <σχολική – 

τεχνητή διγλωσσία>, αναφέρεται σε άτομα που ανήκουν σε γλωσσικές πλειονότητες, τα 

οποία μαθαίνουν μια δεύτερη ή ξένη γλώσσα με τη βοήθεια φροντιστηριακών ή σχολικών 

μαθημάτων. 

Ως προς τα γλωσσολογικά κριτήρια διακρίνονται τρεις τύποι διγλωσσίας  ( Κανακίδου 

& Παπαγιάννη, 2009: 56-57): 

 Η σύνθετη διγλωσσία, η ταυτόχρονη δηλαδή κατάκτηση δύο γλωσσών. Το άτομο 

διαθέτει ένα σύστημα όπου έχουν αποθηκευτεί στοιχεία και των δύο γλωσσικών 



 

39 

συστημάτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, για την ίδια σημασιολογική έννοια υπάρχουν δύο 

παράλληλες εκφράσεις. 

 Η συντονισμένη διγλωσσία, όπου το άτομο γνωρίζει ήδη μια γλώσσα, συνεπώς κατέχει 

ένα γλωσσικό σύστημα επεξεργασίας και αρχίζει την εκμάθηση μιας δεύτερης 

γλώσσας αναπτύσσοντας έναν δεύτερο αποθηκευτή. Άρα, γλωσσικά σύμβολα και 

έννοιες απομνημονεύονται ξεχωριστά. 

 Η υπαγόμενη διγλωσσία, όπου το άτομο έχει ήδη αναπτύξει το προσωπικό του 

γλωσσικό σύστημα, όταν ξεκινά η διαδικασία εκμάθησης μιας άλλης γλώσσας. Σε 

αυτήν την περίπτωση, το άτομο δε διαθέτει ξεχωριστό αποθηκευτή, καθώς γλωσσικά 

στοιχεία και έννοιες «φιλτράρονται» από το ήδη διαμορφωμένο σύστημα. Συνεπώς, οι 

δομές της δεύτερης γλώσσας υποτάσσονται στις αντίστοιχες της πρώτης. 

Έχοντας ως γνώμονα τις επιδράσεις της διγλωσσίας σε διάφορους τομείς της ανάπτυξης του 

παιδιού, ο Lambert (1975, στο Τριάρχη-Herrmann, 2000: 66), διακρίνει την< προσθετική> 

και την < αφαιρετική >διγλωσσία. Κατά την προσθετική διγλωσσία, η γλώσσα προέλευσης 

και η γλώσσα-στόχος αναπτύσσονται παράλληλα, το άτομο κατακτά δεξιότητες και 

ικανότητες και στα δύο γλωσσικά συστήματα, γεγονός που έχει άμεση θετική επίδραση στην 

ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Στην περίπτωση της αφαιρετικής διγλωσσίας, ασκείται 

πίεση προκειμένου να περιοριστεί η χρήση της πρώτης γλώσσας έχοντας ως αποτέλεσμα την 

επιβράδυνση της γλωσσικής ανάπτυξης του ατόμου. 

Αξίζει να αναφερθεί και το φαινόμενο της <διπλής ημιγλωσσίας>, κατά την οποία το 

δίγλωσσο άτομο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις γλωσσικές απαιτήσεις του περιβάλλοντός 

του, καθώς δεν έχει αναπτύξει και καλλιεργήσει επαρκώς τις απαιτούμενες ικανότητες και 

δεξιότητες ούτε στο ένα ούτε στο άλλο γλωσσικό σύστημα επηρεάζοντας κατ’ αυτόν τον 

τρόπο τη διαδικασία κοινωνικοποίησης και την ανάπτυξη της σκέψης του (Τριάρχη-

Herrmann, 2008: 41). 

 

Ι. 2.3.4 Διγλωσσία στο σχολείο 

Κάνοντας αναφορά στη διγλωσσία στα πλαίσια της σχολικής κοινότητας, γίνεται 

διαχωρισμός ανάμεσα στην εμπειρία της διγλωσσίας που επιβάλλεται και σε αυτήν που 

επιλέγεται. Στην πρώτη περίπτωση, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο ο αλλόγλωσσος 

μαθητής εκπαιδεύεται μέσω μιας δεύτερης γλώσσας ενώ στη δεύτερη περίπτωση μελετάται ο 

τρόπος με τον οποίο οργανώνεται η διδασκαλία των μαθητών - μελών της κυρίαρχης ομάδας, 

μέσω δύο ή περισσοτέρων γλωσσών ( Σκούρτου, 2005
β
).  
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Η γλωσσική πολιτική που ακολουθείται για τη διδασκαλία των γλωσσών ως 

γνωστικών αντικειμένων και ως μέσων διδασκαλίας συνοψίζεται, σε διεθνές επίπεδο, στα 

εξής μοντέλα διδασκαλίας (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 2009: 62): 

 Το μάθημα πραγματοποιείται αποκλειστικά στην κυρίαρχη γλώσσα του σχολείου, 

γεγονός που δημιουργεί αισθήματα ανασφάλειας στους αλλοδαπούς μαθητές. 

 Το μάθημα γίνεται στη μητρική γλώσσα των μαθητών αποκλείοντας τους από τις 

άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

 Το μάθημα γίνεται στην πρώτη γλώσσα των μαθητών ενώ η κυρίαρχη γλώσσα του 

κράτους προσφέρεται ως γνωστικό αντικείμενο επιλογής, με αποτέλεσμα την ατελή 

εκμάθησης της επίσημης γλώσσας. 

 Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην αρχή της φοίτησης των παιδιών στη μητρική 

τους γλώσσα και σταδιακά αντικαθίστανται από την επίσημη γλώσσα 

(υποκαταστατικό μοντέλο). 

 Τα μαθήματα γίνονται στην επίσημη γλώσσα του κράτους και η μητρική γλώσσα των 

μαθητών προσφέρεται ως αντικείμενο επιλογής, πρακτική που οδηγεί στη βαθμιαία 

εξασθένιση χρήσης της μητρικής γλώσσας. 

 Η παράλληλη χρήση των δύο γλωσσών, ως γνωστικά αντικείμενα και ως μέσα 

διδασκαλίας, θεωρείται το ιδανικό μοντέλο στα πλαίσια μιας πολυπολιτισμικής, 

πολυγλωσσικής κοινωνίας, δεδομένου ότι στοχεύει στο διγλωσσικό αλφαβητισμό και 

συντελεί στο εμπλουτισμό της κοινωνίας (μοντέλο διατήρησης). 

Ο ρόλος του σχολείου ως εκπαιδευτικού θεσμού, συνίσταται στην ανάπτυξη των 

γλωσσικών δεξιοτήτων και στην καλλιέργεια της σκέψης, στη διαμόρφωση της ταυτότητας, 

στη δυναμική αξιοποίηση των πολιτισμικών και γλωσσικών διαφορών και στην παροχή ίσων 

ευκαιριών για όλους τους μαθητές. Ωστόσο η γλωσσική διαφορά, αντιμετωπίζεται συχνά ως 

γλωσσικό έλλειμμα, με αποτέλεσμα την υιοθέτηση του μοντέλου της αφομοίωσης με φυσικό 

επακόλουθο τη συρρίκνωση της διγλωσσίας. Με άλλα λόγια, η διγλωσσία των μεταναστών 

μαθητών να αποτελεί ενδιάμεσο στάδιο προς τη γλωσσική μετατόπιση  (languageshift) και 

την αντικατάσταση της διγλωσσίας από μιας νέας μορφής μονογλωσσίας, όπου κυριαρχεί η 

δεύτερη γλώσσα (Σκούρτου, 2002). 

Το σύγχρονο ελληνικό σχολείο, παρόλο που προσανατολίζεται και αποσκοπεί στη 

διατήρηση της εθνοπολιτικής και γλωσσικής ταυτότητας των αλλοδαπών μαθητών, 

εξακολουθεί να διδάσκει την ελληνική ως μητρική γλώσσα, θεωρώντας την πρακτική αυτή 

προϋπόθεση για την ομαλή κοινωνική τους ένταξη. Η αποκλειστική εγγραματοσύνη στην 

κυρίαρχη γλώσσα  στερεί τους αλλοδαπούς μαθητές από το δικαίωμα στην καλλιέργεια της 
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γλωσσικής και πολιτιστικής τους ταυτότητας, τους καταδικάζει σε περιθωριοποίηση και 

λειτουργεί αρνητικά στη σχολική τους επίδοση. 

Η σχολική πρόοδος, εξαρτάται κυρίως από την αλληλεπίδραση του δίγλωσσου μαθητή 

με το σχολείο. Από τους  παράγοντες που θεωρούνται υπεύθυνοι για τη σχολική επιτυχία ή 

αποτυχία των δίγλωσσων μαθητών μπορούμε να διακρίνουμε τους εξής: α) ατομικές 

διαφορές (ταλέντο στις γλώσσες ), β) ομοιότητα των γλωσσών του δίγλωσσου μαθητή, γ) 

χρόνος παραμονής στη χώρα υποδοχής, δ) υποστήριξη ή μη από το οικογενειακό περιβάλλον 

και ε) το ίδιο το γεγονός της διγλωσσίας (Σκούρτου, 2005
β
). 

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο οποίος πρέπει να δημιουργεί 

τέτοιες μαθησιακές συνθήκες που θα επιτρέπουν την αξιοποίηση της γλωσσικής γνώσης των 

αλλοδαπών μαθητών. Επίσης, με την προώθηση της εξατομικευμένης υποστήριξης των 

δίγλωσσων μαθητών διευκολύνονται οι διαδικασίες κατανόησης και παραγωγής τόσο στον 

προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο της κυρίαρχης γλώσσας. Τα τελευταία χρόνια η εστίαση 

του γλωσσολογικού ενδιαφέροντος στρέφεται προς το γραπτό λόγο (Χαραλαμπάκης, 1994: 

37-39), ο οποίος έχει ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση και του οποίου τη δομική 

λειτουργικότητα θα αναλύσουμε στη συνέχεια.  

 

Ι. 2.4 Γραπτός λόγος 

Η προφορική και γραπτή γλώσσα αποτελούν τις δύο βασικές μορφές της γλωσσικής 

επικοινωνίας, οι οποίες εξυπηρετούν διαφορετικές κοινωνικές περιστάσεις και συνεπώς 

διαφορετικούς στόχους. Ο προφορικός λόγος περιλαμβάνει την ακρόαση και την ομιλία, ενώ 

ο γραπτός την ανάγνωση και τη γραφή, δεξιότητες που αντιστοιχούν στους βασικούς τρόπους 

παραγωγής και πρόσληψης του λόγου ( Πολίτης, 2006). 
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Το ακόλουθο σχήμα οπτικοποιεί τη διάκριση μεταξύ των δύο συστημάτων της 

ανθρώπινης επικοινωνίας, σύμφωνα με την οποία ο προφορικός λόγος κωδικοποιεί άμεσα την 

πραγματικότητα μέσω των ηχητικών σημείων και ο γραπτός λόγος, που έπεται του 

προφορικού, κωδικοποιεί έμμεσα την πραγματικότητα μέσω των γραπτών συμβόλων 

(Βάμβουκας, 1999
α
: 191-192). 

 

 

Εικόνα 2 : Διάκριση προφορικού – γραπτού λόγου 

Αντιμετωπίζοντας τις δύο μορφές σαν συγκρίσιμα μεγέθη, οφείλουμε να αναφέρουμε 

την αρχή της προτεραιότητας του προφορικού λόγου: i) ο προφορικός λόγος προηγείται 

ιστορικώς του γραπτού (ιστορική προτεραιότητα), ii) τα συστήματα γραφής βασίζονται σε 

μονάδες του προφορικού λόγου ( δομική προτεραιότητα), iii) ο μαθητής κατακτά αρχικώς την 

προφορική μορφή της γλώσσας ( βιολογική προτεραιότητα)  και iv) ο προφορικός λόγος 

χρησιμοποιείται για περισσότερους σκοπούς και ευνοείται η χρήση του από την ανάπτυξη της 

τεχνολογίας ( λειτουργική προτεραιότητα : Βελούδης, 2008). 

Πέρα από τις διαφορές μεταξύ των δύο μορφών λόγου, είναι προτιμότερο να 

αντιμετωπίζονται ως δύο άκρα ενός <συνεχούς > ( Πολίτης, 2006). Η συνειδητοποίηση των 

λειτουργικών χαρακτηριστικών των δύο αυτών μορφών συμβάλλει στο να παράξει ο μαθητής 

ως πομπός κατάλληλα μηνύματα, αλλά και να αξιολογεί ως δέκτης  προφορικά και γραπτά 

μηνύματα που λαμβάνει. Η κατανόηση και παραγωγή του γραπτού λόγου προϋποθέτει 

συστηματική διδασκαλία και «απαιτεί» τη γνώση των ηχητικών σημείων (φωνημάτων) του 

προφορικού λόγου, της φωνηματικο-γραφηματικής τους αντιστοιχίας, καθώς και των 

γραμματικών και συντακτικών κανόνων της γλώσσας ( Βάμβουκας, 1999
β
). 

Συμπληρωματικά, σύμφωνα με τους Alamargot & Chanquoy (2001: 1) για την 

αποτελεσματική παραγωγή γραπτού λόγου είναι απαραίτητη: i) η επιλογή κατάλληλων 

λέξεων για τη διατύπωση της κάθε ιδέας, ii) η ορθή γνώση και εφαρμογή συντακτικών, 
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γραμματικών και ορθογραφικών κανόνων και iii) η σωστή χρήση των σημείων στίξεως και 

των συνδετικών δεικτών προκειμένου να ερμηνευθούν οι σημασιολογικές σχέσεις που 

συνδέουν τις ιδέες  

Ο γραπτός λόγος αποτελεί λοιπόν μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία που 

προϋποθέτει την ενορχήστρωση γνωστικών, μεταγλωσσικών καθώς και οπτικοκινητικών 

δεξιοτήτων ( Σπαντιδάκης, 2004). Κατά συνέπεια, οι διαφοροποιήσεις στις γλωσσικές 

επιδόσεις των μαθητών αποτυπώνονται έντονα στο γραπτό λόγο, διότι πέρα από την 

πολυπλοκότητά του, η συστηματική διδασκαλία του γραπτού λόγου στη σχολική τάξη δεν 

έχει πάντα θετικά αποτελέσματα ( Τάφα, 1995: 13). Οι δυσκολίες αυτές μας απασχολούν στα 

πλαίσια της εργασίας μας καθώς επηρεάζουν αρνητικά όχι μόνο τη σχολική επίδοση αλλά και 

τη συμπεριφορά των μαθητών. 

Πριν παρουσιάσουμε τα όποια γλωσσικά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι ομογενείς 

μαθητές βασιζόμενοι σε ευρήματα παλαιότερων ερευνών, θα επισημάνουμε τα βασικά 

στοιχεία του γραπτού λόγου επιχειρώντας την ανάδειξη της δυναμικής των μηχανιστικών 

δεξιοτήτων κατά την εκτέλεση ανάγνωσης και παραγωγής του γραπτού λόγου. 

 

Ι. 2.4.1 Χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου 

Ο Μήτσης (2004: 70-72) αναλύει τα κυριότερα χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου 

που συνιστούν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του. Ειδικότερα: 

 Η διάρκεια: ο γραπτός λόγος διατηρείται στο χρόνο, γεγονός που επιτρέπει στον 

αναγνώστη να επανέλθει σε σημεία ενός γραπτού κειμένου. 

 Η άνεση αντίδρασης: ο γραπτός λόγος δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να 

αποκωδικοποιεί τα μηνύματα σύμφωνα με τους δικούς του ρυθμούς. 

 Η απόσταση: το γραπτό κείμενο μπορεί να διαβαστεί από άτομα τα οποία δε 

βρίσκονται στο άμεσο – τοπικό ή χρονικό – περιβάλλον του πομπού, 

προσλαμβάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αποθηκευτική λειτουργία. 

 Η συστηματικότητα: ο γραπτός λόγος για να είναι κατανοητός πρέπει να είναι 

πληρέστερος, αναλυτικότερος και συστηματικότερος από τον προφορικό λόγο, 

γεγονός που υπαγορεύει επιμελημένη συνοχή και συνεκτικότητα. 

 Η τυπικότητα: τα γραπτά κείμενα ομαδοποιούνται σε ευρύτερες κατηγορίες κειμένων, 

τα οποία διακρίνονται από κοινά χαρακτηριστικά ως προς τη μορφή και το 

περιεχόμενο. 

Σύμφωνα με τις προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της γλώσσας, ιδιαίτερη σημασία έχει 

ο συνδυασμός της δομικής και κοινωνικής πλευράς της γλώσσας, η ορθή εφαρμογή δηλαδή 
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των γραμματικοσυντακτικών δομών και κανόνων του γλωσσικού συστήματος και η σύνταξη 

του κειμενικού λόγου προσαρμοσμένου στις εκάστοτε επικοινωνιακές ανάγκες. 

Στο πλαίσιο αυτής της λογικής, ο Σπαντιδάκης αναφέρει ότι ο μαθητής συνδυάζει το 

ρόλο του <συγγραφέα> και του <γραμματέα> κατά την παραγωγή γραπτού λόγου. Ως 

<συγγραφέας>,παράγει ιδέες, τις οργανώνει, τις επεξεργάζεται, διαπιστώνει τυχόν αδυναμίες 

και κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις και προσαρμογές έχοντας υπόψη το είδος και το σκοπό 

του κειμένου. Ως< γραμματέας >,εκτελεί τις μηχανιστικές λειτουργίες της παραγωγής του 

γραπτού λόγου φροντίζοντας το λεξιλόγιο,τους ορθογραφικούς και γραμματικοσυντακτικούς 

κανόνες, τα σημεία στίξης και τους τόνους. Στην εικόνα 3 παρουσιάζονται οι δεξιότητες που 

απαιτούνται από το μαθητή-συγγραφέα επιβεβαιώνοντας ότι η συγγραφή κειμένου αποτελεί 

σύνθετη διαδικασία. 

 

Εικόνα 3: Απαιτούμενες δεξιότητες για την παραγωγή γραπτού λόγου 

Για άλλη μια φορά, αξίζει να αναφερθεί ,ότι η εκμάθηση του γραπτού λόγου, τον 

οποίο χρησιμοποιεί ο σημερινός μαθητής για να ολοκληρώσει το 30 με 60% των σχολικών 

του υποχρεώσεων ( Flower, Wallace, Norris&Burnett, 1994), ορίζεται ως βασικός διδακτικός 

στόχος του σχολείου καθώς, αφενός συνδέεται στενά με τη σχολική εξέλιξη και την ανάπτυξη 

κριτικής σκέψης του παιδιού και αφετέρου, αποτελεί προϋπόθεση για την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας ( Πόρποδας, 2002). 

