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Πεξίιεςε : 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε θαη ε αλάιπζε ησλ 

γισζζηθψλ ιαζψλ δίγισζζσλ καζεηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ Αιβαλφθσλσλ θαη 

Ρνκά καζεηψλ/ηξηψλ θαηά ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. Σν ιάζνο, σο ε πην 

ζεκαληηθή έλλνηα ηεο εξγαζίαο απηήο, δελ απνηειεί αδπλακία ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηδαζθαιίαο αιιά νχηε θαη ην ηειηθφ γισζζηθφ πξντφλ. Αληηζέησο, ην ιάζνο 

θαλεξψλεη νπζηαζηηθά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο αιιά θαη ηελ 

εμειηθηηθή πνξεία πνπ παξνπζηάδνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο κηαο δεχηεξεο 

γιψζζαο. Δπνκέλσο, ε εμέηαζε ησλ γισζζηθψλ ιαζψλ απνηειεί έλα ζέκα κε ηδηαίηεξν 

παηδαγσγηθφ ελδηαθέξνλ. Ζ παξνχζα έξεπλα, ινηπφλ,  παξνπζηάδεη ηε θχζε θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ γισζζηθψλ ιαζψλ κεηνλνηηθψλ
1
 καζεηψλ κε απψηεξν ζθνπφ λα αλαδείμεη 

ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο πξνζαξκνγήο ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ αμηνπνίεζε επέιηθησλ 

δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαζψο θαη ησλ θαηάιιεισλ παηδαγσγηθψλ εξγαιείσλ ζηηο 

αλάγθεο ελφο πνιχγισζζνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ. Έλλνηεο φπσο γιψζζα, γξαπηφο 

ιφγνο, «δεχηεξε» θαη «μέλε» γιψζζα, δηγισζζία απνηεινχλ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη παξνπζηάδνληαη εθηελέζηεξα. Έηζη, ζην πξψην κέξνο 

παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη ζην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδνπκε θαη 

αλαιχνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο. 

 

Λέμεηο – θιεηδηά : ιάζε (errors), γιψζζα (language), δηγισζζία (bilingual), γξαπηφο 

ιφγνο (writing) 

                                

 

 

                                                           
1
 Με ηνλ φξν «κεηνλνηηθνί καζεηέο» αλαθεξφκαζηε ζηνπο καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ εζλνπνιηηηζκηθή 

νκάδα ησλ Ρνκά θαη ζηε κεηαλαζηεπηηθή κεηνλφηεηα ησλ Αιβαλψλ. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν φξνο «Αιβαλφθσλνη», ν νπνίνο παξαπέκπεη ζηε κεηαλαζηεπηηθή κεηνλφηεηα ησλ 

Αιβαλψλ. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

I. Γεληθό πιαίζην πξνβιεκαηηζκνύ 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε ειιεληθή θνηλσλία, θαζψο θαη νη θνηλσλίεο θαη άιισλ 

ρσξψλ ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο, έρνπλ ππνζηεί κεγάιν αξηζκφ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ, νη νπνίεο νθείινληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο απμεκέλεο 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη ρψξεο πξνέιεπζεο λα 

απνθηήζνπλ πνιππνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα, ν νπνίνο πξνθχπηεη κέζα απφ ηε ζπκβίσζε 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ ζην πιαίζην ελφο πνιηηηζκνχ πνπ θπξηαξρεί. (Βαζηιεηάδνπ 

& Παπιή-Κνξξέ, 2011) 

Όπσο είλαη ινγηθφ, ηα κεηαλαζηεπηηθά απηά θχκαηα πξνθάιεζαλ κεγάιεο αιιαγέο 

θαη ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ ειιεληθή εθπαίδεπζε ήξζε αληηκέησπε κε ην 

πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ζηα ζρνιεία, ε επίιπζε ηνπ 

νπνίνπ απαηηεί αξθεηέο αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη. Οη αιιαγέο απηέο 

αθνξνχλ θπξίσο ζηε θηινζνθία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο ελ γέλεη, 

ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ηεο ζρνιηθήο δσήο, ζηελ επηκφξθσζε 

ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, ζην πξφγξακκα 

δηδαζθαιίαο θαη, ηέινο, ζηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ επηιέγνληαη θαη 

εθαξκφδνληαη (Παπαλανχκ, 2008:7). 

 Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηεί ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα ζην ζρνιείν. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν 

εθπαίδεπζεο, αθελφο ζέβεηαη θη αθεηέξνπ αμηνπνηεί ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξά, ελψ 

ππνζηεξίδεη πσο ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηφζν ζηελ νκαιή έληαμε ησλ αηφκσλ ηξίησλ ρσξψλ φζν θαη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο απφ ηε ρψξα ππνδνρήο. Ζ αιιειεπίδξαζε απηή, ζχκθσλα κε 

ην ίδην πάληα κνληέιν εθπαίδεπζεο, κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ ζεβαζκφ, ηελ 

αλεθηηθφηεηα θαη ηελ απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνχ, θαζψο θαη ηε ζπλχπαξμε αηφκσλ 

κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν (Παπαλανχκ, 2008:13). Ζ δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε βνεζάεη, επίζεο, ζην λα κελ ζεσξνχληαη σο «πξφβιεκα» νη κεηνλνηηθνί ή 
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αιινδαπνί καζεηέο. Γηα πνιιά ρξφληα θαη ζε πνιιέο ρψξεο ην δεηνχκελν ήηαλ λα 

ιπζεί ην πξφβιεκα απηφ, πξνθεηκέλνπ λα επαλέιζεη θαη πάιη ε ηζνξξνπία ζηε 

ζρνιηθή ηάμε θαη έηζη νη κεηνλνηηθνί καζεηέο λα κελ απνηεινχλ πιένλ εκπφδην γηα 

ηνπο καζεηέο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο. Σν ελδηαθέξνλ εζηηαδφηαλ νπζηαζηηθά ζην λα 

δηδαρζνχλ νη καζεηέο απηνί ηάρηζηα ηελ θπξίαξρε γιψζζα, πξνθεηκέλνπ «λα 

ζηακαηήζνπλ λα απνηεινύλ κηα πξνβιεκαηηθή παξαθσλία κέζα ζην ζρνιείν» 

(Παπαλανχκ, 2008:14). 

Γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζεκαληηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδεη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο. Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο πξέπεη, θαηαξρήλ, λα 

θαηαλνήζεη πσο νη καζεηέο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο είλαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

πξνζαξκνζκέλνη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε ηνπο κεηνλνηηθνχο 

καζεηέο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα ππάξρεη κηα ηζφηηκε 

πξφζβαζε ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Ζ νηθνδφκεζε ησλ γλψζεσλ θάζε παηδηνχ ζα 

πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ απηφ έρεη. Θα 

πξέπεη αθφκα ν εθπαηδεπηηθφο λα δεκηνπξγεί έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

ζα θπξηαξρεί ακνηβαίνο ζεβαζκφο γηα ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα. (Παπαλανχκ, 

2008:24) 

ηηο κέξεο καο ην ειιεληθφ ζρνιείν έξρεηαη αληηκέησπν κε ηελ πξφθιεζε ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο γισζζηθήο εηεξφηεηαο. Ζ έληαμε ησλ κεηνλνηηθψλ καζεηψλ ζηα 

ειιεληθά ζρνιεία έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαθνξά ησλ πνιηηηζκηθψλ θαη γισζζηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο γιψζζαο πξνέιεπζεο ζηε λέα γισζζηθή πξαγκαηηθφηεηα. Δπνκέλσο, 

φπσο ήδε αλαθέξζεθε, απαηηείηαη επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ησλ δηδαζθφλησλ 

ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, πξνθεηκέλνπ ε δηδαζθαιία λα εθαξκνζηεί ζηα πιαίζηα ηεο 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, αιιά θαη ζηε βάζε φηη ε ειιεληθή δηδάζθεηαη σο δεχηεξε ή 

μέλε γιψζζα.       

 Όπσο είλαη ινγηθφ, ε λέα ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία λέσλ αλαγθψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Βαξινθψζηα & 

Σξηαληαθπιιίδνπ, 2003:9). χκθσλα κε ηνπο Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδε, Βιέηζε, 

Μεηζηάθε, Μπνδνλέιν θαη Υνχκα, (2008:598), ε αλάιπζε ησλ γισζζηθψλ ιαζψλ 

ησλ κεηνλνηηθψλ καζεηψλ βνεζάεη ζηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: πξψηνλ, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ ιαζψλ νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπλ ηε δπζθνιία πνπ 
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αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο, 

δπζθνιία πνπ πξνθχπηεη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ ηζρπξή παξεκβνιή ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο ησλ κεηνλνηηθψλ καζεηψλ. Γεχηεξνλ, ε αλάιπζε ιαζψλ παίδεη δξαζηηθφ 

ξφιν ζηελ επηηπρεκέλε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, 

πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ νη γισζζηθέο δπζθνιίεο. Σέινο, ε αλάιπζε ιαζψλ 

κπνξεί αθφκα λα απνηειέζεη κηα γλσζηαθή / κεηαγλσζηαθή ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο, 

θαζψο εζηηάδεη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα σο πξνο ηε γιψζζα ηφζν ζε βησκαηηθφ φζν θαη 

ζε εκπεηξηθφ επίπεδν. 

Πξηλ πξνρσξήζσ ζηελ αηηηνιφγεζε ηεο κειέηεο, ζα γίλεη αλαθνξά ζε ιίγα ζηνηρεία 

γηα ηηο δχν κεηνλνηηθέο νκάδεο γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη ιφγνο ζηελ παξνχζα εξγαζία: 

ηνπο Ρνκά θαη ηνπο Αιβαλνχο.  

Τπάξρνπλ πνιιέο ζεσξίεο γηα ηνπο Ρνκά (γλσζηνί θαη σο Σζηγγάλνη, Αζίγγαλνη ή 

ίληεδεο), κε ηελ επηθξαηέζηεξε λα είλαη πσο απνηειεί λνκαδηθή θπιή ε νπνία 

κεηαλάζηεπζε απφ ηελ Ηλδία ην 1000 κ.Υ. θαη κέζσ ηεο Πεξζίαο, ηνπ Αθγαληζηάλ θαη 

ηεο Σνπξθίαο έθηαζε ζηελ Δπξψπε. Ζ γιψζζα ηνπο θαλεξψλεη αξθεηά ζηνηρεία ηνπ 

πνιηηηζκνχ ηνπο. Έλα απφ απηά είλαη πσο θπξηαξρεί ζε κεγάιν βαζκφ ε έληνλε 

πνηθηιία. Ζ γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη Ρνκά ηεο Διιάδαο ραξαθηεξίδεηαη, 

θαηαξρήλ, απφ κηα ιεμηινγηθή πνηθηιία, αιιά ηαπηφρξνλα θαη απφ κηα πνηθηιία 

θσλεηηθή, κνξθνινγηθή θαη ζπληαθηηθή. Ζ ξνκαλέο (φπσο νλνκάδεηαη ε γιψζζα ησλ 

Ρνκά ηεο Διιάδαο) απνηειεί κηα ηλδνεπξσπατθή γιψζζα, ε νπνία παξνπζηάδεη 

αξθεηά θνηλά ζηνηρεία κε ηηο ππφινηπεο γιψζζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα 

νηθνγέλεηα. Όζνλ αθνξά ηε ζξεζθεία, νη Ρνκά δελ έρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε αιιά 

πηνζεηνχλ θάζε θνξά ηε ζξεζθεία ηεο εθάζηνηε ρψξαο ζηελ νπνία εγθαζίζηαληαη. Οη 

Ρνκά έρνπλ κεγάιε εκκνλή κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα, θάηη πνπ ραξαθηεξίδεη θαη ηνλ 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο πνπ δνπλ, θαζψο θαη ηα δηαθνξεηηθά ηνπο πηζηεχσ ζε φια ηα 

επίπεδα (γάκνο, νηθνγέλεηα, εμνπζία, θ.α.) Έρνπλ, επίζεο, ηζρπξή παξάδνζε ζηνλ 

πνιηηηζκφ. Όζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε, νη Ρνκά επηζπκνχλ ηφζν ηε κφξθσζε φζν 

θαη ηηο ζπνπδέο, νη νπνίεο φκσο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο 

θνηλσλίαο ηνπο. Παξφια απηά, εμαηηίαο ησλ θαθνπρηψλ πνπ ππφθεηληαη απφ ηνλ 

δχζθνιν ηξφπν δσήο πνπ δνπλ, ζπάληα απνιακβάλνπλ ηα νθέιε αιιά θαη ηηο 

επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε εθπαίδεπζε. Να ζεκεησζεί, ηέινο, πσο ζχκθσλα κε 
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εθηηκήζεηο απφ ηελ πνιηηεία, ηνπο ίδηνπο ηνπο Ρνκά αιιά θαη ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε, νη Ρνκά ζηελ Διιάδα θπκαίλνληαη απφ 120-500.000.
2
  

Όζνλ αθνξά ηνπο Αιβαλνχο, ε καδηθή ηνπο κεηαλάζηεπζε μεθίλεζε νπζηαζηηθά θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Ζ κεηαλάζηεπζε απηή πξνέθπςε εμαηηίαο ηεο 

απμεκέλεο αλεξγίαο θαη ηεο έθξπζκεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο. Ο πιεζπζκφο ηεο 

Αιβαλίαο παξνπζηάδεη αλνκνηνγέλεηα, κε ηηο βαζηθφηεξεο νκάδεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ 

λα είλαη νη Γθέγθεδεο θαη νη Σφζθεδεο. Όζνλ αθνξά ηε ζξεζθεία ηεο Αιβαλίαο, θαηά 

ηελ θνκκνπληζηηθή πεξίνδν ν Υφηδα θήξπμε ηελ αζεΐα, γεγνλφο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα κεγάινπο δησγκνχο ελαληίσλ ησλ ρξηζηηαλψλ θαη ησλ κνπζνπικάλσλ. 

ήκεξα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο Αιβαλίαο είλαη κνπζνπικάλνη, θαη θπξίσο 

ζνπλίηεο, ελψ έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ είλαη ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη. Όζνλ αθνξά ηελ 

αιβαληθή γιψζζα, απηή αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ ηλδνεπξσπατθψλ γισζζψλ θαη 

ρσξίδεηαη ζε δχν δηαιέθηνπο, ηελ γθεγθηθή θαη ηελ ηνζθηθή. Δθηφο απφ ηελ αιβαληθή, 

έληνλε είλαη θαη ε παξνπζία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ε νπνία δηδάζθεηαη πιένλ ζηα 

εθεί ειιεληθά ζρνιεία. Όζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε, νη Αιβαλνί επηζπκνχλ λα 

θαηαπνιεκήζνπλ ηνλ αλαιθαβεηηζκφ, ελψ παξάιιεια επηζπκνχλ λα θαηαζηήζνπλ 

ηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θνηλή γηα φινπο. Ο πνιηηηζκφο ηεο Αιβαλίαο 

απνηειεί έλα ζπλνλζχιεπκα ηνπ δπηηθνχ θαη ηνπ αλαηνιηθνχ πνιηηηζκνχ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαγελλεζηαθή Ηηαιία θαη ην ξσκαηνθαζνιηθφ πλεχκα. 

Παξάιιεια, ππάξρνπλ επηδξάζεηο απφ ην βπδαληηλφ θαη ειιεληθφ ζηνηρείν, θαζψο 

επίζεο θαη απφ ηελ νξζφδνμε θαη ηελ ηζιακηθή ζξεζθεία.
3
  

 

II. Αηηηνιόγεζε κειέηεο 

 Όπσο ήδε αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε ειιεληθή εθπαίδεπζε έρεη έξζεη εδψ θαη πνιιά 

ρξφληα αληηκέησπε κε ην δχζθνιν έξγν ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο 

γιψζζαο ζε κεηνλνηηθνχο καζεηέο. Όπσο είλαη ινγηθφ, ε θνίηεζε ησλ καζεηψλ 

απηψλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία παξνπζηάδεη κεγάιν αξηζκφ πξνβιεκάησλ θαη 

                                                           
2
 Γηαζέζηκν ζην http://6dim-diap-

elefth.thess.sch.gr/Greek/Ekpaidefsi_Tsigganopaidon/PagkosmiaHmeraRoma/afieroma_stous_roma.pdf  

3
 Γηαζέζηκν ζην 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%

B1  

http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/Ekpaidefsi_Tsigganopaidon/PagkosmiaHmeraRoma/afieroma_stous_roma.pdf
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/Ekpaidefsi_Tsigganopaidon/PagkosmiaHmeraRoma/afieroma_stous_roma.pdf
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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δπζθνιηψλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ έληαμε ησλ κεηνλνηηθψλ καζεηψλ ζηα 

ειιεληθά δεδνκέλα φζν θαη κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εθκάζεζεο κηαο δεχηεξεο γιψζζαο. Οη δπζθνιίεο πξνθχπηνπλ επίζεο θαη απφ ην 

γεγνλφο πσο νη καζεηέο ππνρξενχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε δεχηεξε γιψζζα φρη κφλν 

ζην ζρνιείν, αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζνπλ. 

Πξέπεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί πσο ζηνπο κεηνλνηηθνχο καζεηέο ηεο Διιάδαο δελ 

παξέρεηαη δίγισζζε εθπαίδεπζε, φπσο ζπκβαίλεη ζε άιιεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

(Βαξινθψζηα & Σξηαληαθπιιίδνπ, 2003:10), γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηε δηαδηθαζία 

εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο ππνδνρήο.  

Ζ αλάγθε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο ή μέλεο γιψζζαο νδήγεζε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ ρψξν ηεο Διιάδαο ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο. Γηεμάρζεθε 

αξηζκφο ζεκηλαξίσλ απφ παλεπηζηήκηα θαη θνξείο, κέζα απφ ηα νπνία εμεηάζηεθε 

ηφζν απφ ζεσξεηηθή φζν θαη απφ εξεπλεηηθή άπνςε ε λέα ειιεληθή ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, αιιά θαη ε εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο ή μέλεο γιψζζαο, 

ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Ζ θηλεηηθφηεηα απηή ζηνλ 

εξεπλεηηθφ θαη επηζηεκνληθφ ρψξν πξφζθεξε θαη ζπλερίδεη λα πξνζθέξεη ζεκαληηθά 

πνξίζκαηα αιιά θαη πξνηάζεηο ηφζν γηα ηελ πξνζέγγηζε φζν θαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο λέαο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Βαξινθψζηα & 

Σξηαληαθπιιίδνπ, 2003:11). 

Πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ νη κεηνλνηηθνί καζεηέο ζηα ειιεληθά ζρνιεία, απαηηείηαη 

αμηνιφγεζε ηεο γισζζηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο θαη εμέιημεο (Βαξινθψζηα & 

Σξηαληαθπιιίδνπ, 2003:11). Σα ηειεπηαία ρξφληα ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ έρεη 

ζηξαθεί θαη ζηελ αλάιπζε ιαζψλ ηφζν ζηνλ γξαπηφ φζν θαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν 

ησλ κεηνλνηηθψλ καζεηψλ ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ, κε πεξηζζφηεξε έκθαζε λα 

δίλεηαη ζηα γξαπηά θείκελα ησλ κεηνλνηηθψλ καζεηψλ. Οη έξεπλεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ 

θαηαγξαθή θαη ηελ αλάιπζε ιαζψλ πνηθίινπλ. Θα γίλεη ελδεηθηηθή αλαθνξά ζε ηξεηο 

έξεπλεο πνπ πξνέθπςαλ κέζα απφ ηε ζπγθέληξσζε γξαπηψλ θεηκέλσλ απφ 

κεηνλνηηθνχο καζεηέο θαη θνηηεηέο.      

 Μία έξεπλα είλαη απηή ησλ Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδε, Βιέηζε, θ.α. (2008:598, 610), 

ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε παηδηά παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έγηλε πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνπνηήζεη ηα γισζζηθά θνξηία ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ, έηζη ψζηε λα απνθηήζεη ε 
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δηδαζθαιία κηα δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε. Ζ αλάιπζε ησλ ιαζψλ απφ ηα γξαπηά 

θείκελα ησλ καζεηψλ δχλαηαη λα εληζρχζεη ηελ θαηαλφεζε, απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο γηα ηελ θαηάθηεζε 

ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο έδεημαλ 

πσο ηα πεξηζζφηεξα ιάζε εληνπίδνληαη: ζηελ νξζνγξαθία, ζηε θσλνινγία θαη ηνλ 

ηξφπν θαηαγξαθήο, ζηα φξηα ησλ ιέμεσλ, ζηε ζπκθσλία ησλ ιέμεσλ θαη ησλ 

αξηζκψλ, ζην άξζξν θαη, ηέινο, ζηελ νξζή ζεκαζηνινγηθή ρξήζε κηαο ιέμεο.  

Μία αθφκα έξεπλα είλαη απηή ησλ Βεξβίηε, Καπνπξθαηζίδνπ & Stojicic (2012:717, 

722), ε νπνία δηεμάρζεθε ζηα γξαπηά θείκελα ζεξβφθσλσλ θνηηεηψλ ηνπ 3
νπ

 θαη 4
νπ

 

έηνπο ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Βειηγξαδίνπ. Ζ 

έξεπλα απηή είρε σο ζηφρν λα ζπγθεληξψζεη θαη λα αλαιχζεη ηα ζεκαληηθφηεξα ιάζε, 

θαζψο θαη λα εζηηάζεη ζηηο πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο ηεο δηαγιψζζαο ησλ νκηιεηψλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ππέδεημαλ πσο νη ζεξβφθσλνη θνηηεηέο παξνπζηάδνπλ 

δπζθνιίεο θπξίσο ζηε ρξήζε ηνπ άξζξνπ, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο αληίζηνηρεο 

κνξθνζπληαθηηθήο θαηεγνξίαο ζηε ζεξβηθή γιψζζα.  

ηηο έξεπλεο αλάιπζεο ιαζψλ ζπγθαηαιέγεηαη θαη απηή ησλ Αλησλνπνχινπ, 

Βαιεηφπνπινπ, Καξαθχξγηνπ, Μνπκηδή θαη Παλαγησηίδνπ (2006:4), ε νπνία είρε σο 

αληηθείκελφ ηεο ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ ιαζψλ ζηα γξαπηά θείκελα 

ησλ ππνςεθίσλ ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επάξθεηαο ηεο ειιελνκάζεηαο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα είλαη 

πσο ε κεγαιχηεξε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δηδαζθφκελνη ηεο ειιεληθήο σο 

δεχηεξεο γιψζζαο είλαη ζηελ νξζνγξαθία θαη ηελ νξζή ρξήζε ιεμηινγίνπ.  

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ιαζψλ εγείξνληαη αξθεηά εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο 

αηηίεο απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ ηα ιάζε, ζηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζήο ηνπο, ζηνλ 

ηξφπν πνπ δηδάζθεηαη ε γιψζζα, θ.ά. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα γίλεη αλάιπζε θαη 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ιαζψλ απφ ηα γξαπηά θείκελα ησλ Αιβαλφθσλσλ θαη Ρνκά 

καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεπηεί ή λα δηαςεπζζεί ε ζεσξία πσο 

νη ελ ιφγσ καζεηέο θάλνπλ ιάζε ζηα επίπεδα αλάιπζεο ηεο γιψζζαο θαηά ηελ 

παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ.  

 

III. θνπόο κειέηεο 
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Βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα εληνπίζεη θαη λα θαηαγξάςεη ηελ 

πνζφηεηα αιιά θαη ηε θχζε ησλ γισζζηθψλ ιαζψλ κέζα απφ ηα γξαπηά θείκελα ησλ 

κεηνλνηηθψλ καζεηψλ. Σν πιηθφ πάλσ ζην νπνίν δηεμάγεηαη ε έξεπλα ζπγθεληξψζεθε 

απφ καζεηέο πνπ δηδάζθνληαη ηελ ειιεληθή σο δεχηεξε γιψζζα. Παξάιιεια, ζηφρνο 

ηεο έξεπλαο είλαη λα εληνπίζεη θαη λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηα ιάζε πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηα γξαπηά απηά, θαζψο θαη λα θαηαγξάςεη ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία απηά 

εκθαλίδνληαη. Σέινο, ζηφρνο ηεο έξεπλαο απνηειεί επίζεο θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ιαζψλ ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο, φπσο ε εζληθφηεηα θαη ην θχιν. 

 Ζ κειέηε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζα νδεγήζεη ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ, 

θαηαξρήλ, κε ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο πνπ παξνπζηάδεη ε ειιεληθή γιψζζα σο πξνο ηελ 

εθκάζεζή ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα αλαδεηρζνχλ ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ζπλζέηνπλ ηα δχν γισζζηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία θαιείηαη λα δηδαρζεί θαη λα 

θαηαλνήζεη ν θάζε κεηνλνηηθφο καζεηήο (κεηξηθή θαη δεχηεξε γιψζζα). Δπίζεο, 

κέζα απφ απηή ηε κειέηε ζα πξνθχςνπλ ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ζην επίπεδν 

δηδαζθαιίαο θαη γισζζνκάζεηαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απφ ηνπο κεηνλνηηθνχο 

καζεηέο, ελψ, ηέινο, ζα πξνθχςνπλ ζπκπεξάζκαηα θαη γηα ηε γισζζηθή αιιά θαη 

εμειηθηηθή ηθαλφηεηα ησλ κεηνλνηηθψλ καζεηψλ. 

Σν ιάζνο απνηειεί έλα εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο απηήο. ε 

αληίζεζε κε ηηο παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο ζέινπλ ην ιάζνο σο αδπλακία 

ηνπ καζεηή πνπ πξέπεη λα δηνξζσζεί άκεζα, ε παξνχζα εξγαζία ελζηεξλίδεηαη ηηο 

ζεσξίεο ησλ πην ζχγρξνλσλ πξνζεγγίζεσλ, νη νπνίεο βιέπνπλ ην ιάζνο σο εξγαιείν 

κάζεζεο. Σα ιάζε ησλ κεηνλνηηθψλ καζεηψλ θαη ε αλάιπζε απηψλ, απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο κέζα απφ απηά έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ ζε βάζνο ηνλ θάζε καζεηή. Μέζα απφ ηα ιάζε ν δάζθαινο 

κπνξεί λα εληνπίζεη ηηο αδπλακίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεηνλνηηθνί καζεηέο, λα 

εζηηάζεη ζε απηέο θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ίδηα ηα ιάζε σο ιχζε ζην πξφβιεκα.  

Κάζε καζεηήο πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθφ γισζζηθφ ζχζηεκα θαη ππνρξενχηαη λα 

εληαρζεί, θαη κάιηζηα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζε έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ 

γισζζηθφ ζχζηεκα απφ ην δηθφ ηνπ. Σν εγρείξεκα απηφ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν θαη 

απαηηεί ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, πξνθεηκέλνπ λα ην πεηχρεη 

ζσζηά. ηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ην 

ιάζνο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη παξάιιεια ε εζηίαζε ζηε ζεκαζία ηεο 
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πξνζαξκνγήο ηεο δηδαζθαιίαο ζηηο αλάγθεο ησλ κεηνλνηηθψλ καζεηψλ κέζα απφ ηελ 

αμηνπνίεζε θαη ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ παηδαγσγηθψλ εξγαιείσλ θαη δηδαθηηθψλ 

κεζφδσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 

IV. εκαζία κειέηεο 

 

 Ζ εξγαζία απηή απνηειεί κία έξεπλα γηα ηελ αλάιπζε ησλ ιαζψλ ζηα γξαπηά 

θείκελα ησλ κεηνλνηηθψλ καζεηψλ. θνπφο είλαη, κέζα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

αλάιπζεο, λα αλαδεηρζεί ε επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ πηνζέηεζε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηερληθψλ θαη πξνζεγγίζεσλ φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ. Ζ 

αλάιπζε ησλ ιαζψλ απνηειεί γεληθά κηα έξεπλα πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπξπλζνχλ ηνκείο πνπ απαηηνχλ κεγάιν αξηζκφ εξεπλψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα λα νξηζηνχλ νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ εθκάζεζε κηαο μέλεο 

γιψζζαο (θχιν, εθπαίδεπζε, ειηθία, θ.ιπ.). Σν αληίζηνηρν ηζρχεη θαη γηα ηηο 

δηδαθηηθέο πξνηάζεηο, θαζψο ηα επξήκαηα ηεο θάζε έξεπλαο ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα 

πξνηάζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ ελδερνκέλσο ηνπο δηδάζθνληεο λα ιχζνπλ ηπρφλ 

πξνβιήκαηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο (Αλησλνπνχινπ, Βαιεηφπνπινπ, θ.α., 

2006:4). 

Ζ παξνχζα κειέηε παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ, θαζψο εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηε 

δηγισζζία θαη ζηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο απηήο. Ζ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο 

δεχηεξεο γιψζζαο απνηειεί κεγάιε πξφθιεζε γηα ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθφ εθφζνλ 

θαιείηαη λα πξνζαξκφζεη ηε δηδαζθαιία ηνπ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαηεξήζεη ηε 

δηδαθηηθή ηζνξξνπία θαη λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηφζν ησλ κεηνλνηηθψλ φζν θαη 

ησλ θπξίαξρσλ καζεηψλ. Καιείηαη, κάιηζηα, λα πξνσζήζεη ηνλ ζεβαζκφ πξνο ηελ 

εηεξφηεηα. 

Σα γξαπηά θείκελα ησλ κεηνλνηηθψλ καζεηψλ απνηεινχλ εξεπλεηηθή θαηλνηνκία γηα 

ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ ρξήζηκα ζηε δηδαζθαιία 

ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο, θαζψο κέζσ απηψλ πξνθχπηεη ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ησλ γισζζηθψλ δνθηκαζηψλ θαη, 

ηέινο, ησλ ηερληθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο (Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδε, 

Βιέηζε, θ.α., 2008:599). Γεληθά, ζηε δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ είλαη 

απαξαίηεην λα αμηνπνηείηαη δεκηνπξγηθά ην ιάζνο θαη λα εθαξκφδνληαη ζηξαηεγηθέο 
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νπζηαζηηθήο ελίζρπζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο απφ ηνπο δηδάζθνληεο 

(Εαξθνγηάλλε, 2015:113). 

. 

 

 V. Γηάξζξσζε εξγαζίαο 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν βαζηθά κέξε. Σν πξψην κέξνο απνηειεί ην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο εξγαζίαο θαη πεξηιακβάλεη ηξία θεθάιαηα, ελψ ζην δεχηεξν 

κέξνο παξνπζηάδεηαη φινο ν κεζνδνινγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο.  

Ζ έλλνηα ηνπ ιάζνπο, σο ε πην ζεκαληηθή έλλνηα ζηελ εξγαζία απηή, αλαιχεηαη ζην 

πξψην θεθάιαην ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη νη 

ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ ιάζνπο θαη νη βαζηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο ιαζψλ, φπσο 

πξνέθπςαλ απφ έξεπλεο θαη κειέηεο πνπ έγηλαλ θαηά θαηξνχο. Αθφκε, γίλεηαη εθηελήο 

αλαθνξά ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο ιαζψλ θαζψο θαη ζηελ έλλνηα ηεο δηαγιψζζαο. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο γιψζζαο θαη ηνλ γξαπηφ ιφγν. 

Γεδνκέλνπ φηη ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο απνηεινχλ δίγισζζα άηνκα, γίλεηαη 

ελλνηνινγηθφο δηαρσξηζκφο ησλ φξσλ <<δεχηεξε>> θαη <<μέλε>> γιψζζα θαη ελ 

ζπλερεία παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην θαηλφκελν ηεο δηγισζζίαο. Έπεηηα 

παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαζψο θαη νη δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο, ζέκαηα ηα νπνία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηελ εξγαζία 

θαη απηφ δηφηη νη καζεηέο – ππνθείκελα εμεηάζηεθαλ ζηνλ γξαπηφ ιφγν. 

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη ιφγνο γηα ηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο σο 

δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο. Έπεηηα, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη γισζζηθέο θαη 

επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο πξέπεη λα θαηαθηεζνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

απφ έλα άηνκν, πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί φηη γλσξίδεη κηα δεχηεξε ή μέλε γιψζζα. Με 

άιια ιφγηα, νη ηθαλφηεηεο απηέο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο, δηφηη ζπλζέηνπλ ηε γισζζηθή 

επάξθεηα ελφο αηφκνπ. 

Σν δεχηεξν κέξνο είλαη αθηεξσκέλν ζηνλ κεζνδνινγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο. 

Αξρηθά, δίλνληαη ζηνηρεία γηα ηελ ηαπηφηεηα ηεο έξεπλαο θαη ζηε ζπλέρεηα 
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παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο κέζσ ηεο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο αλάιπζεο. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηε δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ 

ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

 

ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΟ: ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

I. 1 Λάζνο: έλα παηδαγσγηθό εξγαιείν 

ην παξφλ θεθάιαην ζα γίλεη αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηνπ ιάζνπο. Σν θεθάιαην απηφ 

απνηειείηαη απφ ηξεηο ππνελφηεηεο. ηελ πξψηε ππνελφηεηα ζα παξνπζηαζηνχλ νη 

ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ ιάζνπο. ην δεχηεξν ππνθεθάιαην ζα γίλεη 

παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ ηνπ ιάζνπο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηηο 

έξεπλεο θαη ηηο κειέηεο πνπ έγηλαλ θαηά θαηξνχο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Παξάιιεια, ζηελ ίδηα ππνελφηεηα, ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο 

ησλ ιαζψλ. Σέινο, ζηελ ηξίηε ππνελφηεηα, ζα κειεηεζεί ε έλλνηα ηεο δηαγιψζζαο θαη 

ν ξφινο ηεο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

I. 1. 1 Δλλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ ιάζνπο 

Σν γισζζηθφ ιάζνο νξίδεηαη σο ε θάζε απφθιηζε απφ ηε γισζζηθή λφξκα, ε νπνία 

απνηειεί πξφηππν ζε κηα θνηλσλία θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ην θχξνο ηνπ θαλφλα. 