Οι αδυναμίες των μαθητών να ανταποκριθούν στις μαθησιακές απαιτήσεις αναφορικά 

με την παραγωγή γραπτού λόγου, αποτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό ζήτημα με ατομικές, 

κοινωνικές και πολιτιστικές προεκτάσεις ( Bain, Bailet&Moats, 2001), υπογραμμίζοντας την 

αναγκαιότητα για υποστηρικτικές διδακτικές παρεμβάσεις.  
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Ι. 2.4.2 Δυσκολίες του γραπτού λόγου 

Είναι γεγονός ότι η παραγωγή γραπτού λόγου σε μία δεύτερη ή ξένη γλώσσα είναι 

«πιο αφύσικη, πιο δύσκολη και λιγότερο αποτελεσματική απ’ ότι στη φυσική γλώσσα, οι 

εξεταζόμενοι στη Γ2 σχεδιάζουν λιγότερο, ανατρέχουν λιγότερο σε όσα έχουν ήδη γράψει και 

γράφουν με μειωμένη επάρκεια και ακρίβεια από τους συνεξεταζόμενούς τους στη Γ1» ( Silva, 

1993: 668, στο Ηλιοπούλου, 2009: 126). 

Τα προβλήματα παραγωγής του γραπτού λόγου μπορούν να χωριστούν σε δύο γενικές 

κατηγορίες, που ορίζουν την ποιότητα και την ποσότητα του λόγου των μαθητών. 

Συγκεκριμένα: 

 Προβλήματα γνωστικών – μεταγνωστικών δεξιοτήτων (δυσκολίες συγγραφέα) που 

περιλαμβάνουν: 

 Προβλήματα με γνωστικές – μεταγνωστικές δεξιότητες ή διαφορετικά 

προβλήματα σχεδιασμού 

 Προβλήματα βελτίωσης ιδεών 

 Προβλήματα μηχανιστικών δεξιοτήτων (δυσκολίες γραμματέα) που περιλαμβάνουν: 

 Προβλήματα γραφής με το χέρι 

 Προβλήματα ορθογραφίας 

 Προβλήματα λεξιλογίου 

 Προβλήματα στίξης, σύνταξης, τονισμού, χρήσης πεζών – κεφαλαίων 

 

Αναλυτικότερα, προκειμένου να γίνει αντιληπτή η αναγκαιότητα ανάπτυξης –από την 

πλευρά του μαθητή - στρατηγικών και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή γραπτού 

λόγου καθώς και δημιουργίας από την πλευρά του εκπαιδευτικού -αποτελεσματικού 

σχεδιασμού διδασκαλίας και μαθησιακού περιβάλλοντος, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία του γραπτού λόγου όπως αυτά αναφέρονται από τον 

Χατζησαββίδη. Ειδικότερα: 

 Το λόγιο λεξιλόγιο 

 Η χρήση των σημείων στίξεων αντί της επιτόνησης 

 Η αποφυγή χρήση στερεοτυπικών εκφράσεων του προφορικού λόγου 

 Η αποφυγή παρεκβάσεων 

 Η αποφυγή ελλείψεων 

 Η αποφυγή επαναλήψεων 

 Η αποφυγή γεμισμάτων 

 Η χρήση του πλάγιου λόγου 
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 Η χρήση της παθητικής σύνταξης 

 Το ανοίκειο ύφος 

 Η χρήση δευτερευουσών προτάσεων 

 Η παρουσία των υπονοημάτων 

 Τα συμπυκνωμένα νοήματα 

 Η αυστηρή και προσεγμένη σύνταξη 

 Η χρήση μορφολογικών ενδεικτών για επίτευξη μεγάλου βαθμού κειμενικής 

συνάφειας 

 Εφαρμογή των τυπικών χαρακτηριστικών της μορφής που απαιτεί κάθε είδους 

γραπτού κειμένου 

 Η αυστηρή κειμενική δομή 

Τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, τα οποία σχετίζονται με τη δομή και το 

περιεχόμενο του γραπτού κειμένου, το βαθμό κατανόησης των δομικών στοιχείων και το 

επίπεδο εμπέδωσης γλωσσικών κανόνων λειτουργούν ως δείκτες δυσκολιών που 

εμφανίζονται κατά τον έλεγχο της γραπτής δραστηριότητας των μαθητών. 

Αρκετές έρευνες υπογραμμίζουν τα προβλήματα παλιννοστούντων και αλλοδαπών 

μαθητών στο χειρισμό γραπτού λόγου. Σύμφωνα με τους Γκότοβο, Μάρκου και Fehring 

(1984) το 85% των δασκάλων υποστηρίζει ,ότι ο γραπτός λόγος των μεταναστών μαθητών 

παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες. Ο Καραβασίλης (1994) διαπιστώνει, ότι μεγάλο ποσοστό 

των Ελληνοπόντιων μαθητών αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στα γλωσσικά μαθήματα. 

Έρευνα της Τσοκαλίδου (2005) που διεξήχθη σε δημοτικά σχολεία του Βόλου κατά το 

σχολικό έτος 2003-2004, καταγράφει τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

δίγλωσσοι μαθητές στη διαδικασία εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Αρχικά 

αναφέρεται,ότι η κατανόηση εννοιών και η ορθογραφία δυσκολεύουν ιδιαίτερα τους 

δίγλωσσους μαθητές. Επίσης, η σύνταξη και ο γραπτός λόγος αποτελούν πεδία που 

προβληματίζουν τους μαθητές ενώ στη χαμηλότερη θέση της κλίμακας των προβληματικών 

περιοχών είναι ο προφορικός λόγος και το λεξιλόγιο. 

Ο Μάρκου (1984, στο Λεζέ, 2000: 98) βασιζόμενος  στα αποτελέσματα ενός 

ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Αθηνών αναφέρει τις ιδιαιτερότητες στις 

επιδόσεις και τους ρυθμούς προόδου παλιννοστούντων μαθητών: α) δυσκολίες στα γλωσσικά 

μαθήματα αλλά και στα πρακτικά λόγω ανεπαρκούς κατανόησης όρων και εννοιών, β) 

σημαντικές αδυναμίες στην ορθογραφία, τη σύνταξη, τη γραμματική και το λεξιλόγιο, γ) ένας 

μικρός αριθμός μαθητών πετυχαίνει ικανοποιητικούς ρυθμούς προόδου και δ) σύνδεση 
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χαμηλών σχολικών επιδόσεων με αρνητικά συναισθήματα και κίνητρα, μειωμένο εσωτερικό 

ενδιαφέρον και χαμηλή αυτοπεποίθηση. 

Από την άλλη πλευρά κρίνεται ενδιαφέρον να παρουσιάσουμε τα ευρήματα της 

έρευνας των Κωστή & Παπαδοπούλου (2004), όπως αυτά προκύπτουν από τις αναλύσεις των 

απαντήσεων που δόθηκαν από 424 αλλοδαπούς μαθητές γυμνασίου. Είναι σημαντικό να 

εξετάσουμε πώς αποκωδικοποιούνται και ερμηνεύονται τα ζητήματα τα γλωσσικής επάρκειας 

από την οπτική των παιδιών. 

Η εικόνα λοιπόν από τη σκοπιά των προσωπικών εκτιμήσεων των μαθητών αλλάζει, 

αφού το 57% του συνόλου των αλλοδαπών μαθητών δηλώνουν πως δεν αντιμετωπίζει καμία 

δυσκολία στο γραπτό λόγο. Ως προς τη σύνταξη και την ορθογραφία το μεγαλύτερο ποσοστό  

των αλλοδαπών υποστηρίζουν ότι δεν έχουν προβλήματα (56% και το 48% αντιστοίχως). Η 

κατανόηση εννοιών δεν προβληματίζει τους μαθητές σε ποσοστό 70% ενώ υψηλό ποσοστό 

(75%) των ερωτηθέντων αναφέρει ότι δεν έχουν δυσκολίες στο επίπεδο του λεξιλογίου. Στη 

συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι απαντήσεις των ομογενών μαθητών για τις τυχόν 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στα προαναφερθέντα επίπεδα (γραπτός λόγος, σύνταξη, 

ορθογραφία, κατανόηση εννοιών και λεξιλόγιο). 

 

Γραπτός Λόγος 

Βαθμός δυσκολίας Αριθμός μαθητών Ποσοστό μαθητών 

Πάρα πολύ 14 12% 

Αρκετά 10   9% 

Λίγο 37 31% 

Καθόλου 59 49% 

Σύνολο  120 100% 

Σύνταξη  

Βαθμός δυσκολίας Αριθμός μαθητών Ποσοστό μαθητών 

Πάρα πολύ 8 7% 

Αρκετά 14 12% 

Λίγο 37 30% 

Καθόλου 61 51% 

Σύνολο  120 100% 

Ορθογραφία  

Βαθμός δυσκολίας Αριθμός μαθητών Ποσοστό μαθητών 

Πάρα πολύ 8 7% 
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Αρκετά 19 16% 

Λίγο 34 28% 

Καθόλου 59 49% 

Σύνολο  424 100% 

 

Κατανόηση εννοιών 

Βαθμός δυσκολίας Αριθμός μαθητών Ποσοστό μαθητών 

Πάρα πολύ 6 5% 

Αρκετά 11 9% 

Λίγο 26 22% 

Καθόλου 77 64% 

Σύνολο  120 100% 

Λεξιλόγιο 

Βαθμός δυσκολίας Αριθμός μαθητών Ποσοστό μαθητών 

Πάρα πολύ 11 9% 

Αρκετά 14 12% 

Λίγο 28 23% 

Καθόλου 67 56% 

Σύνολο  120 100% 

 

Παρόλο που εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι μπορεί να έχουν διαφορετικές 

προσεγγίσεις και εκτιμήσεις, θεωρείται σημαντικό να επαναπροσδιοριστεί η δυναμική της 

διαδικασίας μάθησης και να μοντελοποιηθούν οι προβληματικές καταστάσεις  προκειμένου 

να οδηγηθούμε στην εξαγωγή συμπερασμάτων υπό τη μορφή διδακτικών προτάσεων.  

 

Ι. 2.5 Σύνοψη 

Το φαινόμενο της διγλωσσίας αποτελεί ένα θέμα με ενδιαφέρον ιδιαίτερα στην εποχή 

μας, αν αναλογιστούμε την πολυπολιτισμική χροιά των σύγχρονων κοινωνιών. Η συνεχής 

μετανάστευση και μετακίνηση πληθυσμών δημιουργεί συνθήκες γλωσσικής ποικιλομορφίας, 

η οποία απαιτεί την υιοθέτηση αποτελεσματικών τρόπων διαχείρισης της γλωσσικής 
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συνύπαρξης. Πέρα ωστόσο από το γλωσσολογικό ενδιαφέρον, αξίζει να επισημάνουμε ότι η 

νέα πολυγλωσσική πραγματικότητα αποκτά διαστάσεις κοινωνικές, πολιτικές ακόμα και 

οικονομικές σε σχέση με το θέμα της ταυτότητας, της κινητικότητας και της κοινωνικής 

συνοχής (Ανδρουλάκης, 2010). 

Ο πολυμορφικός χαρακτήρας και οι διαφορετικές οπτικές προσεγγίσεις της 

διαμορφούμενης κοινωνικής πραγματικότητας οδηγούν, μεταξύ άλλων, στην εξέταση των 

παραγόντων που επηρεάζουν τη χρήση των γλωσσών, στην ανίχνευση του επιπέδου 

γλωσσικής επάρκειας καθώς και στην καταγραφή των δυσκολιών που δυσχεραίνουν την 

‘ιδεατή’ γλωσσική ή και δι-γλωσσική πραγμάτωση. 

Η διγλωσσία ορίζεται ως η γλωσσική ικανότητα προφορικής ή γραπτής έκφρασης με 

σχετική ευχέρεια σε δύο διαφορετικά γλωσσικά συστήματα και προκύπτει όταν έρχονται σε 

επαφή άνθρωποι που μιλούν διαφορετικές γλώσσες. Η επιλογή χρήσης της μιας ή της άλλης 

γλώσσας είναι συνδεδεμένη με διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια, διαφορετικούς ρόλους και 

λειτουργίες. Η χρήση της γλώσσας είναι συνάρτηση του χώρου, των ανθρώπων που 

επικοινωνούν σε αυτόν τον χώρο, του θέματος συζήτησης και της γλώσσας μέσω της οποίας 

διεξάγεται η επικοινωνία ( Fishman, 1971, στο Σκούρτου, 2009: 74). 

Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η φύση της γλώσσας είναι πολυδιάστατη. 

Συμβολίζει και αντιπροσωπεύει αντικείμενα, γεγονότα, ιδέες και συναισθήματα. Πέρα όμως 

από την επικοινωνιακή λειτουργικότητα, σχετίζεται με τον καθορισμό και τη συγκρότηση της 

ταυτότητας του κάθε ατόμου, αποτελεί μέσο κοινωνικής ένταξης και συνδέεται με στάσεις 

και αναπαραστάσεις. 

Οι γλωσσικές πραγματώσεις των ατόμων των οποίων η μητρική γλώσσα είναι 

διαφορετική από την κυρίαρχη αποτελούν αντικείμενο μελετών, προκειμένου να 

διαμορφωθούν οι τύποι της διγλωσσίας, να καθοριστούν οι ατομικοί, γνωστικοί και 

κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες από τους οποίους επηρεάζονται και να καταγραφούν σε 

ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο οι γλωσσικές ανεπάρκειες των δίγλωσσων έναντι των 

μονόγλωσσων. Το φαινόμενο της διγλωσσίας χαρακτηρίζεται λοιπόν δικαίως ως 

πολυδιάστατο και πολύμορφο. 

Στο χώρο της εκπαίδευσης, η ένταξη των παιδιών των μεταναστών και η προώθηση 

της εκμάθησης της γλώσσας της χώρας υποδοχής αποτελούν δύο ιδιαίτερα ζητήματα. 

Θεωρείται επιτακτική ανάγκη η διαμόρφωση μιας γλωσσικής εκπαιδευτικής πολιτικής που να 

σέβεται το διγλωσσικό υπόβαθρο των μαθητών, δηλαδή τη μητρική/πρώτη γλώσσα του κάθε 

μαθητή και την επίσημη γλώσσα του εκπαιδευτικού συστήματος. 
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Οι προσδιορισμοί πρώτη και δεύτερη γλώσσα παραπέμπουν κυρίως στη χρονική σειρά 

εμφάνισης καθώς η πρώτη γλώσσα είναι αυτή που χρησιμοποιείται στο σπίτι πριν το παιδί 

ενταχθεί στη σχολική κοινότητα ενώ η δεύτερη αντιπροσωπεύει τη γλώσσα του σχολείου – 

ως αντικείμενο και μέσο διδασκαλίας - και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. 

Τόσο η διατήρηση και ενδυνάμωση της πρώτης γλώσσας των μαθητών όσο και η 

εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για την καλλιέργεια 

της πολιτιστικής ταυτότητας, την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και την επίτευξη της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης και της σχολικής επιτυχίας. 

Συνεπώς, ο ερευνητικός φακός θα εστιάσει στη συνέχεια στο πεδίο της εκμάθησης της 

ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας και των βασικών στόχων που πρέπει να επιτευχθούν 

κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας της. Επιπροσθέτως, θα διερευνήσουμε τη γλωσσική και 

επικοινωνιακή ικανότητα ως καθοριστικό παράγοντα στην κατάκτηση της γλώσσας-στόχου 

και την εξασφάλιση υψηλής σχολικής επίδοσης. 

 

Ι. 3 Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα 

Στο παρόν κεφάλαιο μελετώνται η διδασκαλία και οι παράγοντες που επηρεάζουν την  

εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η 

παρουσίαση των δεξιοτήτων, η κατάκτηση των οποίων επιτρέπει να επιτευχθεί μια 

αποτελεσματική γλωσσική επικοινωνία. Κλείνοντας υπογραμμίζεται η σημασία της 

γλωσσικής καλλιέργειας, ώστε κάθε μαθητής να έχει πρόσβαση στη σχολική γνώση 

ελαχιστοποιώντας τη σχολική αποτυχία. 

 

Ι. 3.1 Η εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας 

Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα παρουσιάζεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

ζητήματα σχετικά με τη διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας λόγω 

της έλευσης μεγάλου αριθμού αλλοδαπών, για τους οποίους η ελληνική γλώσσα δεν είναι η 

μητρική. Λαμβάνοντας υπόψη αφενός, ότι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας είναι 

ουσιαστικής σημασίας για τους αλλοδαπούς μαθητές για την οικοδόμηση της σχολικής 

γνώσης, και, αφετέρου, ότι η διδασκαλία της δεύτερης ή ξένης γλώσσας χρήζει ιδιαίτερης 

προσοχής καθώς απευθύνεται σε πληθυσμούς με μαθησιακή ανομοιογένεια είναι απαραίτητη 

η ολόπλευρη μελέτη της διαδικασίας ενεργοποίησης του μηχανισμού εκμάθησης/κατάκτησης 

της γλώσσας. 
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Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να αναφέρουμε, ότι η αντιμετώπιση της ελληνικής ως 

δεύτερης ή ξένης γλώσσας με κριτήριο την «αλλογένεια» του πληθυσμού ή την κοινωνική 

διγλωσσία θεωρείται παραπλανητική (Μοσχονάς, 2003: 94). Συγκεκριμένα, η ελληνική που 

διδάσκεται στα μειονοτικά σχολεία μπορεί να θεωρείται ως <ξένη>, καθώς διδάσκεται σε 

αλλογενείς μαθητές, αλλά και ως <δεύτερη>, επειδή οι μαθητές κινούνται σε δίγλωσσο 

περιβάλλον. 

Η συνύπαρξη γηγενών και αλλοδαπών μαθητών δημιουργεί καινούριες συνθήκες στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, οι οποίες υπαγορεύουν διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης 

της διδασκαλίας της γλώσσας καθώς και τη χρήση γλωσσικού διδακτικού υλικού 

αναπροσαρμοσμένου στις ιδιαίτερες ανάγκες των αλλοδαπών μαθητών, με σκοπό την ομαλή 

προσαρμογή των τελευταίων στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον. Η γλωσσική 

ετερογένεια και η διαχείρισή της αποτελούν πλέον αντικείμενο γενικότερου 

γλωσσοπαιδαγωγικού προβληματισμού αναφορικά με τη διδασκαλία της ελληνικής ως 

δεύτερης ή ξένης γλώσσας. 

Έγιναν προσπάθειες μαθησιακής υποστήριξης των αλλόφωνων μαθητών προκειμένου 

να ικανοποιηθούν οι ιδιαιτερότητές τους κυρίως μέσω της δημιουργίας των Τάξεων 

Υποδοχής, των Φροντιστηριακών Τμημάτων – παρά τις όποιες δυσκολίες όπως αυτές 

αναφέρονται από τον Νικολάου (2000) - αλλά και των Διαπολιτισμικών Σχολείων. Ως 

βασικός στόχος, ορίζεται η κατάκτηση της γλωσσικής ικανότητας, της δυνατότητας δηλαδή 

αναγνώρισης και παραγωγής εκφωνημάτων, που σέβονται τους γραμματικο-συντακτικούς 

κανόνες και λειτουργούν σωστά στο επικοινωνιακό κοινωνικό πλαίσιο. Ωστόσο η χρήση ενός 

σχολικού εγχειριδίου σχεδιασμένο για μαθητές φυσικούς ομιλητές της ελληνικής γλώσσας, η 

διδασκαλία της ελληνικής με τον ίδιο τρόπο σε μαθητές με διαφορετικές γλωσσικές 

καταβολές ή διαφορετικά επίπεδα ελληνομάθειας ή με άλλα λόγια ο ομοιογενής τρόπος 

προσφοράς της γνώσης  (Βασιλείου, 2007) αποτελεί βασικό εμπόδιο στην πορεία εκμάθησης 

της γλώσσας. Η διαδικασία δυσχεραίνεται περισσότερο από την πεποίθηση ορισμένων 

εκπαιδευτικών, ότι οι δίγλωσσοι μαθητές κουβαλούν ένα είδος ελλείμματος σε σχέση τους 

έλληνες συμμαθητές τους (Σκούρτου, 2000). 

Σύμφωνα με τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της δεύτερης ή 

ξένης γλώσσας, οι παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας είχαν επίκεντρο τη γλωσσική πλευρά 

του λόγου, ενώ με τη στροφή στην επικοινωνιακή του διάσταση υιοθετηθήκαν νέες 

διδακτικές πρακτικές. Συγκεκριμένα, η παραδοσιακή προσέγγιση ταυτίζει τη γνώση της 

γλώσσας με τη γνώση και κατοχή της γραμματικής και θεωρεί το μαθητή παθητικό δέκτη της 

διδακτικής διαδικασίας ( Γεωργογιάννης, 2009: 27-29). Αργότερα, η άμεση προσέγγιση, 
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στοχεύει στην έκθεση σε γλωσσικά ερεθίσματα και την άμεση χρήση της γλώσσας-στόχου 

(ibid: 30). Στη δεκαετία του ’60 αναπτύσσεται η ακουστικοπροφορική προσέγγιση, η οποία 

αντιμετωπίζει τη γλώσσα ως μια μορφή συμπεριφοράς και στηρίζει την εκμάθησή της στη 

λογική του σχήματος ερέθισμα – αντίδραση, με σκοπό την ανάπτυξη γλωσσικών 

αυτοματισμών στη νέα γλώσσα ( ibid: 35), ενώ η υιοθέτηση της επικοινωνιακής προσέγγισης 

εστιάζει στις επικοινωνιακές λειτουργίες της γλώσσας επιδιώκοντας την ανάπτυξη της 

επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών (ibid: 46). Οι βασικές αρχές της προσέγγισης αυτής 

είναι: i) η αρχή της επικοινωνιακής χρήσης της γλώσσας καθώς η γλώσσα αποτελεί το βασικό 

μέσο της διαπροσωπικής επικοινωνίας,  ii) η αρχή της σκόπιμης χρήσης του γλωσσικού 

κώδικα που υπογραμμίζει την αποτελεσματική χρήση της γλώσσας για την επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων και iii) η αρχή της πρόκλησης του ενδιαφέροντος, όπου το διδακτικό 

υλικό ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών ( ibid: 47). 

Μέσω της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, θα πρέπει να παρέχονται 

τα μέσα ώστε οι αλλόγλωσσοι μαθητές, όπως άλλωστε και οι γηγενείς συνομήλικοί τους, να 

μπορούν: 

α) να αποκτήσουν την υψηλότερη δυνατή επάρκεια σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες 

ως το τέλος της βασικής τους εκπαίδευσης, 

β) να είναι σε θέση να κατανοούν, να μελετούν και να εμπλέκονται ενεργά σε όλα τα 

γνωστικά αντικείμενα και 

γ) να έχουν την ευκαιρία/δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους μετά τη βασική 

εκπαίδευση (Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση, 2011: 148). 

Στον τομέα της διδασκαλίας, αξίζει να επισημανθούν στο σημείο αυτό με συνοπτικό 

τρόπο τα στοιχεία που διαφοροποιούν τη μητρική, τη δεύτερη και την ξένη γλώσσα σύμφωνα 

με την Κατσιμαλή, (1999: 231): 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ 
ΞΕΝΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ 

Χαρακτηριστικά 

μαθητών 
Γ1 Γ2 Γ3 

επικοινωνούν 

προφορικά 
πολύ καλά λίγο καθόλου 

κατέχουν τη δομή / 

σύστημα της γλώσσας 

υπάρχει στο 

υποσυνείδητο 
ελλιπές, λανθασμένο καθόλου 

πολιτισμικά στοιχεία 
βιώνουν πολιτισμικά 

στοιχεία 
υπάρχουν ακούσματα 

παθητικοί 

παρατηρητές 

Σκοπός της 

γλωσσικής 

συνειδητοποίηση της 

δομής 

σταθεροποίηση της 

δομής 
παρουσίαση 
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διδασκαλίας 

 
επέκταση του κώδικα 

ενίσχυση πολιτισμικών 

στοιχείων 
Άσκηση 

 
αποτελεσματική 

χρήση 

ευαισθητοποίηση σε 

διαφορετικά κειμενικά 

περιβάλλοντα 

παραγωγή 

Πίνακας 1 : Διαφοροποιητικά στοιχεία μεταξύ μητρικής, δεύτερης και ξένης γλώσσας 

Η ανωτέρα κωδικοποιημένη παρουσίαση μας δίνει το ερέθισμα να επικεντρωθούμε 

στην εξέταση των ειδικότερων στόχων της διδασκαλίας μιας γλώσσας τους οποίους 

καλούνται τα επιτύχουν τα εκπαιδευτικά συστήματα. Αναλυτικότερα (Παπαδογιαννάκης, 

1999: 208-209): 

α) η απόκτηση συνείδησης των γλωσσικών μηχανισμών και δομών που 

χρησιμοποιούνται κατά την επικοινωνία. Συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό σύστημα στοχεύει 

στη βαθμιαία κατάκτηση των επιμέρους επιπέδων που συγκροτούν τη γλώσσα, δηλαδή την 

καλλιέργεια του φωνολογικού, μορφολογικού, δομικού, λεξιλογικού και σημασιολογικού 

επιπέδου. 

β) ο εμπλουτισμός και η διερεύνηση του γλωσσικού κώδικα σε όλα τα επίπεδα, ειδικώς 

δε στο λεξιλόγιο. Μέσω της επαφής και επεξεργασίας κειμένων επιδιώκεται η μετατροπή της 

μη συνειδητής γνώσης της γλώσσας σε συνειδητοποιημένη γνώση. 

γ) η διερεύνηση των ορίων της λεκτικής επικοινωνίας, όπου ο μαθητής καλείται να 

εξοικειωθεί με τη γλωσσική ποικιλότητα, τη γλωσσικά εκφραζόμενη προθετικότητα του 

πομπού και να συνειδητοποιήσει τους μηχανισμούς της γλωσσικής χειραγώγησης. 

δ) η ενδυνάμωση της ικανότητας των μαθητών στην παραγωγή και πρόσληψη κειμένων, 

με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση των μηχανισμών της γλώσσας που οδηγεί στη 

συνειδητοποίηση του πολιτισμικού φορτίου της γλώσσας. 

ε) η ανάπτυξη της ικανότητας για αυτόνομη μάθηση, ο μαθητής δηλαδή αναλαμβάνει 

περισσότερο έλεγχο για τη μάθησή του, μια διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας η 

γλώσσα αποτελεί ένα γνωστικό εργαλείο. 

στ) η αγωγή στη δημιουργικότητα, η οποία στοχεύει στη δημιουργική διάσταση της 

σκέψης και της γλωσσικής έκφρασης του μαθητή τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό 

επίπεδο. 

Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει ,ότι ο ρυθμός εκμάθησης μιας δεύτερης 

γλώσσας επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να διαχωριστούν σε i) 

ατομικούς, οι οποίοι αφορούν την προσωπικότητα, τα συναισθήματα για τη γλώσσα-στόχο 

και τις ικανότητες του ατόμου,ii) γλωσσικούς, καθώς ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη 

διαδικασία εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας παίζει η μητρική γλώσσα του μαθητή (η 
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συγγένεια των δύο γλωσσικών κωδίκων και ο βαθμός κατοχής της πρώτης) και τα γλωσσικά 

ερεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον και iii) κοινωνικούς, που εστιάζουν στην επαφή 

με τους αυτόχθονες ομιλητές, το χρόνο μετανάστευσης, το επίπεδο μόρφωσης και τη διάρκεια 

παραμονής (Τριάρχη-Hermann, 2000: 181-182; Τριάρχη-Hermann, 2008: 51-55; 

Γεωργογιάννης & Μανίκα, 2009: 117-118). 

Στην ίδια φιλοσοφία, καταγράφονται με αναλυτικό τρόπο στο Πρόγραμμα Σπουδών 

για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στην υποχρεωτική εκπαίδευση (2011: 150) οι 

παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν θετικά ή αρνητικά στη διαδικασία εκμάθησης της ελληνικής 

ως δεύτερης γλώσσας: 

 Η ηλικία των αλλοδαπών μαθητών παίζει σημαντικό ρόλο. Η ένταξη και προσαρμογή 

των παιδιών που εισάγονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε μικρή ηλικία 

πραγματοποιείται πιο ομαλά και ισόρροπα. 

 Το διάστημα διαμονής των μαθητών στην Ελλάδα: όσο μεγαλύτερη είναι η εμπλοκή 

των μαθητών σε ποικίλες αυθεντικές επικοινωνιακές περιστάσεις και όσο 

περισσότερα είναι τα γλωσσικά ερεθίσματα του περιβάλλοντος, τόσο μεγαλύτερη 

είναι η εξοικείωση των μαθητών με την ελληνική γλώσσα, καθώς τους δίνεται η 

ευκαιρία να μάθουν τους βασικούς μηχανισμούς της νέας γλώσσας, να ανακαλύψουν 

τις δομές και τις λειτουργίες της. 

 Τα κίνητρα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, τα οποία σχετίζονται με την ένταξη 

των παιδιών στη σχολική τάξη και την ευρύτερη κοινωνία. Ειδικότερα, τα θετικά 

κίνητρα βοηθούν τους μαθητές σε ψυχολογικό επίπεδο να νιώσουν ασφάλεια και 

σιγουριά για τη συνέχιση των σπουδών τους και αποδοχή από τη χώρα που 

φιλοξενούνται. Επιπλέον, τα κίνητρα επιδρούν τόσο στο ρυθμό όσο και στο 

αποτέλεσμα της μαθησιακής διαδικασίας εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας. 

 Ο βαθμός ανάπτυξης της μητρικής γλώσσας θεωρείται καθοριστικής σημασίας: 

έρευνες αποδεικνύουν ότι η ισόρροπη ανάπτυξη των δύο γλωσσικών συστημάτων 

προσφέρει στα δίγλωσσα παιδιά γλωσσικά οφέλη και τα βοηθούν να αποκτήσουν 

μεταγλωσσική συνείδηση. 

 Ο γραμματισμός των μαθητών στη μητρική τους γλώσσα, η οργανωμένη δηλαδή 

εκμάθηση της πρώτης γλώσσας αποτελεί ευνοϊκή προϋπόθεση για μια επιτυχημένη 

εκμάθηση της δεύτερης καθώς λειτουργεί ως σταθερή βάση για τη δόμηση του νέου 

γλωσσικού κώδικα. 

 Η εξοικείωση των μαθητών με τους τρόπους και τα μέσα γραμματισμού σε 

διαφορετικές γλώσσες συμβάλλει στην επίγνωση της λειτουργίας της γλώσσας, στην 
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ευχερέστερη εκμάθηση άλλων γλωσσών, στην αυξημένη συναίσθηση της γλωσσικής 

δημιουργικότητας και στην ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων. 

 Ο βαθμός της προηγούμενης μη συστηματικής/τυχαίας έκθεσης των μαθητών στην 

ελληνική γλώσσα. 

 Η χρήση της γλώσσας-στόχου στο οικογενειακό, συγγενικό και φιλικό περιβάλλον. 

 Η επίδραση προσωπικών τραυματικών εμπειριών που συνδέονται με τους λόγους 

μετανάστευσης των μαθητών. Λόγοι όπως φυσικές καταστροφές, πόλεμοι, 

οικογενειακά προβλήματα, δύσκολες συνθήκες διαβίωσης επηρεάζουν αρνητικά την 

προσπάθεια εκμάθησης της νέας γλώσσας. 

 Η ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών. 

 Η ύπαρξη μορφών στήριξης για την ενίσχυση της ελληνομάθειας. 

 Η ύπαρξη μορφών στήριξης για την ενίσχυση της μητρικής γλώσσας. 

Κατά τη διαδικασία διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, πρέπει 

να λαμβάνονται επίσης υπόψη τα ιδιαίτερα δομικά χαρακτηριστικά της γλώσσας και η 

φυσιογνωμία της και να αντιμετωπίζονται μέσω μιας δυναμικής και όχι τυποποιημένης 

μορφής προσέγγισης (Μήτσης, 1998: 195-197), προκειμένου να επιτευχθεί η γλωσσική 

ικανότητα ή διαφορετικά η γλωσσική δημιουργικότητα. 

Στο επίκεντρο λοιπόν βρίσκονται η γνώση και χρήση της γλώσσας καθώς και οι 

σύγχρονες διδακτικές θεωρήσεις που αντιμετωπίζουν το μαθητή ως κοινωνικό παράγοντα 

έχοντας πάντα κατά νου τις συνθήκες που επηρεάζουν την πρόοδό του. Οι μαθητές για να 

μάθουν να δρουν σε διάφορες περιστάσεις χρειάζεται να διαθέτουν γλωσσικές και 

επικοινωνιακές ικανότητες, οι οποίες αναλύονται στη συνέχεια.  

 

Ι. 3.2 Γλωσσική ικανότητα 

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, η γλώσσα είναι ένα πολύπλοκο σύστημα έχοντας ως 

πρωταρχικό σκοπό την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών επικοινωνίας, την ανταλλαγή ιδεών, 

συναισθημάτων και την καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης. Στα πλαίσια του γλωσσικού 

μαθήματος, η διδασκαλία αποσκοπεί στη γλωσσική καλλιέργεια των μαθητών σεβόμενη τον 

ψυχικό και κοινωνικό χώρο του μαθητικού κοινού και επιδιώκοντας την ενεργό τους 

συμμετοχή προκειμένου να μπορούν να αφομοιώνουν τα μορφωτικά αγαθά. 

Η γλωσσική ικανότητα αφορά στην εσωτερικευμένη γνώση της γλώσσας ως σύστημα. 

Ειδικότερα, συνίσταται σε νοητικές αναπαραστάσεις γλωσσικών κανόνων που διαμορφώνουν 

την εσωτερική γραμματική του ομιλητή, η οποία του επιτρέπει να αναγνωρίζει προτάσεις που 
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είναι γραμματικώς αποδεκτές καθώς και να κατανοεί και να παράγει ένα δυνητικό άπειρο 

αριθμό προτάσεων. Η γλωσσική ικανότητα είναι διαφορετική σε κάθε ομιλητή καθώς 

εξαρτάται από το βαθμό ανάπτυξης του εσωτερικού αυτού γραμματικού μηχανισμού. 

Σύμφωνα με τους Χαραλαμπόπουλο & Χατζησαββίδη (1997: 55) η γλωσσική 

ικανότητα είναι η συνειδητή κατάκτηση του γλωσσικού συστήματος, η γνώση δηλαδή 

φωνολογικών, μορφολογικών, συντακτικών και σημασιολογικών κανόνων, η οποία 

πραγματοποιείται σταδιακά από την παιδική ηλικία μέχρι τη στιγμή της ταύτισης του 

διαμορφούμενου γλωσσικού κώδικα με τη γλώσσα των ενηλίκων. 

Στο ίδιο ρεύμα σκέψης, η Παυλίδου (2008: 82-90), ορίζει τη γλωσσική ικανότητα ως 

γνώση της γλώσσας που αποκτά κάθε φυσικός ομιλητής από τη νηπιακή του ηλικία, 

επιτρέποντας την κατανόηση και την παραγωγή άπειρων γλωσσικών μηνυμάτων. Η γνώση 

αυτή επιμερίζεται στη φωνολογική, γραμματική, συντακτική και σημασιολογική ικανότητα. 

Ο Μήτσης (2014: 8) αναφέρει, ότι η γλωσσική ικανότητα είναι η παραδειγματική 

διάσταση της γλώσσας, δηλαδή η εσωτερική συστηματική οργάνωση των γλωσσικών 

στοιχείων που συνιστά την αόρατη πλευρά της γλώσσας. Αυτό προϋποθέτει την κατοχή του 

γλωσσικού συστήματος, δηλαδή τη μορφή, το περιεχόμενο και τις δομές του κώδικα. 

 

Η ολοκληρωμένη γνώση της γλώσσας καθορίζεται από ένα συνδυασμό δεκαέξι 

γλωσσικών ικανοτήτων κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης (MacNamara, 1967, στο 

Μυλωνά, 2010: 247): 

 Ικανότητες κωδικοποίησης: 

 Ομιλώ: σημασιολογικό, συντακτικό, λεξικό, φωνηματικό 

 Γράφω: σημασιολογικό, συντακτικό, λεξικό, φωνηματικό 

 Ικανότητες αποκωδικοποίησης: 

 Ακούω: σημασιολογικό, συντακτικό, λεξικό, φωνηματικό 

 Γράφω: σημασιολογικό, συντακτικό, λεξικό, φωνηματικό 

Ο Padilla (1977, στο Μυλωνά, 2010: 248) υποστηρίζει ,ότι η ολοκληρωμένη γνώση 

δύο γλωσσών περιγράφεται και οριοθετείται μέσω 32 γλωσσικών ικανοτήτων, δηλαδή 16 για 

κάθε γλώσσα. Η γλωσσική ικανότητα του δίγλωσσου ατόμου εξαρτάται από τη χρήση του 

κάνει και μπορεί αξιολογηθεί σφαιρικά η γλωσσική του απόδοση ή να εξεταστεί το επίπεδο 

των επιμέρους γλωσσικών ικανοτήτων του. 

 

Συγκεκριμένα, η γλωσσική ικανότητα επιμερίζεται σε έξι επιμέρους τομείς σύμφωνα 

με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη γλώσσα (χ.χ: 127):  
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 Λεξιλογική ικανότητα 

 Γραμματική ικανότητα 

 Σημασιολογική ικανότητα 

 Φωνολογική ικανότητα 

 Ορθογραφική ικανότητα 

 Ορθοφωνική ικανότητα 

 

Ι. 3.2.1 Λεξιλογική ικανότητα 

Η λεξιλογική ικανότητα αφορά στη γνώση και την ικανότητα χρήσης του λεξιλογίου 

μιας γλώσσας, το οποίο περιλαμβάνει λεξικά και γραμματικά στοιχεία. Λεξικά στοιχεία 

θεωρούνται προτασιακοί τύποι, ιδιωματισμοί, καθιερωμένες εκφράσεις, σταθεροί 

συνδυασμοί λέξεων και μεμονωμένες λέξεις. Στα γραμματικά στοιχεία ανήκουν κλειστές 

λεξικές κατηγορίες όπως άρθρα, ποσοδείκτες, δεικτικές, προσωπικές, ερωτηματικές και 

κτητικές αντωνυμίες, επιρρήματα, προθέσεις, βοηθητικά ρήματα, σύνδεσμοι και μόρια 

(Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη γλώσσα, χ.χ.: 128-129).  