(Θενδσξνπνχινπ & Παπαλαζηαζίνπ, 2001:199) χκθσλα κε ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ιάζνπο, ν καζεηήο φθεηιε λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ηε γιψζζα θαη λα 

κελ θάλεη ιάζε, θαζψο ην ιάζνο γηα ηε ζεσξία απηή ζεκαηνδνηεί ηελ απνηπρία ηεο 

δηαδηθαζίαο εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο. (Μήηζεο, 2004, Εαξθνγηάλλε, 2015:104) 

χκθσλα κε ηνλ Πφξπνδα (Εαξθνγηάλλε, 2015:105), νη ζπκπεξηθνξηζηέο ζεσξνχλ 

πσο ην γισζζηθφ ιάζνο απνηειεί νπζηαζηηθά απνηπρία κίκεζεο ηεο γιψζζαο ησλ 

ελειίθσλ. 

ηε δνκηζηηθή κέζνδν ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, ε δηφξζσζε ηνπ γισζζηθνχ 

ιάζνπο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε, πξέπεη λα γίλεηαη 

απηφκαηα απφ ηνλ εθπαηδεπηή, έηζη ψζηε ν καζεηήο λα κελ νηθεηνπνηεζεί ην ιάζνο 

ηνπ θαη απνθηήζεη ιαλζαζκέλε γλψζε ηεο γιψζζαο. (Μήηζεο, 2004, Εαξθνγηάλλε, 

2015:105) χκθσλα κε ηε θπξνέξα (Εαξθνγηάλλε, 2015:105) φκσο, ε πξνζέγγηζε 
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απηή ακθηζβεηήζεθε έληνλα, φρη κφλν γηαηί πξνσζνχζε έλα κεραληζηηθφ κνληέιν 

απφθηεζεο ηεο γλψζεο, αγλνψληαο ηελ αλάγθε ηεο λνεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ καζεηή, 

αιιά θαη επεηδή εκπφδηδε νπζηαζηηθά ηε κεηαβίβαζε ηεο γλψζεο, γηα ρξήζε ηεο ζε 

λέεο θαηαζηάζεηο θαη δεδνκέλα. 

Καηά ηελ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ηεο παηδαγσγηθήο, ην ιάζνο απνηεινχζε ζεκάδη 

ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη παξάιιεια αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηε δηαδηθαζία 

ηεο κάζεζεο, ην νπνίν πξνέθππηε απφ ηελ αδπλακία ηνπ καζεηή λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ζρνιηθέο απαηηήζεηο (Ράπηε, 2002). χκθσλα πάιη κε ην παξαδνζηαθφ απηφ κνληέιν, 

ην ιάζνο, φληαο κηα έλδεημε έιιεηςεο επαξθνχο γλψζεο, ελνρνπνηνχζε νπζηαζηηθά 

ηνλ καζεηή. (θπξνέξα, 2003:18)  

Δλψ ε παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ήηαλ θαηά βάζε δαζθαινθεληξηθή, νη ζχγρξνλεο 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο είλαη καζεηνθεληξηθέο, θαζψο ζεσξνχλ πσο ην ιάζνο απνηειεί 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο κάζεζεο, νδεγψληαο ηειηθά ζηελ πξφνδν. (Ράπηε, 2002) 

Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο απνξξίπηεη ηε ζεσξία φηη ην ιάζνο είλαη έλα αξλεηηθφ ζηνηρείν 

πνπ δπζθνιεχεη ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο. Αληίζεηα, ππνζηεξίδεη ηηο γλσζηηθέο 

θαη θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο, βαζηδφκελνο πάλσ ζηηο ζεσξίεο ησλ Piaget 

θαη Vygotsky αληίζηνηρα. (Diab, 2011) Ο Piaget αλέηξεςε ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ιάζνπο, ε νπνία θαηεγνξήζεθε σο έλα κνληέιν κεραληζηηθήο 

θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο (θπξνέξα, 2003), θαη εηζήγαγε ηε γλσζηηθή ζύγθξνπζε, 

κέζσ ηεο νπνίαο ν καζεηήο αληηκεησπίδεη νπζηαζηηθά ην ιάζνο ηνπ θαη πξνζπαζεί 

κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο λα απνθηήζεη λέα γλψζε, αλαθαιχπηνληαο παξάιιεια 

λέεο ζηξαηεγηθέο. Ζ ζχγθξνπζε απηή πξνθχπηεη φηαλ νη ηξέρνπζεο αληηιήςεηο θαη νη 

εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ ζπγθξνχνληαη, δηαηαξάζζνληαο ηε γλσζηηθή ηνπο ηζνξξνπία, 

ηφηε απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ησλ αληηιήςεσλ απηψλ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο κε 

θαηλνχξηεο. (Βάκβνπθα, 2008) Σα ιάζε ζηελ πξνζέγγηζε απηή απνηεινχλ βαζηθφ 

ζηνηρείν γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ελψ ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ 

θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ζηε δηαδηθαζία ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. (Βάκβνπθα, 

2008, Ράπηε, 2002) 

χκθσλα κε ην Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην αλαθνξάο γηα ηε γιψζζα, σο ιάζνο 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ε δπζθνιία θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, δεδνκέλνπ φηη ε 

εθκάζεζε κηαο μέλεο γιψζζαο απνηειεί δχζθνιν εγρείξεκα. Δπίζεο, ιάζνο ζεσξείηαη 

ε κε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία, εμαηηίαο ηεο ιάζνο επηινγήο ζηξαηεγηθήο 
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δηδαζθαιίαο. Αθφκα, ιάζνο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη νη πξνζπάζεηεο ησλ καζεηψλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο γισζζηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ 

επηζπκία θαη ηελ αλάγθε ηνπο γηα επηθνηλσλία. Δπηπξνζζέησο, ην ιάζνο είλαη βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαγιψζζαο, θαη απνηειεί νπζηαζηηθά ην κεηαβαηηθφ ζηάδην γηα 

ηελ εθκάζεζεο ηεο επηζπκεηήο γιψζζαο. Σέινο, ην ιάζνο απνηειεί αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο εθκάζεζεο κηαο γιψζζαο. (ρ.ρ:178)  

Σν ιάζνο, φπσο είδακε, έρεη αξθεηέο ηδηφηεηεο. Μία αθφκε ηδηφηεηά ηνπ είλαη φηη 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο εξγαιείν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζεγγίδεη εξεπλεηηθά ηφζν ηνπο καζεηέο ηνπ φζν θαη ην έξγν ηνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

έγθεηηαη νπζηαζηηθά ζην φηη απνηειεί κέζν δηάγλσζεο γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο, ελψ παξάιιεια ιεηηνπξγεί θαη σο κέζν γηα ηελ ελίζρπζε 

ησλ κεηαγλσζηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ. (Βάκβνπθα, 2008, θπξνέξα, 2003) Οη 

κεηαγλσζηηθέο απηέο δεμηφηεηεο απνηεινχλ κία αθφκα πξνζέγγηζε ηνπ ιάζνπο, ε 

νπνία επηηξέπεη ζηνλ καζεηή λα απηναμηνινγεί ηηο ζθέςεηο θαη ηηο πξάμεηο ηνπ, 

δίλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν πεξηζζφηεξε βαξχηεηα ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο, 

θαη φρη κφλν ζην απνηέιεζκα. (Αζθηαλάθε θ.α., 2007) Ζ κεηαγλσζηηθή επεμεξγαζία 

ηνπ ιάζνπο ζπλδέεηαη επίζεο θαη κε ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε ηνπ Bruner, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ν καζεηήο, κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ θαη αθνχ πξψηα ειέγμεη ηηο 

δηθέο ηνπ ζηξαηεγηθέο ζθέςεηο, αλαθαιχπηεη ελ ηέιεη ηε γλψζε. (Ράπηε, 2002) 

Σν ιάζνο απνηειεί νπζηαζηηθά αλαπφζπαζην θνκκάηη κηαο θπζηνινγηθήο δηδαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ιεηηνπξγεί σο εξγαιείν εχξεζεο δπζθνιηψλ αιιά θαη σο ηξφπνο 

αληίιεςεο ηεο ελλνηνινγηθήο γλψζεο ηνπ καζεηεπφκελνπ (Σνπκάζεο, 1994) Γεληθά, 

φπσο πξνθχπηεη απφ απηφ ην ππνθεθάιαην, ην ιάζνο απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν 

κάζεζεο ηφζν γηα ηνλ καζεηή ηφζν θαη γηα ηνλ δάζθαιν. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία 

ηνπ ιάζνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή λα ην αλαγλσξίζεη θαη λα ην 

δηνξζψζεη, ελψ ζηνλ δάζθαιν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ιάζνο πξνο 

φθειφο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηηο δηδαθηηθέο ηνπ πξνζεγγίζεηο. ην επφκελν 

ππνθεθάιαην ζα αλαπηπρζεί ν ηξφπνο αλάιπζεο ησλ ιαζψλ, θαζψο θαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο. 

I. 1. 2  Αλάιπζε θαη θαηεγνξηνπνηήζεηο ιαζώλ  
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Πνιινί είλαη νη εξεπλεηέο θαη κειεηεηέο πνπ θαηά θαηξνχο αζρνιήζεθαλ κε ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ιαζψλ θαη ηελ αλάιπζή ηνπο. ην παξφλ ππνθεθάιαην ζα γίλεη 

εθηελήο αλαθνξά νξηζκέλσλ απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο ιαζψλ. 

χκθσλα κε ηνπο Θενδσξνπνχινπ θαη Παπαλαζηαζίνπ, ηα ιάζε θαηεγνξηνπνηνχληαη 

ζηηο εμήο ηξεηο νκάδεο: ζηα ιάζε ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηα ιάζε ηεο ρξήζεο 

ηεο γιψζζαο θαη ζηα ιάζε ηεο γξαπηήο κνξθήο ηεο γιψζζαο. ηελ πξψηε θαηεγνξία, 

αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο γιψζζαο, ηα ιάζε θαηαηάζζνληαη ζε 

θσλεηηθά/θσλνινγηθά, κνξθνινγηθά, ζπληαθηηθά, ζεκαζηνινγηθά θαη ιεμηινγηθά. 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία εληάζζνληαη ιάζε πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηνλ πξνθνξηθφ 

ιφγν, φπσο ε αλάκημε δηάθνξσλ επηπέδσλ χθνπο, ε παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ 

γισζζηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ε αλάκημε, ιφγσ άγλνηαο, ζηνηρείσλ ελφο γέλνπο κε έλα 

άιιν. ηελ ηξίηε, ηέινο, θαηεγνξία, εληάζζνληαη ηα νξζνγξαθηθά ιάζε, ηα νπνία 

αθνξνχλ ζε έλα κεγάιν κέξνο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο θαη ησλ νπνίσλ ν 

ραξαθηήξαο ππεξηνλίδεηαη ζπρλά. (2001:200) 

Οη Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδε, Βιέηζε, Μεηζηάθε, Μπνλνδέινπ θαη Υνχκα, 

θαηεγνξηνπνηνχλ ηα ιάζε ζε έμη βαζηθέο νκάδεο. Ζ πξψηε νκάδα αθνξά ζηε 

θσλνινγία θαη ηνλ ηξφπν θαηαγξαθήο θαη πεξηιακβάλεη ηα θσλήκαηα, ηνλ ηνληζκφ, 

ηελ νξζνγξαθία θαη ηε ζηίμε. ηε δεχηεξε νκάδα αλήθεη ε κνξθνινγία, ε νπνία 

αθνξά ζην γξακκαηηθφ θιηηηθφ κφξθεκα, ηε κνξθνινγία ηνπ άξζξνπ, ην γέλνο, ηελ 

φςε, ηνλ ρξφλν θαη ηε θσλή. ηελ ηξίηε νκάδα αλήθνπλ ηα ιάζε πνπ αθνξνχλ ζηε 

κνξθνζχληαμε, δειαδή ζηε ζπκθσλία γέλνπο, πξνζψπνπ, αξηζκνχ, πηψζεο θαη 

έγθιηζεο. Ζ ηέηαξηε νκάδα πεξηιακβάλεη ηα ιάζε ζχληαμεο,  θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ παξάιεηςε, ηελ πξνζζήθε θαη ηε ιάζνο ρξήζε ζπλδέζκνπ, ηεο πξφζεζεο, ηνπ 

άξζξνπ, ηνπ νξίζκαηνο, ηεο αλησλπκίαο/θιηηηθνχ θαη ηεο άξλεζεο. ηελ πέκπηε 

νκάδα ζπγθαηαιέγνληαη ηα ιάζε ζεκαζηνινγίαο θαη ιεμηινγίνπ, δειαδή ε αλχπαξθηε 

ιέμε θαη ε ιαζεκέλε ρξήζε ιέμεο. ηελ ηειεπηαία νκάδα αλήθνπλ νη δείθηεο 

νξγάλσζεο ιφγνπ, δειαδή ε παξάιεηςε θαη ε ιαζεκέλε ρξήζε. (2008:604) 

Οη Dulay, Bert θαη Krashen (1982, ζην Σάληνο & Παπαδνπνχινπ, 2014:251), 

δηαρσξίδνπλ ηα ιάζε ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: πξψηνλ, ζηα γισζζηθά ιάζε, ηα 

νπνία αθνξνχλ ζην γισζζηθφ θαηλφκελν, φπσο ηα άξζξα, ηα θιηηηθά, ν ρξφλνο θαη ε 

φςε θαη δεχηεξνλ, ζηνλ ηξφπν πξαγκάησζεο ηνπ ιάζνπο, δειαδή ζηελ παξάιεηςε, 

ηελ πξνζζήθε ή ηελ αληηθαηάζηαζε ελφο γισζζηθνχ ηχπνπ. 
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Μία αθφκε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ γλσζηηθψλ ιαζψλ πξνθχπηεη απφ ηνπο 

Αλησλνπνχινπ, Βαιεηφπνπιν, Καξαθχξγηνπ, Μνπκηδή θαη Παλαγησηίδνπ, νη νπνίνη 

ρσξίζαλε ηα ιάζε ζε 14 θαηεγνξίεο: ην άξζξν, ην νπζηαζηηθφ, ην επίζεην, νη 

αλησλπκίεο, ην ξήκα, ην επίξξεκα, ε πξφζεζε, νη ζχλδεζκνη, ε νξζνγξαθία, ε ζηίμε, 

ν ηνληζκφο, ην ιεμηιφγην, ν πιάγηνο ιφγνο θαη ε ζχληαμε. (2006:21)  

χκθσλα κε ηνλ Corder (1974), ιάζε κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ηφζν θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο θαηαλφεζεο, φζν θαη θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ ιφγνπ. Ο Corder 

δηαθξίλεη ηξία ζηάδηα γηα ηελ αλάιπζε ιαζψλ: ηελ αλαγλψξηζε, ηελ πεξηγξαθή θαη 

ηελ εμήγεζε. (1974:126) χκθσλα κε ηνλ κειεηεηή, θακία έθθξαζε δελ κπνξεί απιά 

λα ραξαθηεξίδεηαη σο ζσζηή ή ιαλζαζκέλε, αληηζέησο ζα πξέπεη λα ηίζεηαη σο 

θξηηήξην ε ζσζηή εμήγεζε ησλ πξνζέζεσλ ηνπ καζεηή. Οη δηάθνξεο θξάζεηο πνπ 

δηαηππψλνληαη κπνξεί λα είλαη ζσζηέο θαηά ηχρε ή λα απνηεινχλ πξντφλ 

απνκλεκφλεπζεο. Δπίζεο, ελδέρεηαη ε θξάζε πνπ ζα ζρεκαηίζεη ν καζεηήο λα είλαη 

κελ ζσζηή, αιιά λα ζπλαληά δπζθνιία ζηελ εξκελεία. Χο εθ ηνχηνπ, ζηελ θαηεγνξία 

απηή, ν Corder δηαρσξίδεη ηηο εθθξάζεηο ζε δχν θαηεγνξίεο: ηηο θαλεξά ιαλζαζκέλεο 

θαη ηηο θαιπκκέλα ιαλζαζκέλεο. Αθφκα, θάλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζηα ιάζε πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαβίαζε ηνπ θώδηθα θαη ζε απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε 

ηνπ θώδηθα. ηελ πξψηε θαηεγνξία θαηαηάζζνληαη ηα ιάζε πνπ αθνξνχλ ζηνπο 

ζπληαθηηθνχο, θσλνινγηθνχο θαη ζεκαζηνινγηθνχο θαλφλεο ηεο γιψζζαο, ηα νπνία 

ρηίδνπλ πξνηάζεηο επηθαλεηαθά (superficially well-formed, superficially deviant). Σα 

ιάζε ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο αθνξνχλ ζην γισζζνθνηλσληθφ πεξηβάιινλ, δειαδή 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηα έθθξαζε, γξακκαηηθά ζσζηή, είλαη θαηάιιειε ή φρη γηα 

ηελ εθάζηνηε επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε. (appropriate, inappropriate) 

O Corder ζεσξεί ηελ πεξηγξαθή ηνπ ιάζνπο σο κηα δηαδηθαζία ζπγθξηηηθή, αλάκεζα 

ζηελ αξρηθή ιαλζαζκέλε έθθξαζε θαη ζηελ αλαδνκεκέλε, ζηε γιψζζα/ ζηφρν. 