 

Ι. 3.2.2 Γραμματική ικανότητα 

Η γραμματική ικανότητα περιλαμβάνει τη γνώση και την ικανότητα παραγωγής 

εκφράσεων και προτάσεων σύμφωνα με τις γλωσσικές αρχές. Ειδικότερα, η ικανότητα αυτή 

οριοθετείται τόσο στην εσωτερική οργάνωση των λέξεων όσο και στην οργάνωση των 

λέξεων σε προτάσεις (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη γλώσσα, χ.χ.: 130-133).  

 

Ι. 3.2.3 Σημασιολογική ικανότητα 

Σημασιολογική ικανότητα είναι η ικανότητα ελέγχου της σημασίας των λεξικών και 

γραμματικών στοιχείων. Η λεξική σημασιολογία περιλαμβάνει τη σχέση των λέξεων σε ένα 

κείμενο και τη σχέση των λέξεων μεταξύ τους. Η γραμματική σημασιολογία ασχολείται με 

τις σημασίες γραμματικών στοιχείων, κατηγοριών, δομών και διαδικασιών ενώ η 

πραγματολογική σημασιολογία επικεντρώνεται στη μελέτη των σχέσεων όπως συναγωγή, 

προϋπόθεση, υπονόηση (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη γλώσσα, χ.χ.: 133-134). 

 

Ι. 3.2.4 Φωνολογική ικανότητα 

Η φωνολογική ικανότητα σχετίζεται με τη συνειδητοποίηση και την παραγωγή 

σωστών εκφράσεων σε σχέση με τα: 
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 Τις μονάδες ήχου (φωνήματα) και την πραγμάτωσής τους σε συγκεκριμένα 

περιβάλλοντα (αλλόφωνα) 

 Τα φωνητικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα φωνήματα όπως ηχηρότητα, 

στρογγυλότητα, ρινικότητα και τριβή 

 Τη φωνητική σύσταση των λέξεων (συλλαβική δομή) 

 Τη φωνητική των προτάσεων, δηλαδή την προσωδία 

 Τον τονισμό των προτάσεων και το ρυθμό 

 Τον επιτονισμό 

 Τη φωνητική μείωση 

 μείωση φωνηέντων 

 ισχυρούς και ασθενείς τύπους 

 αφομοίωση 

 αποβολή (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη γλώσσα, χ.χ.: 135).  

 

Ι. 3.2.5 Ορθογραφική ικανότητα 

Η ορθογραφική ικανότητα είναι η ικανότητα του να αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί 

κάποιος τα σύμβολα από τα οποία αποτελούνται τα γραπτά κείμενα. Αναλυτικότερα (Κοινό 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη γλώσσα, χ.χ.: 135-136): 

 Τον τύπο των γραμμάτων σε διακριτή και συνεχιζόμενη μορφή 

 Τη σωστή γραφή των λέξεων και των καθιερωμένων συντμήσεων 

 Τα σημεία στίξης και τις συμβάσεις ως προς τη χρήση τους 

 Τις τυπογραφικές συμβάσεις 

 Τα λογογραφικά σύμβολα 

 

Ι. 3.2.6 Ορθοφωνική ικανότητα 

Η ορθοφωνική ικανότητα αφορά την ικανότητα ορθής έκφρασης. Πιο συγκεκριμένα 

σχετίζεται με (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη γλώσσα, χ.χ.: 136): 

 Τη γνώση των ορθογραφικών συμβάσεων 

 Την ικανότητα χρήσης λεξικού και γνώση των συμβάσεων που χρησιμοποιούνται για 

την αναπαράσταση της προφοράς 

 Τη γνώση των συνεπειών των γραπτών τύπων στη φραστική οργάνωση και τον 

επιτονισμό 

 Την ικανότητας επίλυσης αμφισημιών. 
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 Η γλωσσική ικανότητα δεν μπορεί να διαχωριστεί από την αντίστοιχη επικοινωνιακή 

καθώς η δομή της γλώσσας και η χρήση της, η εσωτερική και εξωτερική λειτουργία 

της γλώσσας είναι αλληλοεξαρτώμενες και αλληλένδετες. 

 

Ι. 3.3 Επικοινωνιακή ικανότητα 

Η επικοινωνιακή ικανότητα αφορά στη γνώση συσχετισμού της γλωσσικής 

παραγωγής με τις εκάστοτε επικοινωνιακές συνθήκες. Η επικοινωνιακή και λειτουργική 

πλευρά της γλώσσας έγκειται λοιπόν στην παραγωγή και κατανόηση γραμματικώς ορθών 

προτάσεων σε διαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια.Συνεπώς, η αποτελεσματική 

επικοινωνία συνιστά μια σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία που προϋποθέτει την ανάπτυξη 

γραμματικών, λεξιλογικών γνώσεων και τη δυνατότητα επιτέλεσης επικοινωνιακών 

λειτουργιών μέσω της εφαρμογής κοινωνιογλωσσικών κανόνων και υφολογικής 

προσαρμογής του λόγου στις επικοινωνιακές περιστάσεις. 

Η διατύπωση του Hymes (1964) σύμφωνα με την οποία επικοινωνιακή ικανότητα 

είναι η επίγνωση του «ποιος μιλάει, ποια γλώσσα, σε ποιον, πότε και για ποιο σκοπό» 

αναφέρεται στις κοινωνικά θεσμοθετημένες συνθήκες και συμβάσεις, οι οποίες ρυθμίζουν τη 

μορφή της γλώσσας. Το μοντέλο ‘SPEAKING’ του Hymes επιτρέπει την κατανόηση της 

πολυπλοκότητας όλων των παραμέτρων που καθορίζουν και επιδρούν στην επικοινωνία. 

Πρόκειται για την καταγραφή σε μορφή ακροστιχίδας, όλων εκείνων των συνιστωσών που 

αφορούν και επηρεάζουν τον ομιλητή και τον ακροατή κατά την διάρκεια μιας 

επικοινωνιακής πράξης. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής: 

• INSTRUMENTALITIES: Τα κανάλια και τα επικοινωνιακά μέσα που χρησιμοποιούνται 

και οι κώδικες που τους αντιστοιχούν, όχι μόνο οι γλωσσικοί αλλά και άλλοι όπως οι 

κινήσεις, οι μορφασμοί, ο γραφικός χαρακτήρας, κλπ. 

• NORMS: Οι κοινωνικές συνήθειες και οι κανόνες που διέπουν την επικοινωνία. 

• GENRE: Το είδος του λόγου που παράγεται κατά τη διάρκεια μιας περίστασης 

επικοινωνίας. Για παράδειγμα η αφήγηση, η φιλική κουβέντα, το παραμύθι, το σχόλιο, 

κλπ. 

• SETTING: Το πλαίσιο διεξαγωγής της επικοινωνίας. Πρόκειται είτε για το φυσικό 

πλαίσιο στο οποίο διεξάγεται το επικοινωνιακό επεισόδιο, δηλαδή ο χώρος και ο χρόνος, 

είτε για το ψυχολογικό πλαίσιο, δηλαδή την ψυχολογική κατάσταση των ομιλητών. 

• PARTICIPANTS: Οι συμμετέχοντες στην επικοινωνία. Όχι μόνο ο πομπός και ο δέκτης 

του μηνύματος αλλά όλα τα άτομα που είναι παρόντα στην επικοινωνία, ακόμα κι αν 
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είναι σιωπηλά. Ενδιαφέρει όχι μόνο η ταυτότητα, η ηλικία και το φύλο αυτών των 

ατόμων, αλλά και τα γενικότερα ψυχολογικά, κοινωνικά και πολιτισμικά τους 

χαρακτηριστικά. 

• ENDS: Οι στόχοι και η τελική επιδίωξη της επικοινωνίας. Πρόκειται τόσο για τις 

προθέσεις των ομιλητών, όσο και για τα αποτελέσματα της επικοινωνίας πάνω τους. 

• ACTS: Οι πράξεις λόγου, δηλαδή το είδος ή ύφος του λόγου αλλά και το θέμα της 

συζήτησης. 

• KEY: Το ύφος και ο τόνος με τον οποίο διεξάγεται η επικοινωνία. Για παράδειγμα 

ανήσυχος, πειραχτικός, ειρωνικός, κλπ. 

Όλες αυτές οι συνιστώσες αποτελούν ένα επικοινωνιακό επεισόδιο και 

αλληλοπροσδιορίζονται. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι αν αλλάξει έστω και μία από τις 

παραπάνω παραμέτρους μπορεί να διαφοροποιηθεί ριζικά ο λόγος (Τοκατλίδου 1986: 98). 

Η επικοινωνιακή και λειτουργική αυτή διάσταση της γλώσσας πρέπει να τεθεί στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος της γλωσσικής διδασκαλίας, ώστε να μπορέσουν οι μαθητές να 

αναπτύξουν κριτική συνείδηση των χρήσεων και λειτουργιών της γλώσσας. Σύμφωνα με τον 

Γκότοβο (1999: 1) ο όρος επικοινωνιακή προσέγγιση χρησιμοποιείται για να δηλώσει:  

 Διδάσκω τη γλώσσα ξεκινώντας από τη χρήση της σε πραγματικές συνθήκες 

επικοινωνίας και όχι ως μουσειακό είδος, ως «νεκρό σώμα» αποσπασμένο από το 

εξωγλωσσικό περιβάλλον του. 

 Διδάσκω για το φαινόμενο της επικοινωνίας (τι είναι επικοινωνία, πώς λειτουργεί, 

ποια είναι τα είδη της κλπ.) με στόχο τη διαμόρφωση ενός επιθυμητού επιπέδου 

επικοινωνιακής επάρκειας στους μαθητές. 

 Η γλώσσα κατακτάται με την άμεση και ενεργό συμμετοχή των μαθητών μέσω 

γλωσσικών δραστηριοτήτων που αφορούν και τα τέσσερα πεδία της γλώσσας, 

ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση, γραφή, η ανάπτυξη των οποίων σχετίζεται με τη σχολική 

επίδοση. 

 

Ι. 3.4 Γλωσσική επάρκεια και σχολική επίδοση 

Το σχολείο επιδιώκει την ολόπλευρη ανάπτυξη των νοητικών και ψυχοσωματικών 

ικανοτήτων των μαθητών και την επιτυχή κοινωνική τους ένταξη μέσω της καλλιέργειας 

αρχών και κανόνων της ζωής. Ωστόσο διάφοροι παράγοντες, όπως η κοινωνική, οικονομική 

και μορφωτική θέση των γονέων καθώς και οι διαφορετικοί γλωσσικοί κώδικες επικοινωνίας 

επηρεάζουν τις σχολικές επιδόσεις των παιδιών και τη σχολική τους προσαρμογή, γιατί δεν 

τα εξοικειώνουν εξ ίσου με τη «γλώσσα» και τις αξίες του σχολείου (Φράγκου, 2007). 
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Αξίζει να επισημανθεί, ότι όταν ο μαθητής βιώνει τη σχολική επιτυχία, αποκτά 

μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και θετικές στάσεις για τη σχολική ζωή, που κρίνονται 

απαραίτητα στοιχεία για τη διαμόρφωση ομαλής κοινωνικής ένταξης. Οι ομογενείς μαθητές 

πρέπει να ξεπεράσουν δυσκολίες που προέρχονται από ελλειμματικές γλωσσικές εμπειρίες, 

από την (τυχόν) υστέρηση του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου της οικογένειας και από την 

προσπάθεια ένταξης σε ένα διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον. 

Έρευνες των Λεζέ (2003), Παλαιολόγου & Ευαγγέλου (2003), Βάρφη (2005) και 

Μιλέση (2006) αναφέρουν ότι αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές παρουσιάζουν 

χαμηλές σχολικές επιδόσεις και ρυθμούς προόδου, ενώ παράλληλα διαπιστώνονται μεγάλα 

ποσοστά σχολικής διαρροής. Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε, από τη 

μία, τη συμβολή του γλωσσικού κεφαλαίου στην αναπαραγωγή ανισοτήτων, που 

δυσχεραίνουν την ψυχοδιανοητική και μαθησιακή διαδικασία των μαθητών και, από την 

άλλη, το ότι η επίσημη γλώσσα λειτουργεί για τον αλλοδαπό μαθητή «όχι ως μέσο 

επικοινωνίας αλλά περισσότερο ως μέσο εξαναγκασμού για την εναρμόνιση και την 

ενσωμάτωση» (Κοιλιάρη, 1997: 72). 

Τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος 1995-96 ( Δαμανάκης, 

1997) σκιαγραφούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί με τους  

αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητών τους. Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: 

 Έλλειψηεπιμόρφωσηςτουεκπαιδευτικού,οοποίος 

 δεδιαθέτειπάνταδιαπολιτισμικήεπάρκειακαιετοιμότητα. 

 Δυσκολία επικοινωνίας των εκπαιδευτικών με τους αλλοδαπούς μαθητές και τις 

οικογένειές τους. Η προβληματική επικοινωνία έχει άμεσες συνέπειες στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Έλλειψη διδακτικού υλικού προσαρμοσμένου στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών 

αυτών, καθώς το υλικό απευθύνεται σε έλληνες μαθητές με κύρια γλώσσα και 

γλώσσα κοινωνικοποίησης την ελληνική. 

 Η υφιστάμενη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος. 

 Η έλλειψη ενδιαφέροντος των μαθητών για το σχολείο. 

 Η μη συστηματική φοίτησή τους. 

 Τα προβλήματα προσαρμογής των μαθητών στο σχολικό και γενικότερο κοινωνικό 

περιβάλλον. 

 Το οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών. 

 Η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας σημειώνεται ως το βασικότερο 

πρόβλημα, το οποίο συνίσταται σε δυσκολίες στην ανάγνωση, τη σύνταξη, την 
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ορθογραφία, την κατανόηση εννοιών και το φτωχό λεξιλόγιο. Οφείλουμε να 

επισημάνουμε ότι η γλωσσική ανεπάρκεια στην ελληνική γλώσσα δεν ταυτίζεται με 

ανεπάρκεια στη γλώσσα της χώρας προέλευσης του μαθητή. 

Τα ευρήματα αυτά αποτελούν έναυσμα για να εστιάσουμε στις επιπτώσεις των 

γλωσσικών δυσκολιών, επιχειρώντας να προσεγγίσουμε την έννοια της σχολικής επίδοσης 

και τη σύνδεση του ρόλου της γλώσσας με την εκπαιδευτική επιτυχία ή αποτυχία. 

Η έννοια της σχολικής επίδοσης είναι πολυσύνθετη, πολυποίκιλη και στη 

βιβλιογραφία ο όρος έχει διάφορες αναφορές από τους ειδικούς: 

 Ο βαθμός με τον οποίο ένα άτομο μπόρεσε να ανταποκριθεί σε μία σειρά από 

σταθμισμένες εργασίες - δοκιμασίες (τεστ). 

 Ο βαθμός ανταπόκρισης (όπως προηγουμένως) με ιδιαίτερη αναφορά στην επιτυχή 

περάτωση μιας εργασίας – δοκιμασίας. 

 Η επίδοση ως κίνητρο αναφέρεται σε μία γενική και σχετικά σταθερή τάση του 

ατόμου να φέρει σε (ευτυχές) πέρας εργασίες που αξιολογεί ως ουσιαστικές 

(Παπαδόπουλος, 1994: 215). 

Ως σχολική επίδοση ορίζεται η απόδοση του μαθητή στα μαθήματα, ο βαθμός 

κατάκτησης των σκοπών των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων (Θεοδοσιάδου, 2013: 74). 

Αποτελεί δε αποτέλεσμα τριών παραγόντων: α) κοινωνικοοικονομικών, β) 

κοινωνικοπολιτισμικών και γ) του τρόπου διαπαιδαγώγησης των παιδιών από τους γονείς 

(Καρκούλη & Γεωργογιάννης, 2008: 312). Πέρα βέβαια από τους εξωγενείς αυτούς 

παράγοντες, η σχολική επίδοση με πολλούς ενδογενείς παράγοντες, που σχετίζονται με τη 

νοημοσύνη, την αισθητηριακή, συναισθηματική και μαθησιακή κατάσταση του μαθητή 

(Αλεξάνδρου, 2006: 682). 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Berstein η κατάκτηση της γλώσσας αποτελεί σημαντικό 

εργαλείο για τη σχολική επιτυχία των μαθητών. Η γλώσσα είναι το κύριο μέσο μετάδοσης 

γνώσεων, ιδεών και αξιών και για το λόγο αυτό η γλωσσική εκπαίδευση θεωρείται από τους 

σημαντικότερους στόχους του εκπαιδευτικού συστήματος (Φραγκουδάκη, 1987: 109). Η 

ελληνική γλώσσα ως κυρίαρχη γλώσσα της σχολικής κοινότητας αντικειμενοποιεί τις 

επιδόσεις των μαθητών (Γεωργογιάννης & Γιάννακα, 2009: 67) και αυτοί που χρησιμοποιούν 

διαφορετικό κώδικα από αυτόν του σχολείου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μάθηση, με 

φυσικό επακόλουθο να παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά αποτυχίας. 

Ως εκ τούτου, η σχολική επίδοση συνδέεται άμεσα με την ικανότητα χρήσης της 

πρότυπης γλώσσας του σχολείου και το βαθμό ανταπόκρισης στις γλωσσικές δραστηριότητες 

(Σκούρτου, 2008; Σκούρτου, 2000). Οι μαθητές των οποίων η μητρική γλώσσα διαφέρει από 
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τη γλώσσα του σχολείου συναντούν δυσκολίες κυρίως στο γραπτό λόγο σε σχέση με τους 

φυσικούς ομιλούντες της επίσημης γλώσσας ( Βλάχος & Παπαδημητρίου, 2001) ακόμα κι αν 

οι μαθητές αυτοί εκφράζονται με σχετική ευχέρεια στην ελληνική γλώσσα., γεγονός που 

ερμηνεύεται από την αναγκαιότητα μετασχηματισμού της καθημερινής γλώσσας σε γλώσσα 

του σχολείου ή διαφορετικά σε ακαδημαϊκή γλώσσα, μια διαδικασία που απαιτεί συνειδητή 

εστίαση στη γλώσσα ( Σκούρτου, 2008). 

Η κυρίαρχη γλώσσα του σχολείου, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, χρησιμοποιείται και 

διδάσκεται σαν να είναι η πρώτη γλώσσα για το σύνολο του μαθητικού κοινού, αγνοώντας τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών για τους οποίους η ελληνική γλώσσα αποτελεί τη δεύτερη 

γλώσσα (Χατζηδάκη, 2000). Ο μονογλωσσικά, στις περισσότερες περιπτώσεις, 

προσανατολισμένος εκπαιδευτικός αγνοεί την πρώτη γλώσσα του δίγλωσσου μαθητή, 

αδυνατεί να αξιοποιήσει και να καλλιεργήσει το μορφωτικό κεφάλαιο που μεταφέρει ο κάθε 

μαθητής από το οικογενειακό του περιβάλλον, ενώ η μεταφορά στοιχείων από τον ένα 

γλωσσικά κώδικα στον άλλον αντιμετωπίζονται ως γραμματικά ή συντακτικά λάθη σε βάρος 

της ελληνικής γλώσσας (Σκούρτου, 2002). 

Συμπερασματικά «το περιεχόμενο, η οργάνωση και η γλώσσα της προσφερόμενης 

γνώσης είναι παράγοντες τέτοιοι, που δίνουν το προβάδισμα σε μαθητές με συγκεκριμένη 

εθνική καταγωγή» ( Πολυδωρίδη-Κοντογιαννοπούλου, Σολομών, & Σταμέλος, 2000: 51). Το 

χαμηλό επίπεδο επάρκειας στην κυρίαρχη γλώσσα περιορίζει την ικανότητα των αλλοδαπών 

μαθητών να ανταπεξέλθουν στα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η γλωσσική διαπαιδαγώγηση χαρακτηρίζεται από γλωσσική 

ασυνέχεια και σύγκρουση (Halliday, 1978) μπορεί να  θεωρηθεί ως  πιθανή αιτία της 

γλωσσικής ανεπάρκειας των αλλόγλωσσων μαθητών, γεγονός που αποτελεί τη βασικότερη 

αιτία των χαμηλών επιδόσεών τους. Επιπροσθέτως, οι αρνητικοί χαρακτηρισμοί για την 

επίδοση των αλλόγλωσσων μαθητών εστιάζουν στις γλωσσικές αδυναμίες των παιδιών αυτών 

δίνοντας έμφαση στη φαινομενική τους ανεπάρκεια (Baker, 2001, στο Ιωάννου & Ιερωνυμίδη, 

2010: 352). 

 

Ι. 3.5 Συμπεράσματα 

Η διδασκαλία της γλώσσας αποσκοπεί στην εξέλιξη νοητικών ικανοτήτων, την 

ανάπτυξη της δημιουργικής, επικοινωνιακής ικανότητας του παιδιού και την καλλιέργεια 

δομημένης σκέψης. Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω θέσεις, γίνεται άμεσα αντιληπτή η 

σπουδαιότητα του γλωσσικού μαθήματος και η αναγκαιότητα εξέτασης του θέματος που 
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αφορά στην ανεπάρκεια της γλωσσικής ικανότητας των παλιννοστούντων, αλλοδαπών και 

ομογενώνμαθητών, για τους οποίους η ελληνική είναι δεύτερη γλώσσα. 

Η γλωσσική ικανότητα νοείται ως η γνώση του κάθε ομιλητή για τη δομή της γλώσσας, 

το σύνολο δηλαδή των κανόνων που διέπουν τις σχέσεις ανάμεσα στα στοιχεία του 

γλωσσικού συστήματος και η οποία συμπληρώνεται από την επικοινωνιακή ικανότητα, την 

ικανότητα προσαρμογής του λόγου του ομιλητή στις επικοινωνιακές περιστάσεις.Ένα πεδίο 

με ιδιαίτερη ερευνητική κινητικότητα τα τελευταία έτη αποτελεί η διδασκαλία ττης ελληνικής 

ως δεύτερης γλώσσας. Σημειώνονται επίσης προσπάθειες εκπαιδευτικών να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικά τις δυσκολίες που προκύπτουν από τη συμβίωση γηγενών και αλλοδαπών 

μαθητών στην τάξη εστιάζοντας το ενδιαφέρον τους στο ανομοιογενές γλωσσικό υπόβαθρο 

του σχολικού πληθυσμού.Έχοντας δεδομένο την πολυγλωσσική  πραγματικότητα και την 

προσπάθεια επιτυχούς διαχείρισής της, δικαιολογείται η απόφασή μας να διερευνήσουμε τα 

λάθη των ομογενών μαθητών μας, όπως αποτυπώνονται σε σώματα γραπτών κειμένων από 

σχολικές εκθέσεις και εργασίες μαθητών και μαθητριών που φοιτούν σε γερμανικά σχολεία. 

Η αξιολόγηση και η αξιοποίησης της δυναμικής των λαθών μπορούν να συμβάλλουν στην 

εισαγωγή μεθοδολογικών νεωτερισμών στη σχολική εκπαίδευση. Στο δεύτερο μέρος που 

ακολουθεί παρουσιάζουμε τη μεθοδολογία της έρευνας καθώς και τα αποτελέσματά της. 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΙΙ. 1 Ταυτότητα της έρευνας 

Μετά την εξέταση του θεωρητικού πλαισίου, προχωρούμε στην πραγματοποίηση της 

έρευνας, βασικός σκοπός της οποίας αποτελεί η διερεύνηση και κατηγοριοποίηση των 

γλωσσικών λαθών μαθητών και μαθητριών, των οποίων η μητρική γλώσσα είναι διαφορετική 

από την επίσημη γλώσσα του σχολείου. 

Το δεύτερο μέρος της εργασίας μας αφιερώνεται στην παρουσίαση της μεθοδολογίας 

που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της έρευνας προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ή να 

διαψεύσουμε την αρχική μας υπόθεση σύμφωνα με την οποία οι αλλοδαποί μαθητές κατά την 

παραγωγή γραπτού λόγου κάνουν λάθη σε όλα τα επίπεδα ανάλυσης της γλώσσας. Πιο 

συγκεκριμένα, αναφέρουμε το σκοπό και τους στόχους της έρευνας καθώς και τις υποθέσεις 

που προκύπτουν από την προβληματική της εργασίας μας. Στη συνέχεια, αφού παραθέσουμε 

τα κριτήρια επιλογής του σώματος των γραπτών κειμένων των μαθητών, παρουσιάζουμε και 

αναλύουμε τα ευρήματα της έρευνάς μας. 

 

ΙΙ. 1.1 Σκοπός και στόχοι 

Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η ανίχνευση του αριθμού και της φύσης των 

γλωσσικών λαθών των ομογενών μαθητών κατά την παραγωγή γραπτού λόγου, βασιζόμενοι 

στο γραπτό υλικό σχολικού πληθυσμού που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη 

γλώσσα. 

Ο θεμελιώδης αυτός άξονας της εργασίας διαιρείται σε παραμέτρους-κλειδιά. 

Ειδικότερα: i) ο εντοπισμός, η παρουσίαση, η περιγραφή και η κατηγοριοποίηση των 

κυριοτέρων λαθών των μαθητών, ii) η συχνότητα των λαθών αυτών, iii) η σύγκριση των 

λαθών βάσει κατηγορικών μεταβλητών (ηλικία / βαθμίδα εκπαίδευσης και φύλο) και iv) ο 

τρόπος πραγμάτωσης στη δεύτερη γλώσσα κατεκτημένων δομικών σχημάτων στην πρώτη 

γλώσσα. Η εξέταση των παραμέτρων θα οδηγήσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά 

με τα δύσκολα στοιχεία της ελληνικής γλώσσας ή αλλιώς τα διαφορετικά χαρακτηριστικά 

μεταξύ των δύο γλωσσικών συστημάτων (της πρώτης γλώσσας των μαθητών και της 

γλώσσας-στόχου), το επίπεδο ελληνομάθειας των μαθητών καθώς και τη γλωσσική 

ικανότητα και εξέλιξη των παιδιών. 
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ΙΙ. 1.2 Υποθέσεις της έρευνας 

Ευρύτερη υπόθεση της έρευνας είναι ότι οι ομογενείς μαθητές κάνουν γλωσσικά λάθη 

σε όλα τα γλωσσικά υποσυστήματα παρά τις όποιες προσπάθειες για ενισχυτική διδασκαλία 

και για διδασκαλία της ελληνικής προσαρμοσμένη στις γλωσσικές και ψυχο-κοινωνικές 

ιδιαιτερότητες των μαθητών αυτών. 

Η πρωταρχική αυτή υπόθεση «αποσυντίθεται» σε υποθέσεις που σχετίζονται με τους 

στόχους της έρευνας: 

Υπόθεση 1: τα γλωσσικά λάθη που εμφανίζονται στο γραπτό λόγο ομογενών μαθητών 

ανήκουν στο φωνολογικό, μορφολογικό, μορφοσυντακτικό, συντακτικό και 

σημασιολογικό επίπεδο γλωσσικής ανάλυσης. 

Υπόθεση 2: οι μαθητές που φοιτούν στο Γυμνάσιο κάνουν λιγότερα λάθη από τους μαθητές 

του Δημοτικού. 

Υπόθεση 3: τα κορίτσια διαπράττουν λιγότερα λάθη από τα αγόρια. 

Υπόθεση 4: σημαντικό ποσοστό λαθών προέρχεται από μεταφορά γνώσης από την πρώτη στη 

δεύτερη γλώσσα. 

Υπόθεση 5: σημαντικό ποσοστό λαθών προέρχεται από την απόσταση μεταξύ των δύο 

γλωσσικών συστημάτων, της πρώτης γλώσσας του μαθητή και της γλώσσας-

στόχου. 

 

ΙΙ. 1.3 Μορφές ανάλυσης 

Η μεθοδολογία που προτείνεται, αξιοποιεί τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που 

δίνει ο συνδυασμός ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Η ποσοτική προσέγγιση αποσκοπεί 

στην αποκάλυψη γενικών κανονικοτήτων ή τάσεων που διέπουν κοινωνικά φαινόμενα μέσω 

διερεύνησης πλήθος περιπτώσεων, εξισορροπώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ιδιομορφίες 

μεμονωμένων καταστάσεων (Τσιώλης, 2011). Σύμφωνα με τον Leray (2008: 6), η ποιοτική 

ανάλυση επιτρέπει στον ερευνητή να εξετάσει με μεθοδικό τρόπο τα στοιχεία ενός σώματος 

βασιζόμενος σε συγκεκριμένες κατηγοριοποιήσεις. Η συνδυαστική και συμπληρωματική 

χρήση των δύο μορφών ανάλυσης ευνοεί την αποτελεσματικότητα της έρευνας, καθώς 

αρκετές φορές για να πραγματοποιήσουμε μια ποιοτική έρευνα είναι απαραίτητη η 

περιγραφική ανάλυση, τα αριθμητικά δεδομένα και οι στατιστικές συγκρίσεις ( Δραγώνα, 

1990). 

Η υιοθέτηση της μεθοδολογικής προσέγγισης μας επιτρέπει να παρουσιάσουμε τα 

δεδομένα με αριθμητικά στοιχεία (ποσοτική ανάλυση), τα οποία εν συνεχεία μετατρέπονται 

σε πληροφορίες και ερμηνεύονται μέσω της ποιοτικής ανάλυσης. Η τεχνική αυτή δομημένη 
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στη σύνθεση της στατιστικής διαχείρισης των ευρημάτων και της ερμηνείας τους λειτουργεί 

ως ασφαλιστική δικλείδα ( Παγκουρέλια & Παπαδοπούλου, 2009) μεταξύ των πιθανοτήτων 

μιας απλοποιημένης γενίκευσης, από τη μια πλευρά, και μιας γλωσσικής υπερ-ανάλυσης, από 

την άλλη. 

ΙΙ. 1.4 Μεθοδολογία 

Η φύση της έρευνας όπως αυτή ορίζεται μέσω των στόχων και των υποθέσεων που 

θέσαμε μας οδηγούν στην υιοθέτηση των παρακάτω μεθόδων: 

 Περιγραφική μέθοδος, όπου παρουσιάζονται τα ευρήματα βάσει στατιστικών 

δεδομένων 

 Αναλυτική μέθοδος καθώς αναλύουμε τα στοιχεία που συλλέγουμε 

 Συγκριτική μέθοδος, η οποία βασίζεται στη σύγκριση των δεδομένων  

 Ερμηνευτική μέθοδος, η οποία περνά από τη διαλεκτική μεταξύ της 

αντικειμενικότητας και της υποκειμενικότητας λαμβάνοντας επεξηγηματική διάσταση 

αναφορικά με τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε. 

 

ΙΙ. 1.5 Σώμα κειμένων 

Ως σώμα κειμένου μπορούμε να ορίσουμε ένα δομημένο σύνολο από κείμενα. Των 

μαθητών και μαθητριών.Σύμφωνα με τον Sinclair (1996, στο Γούτσος, 2006: 34) σώμα 

κειμένου, θεωρείται «κάθε συλλογή τμημάτων μιας συγκεκριμένης γλώσσας που επιλέγονται 

και διατάσσονται σύμφωνα με συγκεκριμένα γλωσσολογικά κριτήρια,έτσι ώστε να μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως αντιπροσωπευτικό δείγμα της γλώσσας αυτής». Τα σώματα κειμένων 

αποτελούν βασική πηγή αναφοράς και σημαντικό εργαλείο για την περιγραφή και μελέτη της 

γλώσσας, τα οποία ανάλογα με τους σκοπούς που επιδιώκονται να εξυπηρετηθούν χωρίζονται 

σε υποσύνολα (μονόγλωσσα – πολύγλωσσα, γραπτού – προφορικού λόγου κ.ά). 

Αν και το σώμα κειμένου αντιστοιχεί σε μια αρκετά μεγάλη και συνήθως δομημένη σε 

υποσύνολα συλλογή αυθεντικών κειμένων, στην περίπτωσή μας κάνουμε χρήση του όρου για 

να αναδείξουμε τη συστηματικότητα συλλογής κειμένων βάσει γλωσσολογικών και 

κοινωνικών κριτηρίων προκειμένου να εξασφαλιστεί μια «εξωτερική ομοιογένεια». Το 

δείγμα αποτελείται από ένα σώμα εκατόν είκοση (120) γραπτών κειμένων από σχολικές 

εκθέσεις και εργασίες μαθητών και μαθητριών. Ο αριθμός των υποκειμένων της έρευνας δεν 

είναι πολύ μεγάλος αλλά το υλικό που συγκεντρώθηκε κρίνεται ως ικανοποιητικό για την 

ικανοποίηση των ερευνητικών μας στόχων. Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε τα κριτήρια 

βάσει των οποίων επιλέχθηκαν τα γραπτά κείμενα. 
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ΙΙ. 1.5.1 Κριτήρια επιλογής του δείγματος 

Η παρούσα έρευνα μελετά τη γλωσσική ικανότητα εκατόν είκοση (120) ομογενών 

μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου που φοιτούν σε γερμανικά σχολεία στην ευρύθερη 

περιοχή του Μπίλεφελντ μέσω της ανάλυσης λαθών κατά την παραγωγή γραπτού λόγου κατά 

το σχολικό έτος 2017-2018. Το τελικό δείγμα ορίστηκε σύμφωνα με πέντε κριτήρια: 

 Εθνικότητα: το δείγμα μας αποτελείται αποκλειστικά από ομογενείς μαθητές 

 Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα: οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι μαθητές των 

οποίων η μητρική γλώσσα, τη οποία γνωρίζουν και μιλάνε, είναι διαφορετική από την 

προς εκμάθηση γλώσσα, που είναι η ελληνική. 

 Ηλικία: οι ηλικίες των μαθητών κυμαίνονται μεταξύ 10 και 17 ετών, καθώς βασική 

επιδίωξη της μελέτης μας είναι η σύγκριση των λαθών μαθητών δημοτικού και 

γυμνασίου με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη γλωσσική εξέλιξη των 

μαθητών. Αποκλείστηκαν οι μαθητές των τριών πρώτων τάξεων του δημοτικού καθώς 

στο διάστημα αυτό τα παιδιά μαθαίνουν τους συμβατικούς γλωσσικούς κανόνες και 

αναπτύσσουν τα γλωσσικά υποσυστήματα. 

 Χρονικό διάστημα παραμονής στην Γερμανία: ως προς τους μαθητές του δημοτικού 

επιλέξαμε τα γραπτά αυτών που είχαν το ελάχιστο δύο χρόνια παραμονής στην 

Γερμανία και για τους μαθητές του γυμνασίου, ελάχιστη διάρκεια παραμονής τέσσερα 

χρόνια. Το κριτήριο αυτό τίθεται διότι το γλωσσικό και πολιτισμικό σοκ 

νεοεισαχθέντων νεομεταναστών μαθητών στο γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα 

δικαιολογεί αφενός μεν μεγάλο ποσοστό λαθών και αφετέρου εμείς επιδιώκουμε τη 

μελέτη της διαγλώσσας που αναπτύσσει ο μαθητής. Συνεπώς, η ανάπτυξη του 

ενδιάμεσου αυτού γλωσσικού κώδικα προϋποθέτει την επαφή και την εκπαίδευση στη 

γλώσσα-στόχο. Συμπληρωματικά, αναφέρουμε ότι για τους μαθητές γυμνασίου 

ορίζονται ως ελάχιστο χρόνο παραμονής στη χώρα υποδοχής τα τέσσερα χρόνια διότι 

εξετάζουμε τις διαφορές στη συχνότητα και την τυπολογία των λαθών από το 

δημοτικό στο γυμνάσιο, γεγονός που «απαιτεί» οι μαθητές του γυμνασίου να έχουν 

παρακολουθήσει έστω κάποιες τάξεις του δημοτικού σχολείου. 

 Χρόνια φοίτησης στο ελληνικό σχολείο:Εξαιτίας της επιθυμίας μας για ταύτιση των 

χρόνων παραμονής στην Ελλάδα με τα χρόνια φοίτησης. 
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ΙΙ. 1.6 Διαδικασία δειγματοληψίας 

Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε το δείγμα μας να είναι τυχαία διαστρωματωμένο. Σ’ 

αυτήν την περίπτωση, το πλήθος χωρίζεται σε «στρώματα» σύμφωνα με κάποιο 

χαρακτηριστικό και πραγματοποιείται τυχαία δειγματοληψία στο κάθε στρώμα ξεχωριστά 

( Δημητρόπουλος, 2009: 56). Τα υποκείμενα του δείγματος είναι ομογενείς μαθητές του 

δημοτικού και του γυμνασίου σε δημόσια γερμανικά σχολεία της ευρύτερης περιοχής του 

Μπίλεφελεντ και περιφέρειας. 

 

ΙΙ. 1.7 Περιγραφή τελικού δείγματος 

Η καταγωγή των μαθητών, απεικονίζεται ως εξής: 97 μαθητές είναι Ελληνικής 

καταγωγής, 19μαθητές προέρχονται από μεικτούς γάμους, 4 Αραβικής καταγωγής, 2 

Παμακικής και 1 Γερμανικής καταγωγής. 