(1974:128) θνπφο ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη λα εμεγεζνχλ ηα ιάζε βάζεη 

γισζζνινγηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζεί ν καζεηήο 

ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Ζ δηάθξηζε γίλεηαη νπζηαζηηθά αλάκεζα ζηε 

ζπζηεκαηηθόηεηα, δειαδή ζηα ιάζε πνπ επαλαιακβάλνληαη κε  ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, 

θαη ηελ αζηάζεηα, δειαδή ζηηο ιέμεηο θαη ηηο δνκέο πνπ άιινηε είλαη ζσζηέο θαη 

άιινηε ιάζνο. Ο Corder δηαθξίλεη ηξία ζηάδηα ζπζηεκαηηθφηεηαο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο. Σν πξψην ζηάδην είλαη ην πξνζπζηεκαηηθφ, θαηά ην νπνίν ν καζεηήο αγλνεί 
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νπζηαζηηθά ηελ χπαξμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο, κε απνηέιεζκα λα θάλεη 

ηπραία ιάζε, ηα νπνία δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηνξζψζεη. Σν δεχηεξν ζηάδην είλαη 

ην ζπζηεκαηηθφ. ην ζηάδην απηφ, ηα ιάζε είλαη ζπζηεκαηηθά εμαηηίαο χπαξμεο 

ιαλζαζκέλνπ θαλφλα. Ο καζεηήο αδπλαηεί λα δηνξζψζεη ηα ιάζε ηνπ, κπνξεί σζηφζν 

λα ηα εμεγήζεη. Σν ηξίην ζηάδην είλαη ην κεηαζπζηεκαηηθφ, θαηά ην νπνίν ν καζεηήο 

έρεη κελ κάζεη ηνλ ζσζηφ θαλφλα, απνηπγράλεη φκσο ιφγσ έιιεηςεο πξνζνρήο ή 

κλήκεο. Παξφια απηά, έρεη ηε δπλαηφηεηα ηφζν λα δηνξζψζεη ην ιάζνο ηνπ, φζν θαη 

λα ην εμεγήζεη. 

Ζ εμήγεζε ηνπ ιάζνπο απνηειεί ην ηξίην, θαη ηειεπηαίν, ζηάδην αλάιπζεο ιαζψλ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή αθνξά νπζηαζηηθά ζηελ εμαθξίβσζε ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο 

έγηλε ην ιάζνο. Παξφιν πνπ ην ιάζνο αθνξά σο επί ην πιείζηνλ ζηε γισζζνινγία, 

ελίνηε ε εμήγεζή ηνπ απνξξέεη απφ ηελ ςπρνγισζζνινγία. Απηή ε εμαθξίβσζε 

σζηφζν δελ είλαη πάληα ζχκθσλε απφ φινπο ηνπο κειεηεηέο, θαζψο ηα αίηηα ησλ 

ιαζψλ δηαρσξίδνληαη ζε κηα κεγάιε πνηθηιία θαηεγνξηψλ, θαη σο εθ ηνχηνπ έλα 

ιάζνο κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα πνιιψλ αηηηψλ. (1974:128) Ο Corder δηαθξίλεη ηελ 

εμήγεζε ηνπ ιάζνπο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ηα ιάζε κεηαθνξάο (transfer), ηα ιάζε 

ππεξγελίθεπζεο ή αλαινγηθά ιάζε (overgeneralization, analogical) θαη ζηα ιάζε 

ιφγσ εθπαίδεπζεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία νη δχν γιψζζεο αλακηγλχνληαη απφ ηνλ 

καζεηή, ιφγσ άγλνηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθάζηνηε γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο. ηε 

δεχηεξε θαηεγνξία ν καζεηήο αδπλαηεί λα εληνπίζεη ηελ αθξηβή νκάδα θαηεγνξηψλ 

ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ν θαλφλαο πνπ γλσξίδεη. ηελ ηξίηε θαηεγνξία ηα ιάζε είλαη 

νπζηαζηηθά απνηέιεζκα ιάζνπο επηινγήο πιηθνχ θαη κεζφδνπ δηδαζθαιίαο. 

Έλαο άιινο ηξφπνο ηαμηλφκεζεο θαη αλάιπζεο ιαζψλ, είλαη εθείλνο πνπ αθνξά ζηε 

δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δηαγισζζηθψλ θαη ησλ ελδνγισζζηθψλ ιαζψλ. (Larsen, 

Freeman & Long, 1994:59, ζην ειιά-Μάδε, 2004:137, 282) Σα δηαγισζζηθά ιάζε 

αθνξνχλ ζηε κεηαθνξά θαη ηελ παξεκβνιή ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζηε γιψζζα 

ζηφρν, ελψ ηα ελδνγισζζηθά ζηηο δπζθνιίεο εληφο ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο, ι.ρ. 

ζηελ ηππνινγία ηεο δεχηεξεο γιψζζαο θαη ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ δνκψλ. 

(Αλαζηαζηάδε - πκεσλίδε θ.α., 2008, ζην Βεξβίηεο, Καπνπξθαηζίδνπ & Stojicic, 

2012:718) χκθσλα κε ηε ειιά-Μάδε (ρ.ρ:48-49), ηα ελδνγισζζηθά ιάζε 

δηαρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο: ηελ ππεξγελίθεπζε, ηελ απινπνίεζε ή κείσζε ηεο 

πεξηζζνινγίαο, ην ιάζνο πξνο ράξηλ κηαο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ην ιάζνο 
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πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο. Ζ πξψηε νκάδα αθνξά ζηα ιάζε πνπ 

πξνθχπηνπλ φηαλ έλαο κνξθνινγηθφο ή ζπληαθηηθφο θαλφλαο, ή έλα ζεκαζηνινγηθφ 

πεξηερφκελν εθαξκφδεηαη κε ιάζνο ηξφπν. Παξάδεηγκα ηεο δεχηεξεο νκάδαο 

απνηειεί ε κε κνξθνινγηθή δήισζε ηνπ πιεζπληηθνχ φηαλ ην αξηζκεηηθφ είλαη 

παξφλ. ηελ ηξίηε νκάδα αλήθνπλ ηα ιάζε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δεκηνπξγία 

ιέμεσλ ελφο δίγισζζνπ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα επηθνηλσλήζεη. ηελ ηέηαξηε, ηέινο, 

νκάδα, αλήθνπλ ηα ιάζε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηξφπν θαη ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο. 

Ζ αλάιπζε ιάζνπο είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία βνήζεζε ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο καζαίλνπλ κηα δεχηεξε γιψζζα, ελψ ζπλέβαιε ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηελ εθκάζεζή ηεο. Ζ δηαδηθαζία απηή άιιαμε αθφκα ηνλ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ησλ ιαζψλ, ηα νπνία αληηκεησπίδνληαη πιένλ σο αλαπφθεπθην 

θνκκάηη θαη εξγαιείν κάζεζεο. Ζ αλάιπζε ησλ ιαζψλ ζρεηίδεηαη άκεζα θαη κε ηε 

δηαγιψζζα, έλλνηα πνπ ζα αλαιπζεί εθηελέζηεξα ζην επφκελν ππνθεθάιαην. 

I.1. 3 Γηαγιώζζα/Μεηαθνξά  

Ο πξψηνο πνπ εηζήγαγε ηνλ φξν δηαγιώζζα (interlaguage) ήηαλ ν Selinker, ην 1972, ν 

νπνίνο πξνζέδσζε ζηελ έλλνηα απηή πέληε δηαθνξεηηθέο δηεξγαζίεο: κεηαθνξά 

(transfer), ππεξγελίθεπζε ησλ θαλόλσλ ηεο Γ2 (overgeneralization), κεηαθνξά ιόγσ 

εθπαίδεπζεο (transfer of training), δειαδή ν θαλφλαο πνπ εηζρσξεί ζην ζχζηεκα ηνπ 

καζεηή σο απνηέιεζκα δηδαζθαιίαο, ζηξαηεγηθέο ηεο εθκάζεζεο ηεο Γ2 (strategies 

of L2 learning), δειαδή κηα πξνζέγγηζε ηεο δηδαθηηθήο χιεο πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ 

ηνλ καζεηή, θαη, ηέινο, ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο (strategies of L2 communication), 

δειαδή κηα πξνζέγγηζε πνπ θαζηζηά εχθνιε ηελ επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ κε ηνπο 

ηζαγελείο νκηιεηέο. (ζην Μάηλαο, ρ.ρ:4) Οη δηεξγαζίεο πνπ κφιηο αλαιχζεθαλ, 

βνεζνχλ νπζηαζηηθά ζηε δηαδηθαζία εζσηεξίθεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο μέλεο 

γιψζζαο απφ ηνλ καζεηή. 

χκθσλα κε ηνλ Selinker, ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ απνηπγράλνπλ λα απνθηήζνπλ 

ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα ζηε Γ2, είλαη κεγάινο. Οη καζεηέο δηαθφπηνπλ ηε κάζεζε 

φηαλ ε γιψζζα πνπ καζαίλνπλ αξρίδεη λα δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηε κεηξηθή ηνπο, 

ζηακαηψληαο έηζη ηε ζπλέρηζε ηεο δηαγιψζζαο. Ζ δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη 

απνιίζσζε (fossilization), ζηελ νπνία θαηαιήγνπλ πνιινί καζεηέο. Οη απνιηζσκέλεο 

δνκέο απνηεινχλ νπζηαζηηθά ζσζηνχο ηχπνπο ή ιάζε ηεο Γ2. (ζην Μάηλαο, ρ.ρ:4) Ζ 
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γιψζζα απηή έρεη δηηηφ ραξαθηήξα θαζψο, αθελφο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζπζηεκαηηθφηεηα, δειαδή απφ ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη θαλφλεο, θαη αθεηέξνπ απφ 

πξνζσξηλφηεηα θαη κεηαβαηηθφηεηα, δειαδή απφ ηε κεηαβνιή ησλ κνξθνινγηθψλ, 

θσλνινγηθψλ θαη γξακκαηηθψλ κνξθψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηεζεί ε επηζπκεηή 

γιψζζα (Σξηάξρε-Herrmann, 2008:48) 

χκθσλα κε ηνλ Μήηζε (1998) ε δηαγιψζζα απνηειεί νπζηαζηηθά έλα κεηαβαηηθφ 

ζηάδην, θαηά ην νπνίν ν καζεηήο ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο κάζεζεο, 

ζηε πξνζπάζεηά ηνπ λα θηάζεη ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ ζηάδην θαηάθηεζεο ηεο 

γιψζζαο/ζηφρνπ. (Καηζηκαιή, 2014:32) Ζ ζεσξία ηεο δηαγιψζζαο ινηπφλ ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηελ αλάιπζε ιαζψλ, πνπ αλαπηχρζεθε παξαπάλσ, θαζψο απνηειεί 

νπζηαζηηθά κία πξνζπάζεηα εμήγεζεο θαη εξκελείαο ησλ ιαζψλ πνπ γίλνληαη απφ 

ηνπο καζεηέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο κηαο μέλεο γιψζζαο. 

I.1. 4 Αλαθεθαιαίσζε 

Σν ιάζνο είλαη κηα έλλνηα πνπ δελ απνηειεί αδπλακία ηνπ ζπζηήκαηνο δηδαζθαιίαο, 

νχηε θαη ην ηειηθφ γισζζηθφ πξντφλ. Σν ιάζνο θαλεξψλεη νπζηαζηηθά ην βαζκφ 

δπζθνιίαο ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεη θάζε καζεηήο μερσξηζηά θαηά ηε δηαδηθαζία 

εθκάζεζεο κηα δεχηεξεο γιψζζαο, ελψ παξάιιεια αλαδεηθλχεη ηελ πξφνδφ ηνπ θαη 

βνεζάεη ζηελ επίηεπμή ηεο.  

Ζ αλάιπζε ηνπ ιάζνπο είλαη κηα δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο επσθεινχληαη ηφζν νη 

καζεηέο φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί. Οη καζεηέο εληνπίδνπλ ην ζεκείν, ηνλ ηξφπν θαη 

ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν έγηλε ην ιάζνο, θαη ην ρξεζηκνπνηνχλ πξνο φθειφο ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα ην δηνξζψζνπλ θαη λα κάζνπλ απφ απηφ. Παξάιιεια, νη 

εθπαηδεπηηθνί, κέζσ ηεο αλάιπζεο ηνπ ιάζνπο, αληηιακβάλνληαη ηηο αλάγθεο ηνπ 

θάζε καζεηή, θαζψο θαη ηελ εμειηθηηθή ηνπ πνξεία, ελψ ηαπηφρξνλα ρξεζηκνπνηνχλ 

ην ιάζνο σο εξγαιείν γηα ηελ επαλεμέηαζε, ή θαη ηελ αιιαγή, ησλ δηθψλ ηνπο 

δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη πξνζεγγίζεσλ. 

Ζ δηαγιψζζα, φπσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ηελ παξνχζα κειέηε, απνηειεί έλαλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν νη καζεηέο δεκηνπξγνχλ έλα ζχζηεκα θαηά ηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο 

δεχηεξεο γιψζζαο, ην νπνίν θαη ρξεζηκνπνηνχλ κέρξηο φηνπ γίλεη νηθεία ε 

γιψζζα/ζηφρνο. Οη δχν γιψζζεο είλαη νπζηαζηηθά αιιειέλδεηεο κεηαμχ ηνπο, θαζψο 

πξνθχπηνπλ δάλεηα θαη κεηαθνξέο απφ ηε κία ζηελ άιιε. Σα ζπζηήκαηα ηεο 
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δηαγιψζζαο, σζηφζν, απαηηνχλ πξνζνρή, θαζψο ππάξρεη θίλδπλνο παγίσζεο 

ιαλζαζκέλσλ γισζζηθψλ δνκψλ θαηά ηε δηαδηθαζία κάζεζεο. Γεδνκέλνπ φηη ε 

αλάιπζε ιαζψλ, αιιά θαη ε δηαγιψζζα, απνηεινχλ νπζηαζηηθά κηα δηαδηθαζία 

ζχγθξηζεο, αιιά θαη ζχλδεζεο, κεηαμχ δχν γισζζψλ, ζην επφκελν θεθάιαην ζα γίλεη 

αλάιπζε ησλ ελλνηψλ ησλ δχν απηψλ γισζζψλ, θαζψο θαη ηεο έλλνηαο ηεο 

δηγισζζίαο. 

            

I. 2 Γιώζζα θαη γξαπηόο ιόγνο 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην έγηλε εθηελήο αλαθνξά γηα ηελ έλλνηα ηνπ ιάζνπο θαη γηα 

ην πψο απηφ θαηεγνξηνπνηείηαη απφ ηνπο δηάθνξνπο κειεηεηέο. Έγηλε επίζεο αλάιπζε 

γηα ηελ έλλνηα ηεο δηαγιψζζαο. ην παξφλ θεθάιαην ζα γίλεη αλάιπζε γηα ηε γιψζζα 

θαη ηνλ γξαπηφ ιφγν. Αξρηθά, ζα αλαπηπρζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιψζζαο. 

Έπεηηα, ζα γίλεη απνζαθήληζε ησλ φξσλ δεχηεξε θαη μέλε γιψζζα θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζα αλαιπζεί ε έλλνηα ηεο δηγισζζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αθνχ νξηζηεί ηη είλαη ε 

δηγισζζία, ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζηελ ηππνινγία ηεο, θαζψο επίζεο θαη ζηνλ 

ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεηαη ε δηγισζζία ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Σέινο, ζα 

γίλεη εθηελήο αλαθνξά ηφζν γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά φζν θαη γηα ηηο δπζθνιίεο ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ.  

I. 2.1. Ζ γιώζζα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

Ζ γιψζζα απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. 