Γράφημα 1 : Κατανομή των μαθητών βάσει εθνικότητας 

 

Η ηλικία αποτέλεσε ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής του δείγματος, καθώς τα 

υποκείμενα της έρευνας κυμαίνονται ηλικιακά ανάμεσα στα 10 και 17 έτη. Τα ηλικιακά 

δεδομένα παρουσιάζονται στο ακόλουθο γράφημα. 
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Γράφημα 2 : Κατανομή των μαθητών βάσει ηλικίας 

Σε αντιστοιχία με την ηλικία των μαθητών, οι τάξεις στις οποίες φοιτούν τα 

υποκείμενα της έρευνας αντιστοιχούν στην τελευταία τάξη γερμανικού Δημοτικού σχολείου 

και στις έξι (6) τάξεις της γερμανικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τρίπτυχης) Hauptsclule–

Realschule – Gymnasium, που αντιστοιχεί ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών (γράφημα 3). 

 

Γράφημα 3 : Κατανομή των μαθητών σύμφωνα με το επίπεδο εκπαίδευσης 

 

Ως προς το φύλο του δείγματος επιδιώχθηκε μια ισόποση αντιπροσώπευση δεδομένου 

ότι υπάρχει πρόθεση σύγκρισης του ποσοστού λαθών μεταξύ των δύο φύλων. Πιο 

συγκεκριμένα, από το σύνολο των 120 μαθητών, το δείγμα αποτελείται από 60 αγόρια (50%) 

και 60 κορίτσια (60%). 
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Γράφημα 4: Κατανομή των μαθητών κατά φύλο 

Αναφορικά με το διάστημα παραμονής των μαθητών παρουσιάζεται μια διακύμανση 

ανάμεσα στα 2 και τα 11 χρόνια. Αναλυτικότερα: 

Συχνότητες μαθητών συναρτήσει του διαστήματος παραμονής στην Γερμανία 

Έτη παραμονής  Απόλυτη συχνότητα Σχετική συχνότητα (%) 

2 χρόνια 8 7% 

3 χρόνια 1 1% 

4 χρόνια 2 2% 

5 χρόνια 2 2% 

6 χρόνια 3 3% 

7 χρόνια 1 1% 

8 χρόνια 2 2% 

9 χρόνια 2 2% 

10 χρόνια 4 4% 

11 χρόνια 95 80% 

Σύνολο 120 100% 

Πίνακας 2 : Συχνότητες μαθητών βάσει του διαστήματος παραμονής στην Γερμανία 

 

ΙΙ. 1.8 Περιορισμοί της έρευνας 

Βασική επιφύλαξη της έρευνας συνιστά η γενίκευση των αποτελεσμάτων κυρίως λόγω 

του μικρού αριθμού δείγματος. Παράγοντες όπως η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, οι 

εμπειρίες και το περιβάλλον, που πιθανόν επηρεάζουν τη γλωσσική ικανότητα των 

Αγόρια 
50% 

Κορίτσια 
50% 

Ποσοστό αγοριών και κοριτσιών 
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αλλοδαπών μαθητών δε συνεκτιμήθηκαν. Συνεπώς ως αδυναμία αναγνωρίζεται η 

αποκλειστική εστίαση στη δομική ανάλυση των στοιχείων των προτάσεων αγνοώντας το 

ευρύτερο (εξω)-γλωσσικό περιβάλλον. 

Επιπλέον, η απουσία συνεντεύξεων, ουσιαστικής συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς 

και επικοινωνίας με τους μαθητές δεν επιτρέπει τη σε βάθος διερεύνηση των γλωσσικών 

στάσεων και συμπεριφορών των υποκειμένων της έρευνας, προκειμένου να έχουμε σφαιρική 

αντίληψη για τη διαδικασία εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, τις δυσκολίες 

που συναντούν και τη αντιμετώπιση του λάθους. 

Οφείλουμε να επισημάνουμε, ότι δεν υπήρχε απόλυτη αριθμητική ισορροπία ανάμεσα 

στα γραπτά των αγοριών και των κοριτσιών, αν και ο παράγοντας του φύλου εξετάστηκε ως 

μεταβλητή και συγκρίναμε τα γραπτά των αγοριών και των κοριτσιών με γνώμονα το σύνολο 

των λαθών που κάνουν. 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί η δυσκολία προσδιορισμού των λαθών με ακρίβεια και 

αντικειμενικότητα καθώς και το γεγονός ότι το θέμα του «λάθους» είναι σύνθετο και 

πολυδιάστατο και κατ’ επέκταση αδύνατο να εξαντληθεί στα πλαίσια μιας εργασίας. 

 

ΙΙ. 2 Παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων της έρευνας 

Η ταξινόμηση των λαθών έγινε σύμφωνα με το σύστημα κατηγοριοποίησης των 

Αντωνοπούλου, Βαλετόπουλου, Καρακύργιου, Μουμτζή & Παναγιωτίδου (2006: 21-27), το 

οποίο, όπως έχουμε ήδη σημειώσει, αποτελείται από 14 κατηγορίες με βάση τα μέρη του 

λόγου της παραδοσιακής γραμματικής: 1. Άρθρο, 2. Ουσιαστικό, 3. Επίθετο, 4. Αντωνυμίες, 

5. Ρήμα, 6. Επίρρημα, 7. Πρόθεση, 8. Σύνδεσμοι, 9. Ορθογραφία, 10. Στίξη, 11. Τονισμός, 12. 

Λεξιλόγιο, 13. Πλάγιος λόγος, 14. Σύνταξη. Κάθε κατηγορία εξετάζεται ως προς τη 

μορφολογία και τη σύνταξη, ενώ η κατηγορία της σύνταξης αφορά στη συντακτική σειρά 

λέξεων. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι γενικές διακρίσεις των λαθών και οι 

επιμέρους κατηγορίες αυτών. 

(1) Άρθρο 

(1
α
) Γραμματική-μορφολογία 

Οριστικό: Αόριστο: 

Μορφολογία Ορθογραφία Μορφολογία Ορθογραφία 

(1
β
) Μορφο-σύνταξη 

Οριστικό αντί αορίστου 

Αόριστο αντί οριστικού 

Παράλειψη άρθρου 

Επιπλέον άρθρου 
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Παράλειψη εμπρόθετου άρθρου 

 

(2) Ορθογραφία 

(2
α
) Γραμματική-μορφολογία 

Αρσενικό: Θηλυκό: 

Μορφολογία Ορθογραφία Μορφολογία Ορθογραφία 

Ουδέτερο:   

Μορφολογία Ορθογραφία   

Ανώμαλα 

Ουσιαστικά/γένη 

(2
β
) Μορφο-σύνταξη 

Πτώση υποκειμένου/κατηγορημένου 

Συμφωνία κατηγορουμένου με υποκείμενο/αντικείμενο 

Παράλειψη υποκειμένου 

Εκφορά αντικειμένου (έμμεσο, άμεσο) 

Πτώση ποιητικού αιτίου 

Συμφωνία παρακείμενων όρων με ουσιαστικό 

Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί 

 

(3) Επίθετο 

(3
α
) Γραμματική-μορφολογία 

Μορφολογία 

Ορθογραφία 

Πολύς/ορθογραφία 

Συγκριτικός: Υπερθετικός: 

Μορφολογία (+μτχ) Ορθογραφία Μορφολογία 

(+μτχ) 

Ορθογραφία 

Ανώμαλα/ελλειπτικά 

Παραθετικά/μορφολογία 

(3
β
) Μορφο-σύνταξη 

Χρήση επιρρήματος αντί επιθέτου 

(4) Αντωνυμία 

(4
α
) Γραμματική-μορφολογία 

Μορφολογία 

Ορθογραφία 

(4
β
) Μορφο-σύνταξη 

Αντωνυμία ως έμμεσο αντικείμενο 

Αντωνυμία ως άμεσο αντικείμενο 
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Λάθος επιλογή αντωνυμίας 

Παράλειψη κλιτικού 

Επιπλέον κλιτικό 

Παράλειψη αντωνυμίας 

Επιπλέον αντωνυμία 

 

(5) Ρήμα 

(5
α
) Γραμματική-μορφολογία 

Αύξηση-καταλήξεις: 

Μορφολογία Ορθογραφία 

Βοηθητικά ρήματα/μορφολογία 

Ενεργητική/μορφολογία 

Παθητική/μορφολογία 

Συναιρεμένα/μορφολογία 

Ελλειπτικά-ανώμαλα/μορφολογία 

Σχηματισμός ενεργητικής μετοχής: 

Μορφολογία Ορθογραφία 

Σχηματισμός παθητικής μετοχής: 

Μορφολογία Ορθογραφία 

(5
β
) Μορφο-σύνταξη 

Παράλειψη ρήματος 

Απρόσωπο ρήμα ως προσωπικό 

Λανθασμένη χρήση χρόνων/εγκλίσεων 

Λανθασμένη χρήση χρόνων/εγκλίσεων υποθετικού λόγου 

Ακολουθία χρόνων: 

Ευθύς λόγος Πλάγιος λόγος 

Διάθεση και φωνή ρημάτων 

Παράλειψη αντικειμένου 

Επιπλέον αντικείμενο 

Συμφωνία ρήματος με υποκείμενο 

 

(6) Επίρρημα 

(6
α
) Γραμματική-μορφολογία 

Μορφολογία 

Ορθογραφία 

Συγκριτικός: 

Μορφολογία Ορθογραφία 

Σχετικός υπερθετικός 
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Υπερθετικός: 

Μορφολογία Ορθογραφία 

Ανώμαλα 

(6
β
) Μορφο-σύνταξη 

Χρήση επιθέτου αντί επιρρήματος 

Παράλειψη επιρρήματος 

Λάθος επιλογή επιρρήματος 

Επιπλέον επίρρημα 

 

(7) Πρόθεση 

(7
β
) Μορφο-σύνταξη 

Λάθος επιλογή πρόθεσης 

Σύνταξη προθέσεων + εμπρόθετων 

Εκφορά β΄ όρου σύγκρισης 

Παράλειψη β΄ όρου σύγκρισης 

Επιπλέον πρόθεση 

Παράλειψη πρόθεσης 

 

(8) Σύνδεσμοι 

(8
α
) Μορφολογία 

Μορφολογία 

(8
β
) Σύνταξη 

Λάθος επιλογή συνδέσμου 

Επιπλέον χρήση συνδέσμου 

Παράλειψη συνδέσμου 

 

(9) Ορθογραφία 

Λάθη στο θέμα 

Φωνητική ορθογραφία 

Συναίρεση 

Έκθλιψη 

Αφαίρεση 

Αποκοπή 

Τελικό –ν 

Χρήση τελικού –ς 

 

(10) Στίξη 

Χρήση κεφαλαίων (+κύρια ονόματα) 
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Μικρό γράμμα μετά από τελεία 

Χρήση σημείων στίξης 

Ερωτηματικό σε πλάγιες ερωτήσεις 

Χρήση κεφαλαίων σε όλο το κείμενο 

Χρήση λατινικών στοιχείων και σημείων στίξης σε ελληνικές λέξεις 

Συλλαβισμός 

 

(11) Τονισμός 

Λάθος τονισμός 

Άτονη λέξη 

Άτονο κείμενο 

 

(12) Λεξιλόγιο 

Παραγωγή 

Σύνθεση 

Επιλογή/σημασιολογία 

Ανύπαρκτη λέξη 

Εκφράσεις/στερεότυπες εκφράσεις 

Επιπλέον λέξη/έκφραση 

 

(13) Πλάγιος λόγος 

Μετατροπές από ευθύ σε πλάγιο λόγο 

 

(14) Σύνταξη 

Συντακτική σειρά λέξεων 

Πλήρης ασυνταξία 

Η πορεία που ακολουθείται είναι η ακόλουθη: α) αναγνώριση λαθών, β) καταγραφή 

και ταξινόμηση αυτών στην αντίστοιχη κατηγορία, γ) ποσοτικοποίηση των λαθών που 

εντοπίστηκαν, δ) συγκριτικές αναλύσεις και διαπιστώσεις και ε) συμπεράσματα. 

 

(1) Άρθρο 

 Οριστικό/μορφολογία:στη αδελφή<στην αδελφή>. 

 Οριστικό/ορθογραφία: από της άλλες <από τις άλλες>, τα τετράδια τον παιδγιών <τα 

τετράδια των παιδιών>. 

 Αόριστο/μορφολογία: είδα ενούς παιδιού το παιχνίδι<είδα ενός παιδιού το παιχνίδι>. 

 Αόριστο/ορθογραφία: ενως φίλου <ενός φίλου>, ενώς ανθρόπου <ενός ανθρώπου> 
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 Οριστικό αντί αορίστου: ίδα το σκυλί στο πάρκο<είδα ένα σκυλί στο πάρκο>. 

 Παράλειψη άρθρου: και τελικά ήταν φίλι μας η Μαρία<και τελικά ήταν η φίλη μας, 

ηΜαρία>, μεγάλο ρόλο παίζει και οικογένει <μεγάλο ρόλο παίζει και η οικογένειά>. 

 Επιπλέον άρθρο: μπορεις να στέλνις ένα μέιλς<μπορείς να στέλνεις μέιλς>. 

 

(2) Ουσιαστικό 

 Αρσενικό/μορφολογία: ο αθλιτάς<ο αθλητής>. 

 Αρσενικό/ορθογραφία: ηανθρόπι <οι άνθρωποι>. 

 Θηλυκό/μορφολογία: σε μικρή πολιτί<σε μικρή πολιτεία>, βγήκαν από τους εξόδους 

<βγήκαν από τις εξόδους>. 

 Θηλυκό/ορθογραφία: η φιλι μου <η φίλη μου>, η πόλι<η πόλη> 

 Ουδέτερο/ορθογραφία: ένα πεδί με επιτραπέζι<ένα απιδί με επιτραπέζιο>, στο σκουλίο 

<στο σχολείο> 

 Ουσιαστικά/γένη: η στοίχος <ο στίχος>, ο τραπέζης<το τραπέζι>, ο ποντίκι<το 

ποντίκι>. 

 Συμφωνία κατηγορουμένου με υποκείμενο: το βάψιμο των αβγών είναι καλή<το 

βάψιμο των αυγών είναι καλό> 

 Εκφορά αντικειμένου (άμεσου, έμμεσου/πτώση): διασφιροποιουν την διαφορετικη του 

ζωης <διαφοροποιούν τη ζωή τους> 

 

(3) Επίθετο  

 Μορφολογία: λογικιά<λογική>, κανονικιά<κανονική>, αυτί είναι πολί κακί ανθρόπι 

<αυτοί είναι πολύ κακοί άνθρωποι  

 Ορθογραφία: έξηπνος<έξυπνος>,  δίσκολι <δύσκολη>,  καλον πεδιών <καλών 

παιδιών>, να είμαστε εργατική <να είμαστε εργατικοί>, να είμαστε υπομονετικι <να 

είμαστε υπομονετικοί>. 

 Πολύς/ορθογραφία: πολί άνυροπη <πολλοί άνθρωποι> 

 Υπερθετικός/ορθογραφία: καλίτερι<καλύτερημεγαλύτερος> 

 

(4) Αντωνυμία 

 Μορφολογία: εμένανε <εμένα>, αυτήνους <αυτούς> 
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 Ορθογραφία: εγό<εγώ>, αφτί<αυτοί>, εσι <εσύ>, τον κρίπσαμε αλά δεν τον βρίκε <τον 

κρύψαμε αλλά δεν τον βρήκε. 

 Αντωνυμία ως έμμεσο αντικείμενο: δεν τις είπε<δεν τους είπε>, όταν δεν τον θέλουμε 

στι μπάλα, ζεν το λέμε <όταν δεν τον θέλουμε στη μπάλα, δεν του το λέμε> 

 Αντωνυμία ως άμεσο αντικείμενο: θα τονπο<θα τουπω> 

 Επιπλέον αντωνυμία : ας που με μπορεί να <άσε που μπορεί να>, όταν που με 

τηλεφωνί<όταν μου τηλεφωνεί>. 

 

(5) Ρήμα 

 Καταλήξεις/ορθογραφία: έχι<έχεις>, φανταστη <φανταστεί>, ξερι <ξέρει>, λέη <λέει>, 

θέλοι<θέλει>, χέρετε <χαίρεται>. 

 Βοηθητικά ρήματα/ορθογραφία: ίμε<είμαι>,είμε <είμαι>, ίσε <είσαι>. 

 Βοηθητικά ρήματα/μορφολογία: δεν εχονται διαφορετικές ιδές<δεν έχουν 

διαφορετικές ιδέες>, αυτές έχει πολλά μολίδια <αυτές έχουν πολλά μολύβια> 

 Παθητική/μορφολογία: η φίλι μου δίχνετε τιν πόλι<η φίλη μου δείχνει την πόλη>. 

 Σχηματισμός ενεργητικής μετοχής/ορθογραφία: πέζοντας<παίζοντας>, 

μιλόντας<μιλώντας>. 

 Σχηματισμός παθητικής μετοχής/μορφολογία: ζεστασμένος <ζεσταμένος>, 

σιμφονισμένος<συμφωνημένος>. 

 Σχηματισμός παθητικής μετοχής/ορθογραφία: ραμένος <ραμμένος>, 

βαμένος<βαμμένος>. 

 Παράλειψη ρήματος: θα σας όταν πάτε στο σχολείο<θα σας χρειαστούν, όταν πάτε στο 

σχολείο> 

 Λανθασμένη χρήση χρόνων/εγκλίσεων: μπορείς πας <μπορείς να πας >, Θα είμαστε 

ομάδα και πέζουμε μπάλα <θα είμαστε ομάδα και θα παίζουμε μπάλα > 

 Παράλειψη αντικειμένου: η γονίς μαλόνουν<οι γονείς μαλώνουν + αντικείμενο>. 

 Συμφωνία ρήματος με υποκείμενο: τα παιδια ιμασταν καλά <τα παιδιά ήταν καλά>, 

μποριτε να κολιμπάτε στη φάλασα <μπορείτε να κολυμπάτε στη θάλασσα>. 

 

(6) Επίρρημα 

 Μορφολογία:τότες<τότε> 

 Ορθογραφία: κάτο<κάτω>, έξο <έξω>, μαζή <μαζί>, εκή <εκεί>. 

 Χρήση επιθέτου αντί επιρρήματος : μου αρέσει πολλή <μου αρέσει πολύ>. 
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(7) Πρόθεση 

Λάθος επιλογή πρόθεσης: πήρα στην μαμά μου λεφτά<πήρα από την μαμά μου λεφτά>. 

Σύνταξη προθέσεων (+εμπρόθετων): με φιλους, ξαδερφια και αλλοι ανθρωποι <με 

φίλους, ξαδέρφια και άλλους ανθρώπους>, Με φίλες, ξαδέρφες και θείοι<με φίλες, ξαδέρφες 

και θείους>. 

 

(8) Σύνδεσμοι 

Μορφολογία συνδέσμων:δηλαδής<δηλαδή>, επειδής<επειδή>, 

Παράλειψη συνδέσμου: λέι πάι<λέει ότι πάει>, θέλο τελιόσο προλάβο<θέλω να 

τελειώσω ότι προλάβω>.  

 

(9) Ορθογραφία 

Λάθη στο θέμα: παθιτικό <παθητικό>, συμασία <σημασία>, επηκινονεία 

<επικοινωνία>, βωηθάει <βοηθάει>. 