Ση είλαη φκσο ε γιψζζα; Τπάξρνπλ πνιινί κειεηεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε 

γισζζνινγία, θαη σο εθ ηνχηνπ ππάξρνπλ αξθεηνί νξηζκνί. χκθσλα κε ηνπο Bloch 

& Trager (Σζνιαθίδεο, 2011:2), σο γιψζζα νξίδεηαη έλα ζχζηεκα απφ απζαίξεηα 

θσλεηηθά ζχκβνια, κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ κηα θνηλσληθή νκάδα κπνξεί λα 

επηθνηλσλήζεη θαη λα ζπλεξγαζηεί. Ο νξηζκφο απηφο αθνξά πεξηζζφηεξν ηελ 

θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο. Ο Hall ( Σζνιαθίδεο, 2011:2)  νξίδεη ηε γιψζζα 

σο έλα ζεζκφ βάζεη ηνπ νπνίνπ νη άλζξσπνη επηθνηλσλνχλ αιιά θαη επηδξνχλ κεηαμχ 

ηνπο, κέζσ πξνθνξηθψλ θαη αθνπζηηθψλ, απζαίξεησλ ζπκβφισλ. Ο νξηζκφο απηφο 

αλαθέξεηαη ηφζν ζηελ επηθνηλσληαθή φζν θαη ζηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία πνπ έρεη ε 

γιψζζα. 
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Έλαο αθφκα νξηζκφο γηα ηε γιψζζα πξνθχπηεη απφ ηνλ Robins (Σζνιαθίδεο, 2011:2), 

ν νπνίνο ηελ νξίδεη σο έλα ζχζηεκα ζπκβφισλ ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ θαζαξή ή ηελ 

απζαίξεηε ζχκβαζε, θαη ε νπνία πξνζαξκφδεηαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηνπ 

θάζε νκηιεηή. χκθσλα κε απηήλ ηελ νπηηθή, ε θάζε γιψζζα επαξθεί γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ νκηιεηψλ ηεο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πσο δελ ππάξρνπλ 

πινχζηεο θαη θησρέο γιψζζεο. Ο Sapir νξίδεη ηε γιψζζα σο κηα εμνινθιήξνπ 

αλζξψπηλε θαη κε ελζηηθηψδεο κέζνδνο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηάδνζε 

ηδεψλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη επηζπκηψλ, κέζσ ηεο ρξήζεο ζπκβφισλ πνπ παξάγνληαη 

εθνχζηα. Ο νξηζκφο απηφο ζίγεη άκεζα ηελ επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο. 

Έλαο αθφκα νξηζκφο ηεο γιψζζαο πξνθχπηεη απφ ηε ζεσξία ηνπ Chomsky 

(Σζνιαθίδεο, 2011:2-3), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε γιψζζα απνηειεί έλα ζχλνιν 

πξνηάζεσλ νη νπνίεο είλαη πεπεξαζκέλεο ζε έθηαζε θαη έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ έλα 

ζχλνιν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. Ο νξηζκφο απηφο δελ αλαθέξεηαη κελ ζην 

επηθνηλσληαθφ θνκκάηη ηεο γιψζζαο, πξνζδηνξίδεη σζηφζν ηηο δνκηθέο ηδηφηεηεο πνπ 

δηαρσξίδνπλ ηηο θπζηθέο απφ ηηο κε θπζηθέο γιψζζεο. χκθσλα κε ηνλ Chomsky, 

θάζε παηδί, αλεμαξηήησο ηεο εκπεηξίαο ηνπ απφ νπνηαδήπνηε θπζηθή γιψζζα, 

γλσξίδεη εθ γελεηήο ηηο δνκηθέο απηέο ηδηφηεηεο. 

Ζ γιψζζα ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπιεηηνπξγηθφηεηα. Κάζε επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία 

απνηειείηαη απφ έμη παξάγνληεο: ηνλ νκηιεηή ή πνκπφ, ηνλ αθξναηή ή δέθηε, ην ζέκα 

ή ηελ πιεξνθνξία, ην κήλπκα, ηνλ θψδηθα επηθνηλσλίαο θαη ηνλ αγσγφ ή ην θαλάιη 

επηθνηλσλίαο. (Σζνιαθίδεο, 2011:8) Ο Jacobson παξνπζηάδεη έμη ιεηηνπξγίεο ηεο 

γιψζζαο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο. Πξψηνλ, κηα γιψζζα 

εθθξάδεη ηηο ζηάζεηο, ηα βηψκαηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ πνκπνχ. Γεχηεξνλ, ε 

γιψζζα θαηεπζχλεη ηνλ απνδέθηε ζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, φπσο ε παξάθιεζε, ε 

πεηζψ, ε πξνηξνπή, θ.α.. Μέζσ ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο γίλεηαη πξνζπάζεηα 

επίηεπμεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο εθ κέξνπο ηνπ αθξναηή. Σξίηνλ, κηα 

γιψζζα κπνξεί λα είλαη πεξηγξαθηθή ή αλαθνξηθή, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε 

γιψζζα αλαθέξεηαη νπζηαζηηθά ζηελ εμσγισζζηθή πξαγκαηηθφηεηα. Σέηαξηνλ, κηα 

γιψζζα κπνξεί λα είλαη πνηεηηθή, δειαδή ε ρξήζε ηεο λα γίλεηαη γηα αηζζεηηθνχο 

ζθνπνχο (ινγνηερλία). Μηα γιψζζα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί επίζεο σο 

κεηαγισζζηθή. Απηφ ζεκαίλεη πσο ν ιφγνο γηα ηε γιψζζα, ή θαη ν ζρνιηαζκφο ηεο 

γίλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ίδηαο ηεο γιψζζαο (ιεμηθά, γξακκαηηθέο). Ζ γιψζζα, 

ηέινο, ραξαθηεξίδεηαη σο θαηηθή, δειαδή σο θαλάιη επηθνηλσλίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη 
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ε γιψζζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν ειέγρνπ ηνπ δηαχινπ επηθνηλσλίαο. 

Ζ ιεηηνπξγία απηή ζρεηίδεηαη νπζηαζηηθά κε ηε δεκηνπξγία, ηε δηαηήξεζε θαη ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηεο επαθήο κεηαμχ νκηιεηψλ. (Σζνιαθίδεο, 2011:9) 

Ο Διβεηφο γισζζνιφγνο Ferdinand de Saussure, ζεκειησηήο ηεο ζχγρξνλεο 

γισζζνινγίαο, δηέθξηλε ηε γιψζζα ζε ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: νκηιία, γιώζζα, 

ιόγνο. Ζ νκηιία αθνξά ζηε γιψζζα σο παγθφζκην θαηλφκελν θαη έλα ηδηαίηεξν θαη 

πνηθηιφκνξθν επηθνηλσληαθφ είδνο. χκθσλα κε ηνλ γισζζνιφγν, ε νκηιία είλαη έλα 

πνιχπιεπξν θαη εηεξνγελέο ραξαθηεξηζηηθφ, ην νπνίν κπνξεί λα κειεηεζεί, ηφζν απφ 

ςπρνινγηθή, φζν θαη απφ θπζηθή θαη θπζηνινγηθή άπνςε. Όζνλ αθνξά ηε γιψζζα, ε 

έλλνηα απηή αλαθέξεηαη ζε έλα αθεξεκέλν ζχζηεκα πνπ έρνπλ ζηνλ εγθέθαιφ ηνπο 

ηα κέιε κηαο θνηλφηεηαο. Ο Saussure ππνζηεξίδεη πσο, παξά ηε δηαθνξεηηθφηεηα 

κεηαμχ ησλ νκηιεηψλ, νη ηειεπηαίνη παξάγνπλ εθθσλήκαηα κέζσ πιηθνχ πνπ είλαη 

θνηλφ γηα φινπο. Ο ιφγνο, ηέινο, αλαθέξεηαη ζηελ πξαγκάησζε ηεο γιψζζαο, 

ππφζεζε θαζαξά αηνκηθή, ζηηγκηαία θαη παξνδηθή. (Βεινχδεο, 2008: 5-6)  

 

I. 2.2. Απνζαθήληζε ησλ όξσλ «δεύηεξε» θαη «μέλε» γιώζζα 

Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηεο δηγισζζίαο θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ζα 

εζηηάζνπκε ζηε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηεο δεχηεξεο θαη ηεο μέλεο γιψζζαο, θαζψο 

θαη ζηε δηεπθξίλεζε θαη ηελ απνζαθήληζε ησλ φξσλ, ησλ δχν απηψλ ελλνηψλ. 

Ζ δεχηεξε θαη ε μέλε γιψζζα ζεσξνχληαη ζπρλά έλλνηεο ζπλψλπκεο. Παξφια απηά, 

ππάξρνπλ ζαθείο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, κε βαζηθφηεξεο απηέο πνπ αθνξνχλ ην 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν δηδάζθεηαη ε εθάζηνηε γιψζζα. 

(ίζθνπ, 2009: 8) Πην ζπγθεθξηκέλα, ν φξνο δεχηεξε γιψζζα αλαθέξεηαη νπζηαζηηθά 

ζηε γιψζζα πνπ καζαίλεη ην άηνκν κεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο πξψηεο (κεηξηθήο) 

γιψζζαο. Ζ εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο επαθήο ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ κε θπζηθνχο νκηιεηέο ηεο εθάζηνηε γιψζζαο, ε νπνία 

ζπκπιεξψλεηαη θαη απφ ηελ παξαθνινχζεζε ζρεηηθψλ καζεκάησλ. Ζ εθκάζεζή ηεο 

ρξεζηκεχεη ζηελ θάιπςε παξνληηθψλ επηθνηλσληαθψλ αλαγθψλ, φπσο επαγγεικαηηθέο 

ή πξνζσπηθέο αλάγθεο. (Γηακαληνπνχινπ, 2012:7-8)  
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Ο φξνο μέλε γιψζζα, αληίζεηα, αθνξά ζηελ θαηάθηεζε κηαο γιψζζαο, αθνχ έρεη 

νινθιεξσζεί ε πιήξεο εθκάζεζε ηεο πξψηεο γιψζζαο. Ζ εθκάζεζε ηεο ελ ιφγσ 

γιψζζαο δελ εμππεξεηεί άκεζεο, αιιά κειινληηθέο αλάγθεο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζε 

κνξθσηηθνχο ή επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο. Ζ μέλε γιψζζα δηδάζθεηαη ζην ζρνιείν ή 

ην θξνληηζηήξην, ρσξίο φκσο λα πξαγκαηνπνηείηαη άκεζε επαθή κε ηνπο θπζηθνχο 

νκηιεηέο ηεο γιψζζαο. (Γηακαληνπνχινπ, 2012:8-9) Ζ μέλε γιψζζα ζηεξείηαη 

νπζηαζηηθά ηελ άκεζε επηθνηλσλία. (ίζθνπ, 2009: 8) Χο εθ ηνχηνπ, ε εθκάζεζή ηεο 

δελ είλαη απαξαίηεηε, θαζψο ε γλψζε ηεο δελ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ην άηνκν, 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηα θίλεηξα εθκάζεζήο ηεο σο γεληθά θαη αθεξεκέλα. 

(Γηακαληνπνχινπ, 2012:9) 

αθψο, ε εθκάζεζε κηαο δεχηεξεο γιψζζαο είλαη κία αξθεηά δχζθνιε θαη 

πνιχπινθε δηαδηθαζία, ηελ νπνία θαζνξίδνπλ κηα ζεηξά απφ παξακέηξνπο. Ο Brown 

(Βαξινθψζηα & Σξηαληαθπιιίδνπ, 2003:15), ζπλνςίδεη ηηο παξακέηξνπο απηέο ζε έμη 

εξσηήζεηο. Ζ πξψηε παξάκεηξνο απαληάεη ζηελ εξψηεζε πνηνο θαη έρεη λα θάλεη κε 

ηνλ ίδην ηνλ νκηιεηή, θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ 

ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ (γιψζζα, κφξθσζε, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν). 

Ζ επφκελε παξάκεηξνο απαληά ζηελ εξψηεζε ηη θαη αθνξά ζηε θχζε ηεο εθάζηνηε 

γιψζζαο θαη ζηα δηάθνξα εξσηήκαηα πνπ εγείξνληαη ζρεηηθά κε ην ηη είλαη γιψζζα 

θαη πσο ιεηηνπξγεί. Ζ ηξίηε παξάκεηξνο απαληά ζην πψο επηηπγράλεηαη ε θαηάθηεζε 

ηεο δεχηεξεο γιψζζαο. Πην ζπγθεθξηκέλα απαληά ζην ηη ξφιν παίδεη ε πξνδηάζεζε 

ηνπ αλζξψπνπ ζηελ εθκάζεζε κηαο δεχηεξεο γιψζζαο, ζηνλ ξφιν πνπ παίδεη ε 

κεηξηθή γιψζζα, θ.α. 

Μία αθφκα παξάκεηξνο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο 

απαληά ζην εξψηεκα πόηε θαη αθνξά νπζηαζηηθά ζηελ ειηθία εθκάζεζεο, ε νπνία 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία απηή. Δπηθξαηεί ε άπνςε πσο ηα παηδηά έρνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα λα κάζνπλ επθνιφηεξα θαη γξεγνξφηεξα κηα μέλε γιψζζα, ζε ζρέζε 

κε ηνπο ελήιηθεο. Ζ πέκπηε παξάκεηξνο απαληά ζηελ εξψηεζε πνύ θαη αθνξά ζην 

πεξηβάιινλ εθκάζεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξάκεηξνο αθνξά ζην αλ ε εθκάζεζε 

γίλεηαη ζε κία νξγαλσκέλε ηάμε, ή ζε έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν ε πξνο εθκάζεζε 

γιψζζα παίδεη ζεζκηθφ θαη θνηλσληθφ ξφιν. Ζ έθηε παξάκεηξνο, ηέινο, απαληά ζηελ 

εξψηεζε γηαηί θαη αθνξά ζηα θίλεηξα πνπ σζνχλ έλα άηνκν λα κάζεη κηα δεχηεξε 

γιψζζα (εθνχζηα ή  κε επηινγή). (Βαξινθψζηα & Σξηαληαθπιιίδνπ, 2003:15-16) 
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Σν πεξηβάιινλ απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα θξηηήξηα βάζεη ηνπ νπνίνπ νη 

κειεηεηέο δηαθξίλνπλ ηε δεχηεξε απφ ηελ μέλε γιψζζα. Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ 

αθνξά ηε δεχηεξε γιψζζα, απηή ζπληειείηαη ζε έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν απνηειεί 

θπζηθφ κέζν επηθνηλσλίαο, θη έηζη ην άηνκν έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε απηήλ. Σν 

γεγνλφο απηφ εμππεξεηεί θαη δηεπθνιχλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

εθκάζεζεο. Σν άηνκν πνπ δεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ θαη καζαίλεη ηε 

γιψζζα ηνπ, έξρεηαη ζε επαθή θαη κε ηηο πνιηηηζηηθέο ηεο αμίεο. Χο δεχηεξε γιψζζα 

ραξαθηεξίδεηαη νπνηαδήπνηε γιψζζα θαηαθηάηαη κεηά ηε κεηξηθή, άπνςε ηελ νπνία 

ελζηεξλίδεηαη θαη ν Ellis. (ίζθνπ, 2009:9-10) Απνηειεί έλα βαζηθφ εξγαιείν 

επηθνηλσλίαο ζε κηα θνηλφηεηα θαη παίδεη έλαλ θαζηεξσκέλν θνηλσληθφ ξφιν, ελψ 

παξάιιεια ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηνπο επηθνηλσληαθνχο ζθνπνχο κηαο ρψξαο. 

Αληίζεηα, ε εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα πεξηβάιινλ, ζην 

νπνίν γιψζζα επηθνηλσλίαο απνηειεί ε κεηξηθή γιψζζα. Απηφ ζεκαίλεη πσο ηα 

άηνκα δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ άκεζα απηήλ ηε γιψζζα 

πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζνπλ. (ίζθνπ, 2009:10) Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο ε μέλε γιψζζα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηγισζζία. ηελ πεξίπησζε απηή δε 

γίλεηαη ιφγνο πιένλ γηα μέλε γιψζζα, αιιά γηα δεχηεξε γιψζζα. Μία ηέηνηα 

θαηάζηαζε κπνξεί λα πξνθχςεη κέζσ ηεο κεγάιεο παξακνλήο ελφο αηφκνπ ζηε ρψξα 

πξνέιεπζεο ηεο γιψζζαο. (Γηακαληνπνχινπ, 2012:9) 

I. 2.3 Ζ έλλνηα ηεο δηγισζζίαο 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα γίλεη ιφγνο γηα ηε δηγισζζία. Θα παξνπζηαζηεί ν νξηζκφο 

ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αλαπηπρζνχλ ηα δηάθνξα είδε ηεο. Δπίζεο, ζα γίλεη ιφγνο γηα 

ην πψο αληηκεησπίδεηαη ε δηγισζζία ζην ζρνιείν. 

I. 2.3.1 Δηζαγσγή 

Ζ δηγισζζία απνηειεί έλα παγθφζκην θαηλφκελν, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη φηαλ 

έξρνληαη ζε επαθή αιιφγισζζεο νκάδεο, θαη ην νπνίν αθνξά ηφζν ζηνπο νκηιεηέο 

(θνηλσληθφ θαη αηνκηθφ επίπεδν), φζν θαη ζηα εκπιεθφκελα γισζζηθά ζπζηήκαηα. 

Δίλαη έλα θαηλφκελν πνιπζρηδέο, δεδνκέλνπ φηη αθνξά ζε πνιιέο πηπρέο ηνπ 

ραξαθηήξα ελφο αλζξψπνπ. (ειιά-Μάδε, ρ.ρ.:4-5)  
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Ζ δηγισζζία είλαη νπζηαζηηθά έλα θαηλφκελν ην νπνίν πξνθχπηεη φηαλ ζπλαληψληαη 

δχν γιψζζεο. Ζ ζπλάληεζε απηή κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζηελ επηζπκία ελφο αηφκνπ 

λα κάζεη θαη λα κηιήζεη κηα γιψζζα δηαθνξεηηθή απφ ηε δηθή ηνπ, είηε φηαλ 

αιιφγισζζεο νκάδεο αλαγθάδνληαη λα έξζνπλ ζε επηθνηλσλία. Οη παξάγνληεο πνπ 

νδεγνχλ ζηελ εκθάληζε ηεο δηγισζζίαο πνηθίινπλ, κε βαζηθφηεξνπο λα είλαη νη 

πνιηηηθνί, νη ζξεζθεπηηθνί, νη κνξθσηηθνί θαη νη θνηλσληθνί. Ζ δηγισζζία κπνξεί 

επίζεο λα επηβάιιεηαη ιφγσ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ, κπνξεί φκσο λα απνηειεί θαη 

πξνζσπηθή επηινγή ηνπ θάζε αηφκνπ. Ζ δηγισζζία αζθεί επίζεο κεγάιε επίδξαζε 

ζηελ αλάπηπμε θαη ηε δηακφξθσζε ηφζν ηνπ ραξαθηήξα, φζν θαη ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ελφο αηφκνπ. (Σάληζε, 2012:7) Ο νξηζκφο, σζηφζν, ηεο δηγισζζίαο 

πνηθίιεη θαη είλαη δχζθνιν λα νξηζηεί αθξηβψο. Γηα ηελ έλλνηα θαη ηνλ νξηζκφ ηεο 

δηγισζζίαο ζα γίλεη ιφγνο ζην επφκελν ππνθεθάιαην. (ειιά-Μάδε, ρ.ρ.:5) 

I. 2.3.2. Οξηζκόο ηεο δηγισζζίαο 

ηελ πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο ηεο έλλνηαο ηεο δηγισζζίαο έρνπλ πξνθχςεη 

δηάθνξνη νξηζκνί. ε κηα πξνζπάζεηα νξγάλσζεο θαη ζπζηεκαηνπνίεζεο απηψλ ησλ 

νξηζκψλ, ε Σξηάξρε (Σάληζε, 2012:7) ηηο θαηαηάζζεη ζε δχν θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε 

αθνξά ζε απηνχο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηε γισζζνινγηθή ζεκαζία ηνπ θαηλνκέλνπ 

θαη ε δεχηεξε ζε απηνχο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο δηγισζζίαο. 

ηελ πξψηε νκάδα ππάξρεη κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ζηνπο νξηζκνχο, ε νπνία 

πξνθχπηεη απφ ην πφζν έρεη αλαπηπρζεί ε θάζε γιψζζα. Έλαο νξηζκφο πνπ πξνθχπηεη 

ζηελ νκάδα απηή είλαη ν νξηζκφο ηνπ Macnamara (Σάληζε, 2012:8) θαηά ηνλ νπνίν 

δίγισζζνο ζεσξείηαη έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο θαηέρεη, ζε κηα γιψζζα πιελ ηεο 

κεηξηθήο, έζησ θαη κηα κηθξή ηθαλφηεηα ζε κία απφ ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο (νκηιία, 

αλάγλσζε, ερεηηθή αληίιεςε, γξαθή). Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν Bloomfield ζεσξεί 

δίγισζζν έλαλ άλζξσπν πνπ κηιάεη ηέιεηα ηηο δχν γιψζζεο (Σάληζε, 2012:8) 

Αλάκεζα ζηηο δχν απηέο αθξαίεο απφςεηο, παξνπζηάδεηαη ν νξηζκφο ηνπ Haugen 

(Σάληζε, 2012:8), ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα είλαη θνηλά απνδεθηφο, θαη ν νπνίνο 

νξίδεη σο δίγισζζν έλα άηνκν πνπ κπνξεί λα εθθξαζηεί ζηε δεχηεξε γιψζζα 

νινθιεξσκέλα θαη κε ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν.  

Όζνλ αθνξά ηνπο νξηζκνχο ηεο δεχηεξεο νκάδαο, απηνί, φπσο αλαθέξζεθε, 

επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο δηγισζζίαο, δειαδή ζηνπο ιφγνπο 
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πνπ σζνχλ έλα άηνκν λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε κία ή ηελ άιιε γιψζζα. Έλαο νξηζκφο 

ηεο νκάδαο απηήο πξνέξρεηαη απφ ηνλ Mackey (Σάληζε, 2012:8), ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν ε δηγισζζία πξφθεηηαη γηα έλα θαηλφκελν φρη ηφζν γισζζνινγηθφ, φζν 

θνηλσληνγισζζνινγηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νξίδεη νπζηαζηηθά ηε δηγισζζία σο ηε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο, απφ έλα άηνκν, δχν ή πεξηζζφηεξσλ γισζζψλ. Έλαο αθφκα 

νξηζκφο πξνθχπηεη απφ ηνλ Weinreich (Σάληζε, 2012:8), ν νπνίνο ζεσξεί πσο ε 

δηγισζζία είλαη κηα πξαθηηθή ελαιιαγή ηεο ρξήζεο δχν γισζζψλ. χκθσλα κε ηνλ 

Claude Hagege (Σάληζε, 2012:9), σο δίγισζζνο νξίδεηαη εθείλνο πνπ δηαηεξεί 

δσληαλή ηε κλήκε ησλ δχν γισζζψλ κέζσ ηεο δηαξθνχο ρξήζεο ηνπο. 

I. 2.3.3. Σππνινγία ηεο δηγισζζίαο 

Ζ δηγισζζία ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Ζ Σξηάξρε 

(Σάληζε, 2012:16) θαηεγνξηνπνηεί ηηο κνξθέο απηέο βάζεη ηξηψλ θξηηεξίσλ. Σν 

πξψην θξηηήξην είλαη απηφ ηεο εθκάζεζεο/θαηάθηεζεο, ην νπνίν αθνξά ζηηο 

ζπλζήθεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θαηαθηήζεθε ε δηγισζζία (ειηθία ή κέζνδνο 

θαηάθηεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο). Ζ δεχηεξε νκάδα θξηηεξίσλ είλαη απηή ησλ 

γισζζνινγηθψλ. Σα θξηηήξηα απηά αθνξνχλ αθελφο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζπλδένληαη ηα γισζζηθά ζχκβνια κε ηηο ζεκαζηνινγηθέο έλλνηεο θαη, αθεηέξνπ, απφ 

ηνλ βαζκφ πνπ ην θάζε άηνκν θαηέρεη ην γισζζηθφ ζχζηεκα. Σξίηε θαηεγνξία 

απνηεινχλ, ηέινο, ηα ςπρνινγηθά, θνηλσληθά θαη γισζζνινγηθά θξηηήξηα, ηα νπνία 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν σο πξνο ηελ επίδξαζε ηεο δηγισζζίαο ζε έλα δίγισζζν 

άηνκν. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο θάζε νκάδα θξηηεξίσλ ζπλεπάγεηαη δηάθνξεο κνξθέο 

δηγισζζίαο. Βάζεη ησλ γισζζνινγηθψλ θξηηεξίσλ ππάξρνπλ ηξεηο κνξθέο 

δηγισζζίαο, πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Weinreich σο εμήο: ζπληνληζκέλε δηγισζζία, 

ζπλζεηηθή δηγισζζία θαη εμαξηεκέλε δηγισζία. (Σξηάξρε – Hermann, 2000, Σάληζε, 

2012:18) Τπάξρνπλ επίζεο δχν αθφκα κνξθέο δηγισζζίαο νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ 

κε ην βαζκφ θαηνρήο ηεο γιψζζαο θαη νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζε ακθίδξνκε θαη 

θπξίαξρε δηγισζζία. Καηά ηελ ακθίδξνκε ην άηνκν ρξεζηκνπνηεί θαη ηηο δχν 

γιψζζεο εμίζνπ θαιά ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, ελψ ζηελ θπξίαξρε δηγισζζία ην 

άηνκν θαηέρεη ηηο γιψζζεο ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ λα πξνζεγγίδεη ηε γισζζηθή 

ηθαλφηεηα ελφο κνλφγισζζνπ. (Σξηάξρε – Hermann, 2000, Σάληζε, 2012:18) 
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Όζνλ αθνξά ηα ςπρνθνηλσληθά θαη γισζζηθά θξηηήξηα, ν Lambert (Σξηάξρε – 

Hermann, 2000, Σάληζε, 2012:19) δηαθξίλεη ηηο εμήο κνξθέο δηγισζζίαο: ηελ 

πξνζζεηηθή θαη ηελ αθαηξεηηθή δηγισζζία. Ζ αλάπηπμε ηεο πξνζζεηηθήο δηγισζζίαο 

αθνξά ζην θχξνο πνπ έρνπλ νη δχν γιψζζεο κέζα ζηελ θνηλφηεηα θαη γεληθά ζην 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. Ζ αθαηξεηηθή δηγισζζία, αληίζεηα, πξνθχπηεη 

απφ ηελ ππνηίκεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ηνπ αηφκνπ κέζα ζην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. 

Τπάξρνπλ, αθφκα, θαη άιιεο κνξθέο δηγισζζίαο, φπσο ε αηνκηθή, ε νπνία αθνξά ζε 

κεκνλσκέλα άηνκα πνπ δνπλ ζε δίγισζζν πεξηβάιινλ, θαη ε ζπιινγηθή, πνπ αθνξά 

ζην γισζζηθφ ραξαθηήξα κηαο θνηλσλίαο, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δχν ή 

πεξηζζφηεξεο γιψζζεο. Ζ δηγισζζία, ηέινο, δηαθξίλεηαη απφ ηνλ Paulston (Σάληζε, 

2012:20) ζε ιατθή θαη ειηηηζηηθή. Ζ ιατθή αθνξά ζηα άηνκα πνπ αλαγθάδνληαη λα 

θαηαθηήζνπλ κηα δεχηεξε γιψζζα, ελψ ε ειηηηζηηθή ζηα άηνκα πνπ επηιέγνπλ, εθηφο 

απφ ηε κεηξηθή, λα κάζνπλ κηα ή πεξηζζφηεξεο γιψζζεο. 

 

I. 2.3.4. Γηγισζζία ζην ζρνιείν 

Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο δηγισζζίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

αληζνκέξεηα θαη αληηθαηηθφηεηα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζηελ εθπαίδεπζε ε δηγισζζία 

δελ εθαξκφδεηαη απιά, αιιά κεηαηξέπεηαη ζε έλα πνιχπιεπξν δήηεκα πνπ αθνξά 

ηφζν ζηνλ καζεηή φζν θαη ζηηο γιψζζεο πνπ εκπιέθνληαη. Αθνξά αθφκα ζηνλ 

δάζθαιν, ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο αιιά θαη ζηε καζεηηθή θνηλφηεηα, ε νπνία 

απαξηίδεηαη ηφζν απφ κνλφγισζζνπο φζν θαη απφ δίγισζζνπο καζεηέο. (θνχξηνπ, 

2002:1) 

Ζ δηγισζζία ζην ζρνιείν αθνξά ζε δχν ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. Σν πξψην έρεη λα 

θάλεη κε ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ ηα παηδηά κέζσ κηαο δεχηεξεο γιψζζαο θαη ην 

δεχηεξν κε ηνλ ηξφπν πνπ δηνξγαλψλεηαη ε δηδαζθαιία ελφο κέξνπο ή θαη φισλ ησλ 

καζεηψλ, κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο δχν ή θαη πεξηζζφηεξσλ γισζζψλ. Ζ πξψηε 

θαηεγνξία αθνξά ζε καζεηέο πνπ είλαη παηδηά κεηαλαζηψλ ή αλήθνπλ ζε εζλνηηθέο 

κεηνλφηεηεο θαη δελ έρνπλ σο πξψηε γιψζζα απηή πνπ δηδάζθεηαη ζην ζρνιείν. ηελ 
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πεξίπησζε απηή ε δηγισζζία επηβάιιεηαη, θαζψο ν καζεηήο νθείιεη λα γλσξίδεη ηε 

γιψζζα ηεο ρψξαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη. (θνχξηνπ, ρ.ρ.:2-3) 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά ζηνπο καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ πιεηνλφηεηα θαη ζηνπο 

νπνίνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε δίγισζζα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο. 

ηα πξνγξάκκαηα απηά, έλα κέξνο, ή θαη ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ, δηδάζθνληαη ζε 

κηα δεχηεξε γιψζζα. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηγισζζία επηιέγεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ 

καζεηή, ρσξίο λα ηνπ επηβάιιεηαη. Σν ειιεληθφ ζρνιείν ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ 

ηελ πξψηε θαηεγνξία, γεγνλφο πνπ πξνθχπηεη απφ ην κεγάιν αξηζκφ δίγισζζσλ 

καζεηψλ πνπ ππάξρνπλ ζε απηφ. (θνχξηνπ, ρ.ρ.:3) 

Ζ δηγισζζία ζηελ εθπαίδεπζε πξνθχπηεη κέζα απφ κηα ζεηξά πιαηζίσλ, φπσο ηα 

γεσγξαθηθά, ηα θνηλσληθά θαη ηα πνιηηηζκηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πιαίζηα απηά 

βαζίδνληαη ηφζν ζε εζσηεξηθνχο φζν θαη ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Οη εζσηεξηθνί 

αθνξνχλ ζηηο δχν βαζηθέο ππνζέζεηο πνπ πξεζβεχεη ε ζεσξία ηεο δηγισζζίαο: ζηελ 

ππφζεζε ηεο θνηλήο ππνθεηκεληθήο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη ζηελ ππφζεζε ηεο 

ρσξηζηήο ππνθεηκεληθήο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο. Όζνλ αθνξά ηνπο εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο, απηνί βαζίδνληαη θπξίσο ζε αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο γηα ην κέιινλ ησλ 

γισζζψλ. (θνχξηνπ, 2002:2)  

Παξφια απηά, ε εκθάληζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ ζρνιψλ ζηελ εθπαίδεπζε, δε 

ζπλεπάγεηαη απηφκαηα ηε δίγισζζε εθπαίδεπζε. Βαζηθή αξρή θαη πξνυπφζεζε κηαο 

δίγισζζεο εθπαίδεπζεο είλαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ε δηδαζθαιία ησλ βαζηθψλ 

καζεκάησλ κέζσ δχν γισζζψλ. Αληίζεηα, ε δηδαζθαιία ησλ ίδησλ ησλ γισζζψλ σο 

καζήκαηα δε ζεσξείηαη δηγισζζία. (θνχξηνπ, 2002:3) Ο Reich (Νηθνιάνπ, 

2003:65), παξνπζηάδεη ηξία είδε δίγισζζεο εθπαίδεπζεο. Σν πξψην αθνξά ζηελ 

αθξηβή ηδησηηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία απεπζχλεηαη θαηά βάζε ζε παηδηά μέλσλ ή 

πςειφβαζκσλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη δνπλ ζε κία ρψξα κε γιψζζα ρακεινχ θχξνπο. 

Σν δεχηεξν είδνο αθνξά ζηηο νξγαλσκέλεο θαη ηηο αλαγλσξηζκέλεο κεηνλφηεηεο, νη 

νπνίεο απαξηίδνληαη κελ απφ κέιε κε πξνλνκηνχρσλ ζηξσκάησλ, ηα νπνία κπνξνχλ 

σζηφζν λα αζθήζνπλ πνιηηηθέο πηέζεηο. Σν ηξίην είδνο, ηέινο, αθνξά ζηα παηδηά ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη ζηηο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ζηεξνχληαη βαζηθψλ δηθαησκάησλ 

(νηθνλνκηθά, πνιηηηζηηθά, πνιηηηθά). (Νηθνιάνπ, 2003:65-66) 
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Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ ελδηαθέξζεθε λα 

δεκηνπξγήζεη έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ ζα εμππεξεηνχζε θαη ζα 

πξνζαξκνδφηαλ ζηηο αλάγθεο ησλ, έζησ θαη ιίγσλ, παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ. 

Αληίζεηα, επηδίσθε ηε γισζζηθή, γλσζηηθή θαη πνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή θαη 

ζπκκφξθσζή ηνπο ζην παξφλ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, γεγνλφο πνπ πξνέθππηε απφ ηελ 

πεπνίζεζε ηνπ πσο ε πξνζαξκνγή απηή απνηεινχζε θαζήθνλ ηφζν ησλ καζεηψλ φζν 

θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. (αθειιαξνπνχινπ, ρ.ρ.:5) Χζηφζν, ηε  δεθαεηία ηνπ 

1990, θαηά ηελ νπνία ήξζαλ ζηελ ρψξα αξθεηνί κεηαλάζηεο, ην δήηεκα ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ αιινδαπψλ έιαβε λέεο δηαζηάζεηο, νη νπνίεο ψζεζαλ ζηελ 

αλαδήηεζε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ, ρσξίο σζηφζν λα ππάξρεη θάπνην 

απνηέιεζκα. Σν κνληέιν δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ςεθίζηεθε ην 1996 είλαη 

αξθεηά αληηθαηηθφ, θαζψο δελ εμππεξεηεί ηελ εθκάζεζε θαη ησλ δχν γισζζψλ, αιιά 

εκκέλεη ζηελ εθαξκνγή ελφο ακηγνχο ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.   