Φωνητική ορθογραφία: κσέρω <ξέρω>, κόπση<κόψει>, κόζμο <κόσμο>, ενγόνια 

<εγγόνια>. 

Αφαίρεση: θανε <θα ‘ναι>. 

Τελικό –ν: αυτι τη ευκερια<αυτήν την ευκαιρία>, στη επικοινωνιακη διαδικασια <στην 

επικοινωνιακή διαδικασία>. 

Χρήση τελικού –ς: σασ θέλω <σας θέλω>. 

 

(10) Στίξη 

 Χρήση μικρών-κεφαλαίων: ο μάνος<ο Μάνος>, στη ελάδα<στηνΕλλάδα>. 

 Μικρό γράμμα μετά από τελεία: η θαλασα είναι ορέα. στι θάλασα έχι πσαρια<η 

θάλασσα είναι ωραία. Στη θάλασσα έχει ψάρια>. 

 Χρήση σημείων στίξης : 
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Στα γερμανικά σκολία μαθένουμε πολλές γλόσες. κάνουμε γερμανικα αγκλικά 

λατινικά και κάπια πεδγιά κάνουν γαλικά εγο μαθαίνο καιο ελινικα γιτι σέλι ο μπαμπας και ι 

μαμά. 

 Χρήση λατινικών στοιχείων σε ελληνικές λέξεις: μbaμbαs<μπαμπάς> 

 Συλλαβισμός: να τρεξ – ουμε, ει – σπνέουμε, να λάβει υπόψην του καπ – οιες 

προϋποθέσεις, πολλά προβ-λήματα, κονς – έρβα, συ – μφω – νίς, λάθ – ος. 

 

(11) Τονισμός 

 Λάθος τονισμός: μελίσα <μέλισσα>, σελούμε<θέλουμε>, μαθενουμέ<μαθαίνουμε> 

 Άτονη λέξη: θελω<θέλω>, αυτος<αυτός>, μικρο<μικρό> 

 Άτονο κείμενο: 

 

(12) Λεξιλόγιο 

 Παραγωγή: ανθρωπούλι <ανθρωπάκι>, ξαναμίνεις<να μείνεις ξανά> 

 Σύνθεση : νεκροανάσταση <νεκρανάσταση>, γλωσσομάθηση <γλωσσομάθεια>, 

αρεοπλάνο<αεροπλάνο>, καλοκέρο<καλοκαίρι>. 

 Ανύπαρκτη λέξη: μίνους<μήνες>, πρέπουμε<πρέπει εμείς>, θιμοσάρα 

<θυμωμένη>,αργότα <αργότερα>. 

 

(13) Πλάγιος λόγος 

 Μετατροπή ευθύ-πλάγιου λόγου: Ηαδελφή μου είπε ότι αυτή και η φίλη της θα έρθετε 

στο πάρτυ <Η αδελφή μου, μου είπε ότι αυτή και η φίλη της θα έρθουν στο πάρτυ>. 

 

(14) Σύνταξη 

 Συντακτική σειρά λέξεων: Εγώ στείλαμε και η φίλη μου ένα μαιλ <εγώ και η φίλη μου 

στειλαμε ένα μαιλ>, που πολλά παιδιά το παίζουν συνεχεια το παιχνίδι <που πολλά 

παιδιά το παίζουν συνέχεια το παιχνίδι>. 

Αποτυπώνοντας τα συνολικά αποτελέσματα της καταμέτρησης λαθών, η πλειοψηφία 

των λαθών εντοπίζεται στον τονισμό (18,4%) και στην κατηγορία 5 που αφορά στο ρήμα 

(16,3%). Ιδιαίτερα προβληματικές κατηγορίες αποδεικνύονται η ορθογραφία (15,3%), η 

στίξη (15,1) και το λεξιλόγιο (9,8). Οι αμέσως επόμενες κατηγορίες με το μεγαλύτερο 

ποσοστό λαθών είναι οι κατηγορίες που αφορούν στο ουσιαστικό (8,9%), το άρθρο (6,2%) 

και το επίθετο (3,8%) ενώ το 2,5% του συνόλου των λαθών αφορούν στην αντωνυμία. 

Ελάχιστα λάθη παρατηρούνται στην κατηγορία του επιρρήματος (1,2%), των συνδέσμων 
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(1%) και της πρόθεσης (0,9%). Τέλος, οι αλλοδαποί μαθητές δε φαίνεται να αντιμετωπίζουν 

ιδιαίτερα λάθη στη σύνταξη (0,6%). 

 

 

 

Γράφημα 5: Ποσοστιαία κατανομή συχνότητας λαθών επί του συνόλου 

Όσοναφοράστηνορθογραφίαλεξικώνκαιγραμματικώνμορφημάτωνεντοπίζονταιαρκετά

λάθηστηναποτύπωσητωνμορφώντου /i/, /o/ και /e/ (στην ελληνική, ένα φώνημα έχει 

περισσότερες από μία πιθανές ορθογραφίες) και στα κλιτικά μορφήματα. Επίσης η γραφή των 

συνδυασμών <αυ>, <ευ>, του <σ> που προφέρεται ως <ζ> καθώς και των δύο όμοιων 

συμφώνων δημιουργούν δυσκολίες στους μαθητές. Προβλήματα λοιπόν παρουσιάζονται σε 

λέξεις για τις οποίες υπάρχουν φωνολογικά αποδεκτοί εναλλακτικοί τρόποι γραφής. 

Παρατηρήθηκαν επίσης, αν και σε μικρό ποσοστό, παραλείψεις, αντιστροφές, προσθήκες και 

επαναλήψεις γραμμάτων (δελφως <αδερφός>, κια <και>, παιχγνιδι <παιχνίδι>, πραγμματα 

<πράγματα>). 

Τα λάθη που εντοπίστηκαν σχετίζονται ενδεχομένως με ελλιπή οπτική μνήμη, γεγονός 

που δυσκολεύει τους μαθητές να θυμηθούν τη σωστή ορθογραφία των λέξεων, ιδιαίτερα 

αυτών με ιστορική ορθογραφία ή συνδέονται με προβλήματα μνήμης που δυσχεραίνουν την 

ανάκληση  ορθογραφικών και γραμματικών κανόνων (Χυτήρη, 2005: 20). Ωστόσο, δεν 

πρέπει να ξεχνάμε ότι η απόκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας αποτελεί μια επιλεκτική και 

υπολογιστική διαδικασία που εμπλέκει διάφορες γνωστικές δεξιότητες. 

Η ελληνική γλώσσα έχει μια σημαντική ασυνέπεια στην ορθογραφία, κυρίως στην 

περίπτωση των φωνηέντων. Συγκεκριμένα, το φωνήεν /e/ μπορεί να αναπαρασταθεί με <ε> ή 

<αι>, το /o/ εμφανίζεται ως <ο> ή <ω>, ενώ το φωνήεν /i/ έχει έξι διαφορετικές γραφημικές 
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αποδόσεις <ι>, <η>, <υ>, <ει>, <οι>, <υι>. Αν και η ορθογραφία δεν είναι πάντα 

αυθαίρετη ,καθώς ορίζεται από μορφο-γραμματικούς κανόνες αποτελεί προβληματικό πεδίο 

όχι μόνο για τους ομογενείς μαθητές αλλά και για τους φυσικούς ομιλητές της ελληνικής 

γλώσσας. 

Ο τονισμός δυσκολεύει τους μαθητές εφόσον στο δείγμα μας παρατηρούνται λάθη 

τονισμού (παρατονισμός) ή παντελής έλλειψη τόνων. Οι κανόνες τονισμού της ελληνικής 

γλώσσας θεωρούνται πολύπλοκοι από τους ομογενείς μαθητές, καθώς στις μητρικές τους 

γλώσσες οι τόνοι δε σημειώνονται στη γραφή. Η απουσία λοιπόν των τόνων μπορεί να 

θεωρηθεί επίδραση του πρώτου γλωσσικού συστήματος. 

Ως προς τη μορφολογία ρημάτων, ουσιαστικών αλλά και τις σχέσεις συμφωνίας δε 

σημειώνονται στατιστικά σημαντικά ποσοστά λαθών. Επίσης, δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα 

λάθη στη χρήση προθέσεων και συνδέσμων. 

Στο συντακτικό άξονα σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας το ποσοστό λάθους 

ανέρχεται στο 0,6%, γεγονός που ενδεχομένως να δικαιολογείται από την τάση των ομογενών 

μαθητών για απλοποιημένη σύνταξη. Αποφεύγουν την υποτακτική σύνδεση, τις πολύπλοκες 

δομές, την παθητική σύνταξη και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν εκτίθενται σε λάθη. Αντίθετα, 

προτιμάται η σύνδεση των προτάσεων με το «και», ο οικείος, καθημερινός λόγος και οι απλές 

εκφράσεις. 

Σε μια γενικότερη μελέτη των κειμένων των μαθητών, παρατηρείται ότι στην 

πλειονότητά τους αγνοούσαν την παράγραφο ενώ συχνή ήταν η απουσία συνδετικών, 

διαρθρωτικών λέξεων. Τα περισσότερα γραπτά ήταν χωρίς συνοχή, τα οποία αν και δε 

στερούνταν εκτάσεως δεν παρουσίαζαν ολοκληρωμένα νοήματα με αρχή, μέση και τέλος, 

ούτε απόψεις με επιχειρήματα. Συχνό φαινόμενο ήταν το περιορισμένο λεξιλόγιο, οι 

επαναλήψεις και η χρήση κοινότυπων που στερούσαν από το λόγο τη ζωντάνια και τη 

δημιουργικότητα στη χρήση της γλώσσας. Η έλλειψη αυτοματισμού στη γλωσσική παραγωγή, 

η επιλογή των απλούστερων γλωσσικών δομών, η απουσία ακριβολογίας και σαφήνειας στο 

λόγο και η δυσκολία στη διατύπωση λογικής σκέψης χαρακτηρίζουν αρκετά από τα γραπτά 

των ομογενών μαθητών. 

Μετά την καταγραφή, τη στατιστική επεξεργασία και το σχολιασμό των λαθών, 

κρίνεται ενδιαφέρον να εστιάσουμε στη συγκριτική μελέτη των λαθών των μαθητών θέτοντας 

ως κριτήριο το φύλο και την ηλικία αλλά και να επιχειρήσουμε να εκλογικεύσουμε το λάθος 

βασιζόμενοι στη θεωρία της παρεμβολής της μητρικής. 
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ΙΙ. 2.1 Συσχετισμός λαθών με βιολογικούς παράγοντες 

Συσχετίζοντας τις επιδράσεις των βιολογικών παραμέτρων, του φύλου και της ηλικίας, 

με τις γλωσσικές πραγματώσεις των μαθητών δεν μπορούμε να καταλήξουμε με σιγουριά 

στην απόδοση, είτε στον ένα παράγοντα είτε στον άλλον, τέτοιας δυναμικότητας ώστε να 

λογίζεται ως δείκτης καθοριστικής σημασίας για τις γλωσσικές επιδόσεις των μαθητών. 

Παλαιότερες μελέτες σχετικές με τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών, υπογράμμιζαν την 

ανωτερότητα των κοριτσιών έναντι των αγοριών. Σύμφωνα με την έρευνα του Λιάμπα (2001) 

και αυτή των Τουρτούρα, Μπαλή & Αλτιντασιώτη (2008), επιβεβαιώθηκε η υπόθεση ότι τα 

κορίτσια υπερτερούν έναντι των αγοριών στις σχολικές επιδόσεις στο δημοτικό. 

Η διαπίστωση αυτή μπορεί να σχετίζεται με τις γλωσσικές επιλογές των μαθητών και 

μαθητριών, καθώς σύμφωνα με την Τριάντη – Herrmann (2000: 59), τα κορίτσια δείχνουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επικοινωνία με παιδιά που μιλούν την κυρίαρχη γλώσσα του 

σχολείου, ενώ τα αγόρια αποφεύγουν την εμπλοκή με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας-

στόχου εκφράζοντας την προτίμησή τους προς τους ομόγλωσσους συνομηλίκους. 

Στην περίπτωση μας, συγκρίνοντας τα λάθη των αγοριών και των κοριτσιών 

διαπιστώνουμε, ότι στα γραπτά κείμενα των αγοριών ανιχνεύονται περισσότερα λάθη από τα 

αντίστοιχα των κοριτσιών. Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 1.324 λαθών που 

εντοπίστηκαν στο δείγμα μας, τα αγόρια έκαναν 732 λάθη ενώ τα κορίτσια 592. Στο δημοτικό 

τα αγόρια φαίνεται να κάνουν λιγότερα λάθη (301 λάθη) έναντι των κοριτσιών (352 λάθη), η 

ψαλίδα της διαφοράς κλείνει με την εισαγωγή στο γυμνάσιο με τις μαθήτριες να βεβαιώνουν 

την υπεροχή τους στη λεκτική έκφραση. Το σχεδόν διπλάσιο ποσοστό των λαθών των 

αγοριών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συστηματική απουσία τόνων στο σύνολο των 

γραπτών των μαθητών και στις επαναλήψεις λανθασμένων λέξεων στο ίδιο γραπτό, λάθη τα 

οποία κάθε φορά που εντοπίζονταν προσμετρούνταν. Χαρακτηριστικά, μαθητής της Β’ 

Γυμνασίου επανέλαβε στην έκθεσή του δώδεκα φορές τη λέξη κόζμος «κόσμος», η οποία 

κάθε φορά λογιζόταν ως λάθος. 
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Γράφημα 6 : Σύγκριση των λαθών μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στο δημοτικό και το 

γυμνάσιο 

Σχετικά με τον παραλληλισμό των λαθών με την ηλικία, υποθέτουμε ότι, οι μαθητές 

του γυμνασίου δεδομένου της επαφής με τη γλώσσα-στόχο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

από αυτό των μαθητών του δημοτικού, με λογικό επακόλουθο την απόκτηση επιπλέον 

γλωσσικών πληροφοριών, την ανάπτυξη σύνδεσης μεταξύ των δομών και την παγίωση 

γραμματικο-συντακτικών κανόνων, έχουν καλύτερες επιδόσεις στα πλαίσια του γλωσσικού 

μαθήματος, θέση που ενισχύεται από τις προσεγγίσεις της εξελικτικής ψυχολογίας σύμφωνα 

με τις οποίες ,ο έφηβος οργανώνει καλύτερα τη σκέψη του, καλλιεργεί γνωστικές 

στρατηγικές, επιτυγχάνει προόδους στια μνημονικές και αντιληπτικές του ικανότητες, κυρίως 

λόγω της ανάπτυξης της μεταγνώσης, της επίγνωσης που έχει το άτομο για τη δική του νόηση 

και της ικανότητάς του να «παρατηρεί» τις γνωστικές του διαδικασίες (Feldman, 2010: 50). 

Στα πλαίσια της έρευνάς μας, από τη σύγκριση των λαθών που εντοπίζονται σε γραπτά 

μαθητών δημοτικού και γυμνασίου, διαπιστώνεται ότι, οι μαθητές συνεχίζουν να διαπράττουν 

λάθη σε όλα σχεδόν τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης με την ίδια σχεδόν συχνότητα.  
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Γράφημα 7: Κατανομή λαθών των μαθητών δημοτικού και γυμνασίου 

Οι ανωτέρω διαπιστώσεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι η γλωσσική ικανότητα 

και εξέλιξη των παιδιών είναι αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων όπως επιδράσεις από 

κοινωνικές συνθήκες, από συναισθηματικούς – ψυχολογικούς παράγοντες, κίνητρα και 

απόψεις των μαθητών για τη δεύτερη γλώσσα, παράμετροι οι οποίοι αλληλοσχετίζονται και η 

μεμονωμένη εξέταση αυτών ενδεχομένως δεν καταλήγει σε ασφαλή συμπεράσματα. 

 

ΙΙ. 2.2 Συσχετισμός λαθών με τη μητρική γλώσσα των μαθητών 

Στην ενότητα αυτή, θα μελετήσουμε τα λάθη που εμφανίζονται στα γραπτά κείμενα 

των ομογενών μαθητών και την πιθανή τους ερμηνεία βάσει των βασικών χαρακτηριστικών 

της πρώτης γλώσσας τους , δηλαδή της γερμανικής. 

Η γερμανική γλώσσα ανήκει στην οικογένεια των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών όπως και 

η ελληνική. Στο πεδίο του τονισμού παρατηρούνται των δύο γλωσσών καθώς στην γερμανική 

ο τόνος είναι σταθερός στην παραλήγουσα. Στην ορθογραφία, το βασικό χαρακτηριστικό της 

αντιστοιχίας ενός φωνήματος με ένα γράφημα δημιουργεί προβλήματα στην αποτύπωση των 

γραμμάτων <ξ>, <ψ> της ελληνικής αλλά και στα φωνήεντα <ο>, <ω>, <ε>, <αι>, <ι>, <η>, 

<ει>, <οι>, <υ>, <υι>, όπου επιλέγονται συνήθως από τους γερμανόφωνους μαθητές οι 

απλούστεροι τύποι <ο>, <ε> και <ι>. Ως προς τα ουσιαστικά διαθέτουν τρία γένη (αρσενικό, 

θηλυκό, ουδέτερο) και δύο αριθμούς, ενικός και πληθυντικός. Υπάρχει το οριστικό άρθρο και 

το αόριστο άρθρο. Το επίθετο έχει 2 πτώσεις (ονομαστική και δοτική) ενώ η συμφωνία με το 

ουσιαστικό γίνεται πάντα στην ονομαστική και δοτική. Στην γερμανική γλώσσα υπάρχουν 

Γυμνάσιο; 
671 

Δημοτικό; 
653 
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μονολεκτικά παραθετικά και στην κατηγορία του ρήματος αξίζει να σημειωθεί ότι ο τύπος 

του β’ και γ’ προσώπου του ενικού της οριστικής του ενεστώτα είναι ίδιος, στοιχείο που 

μεταφέρεται και στην ελληνική γλώσσα. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε ενδεικτικά λάθη που 

εντοπίσαμε στα γραπτά των γερμανόφωνων μαθητών. 