(αθειιαξνπνχινπ, ρ.ρ.:5) 

I. 2.4 Γξαπηόο ιόγνο 

Ζ νκηιία θαη ε γξαθή απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ 

ιφγνπ, αιιά θαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ. Οη παξάγνληεο απηνί ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ακνηβαηφηεηα, θαζψο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα  κεηαγξαθήο, ρσξίο ζνβαξέο λνεκαηηθέο 

απψιεηεο, ηνπ επηθνηλσληαθνχ θψδηθα ηνπ ελφο ζηνλ άιιν. Παξφια απηά, ε γξαθή 

θαη ε νκηιία εμππεξεηνχλ δχν δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο: ν πξνθνξηθφο ιφγνο είλαη 

άκεζνο θαη εμππεξεηεί ηξέρνπζεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο, ζε αληίζεζε κε ηνλ 

γξαπηφ, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επίζεκε θαη ηε ζπκβαηηθή επηθνηλσλία. 

Αθφκα, ν γξαπηφο απφ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν δηαθέξνπλ σο πξνο ηα γισζζηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά: ν γξαπηφο ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ιεμηιφγην, ηε ζχληαμε θαη ηε 

ζηίμε, ελψ ν πξνθνξηθφο απφ ην πινχζην θνξηίν ηεο νκηιίαο γηα ηε κεηάδνζε 

πιεξνθνξηψλ. (Πνιίηεο, 2001) ην παξφλ ππνθεθάιαην ζα γίλεη αλαθνξά ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, θαζψο θαη γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ απηφο 

παξνπζηάδεη. 

I. 2.4.1. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ 

Ζ γξαθή απνηειεί κηα δηαδηθαζία πεξίπινθε θαη ρξνλνβφξα, ε νπνία δε ζπκβαδίδεη 

κε ηνπο ξπζκνχο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Ο αλαγλψζηεο ζηνλ γξαπηφ ιφγν έξρεηαη ζε 
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επαθή θαηεπζείαλ κε ην ηειηθφ πξντφλ, ρσξίο λα θαλεξψλνληαη ηα ζηάδηα 

ζπγθξφηεζήο ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Cook (Πνιίηεο, 2001), ν γξαπηφο ιφγνο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ εληέιεηα, θαζψο ν ζπγγξαθέαο δελ θηλδπλεχεη απφ ηελ απεηιή 

ησλ δηάθνξσλ παξαζίησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (π.ρ., δηαθνπή). Ο 

ζπγγξαθέαο έρεη νπζηαζηηθά ηελ άλεζε λα επεμεξγαζηεί ηνλ ιφγν ηνπ, λα αλαηξέμεη 

ζε ιεμηθά θαη άιια βνεζήκαηα, λα ζρεδηάζεη κε πξνζνρή ηνλ ιφγν ηνπ θαη λα 

αλαηξέμεη ζε πξνεγνχκελα ζηάδηα πξνθεηκέλνπ λα ηνλ ειέγμεη θαη λα ηνλ δηνξζψζεη. 

 χκθσλα κε ηνλ Biber (Πνιίηεο, 2001), ν γξαπηφο ιφγνο παξνπζηάδεη έμη 

ραξαθηεξηζηηθά:  

α) θαηέρεη κηα κεγάιε πνηθηιία απφ ππνηαθηηθνχο ζπλδέζκνπο, φπσο πάλησο, βέβαηα, 

θπζηθά, επίζεο, θ.α. 

β) πεξηιακβάλεη κεηαθεηκεληθνχο δείθηεο, δειαδή ιέμεηο πνπ δείρλνπλ ηνλ ηξφπν θαη ηα 

κέξε ηεο νξγάλσζεο ηνπ θεηκέλνπ (π.ρ. πξψην, δεχηεξν, θ.α.) 

γ) πεξηιακβάλεη νλνκαηηθέο θξάζεηο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιν αξηζκφ 

πξνζδηνξηζηηθψλ φξσλ 

δ) ρξήζε ηεο παζεηηθήο ζχληαμεο 

ε) εζηίαζε ζε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηεγνξήκαηνο 

ζη) επηινγή πξνηαζηαθήο δνκήο ππνθείκελν-θαηεγφξεκα 

Γεληθά, ν γξαπηφο ιφγνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπκβάζεηο πνπ ηνλ δηαθνξνπνηνχλ απφ 

ηνλ πξνθνξηθφ. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ γξαπηνχ θαη ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ αθνξνχλ 

ζηε γξακκαηηθή θαη ζην ιεμηιφγην. Όζνλ αθνξά ηε γξακκαηηθή, ν πξνθνξηθφο ιφγνο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ειιείςεηο θαη παξαβηάζεηο ησλ γξακκαηηθψλ θαλφλσλ, ελψ φζνλ 

αθνξά ην ιεμηιφγην, ν πξνθνξηθφο ιφγνο ραξαθηεξίδεηαη απφ πην νηθείν χθνο, ζε 

αληίζεζε κε ην ηππηθφ θαη νπδέηεξν χθνο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. (http://www.greek-

language.gr/)
4
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Ο γξαπηφο ιφγνο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, θαιχπηνληαο ηα θελά ηνπ 

πξνθνξηθνχ. Ο γξαπηφο ιφγνο δηαθξίλεηαη απφ ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο. Σελ 

πεξηγξαθή, ηελ αθήγεζε θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία. Μέζα ζηα γξαπηά θείκελα 

ζπλαληψληαη ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηηο θαηεγνξίεο, ελψ πνιιέο θνξέο ππεξηεξεί ε κία 

απφ απηέο, κε απνηέιεζκα ην θείκελν λα ραξαθηεξίδεηαη σο πεξηγξαθηθφ, αθεγεκαηηθφ 

ή επηρεηξεκαηνινγηθφ. (http://www.greek-language.gr/) 

χκθσλα κε ηνλ παληηδάθε (http://repository.edulll.gr/)
5
, ε αλάγλσζε θαη ε 

παξαγσγή ελφο θεηκέλνπ είλαη δηαδηθαζίεο δχζθνιεο, πνιπζχλζεηεο θαη πνιχπινθεο. 

Παξάιιεια φκσο είλαη θαη δηδάμηκεο, θαζψο ε εθκάζεζή ηνπο απνηειεί ζεκειηαθφ 

ζηφρν ηνπ ζρνιείνπ. Ο γξαπηφο ιφγνο αθελφο ιεηηνπξγεί επηθνηλσληαθά, θαη αθεηέξνπ 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, 

φζν θαη ζηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηαθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ. χκθσλα κε ηνλ 

ίδην, νη καζεηέο, πξνθεηκέλνπ λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά θαη κε αθξίβεηα ηνλ 

γξαπηφ ιφγν, πξέπεη λα αλαπηχμνπλ κηα ζεηξά απφ ηερληθέο, γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Ο 

καζεηήο, είηε κε ηνλ ξφιν ηνπ αλαγλψζηε, είηε κε ηνλ ξφιν ηνπ ζπγγξαθέα, αμηνινγεί 

θαη επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα παξάγεη γλψζε. Σέινο, θάζε καζεηήο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ή λα παξάγεη έλα θείκελν επηθνηλσληαθήο κνξθήο, πξέπεη 

λα θαηέρεη αλαγθαίεο κεηαγλσζηαθέο δεμηφηεηεο. 

I. 2.4.2. Γπζθνιίεο γξαπηνύ ιόγνπ 

Ζ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ ζε κία δεχηεξε γιψζζα είλαη κηα δηαδηθαζία πνιχπινθε 

θαζψο απαηηεί ηελ θαιή, αλ φρη άξηζηε, θαηνρή ηεο εθάζηνηε γιψζζαο. Οη καζεηέο 

αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, κε 

βαζηθφηεξε απφ απηέο ηελ νξζνγξαθία. Ζ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ πξνθχπηεη 

κέζσ ηεο αλάγλσζεο πνιιψλ θεηκέλσλ, ηεο αληηγξαθήο θαη ηεο επαλάιεςεο. Μία 

αθφκα δπζθνιία έγθεηηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο θαη ζηελ 

αληαπφθξηζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ απηφ επηβάιιεη. Ζ έιιεηςε ζπλνρήο ηφζν ζε 

κνξθηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν πεξηερνκέλνπ, θαζηζηά ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ηνπ 

θεηκέλνπ πξνβιεκαηηθφ. Ζ ηάζε, ηέινο, ηεο κεηαθνξάο ζηνηρείσλ ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ ζηνλ γξαπηφ, θαζηζηά αθαηάιιειν ην χθνο ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ. 

(http://www.greek-language.gr/) 
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χκθσλα κε ηνλ παληηδάθε (http://repository.edulll.gr/), ε δπζθνιία, θαη πνιιέο 

θνξέο ε αδπλακία, πνπ αληηκεησπίδνπλ θάπνηνη καζεηέο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο αλάγλσζεο γξαπηνχ ιφγνπ, αθνξά ζε κεγάιν βαζκφ 

ζε θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο παξάγνληεο. Παξάιιεια φκσο, είλαη 

θαη απνηέιεζκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνβιήκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ην θάζε ζρνιείν 

ζα πξέπεη λα βξεη κεζφδνπο έγθπξεο θαη άκεζεο δηάγλσζεο ησλ εθάζηνηε 

πξνβιεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζεη θαη λα εθαξκφζεη ηηο θαηάιιειεο δηδαθηηθέο 

δηαδηθαζίεο γηα λα δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηνλ 

γξαπηφ ιφγν.  

Χο επί ην πιείζηνλ, νη καζεηέο θάλνπλ ρξήζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Παξφηη ην 

πνζνζηφ ησλ καζεηψλ κε πξνβιήκαηα ζηελ αλάγλσζε είλαη ζρεηηθά ρακειφ (10%) ην 

πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ είλαη 

αξθεηά πςειφ (70%). Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν γξαπηφο ιφγνο είλαη κηα 

δηαδηθαζία αξθεηά πην δχζθνιε θαη πνιχπινθε ζε ζρέζε κε ηνλ πξνθνξηθφ. Σα 

πξνβιήκαηα γξαπηνχ ιφγνπ ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε αθνξά ζηα 

πξνβιήκαηα γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: α) 

πξνβιήκαηα ζρεδηαζκνχ θαη β) πξνβιήκαηα βειηίσζεο ηδεψλ. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία 

αθνξά ζηα πξνβιήκαηα κεραληζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη πεξηιακβάλεη: α) πξνβιήκαηα 

γξαθήο κε ην ρέξη, β) πξνβιήκαηα νξζνγξαθίαο, γ) πξνβιήκαηα ιεμηινγίνπ θαη δ) 

πξνβιήκαηα ζηίμεο, ζχληαμεο, ηνληζκνχ θαη ρξήζεο πεδψλ/θεθαιαίσλ. (παληηδάθεο, 

http://repository.edulll.gr/) 

Σα πξνβιήκαηα απηά πξνθαινχλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην γξαπηφ ιφγν ησλ 

καζεηψλ, ηφζν ζε πνηνηηθφ φζν θαη ζε πνζνηηθφ επίπεδν. Αθφκα, νη ζεκαληηθέο απηέο 

δπζθνιίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ άξλεζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηνλ γξαπηφ ιφγν 

θαη ηελ απνθπγή ρξήζεο ηνπ, δεδνκέλεο ηεο αξλεηηθήο εκπεηξίαο ηνπο. (παληηδάθεο, 

http://repository.edulll.gr/)  

Γηα ηελ επίιπζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη 

ηνλ θάζε καζεηή πνπ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζηνλ γξαπηφ ιφγν, κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο κηαο ππνζηεξηθηηθήο δηδαζθαιίαο. Ο δάζθαινο ζα πξέπεη, θαηαξρήλ, λα 

ελζαξξχλεη ηελ αιιειεπηδξαζηηθή κάζεζε. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ 

ηε ζεκαζία ησλ πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ, αλαπαξαζηάζεσλ θαη εκπεηξηψλ ηνπ καζεηή. 

http://repository.edulll.gr/
http://repository.edulll.gr/
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Αθφκα, ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο γηα ηε δφκεζε ηεο λέαο γλψζεο θαη λα 

ηνπο ελζαξξχλεη λα εκπιέθνληαη ελεξγά ζην δηδαθηηθφ γίγλεζζαη. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα 

ηνλίδεη ηελ επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία πνπ έρεη ν γξαπηφο ιφγνο κέζα απφ ηε ζχλδεζε 

ησλ θαζεκεξηλψλ θαη ησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Θα πξέπεη αθφκα λα δεκηνπξγεί 

βηψκαηα επηηπρίαο θαη λα αλαπηχζζεη ηηο κεηαγλσζηαθέο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ. Θα 

πξέπεη, ηέινο, λα δηδάζθεη ηε δνκή ησλ δηάθνξσλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη λα παξέρεη ην 

ρξφλν ζηνπο καζεηέο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ θεηκέλσλ ηνπο. (παληηδάθεο, 

http://repository.edulll.gr/)  

Όζνλ αθνξά ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο 

θεηκέλνπ, απηή πξνθχπηεη, αξρηθά, κέζσ ηεο ξεηήο δήισζεο ηνπ είδνπο θεηκέλνπ, 

θαζψο θαη ησλ γλσζηηθψλ παξακέηξσλ ηεο δεδνκέλεο επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο. 

Θεσξείηαη ρξήζηκν θαη απνηειεζκαηηθφ λα έξρνληαη νη καζεηέο ζε επαθή κε 

δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ θαη λα θαηαλννχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπκβάζεηο πνπ 

δηέπνπλ ην θαζέλα. Σέινο, ε ζσζηή δνκή θαη ε ζσζηή επηινγή χθνπο απφ ηνπο 

καζεηέο πξαγκαηνπνηνχληαη αθελφο κέζσ ηνπ ειέγρνπ ησλ θεηκέλσλ πνπ έρνπλ 

γξαθηεί απφ απηνχο, θαζψο θαη κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο κεηαηξνπήο ηνπ πξνθνξηθνχ ζε 

γξαπηφ θείκελν. (http://www.greek-language.gr/) 

 

I. 2.5. ύλνςε 

ην παξφλ θεθάιαην έγηλε ιφγνο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιψζζαο αιιά θαη ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ. Γφζεθε ηδηαίηεξε βάζε ζηελ απνζαθήληζε ηεο δεχηεξεο απφ ηελ 

μέλε γιψζζα, θαζψο θαη ζην θαηλφκελν ηεο δηγισζζίαο, ηηο κνξθέο ηεο, θαη πψο απηή 

αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. 

Ζ δεχηεξε θαη ε μέλε γιψζζα, παξφηη ζπρλά ηνπνζεηνχληαη καδί, έρνπλ βαζηθέο 

δηαθνξέο. Ζ δεχηεξε γιψζζα είλαη κηα γιψζζα ηελ νπνία ην άηνκν αλαγθάδεηαη λα 

κάζεη, εμαηηίαο ηεο αλάγθεο ηνπ λα επηθνηλσλήζεη κε ηα ππφινηπα άηνκα κηαο 

θνηλσλίαο. Ζ αλάγθε εθκάζεζεο κηαο δεχηεξεο γιψζζαο πξνθχπηεη φηαλ έλα άηνκν 

βξίζθεηαη, γηα ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ιφγν, ζε κία ρψξα φπνπ βαζηθή ηεο γιψζζα δελ 

είλαη ε κεηξηθή ηνπ. Ζ εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε. Όζνλ αθνξά ηελ εθκάζεζε κηαο μέλεο γιψζζαο, απηή 

http://repository.edulll.gr/
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απνηειεί επηινγή ηνπ θάζε αηφκνπ, θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ιφγνπο 

κφξθσζεο, εμέιημεο θαη κειινληηθήο, ίζσο, επηθνηλσλίαο.  

Ζ δηγισζζία απνηειεί έλα θαηλφκελν ην νπνίν ζπλαληάηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

Διιάδα, θαη γεληθά ζε ρψξεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε κεηαλάζηεπζε. Ζ 

δηγισζζία πξνθχπηεη νπζηαζηηθά κέζα απφ ηε ζπλάληεζε θαη ηελ αλάγθε γηα 

ζπλχπαξμε δχν δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην άηνκν 

γηα ηελ θάιπςε ησλ επηθνηλσληαθψλ ηνπο αλαγθψλ. Έλα άηνκν είλαη δίγισζζν φηαλ 

κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηφζν ζηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα φζν 

θαη ζηε γιψζζα πνπ αλαγθάδεηαη λα κάζεη. Οη απφςεηο σο πξνο ην επίπεδν γλψζεο 

πνηθίινπλ, θαζψο θάπνηνη κειεηεηέο ζεσξνχλ πσο ην άηνκν ζα πξέπεη λα θαηέρεη 

άξηζηε γλψζε θαη ησλ δχν γισζζψλ, ελψ άιινη ζεσξνχλ πσο ε θαηνρή ηεο γιψζζαο 

ζα πξέπεη λα είλαη ζε επίπεδν ψζηε ην άηνκν λα ζπλελλνείηαη. 