Λανθασμένος τύπος Σωστός τύπος Πιθανή αιτιολόγηση 

Η πινακοθήκες Οι πινακοθήκες •απόδοση του ήχου /i/ με το <η> λόγω 

απουσίας του φαινομένου στην γερμανική 

Η συνχρονος μόδα 

πρέπει να έχεις 

Η 

σύγχρονημόδα 

πρέπει να έχει 

•πρόβλημα καταγραφής το <γχ> λόγω 

τρόπου άρθρωσης 

•οι τύποι του β’ και γ’ ενικού του ενεστώτα 

είναι ομώνυμοι στην γερμανική γλώσσα 

 

Ειδικότερα, το γερμανικό αλφάβητο περιέχει 27 γράμματα έχοντας ως αναλογία ένα 

γράμμα ένα φώνημα. Συνεπώς δικαιολογείται το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές 

στα δίψηφα φωνήεντα και στα συμπλέγματα <αυ>, <ευ>. Επίσης, ο τονισμός είναι ελεύθερος 

καθώς οποιαδήποτε συλλαβή της λέξης μπορεί να τονίζεται ,ενώ δε σημειώνεται. Αν και στα 

γερμανικά υπάρχουν τρία γένη όπως στην ελληνική γλώσσα, οι μαθητές δυσκολεύονται στη 

διάκριση του γένους. Αντιστοιχία μεταξύ των δύο γλωσσικών συστημάτων υπάρχει στα είδη 

των αντωνυμιών, στις προθέσεις και τους συνδέσμους, για το λόγο αυτό τα συγκεκριμένα 

πεδία δεν προβληματίζουν ιδιαίτερα τους μαθητές. Τέλος η γερμανική γλώσσα διαθέτει 

τέσσερεις πτώσεις, οκτώ χρόνους καθώς και οριστικό και αόριστο άρθρο. Συνοπτικά, 

παρουσιάζουμε λάθη των γερμανοφώνων μαθητών: 

Λανθασμένος τύπος Σωστός τύπος Πιθανή αιτιολόγηση 

Η γερμανική γλώσσα 

βοηθα 

Η γερμανική γλώσσα 

βοηθά 

•Η παράλειψη τόνων 

οφείλεται στην απουσία τους 

στη γερμανική γλώσσα 

Εκάνα δουλειές Έχω κάνει τις δουλειές 

(ορθότερος τύπος στο 

πλαίσιο του κειμένου) 

•στα γερμανικά, 

μορφολογικά υπάρχει πιο 

συχνά ο παρακείμενος 

•δυσκολία στο πεδίο του 

τονισμού 

Ζεν είναι Δεν είναι •αδυναμία καταγραφής του 

φθόγγου [δ] 
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Μια πρώτη και ουσιαστικά επιφανειακή επαφή με τη μητρική γλώσσα των 

υποκειμένων της έρευνας και οι ενδείξεις για μεταφορά γνώσης από την πρώτη στη δεύτερη 

γλώσσα δημιουργούν περαιτέρω ερευνητικούς προβληματισμούς, όπως: υπάρχει ομοιογένεια 

ως προς τη φύση και τον αριθμό των λαθών στην ομάδα των ομογενών μαθητών με κοινή 

μητρική γλώσσα; Σημειώνεται ετερογένεια ως προς τη φύση και τον αριθμό λαθών μεταξύ 

ομάδων μαθητών με διαφορετικές μητρικές γλώσσες; 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων μας επιτρέπει να έχουμε μια συνολική εικόνα για 

την τάση και τη συχνότητα των λαθών που κάνουν οι ομογενείς μαθητές κατά την παραγωγή 

γραπτών κειμένων στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Η εξέταση των λαθών και η αιτιολόγησή 

τους μας βοηθούν να προχωρήσουμε στην επιβεβαίωση ή διάψευση των αρχικών μας 

υποθέσεων. 

 

ΙΙ. 3 Έλεγχοςτωνυποθέσεωντηςέρευνας 

Στην παρούσα ενότητα προχωρούμε σε μια δεύτερη «ανάγνωση» των αρχικών 

υποθέσεων που τέθηκαν πριν την πραγματοποίηση της έρευνας βασιζόμενοι πλέον σε 

χειροπιαστά δεδομένα, στα ερευνητικά μας ευρήματα. 

Σύμφωνα με την πρώτη υπόθεση, τα γλωσσικά λάθη που εμφανίζονται στο γραπτό 

λόγο ομογενών μαθητών ανήκουν στο φωνολογικό, μορφολογικό, μορφοσυντακτικό και 

συντακτικό επίπεδο γλωσσικής ανάλυσης. Τα στοιχεία, όπως αυτά σκιαγραφούνται από τα 

στατιστικά δεδομένα, φανερώνουν αφενός ένα εύρος γλωσσικών λαθών, αφετέρου υπάρχουν 

μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των προαναφερθέντων γλωσσικών κατηγοριών ως προς τη 

συχνότητα λαθών. 

Η συσχέτιση των λαθών με την ηλικία και το φύλο των μαθητών, μας οδηγεί από τη 

μία, στη διάψευση της δεύτερης υπόθεσης, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές που φοιτούν 

στο γυμνάσιο κάνουν λιγότερα λάθη από τους μαθητές του δημοτικού και, από την άλλη, 

στην επιβεβαίωση της τρίτης υπόθεσης ότι δηλαδή τα κορίτσια διαπράττουν λιγότερα λάθη 

από τα αγόρια. 

Τα δεδομένα που προέκυψαν από την καταγραφή και την επεξεργασία των λαθών 

προκειμένου να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τις υποθέσεις που ισχυρίζονται ότι 

σημαντικό ποσοστό λαθών προέρχεται από μεταφορά γνώσης από την πρώτη στη δεύτερη 

γλώσσα και την απόσταση μεταξύ των δύο γλωσσικών συστημάτων δεν είναι εύκολα 

«διαχειρίσιμα» λόγω δύο βασικών λόγων: α) της επιφανειακής μας γνώσης της μητρικής 

γλώσσας των ομογενών μαθητών και β) της αδυναμίας συζήτησης και ανάλυσης των λαθών 
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με τους ίδιους τους μαθητές, μια προοπτική που θα μας έδινε τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε 

τον τρόπο διαχείρισης και επεξεργασίας των γλωσσικών πληροφοριών από την πλευρά των 

μαθητών και να οδηγηθούμε ασφαλέστερα  σε ερμηνευτικές προτάσεις σχετικές με την 

παρεμβολή της μητρικής γλώσσας στη διαδικασία εκμάθησης μιας δεύτερης. 

Στην έρευνά μας εστιάσαμε στην αρνητική μεταφορά γλωσσικών στοιχείων που 

προκύπτει από τις διαφορές μεταξύ των γλωσσικών συστημάτων επιβεβαιώνοντας την 

υπόθεση της ενσωμάτωσης στοιχείων από τη μια γλώσσα στην άλλη, χωρίς ωστόσο να 

μπορούμε να προσδιορίσουμε το «μέγεθος» της επιρροής της μητρικής γλώσσας, από τη μια, 

και των διαγλωσσικών υποσυστημάτων, από την άλλη. 

 

ΙΙ. 4 Γενική αποτίμηση 

Προβαίνοντας σε μια νέα συστηματική μελέτη των αποτελεσμάτων της έρευνας, 

κρίνουμε ότι είναι σημαντικό να παρουσιάσουμε τις γενικές διαπιστώσεις και να 

επισημάνουμε κάποια άλλα ιδιαίτερα στοιχεία, η εξέταση των οποίων θα επέτρεπε τη 

διεύρυνση των ορίων της εργασίας μας. 

 Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας προκύπτει ότι, οι πιο προβληματικές 

περιοχές είναι ο τονισμός, το ρήμα, η στίξη και η ορθογραφία. Σχετικές παρατηρήσεις 

επιβεβαιώνονται από τις έρευνες των Ηλιοπούλου (2009)  και Γιαβάνογλου (2011). 

 Αν και στο σύνολο των λαθών, η επίδοση των κοριτσιών είναι καλύτερη από αυτή 

των αγοριών, αξίζει να σημειωθεί ότι στο δημοτικό τα κορίτσια κάνουν περισσότερα 

λάθη. Η διαπίστωση αυτή συμφωνεί με την αντίστοιχη της έρευνας του 

Χατζησαββίδη (1994), όπου τα κορίτσια παρουσιάζουν καλύτερες γλωσσικές 

επιδόσεις από τα αγόρια. Αντίθετα, οι Αντωνοπούλου & Βαλετόπουλος (2003) που 

ανέλυσαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων για το κρατικό πιστοποιητικό επάρκειας 

της ελληνομάθειας υπογραμμίζουν, ότι το φύλο και η ηλικία δε φαίνεται να 

επηρεάζουν τα ποσοστά επιτυχίας ή αποτυχίας. 

 Δε διαπιστώνεται σημαντική διαφορά στην επίδοση των μαθητών που φοιτούν στο 

δημοτικό και εκείνων που φοιτούν στο γυμνάσιο. Παρουσιάστηκαν αρκετές 

αδυναμίες τόσο ως προς τη γνώση της γλώσσας όσο και ως προς τη χρήση της ,ενώ 

δεν εμφανίζεται η αναμενόμενη μείωση των λαθών στις μεγαλύτερες τάξεις. Αν και οι 

γλωσσικές αναπαραστάσεις δομούνται μέσω της έκθεσης στη δεύτερη γλώσσα, από 

τα ευρήματα της εργασίας μας καταφαίνεται ότι σημασία δεν έχει μόνο η 

συσσώρευση γλωσσικών πληροφοριών, αλλά η συστηματική τους μελέτη.  
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 Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι στο σύνολο των γραπτών κειμένων που εξετάστηκαν, 

υπάρχουν εκθέσεις μαθητών στις οποίες καταγράφονται ελάχιστα ή και κανένα λάθος, 

γεγονός που δηλώνει την ανομοιογένεια, ως προς τις γλωσσικές επιδόσεις των 

μαθητών. 

 Η ανομοιογένεια στην ποσοστιαία κατανομή των λαθών μεταξύ των γραπτών ενισχύει 

την πεποίθηση ότι η γλωσσική ικανότητα είναι αποτέλεσμα ενός πλέγματος 

παραγόντων. Συνεπώς, θεωρούμε ότι θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η μελέτη της 

συχνότητας χρήσης της ελληνικής γλώσσας στις διαπροσωπικές σχέσεις, η εξέταση 

του βαθμού κατοχής της πρώτης γλώσσας και της κοινωνικής κατάστασης της 

οικογένειας. 

 Το εύρος και η συχνότητα των λαθών, όπως αυτά προκύπτουν από την εξέταση των 

γραπτών κειμένων υπογραμμίζουν την απόκλιση ανάμεσα στη γλωσσική επίδοση των 

μαθητών και τις επιδιωκόμενες δεξιότητες όπως αυτές αναφέρονται στο Διαθεματικό 

Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών της ελληνικής γλώσσας για το δημοτικό και 

το γυμνάσιο. Συνοπτικά, η διδασκαλία του μαθήματος της γλώσσας στο Δημοτικό 

αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται με επάρκεια 

και αυτοπεποίθηση, συνειδητά, υπεύθυνα, αποτελεσματικά και δημιουργικά το 

γραπτό και τον προφορικό λόγο, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη σχολική και την 

ευρύτερη κοινωνία τους. Στο Γυμνάσιο, σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας είναι να 

κατακτήσουν οι μαθητές το βασικό όργανο επικοινωνίας της γλωσσικής τους 

κοινότητας, ώστε να αναπτυχθούν διανοητικά και συναισθηματικά. Να 

συνειδητοποιήσουν τη σημασία του λόγου για τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, 

ώστε είτε ως πομποί είτε ως δέκτες του λόγου να μετέχουν στα κοινά ως ελεύθεροι 

δημοκρατικοί πολίτες με κριτική και υπεύθυνη στάση. Να είναι σε θέση να 

αναγνωρίζουν τα δομικά και γραμματικά στοιχεία της νεοελληνικής γλώσσας στον 

προτασιακό και κειμενικό λόγο, ώστε να κατανοούν και αιτιολογούν και τις τυχόν 

παρεκκλίσεις ή ανατροπές των παραπάνω στοιχείων. 

 Από την επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας παρατηρείται επίδραση της πρώτης 

γλώσσας κατά την παραγωγή της δεύτερης γλώσσας. Άλλωστε σύμφωνα με την 

Deprez (1994: 111) δε μαθαίνουμε να μιλάμε δύο φορές. Για τα παιδιά που μαθαίνουν 

μια δεύτερη γλώσσα πραγματοποιείται μεταφορά γλωσσικής γνώσης της πρώτης στη 

δεύτερη γλώσσα καθώς δεν συντελείται εκ νέου μάθηση του μηχανισμού αντίληψης 

της γλώσσας. Ωστόσο στην έρευνά μας, δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ασφάλεια ο 

βαθμός επίδρασης του πρώτου γλωσσικού συστήματος ούτε να προσεγγιστούν τα 
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διαγλωσσικά υποσυστήματα που έχουν αναπτυχθεί. Στην πρώτη περίπτωση, 

θεωρούμε, ότι θα ήταν σημαντική η διερεύνηση του κατά πόσο έχει αναπτυχθεί και 

εδραιωθεί στα παιδιά η πρώτη γλώσσα, ενώ στη δεύτερη κρίνεται απαραίτητη η 

συστηματική μελέτη γραπτής παραγωγής παραγόμενη από το ίδιο άτομο προκειμένου 

να καθοριστούν οι «προσωπικοί κανόνες» του κάθε μαθητή.  

Σε μια συνολική εκτίμηση των συμπερασματικών παρατηρήσεων, θα λέγαμε ότι 

σημαντικό ρόλο παίζει η θεώρηση του λάθους ως αναπόφευκτου στοιχείου της μαθησιακής 

διαδικασίας και η αντιμετώπισή του ως μέσο άντλησης πληροφοριών  για το επίπεδο 

γλωσσομάθειας των μαθητών, για τυχόν μαθησιακές δυσκολίες που δυσχεραίνουν την 

προσπάθειά τους, την πολυπλοκότητα γραμματικο-συντακτικών φαινομένων της ελληνικής, 

τη διαμόρφωση διαγλωσσικών ασυμμετριών. 

Βασικό σημείο που χρήζει αναφοράς είναι ότι η διδασκαλία της ελληνικής 

εξακολουθεί να πραγματοποιείται με μονογλωσσικό προσανατολισμό μη αξιοποιώντας το 

γλωσσικό υπόβαθρο και τους γνωστικούς μηχανισμούς εκμάθησης μιας γλώσσας που 

διαθέτει ήδη ο μαθητής. Συνεπώς, απαιτείται αναπροσαρμογή των διδακτικών παρεμβάσεων 

με σκοπό την αποτελεσματική εκπαίδευση νεοαφιχθέντων και όχι μόνο ομογενών μαθητών 

και τη διασφάλιση της σχολικής τους επιτυχίας. 

Τέλος είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι, πέρα από τις παρατηρήσεις και τις 

ερμηνείες που έχουν ήδη αναφερθεί, ιδιαίτερα ενδιαφέρον θα ήταν η μελέτη των 

αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των τριών πόλων, δηλαδή του μαθητή, του 

εκπαιδευτικού και της φύσης του λάθους. 
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Επίλογος 

Η παρούσα εργασία τοποθετείται στο πλαίσιο των προβληματισμών αναφορικά με τη 

διαχείριση της πολυγλωσσικής σχολικής πραγματικότητας και ιδιαιτέρως των ομογενών 

μαθητών καθώς και την υποστήριξη τους – σε γλωσσικό, κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο, 

οριζόμενη ως βασική προϋπόθεση ομαλής ενταξής τους στη σχολική κοινότητα των 

γερμανικών σχολείων και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

Ο βασικός στόχος της έρευνάς μας είναι η ανίχνευση των γλωσσικών λαθών κατά την 

παραγωγή γραπτών κειμένων ομογενών μαθητών που φοιτούν σε γερμανικά σχολεία. Τα 

λάθη των μαθητών αποτέλεσαν και εξακολουθούν να αποτελούν σημείο προβληματισμού 

εκπαιδευτικών, ερευνητών αλλά και μαθητών. 

Ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία έχει όχι μόνο η εστίαση στα λάθη των μαθητών ,αλλά η 

εξέταση της γενικότερης αντιληπτικής ικανότητάς τους, γεγονός που μπορεί να τροφοδοτήσει 

σκέψεις και μελέτες σχετικές με τους μηχανισμούς που ενεργοποιούνται στα διάφορα στάδια 

κατάκτησης μιας γλώσσας, αλλά και στο πεδίο της διδακτικής των γλωσσών. Μέσω της 

συγκέντρωσης ευρημάτων από την ανάλυση της γλωσσικής συμπεριφοράς ομογενών 

μαθητών είναι δυνατόν να επισημανθούν δύσκολα διδακτικά αντικείμενα και να 

προβλεφθούν αναπροσαρμοσμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. 

Αρχικά, πραγματοποιήσαμε μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η οποία μας 

επέτρεψε να ορίσουμε το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνάς μας. Πιο συγκεκριμένα, 

αναλύσαμε την έννοια του λάθους και παρουσιάσαμε τις βασικές ταξινομήσεις λαθών και  το 

φαινόμενο της διαγλώσσας. Επιπλέον, εξετάσαμε το ρόλο και τα χαρακτηριστικά της 

γλώσσας ενώ ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο ζήτημα της διγλωσσίας και στις ιδιαιτερότητες 

του γραπτού λόγου, μιας και τα υποκείμενα της έρευνας είναι δίγλωσσοι μαθητές που 

«εξετάζονται» στη γραπτή έκφραση. Η διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης 

γλώσσας και οι παράγοντες που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά την πορεία 

κατάκτησης της γλωσσικής ικανότητας αποτέλεσαν πεδίο προβληματισμού για να 

καταλήξουμε στη διαπίστωση, ότι η σχολική επιτυχία συνδέεται στενά με την ικανότητα 

ανταπόκρισης στις γλωσσικές απαιτήσεις της κυρίαρχης γλώσσας του σχολείου. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας μας εξετάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, 

ανακοινώνονται οι υποθέσεις και παρουσιάζεται το μοντέλο της κατηγοριοποίησης των 

λαθών που χρησιμοποιήσαμε προκειμένου να συλλέξουμε και να ταξινομήσουμε τα δεδομένα 

της έρευνας. Ο έλεγχος των αρχικών μας υποθέσεων και η παρουσίαση των συγκεντρωτικών 

διαπιστώσεων αναφορικά με τα λάθη των μαθητών δίνοντας ερμηνευτικές διαστάσεις, μέσω 
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μιας ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων με στοιχεία ποσοτικής έρευνας, εγείρουν νέους 

προβληματισμούς και ερωτήματα επεκτείνοντας τους ορίζοντες της εργασίας μας. 

Συνοψίζοντας την πορεία της έρευνας, ανακαλύπτουμε ότι ,σημαντικό είναι όχι το να 

μιλάμε για τα λάθη ή να πραγματοποιούμε μια έρευνα πάνω στα γλωσσικά λάθη αλλά μια 

έρευνα «μέσω των λαθών» προκειμένου να αντιληφθούμε τη δυναμική τους και να ορίσουμε 

τη σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στο μαθητή και τη γνώση. 

Η αξιοποίηση του γλωσσικού δυναμικού των δίγλωσσων μαθητών, η ενίσχυση και 

επιτάχυνση της ανάπτυξης ελληνομάθειας θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις 

προκειμένου οι μαθητές, μέσω της συνειδητοποίησης των γλωσσικών δομών, μηχανισμών 

και κανόνων των δύο συστημάτων, να είναι σε θέση να πραγματοποιούν με ευχέρεια ένα 

γλωσσικό «πήγαινε-έλα», το οποίο λειτουργεί ως γεφύρωμα των δύο γλωσσικών και 

πολιτισμικών κόσμων.  
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