Σν θαηλφκελν ηεο δηγισζζίαο ζπλαληάηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Όπσο 

ήδε αλαθέξζεθε, ζην ειιεληθφ ζρνιείν ππάξρνπλ αξθεηνί δίγισζζνη καζεηέο ιφγσ 

ηεο απμεκέλεο κεηαλάζηεπζεο. Ζ δηγισζζία αθνξά σζηφζν θαη ζηελ ηδησηηθή 

εθπαίδεπζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε παηδηά μέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ αλψηεξα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη θαηνηθνχλ ζε ρψξεο κε γιψζζα ρακεινχ θχξνπο. Ζ 

ειιεληθή εθπαίδεπζε θαίλεηαη πσο δελ έρεη ρεηξηζηεί κε ηνλ θαηαιιειφηεξν ηξφπν 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηγισζζίαο, θαζψο πξνζπαζεί νπζηαζηηθά λα πξνζαξκφζεη 

ηνπο μέλνπο καζεηέο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, αγλνψληαο ή θαη αδπλαηψληαο 

λα ηνπο εμαζθαιίζεη θαη ηελ εθπαίδεπζε ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Οπζηαζηηθά, θαη 

ζχκθσλα κε ηε αθειιαξνπνχινπ, ελψ θαηλνκεληθά ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

κνληέιν ραξαθηεξίδεηαη σο δηαπνιηηηζκηθφ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ εθαξκφδεη ζην 

πξφγξακκά ηνπ ηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ αιιφγισζζσλ καζεηψλ, 

αιιά εκβαζχλεη ζε έλα ακηγψο ειιεληθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο. Απφ ην γεγνλφο 

απηφ πξνθχπηεη πσο ε πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηγισζζίαο απφ ην ειιεληθφ 

ζρνιείν είλαη επηθαλεηαθή θαη αθνκνησηηθή. 

Ο γξαπηφο ιφγνο, ηέινο, φπσο έγηλε θαλεξφ ζην ηειεπηαίν ππνθεθάιαην, απνηειεί έλα 

βαζηθφ ζηνηρείν ηεο επηθνηλσληαθήο ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο. Οη δηαθνξέο ηνπ 

γξαπηνχ απφ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν είλαη ζεκαληηθέο θαη εκθαλείο. Ο πξνθνξηθφο 

ιφγνο ραξαθηεξίδεηαη σο κηα άκεζε θαη πην απιή επηθνηλσλία, ζε αληίζεζε κε ηνλ 

πνιχπινθν θαη αξθεηά ηππηθφ γξαπηφ ιφγν. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξνχζα 
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κειέηε, νη καζεηέο θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ κε κεγαιχηεξε δπζθνιία ηνλ γξαπηφ 

ιφγν, ν νπνίνο θαιχπηεη θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο. Οη δπζθνιίεο απηέο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απνηπρία ησλ καζεηψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθά πξνβιήκαηα. Απφ ην γεγνλφο απηφ πξνθχπηεη ε άξλεζε 

ησλ καζεηψλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ γξαπηφ ιφγν, θαζψο ζέινπλ λα απνθχγνπλ ην 

ζπλαίζζεκα απηφ ηεο απνηπρίαο.  

ηελ επίιπζε ηνπ κείδνλνο απηνχ πξνβιήκαηνο, δειαδή ζηε δπζθνιία ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο, θαζψο θαη ε δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Ζ πξνζέγγηζε απηή ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα 

ψζηε λα πξνζειθχζεη ηνλ αιιφγισζζν καζεηή, θαη λα ηνλ θέξεη ζε επαθή κε φια ηα 

εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε ησλ δπζθνιηψλ θαη ζηελ 

θαηάθηεζε, ηειηθά, ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ.  

Η .3 Ζ ειιεληθή σο δεύηεξε μέλε/γιώζζα 

ην παξφλ θεθάιαην ζα γίλεη ιφγνο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθκάζεζε ηεο 

ειιεληθήο σο δεχηεξε γιψζζα. Αξρηθά ζα γίλεη αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο 

ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ηνπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο αιιά θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ 

ζπλαληψληαη. ηε ζπλέρεηα, ζα γίλεη αλαθνξά ζηε γισζζηθή ηθαλφηεηα θαη φ,ηη απηή 

ζπλεπάγεηαη. Δπίζεο ζα αλαιπζεί θαη ε επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα, ε νπνία είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή εθκάζεζε κηαο δεχηεξεο ή μέλεο γιψζζαο, θαη ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο. Σέινο, ζα γίλεη αλαθνξά ζηνλ ξφιν πνπ παίδεη 

ε γισζζηθή επάξθεηα, πξνθεηκέλνπ ν καζεηήο λα έρεη αθελφο πξφζβαζε ζηε γλψζε 

θαη αθεηέξνπ θαιή επίδνζε, απνηξέπνληαο έηζη νπνηαδήπνηε δπζθνιία ή θαη 

απνηπρία.  

 I .3.1. Ζ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο/μέλεο γιώζζαο 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, εμαηηίαο ηεο έληνλεο πξνζέιεπζεο κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα, 

έρνπλ δηεμαρζεί πνιιέο έξεπλεο θαη κειέηεο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ νη 

θαηάιιειεο κέζνδνη θαη ηα θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, γηα ηε ζσζηφηεξε 

θαη πην απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ησλ κεηνλνηηθψλ 

καζεηψλ. Σν ζχγρξνλν ειιεληθφ ζρνιείν έρεη απνθηήζεη πιένλ έλαλ πνιππνιηηηζκηθφ 

θαη πνιπεζληθφ ραξαθηήξα, γεγνλφο πνπ θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε λα 
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πξνζαξκνζηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηα λέα δεδνκέλα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ 

ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο. (αξαθίδνπ & 

Εεξδέιε, ρ.ρ.:737) 

Ζ θνίηεζε ησλ κεηνλνηηθψλ καζεηψλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο. Οη δπζθνιίεο απηέο πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, φζν θαη απφ ηα γισζζηθά πξνβιήκαηα πνπ εγείξνληαη απφ 

ηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο κηαο δεχηεξεο γιψζζαο. Οη κεηνλνηηθνί καζεηέο 

αλαγθάδνληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα φρη κφλν γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηηο 

επηθνηλσληαθέο ηνπο αλάγθεο, αιιά θαη γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ζρνιηθέο 

απαηηήζεηο. Χζηφζν, νη καζεηέο απηνί, εθηφο ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ είραλ δηδαρζεί 

λσξίηεξα ηελ ειιεληθή, δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα δίγισζζε εθπαίδεπζε. 

Παξάιιεια, είλαη ειάρηζηα ηα ζρνιεία πνπ δηαζέηνπλ ηάμεηο ππνδνρήο ή καζήκαηα 

εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, κέζσ ησλ νπνίσλ νη κεηνλνηηθνί καζεηέο λα δηδάζθνληαη 

ηελ ειιεληθή γιψζζα, αιιά θαη ηελ νξνινγία ησλ ινηπψλ καζεκάησλ. (Βαξινθψζηα 

& Σξηαληαθπιιίδνπ, 2003:10) 

Γεληθά, νη κεηνλνηηθνί καζεηέο ζηελ Διιάδα αληηκεησπίδνπλ κεγάιεο δπζθνιίεο. 

Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ε ειιεληθή γιψζζα δηαθέξεη θαηά πνιχ απφ ηε 

κεηξηθή ηνπο γιψζζα ηφζν απφ θσλνινγηθήο θαη θσλεηηθήο άπνςεο, γεγνλφο πνπ 

επεξεάδεη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, φζν θαη απφ άπνςε κνξθνζπληαθηηθή, ιεμηινγηθή θαη 

ζεκαζηνινγηθή. (αξαθίδνπ & Εεξδέιε, ρ.ρ.:737) 

Κάζε άλζξσπνο έρεη ηελ έκθπηε ηθαλφηεηα λα θαηαθηήζεη ηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα 

ρσξίο λα θαηαβάιεη ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα. Ζ εθκάζεζε κηαο δεχηεξεο γιψζζαο, 

σζηφζν, απαηηεί κεγάιε πξνζπάζεηα θαη ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία. Ζ δηαδηθαζία 

απηή είλαη ηδηαίηεξα ζχλζεηε θαη επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. Όπσο ήδε 

αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ν Baker νξίδεη ηνπο παξάγνληεο απηνχο 

βάζεη ησλ εμήο εξσηεκαηηθψλ θξάζεσλ: πνηνο, ηη, πνχ, πφηε, πψο, γηαηί. Βάζεη απηψλ 

ησλ παξακέηξσλ εγέξζεθαλ ηα ζεκειηψδε εξσηήκαηα πνπ απαζρνινχλ, κέρξη θαη 

ζήκεξα, ηνλ θιάδν ηεο Καηάθηεζεο/Δθκάζεζεο Γεχηεξεο Γιψζζαο, πνπ απνηειεί 

θιάδν ηεο Δθαξκνζκέλεο Γισζζνινγίαο. Ο θιάδνο απηφο δεκηνπξγήζεθε ην 1960 

θαη αθνξά ζηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία θαηαθηάηαη κηα δεχηεξε γιψζζα, 

δηαθνξεηηθή απφ ηε κεηξηθή. (Βαξινθψζηα & Σξηαληαθπιιίδνπ, 2003:16) 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο ηεο θαηάθηεζεο κηαο δεχηεξεο 

γιψζζαο εμεηάδεηαη κέζα απφ πξνζεγγίζεηο ςπρνινγηθέο/γλσζηηθέο, γισζζηθέο θαη 

θνηλσληνγισζζνινγηθέο. Οη πξψηεο αθνξνχλ ηφζν ζηελ γλσζηηθή σξηκφηεηα ηνπ 

νκηιεηή θαηά ηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο κεηξηθήο αιιά θαη ηεο δεχηεξεο 

γιψζζαο, φζν θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ γλσζηηθψλ κεραληζκψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο θαηαλφεζεο, απνζήθεπζεο θαη παξαγσγήο ηεο 

γιψζζαο. Όζνλ αθνξά ηηο γισζζηθέο πξνζεγγίζεηο, απηέο ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε 

πσο ν άλζξσπνο θαηέρεη έλαλ έκθπην γισζζηθφ κεραληζκφ, ν νπνίνο θαζηζηά 

εχθνιε, κέζσ ησλ βηνινγηθψλ εξγαιείσλ πνπ παξέρεη, ηελ θαηάθηεζε ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο. Οη θνηλσληνγισζζνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, ηέινο, κειεηνχλ ηε ζηάζε πνπ 

έρεη ην άηνκν απέλαληη ζηε δεχηεξε γιψζζα θαη ζηελ θνπιηνχξα απφ ηελ νπνία 

πξνέξρεηαη. Μειεηνχλ, επίζεο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ζηάζε απηή επεξεάδεη ηα 

θίλεηξα κάζεζεο ηνπ αηφκνπ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ην απνηέιεζκα ηεο εθκάζεζεο. 

(Βαξινθψζηα & Σξηαληαθπιιίδνπ, 2003:16-17) 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, απαξαίηεην γηα ηελ εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο απφ 

ηνπο κεηνλνηηθνχο καζεηέο δελ είλαη κφλν ε θαηάθηεζε ησλ βαζηθψλ επηθνηλσληαθψλ 

ηθαλνηήησλ, αιιά θαη ε απφθηεζε ηεο γλσζηηθήο/αθαδεκατθήο ηθαλφηεηαο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη επηηπρψο ζηηο ζρνιηθέο απαηηήζεηο. Ζ αλάπηπμε ησλ 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ πξαγκαηνπνηείηαη πην γξήγνξα, κέζσ δηαπξνζσπηθψλ 

ελδείμεσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ειάρηζηεο γισζζηθέο απαηηήζεηο. (Βαξινθψζηα 

& Σξηαληαθπιιίδνπ, 2003:51) Έηζη εμεγείηαη ε απφθηεζε ησλ βαζηθψλ 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ απφ ηνπο κεηνλνηηθνχο καζεηέο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δχν πξψησλ ρξφλσλ παξακνλήο ζηε ρψξα ππνδνρήο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε γλψζε 

ηεο γιψζζαο θαη ε ηθαλφηεηα ζσζηνχ ρεηξηζκνχ ηεο είλαη κία δηαδηθαζία αξθεηά 

δπζθνιφηεξε, θαζψο απαηηεί ηελ θαηνρή πςειψλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ, φπσο 

ππφζεζε, αμηνιφγεζε, γελίθεπζε, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, θ.α. (Βαξινθψζηα & 

Σξηαληαθπιιίδνπ, 2003:51) 

Γεληθά, ε εθκάζεζε κηαο δεχηεξεο γιψζζαο απνηειεί κηα εμαηξεηηθά δχζθνιε 

δηαδηθαζία, ηελ πνξεία θαη ηελ έθβαζε ηεο νπνίαο επεξεάδνπλ αξθεηνί παξάγνληεο. 

Οη έξεπλεο πνπ γίλνληαη ζηνλ θιάδν ηεο Δθκάζεζεο Γεχηεξεο Γιψζζαο, θαη ηα 

απνηειέζκαηα απηψλ, δελ αθνξνχλ κφλν ηνπο γισζζνιφγνπο, αιιά αθνξνχλ θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. (Βαξινθψζηα & Σξηαληαθπιιίδνπ, 2003:51) Οη δάζθαινη πνπ 
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δηδάζθνπλ ζηνπο κεηνλνηηθνχο καζεηέο ηελ ειιεληθή γιψζζα, ζα πξέπεη λα ζέζνπλ 

σο ζηφρν ηνπο ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ απηψλ κε ηηο δνκέο ηεο γιψζζαο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ ζα δψζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζηνπο κεηνλνηηθνχο καζεηέο λα νξγαλψζνπλ ην 

πεξηβάιινλ ηνπο ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο, θαη λα επηθνηλσλήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά κε ηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ πεξίγπξν. (αξαθίδνπ & Εεξδέιε, 

ρ.ρ.:737) 

I .3.2. Γισζζηθή ηθαλόηεηα 

Ζ γισζζηθή ηθαλφηεηα αθνξά ζηελ εζσηεξηθεπκέλε γλψζε ηεο γιψζζαο, ε νπνία 

ππφθεηηαη ζηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ γισζζηθή ηθαλφηεηα απνηειεί νπζηαζηηθά 

έλα ζχλνιν γξακκαηηθψλ θαλφλσλ, νη νπνίνη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ νκηιεηή λα 

δεκηνπξγήζεη έλαλ θαηλνχξην ζπλδπαζκφ πξνηάζεσλ, θαη παξάιιεια δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ αθξναηή λα απνθσδηθνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο απηέο. Παξάιιεια, νη 

θπζηθνί νκηιεηέο κηαο γιψζζαο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θξίλνπλ ηελ νξζφηεηα θαη 

ηνλ γξακκαηηθφ ζρεκαηηζκφ, λα αληηιακβάλνληαη ηα ηπρφλ γισζζηθά ιάζε θαη λα 

απνθσδηθνπνηνχλ ηηο δηάθνξεο ακθηζεκίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

παξαγφκελεο πξνηάζεηο. (Καξαλάζηνο, ρ.ρ.)
6
 

 Ζ γισζζηθή ηθαλφηεηα απαξηίδεηαη απφ έλα ζχλνιν ζπληαθηηθψλ, ζεκαζηνινγηθψλ 

θαη θσλνινγηθψλ θαλφλσλ, ηνπο νπνίνπο νη νκηιεηέο ρξεζηκνπνηνχλ θαη εθαξκφδνπλ, 

ρσξίο λα κπνξνχλ λα ηνπο δηαηππψζνπλ κε ηερληθνχο φξνπο. Ζ ζπλαγσγή ησλ 

θαλφλσλ απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ πεξίνδν πνπ θαηαθηάηαη ε γιψζζα θαη ε 

νπνία ζπκβαίλεη παξάιιεια κε ηε βηνινγηθή σξίκαλζε. (Καξαλάζηνο, ρ.ρ.) Ζ 

γισζζηθή ηθαλφηεηα εμειίζζεηαη βάζεη ηεο ειηθίαο ηνπ θάζε αηφκνπ. Ζ εκθάληζε 

ησλ κεηαγισζζηθψλ ηθαλνηήησλ ελφο αηφκνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάπηπμε ηεο 

γισζζηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο. Ζ θαηαλφεζε θαη ε θαηάθηεζε ηεο δνκήο θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα 

θαιιηεξγεζεί νπνηαδήπνηε ζθέςε γηα ηελ ίδηα ηε γιψζζα. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

παξνπζηάδνληαη ζηα ζηάδηα ηεο εμέιημεο ηεο γιψζζαο: (Μαγνπιά & Καπνζαλάζε, 

ρ.ρ.:1-2) 

 

                                                           
6
 Διαθζςιμο ςτο http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=617  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=617
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=617
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ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΗΛΙΚΙΑ                  ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

6 – 12  Μημώμ Βάβισμα 

1 – 2    Ετώμ ποώτεπ λένειπ, ποώτεπ υοάσειπ 

2 – 3   Ετώμ αμάπτρνη λενιλξγίξρ, εμυάμιση κλίσηπ, απλέπ ποξτάσειπ 

3 – 4   Ετώμ 
πξλρσύλλαβεπ λένειπ, ξμαλξί γοαμματικξί τύπξι, σύμθετεπ  

ποξτάσειπ 

4 – 5   Ετώμ κατάκτηση υωμξλξγικξύ σρστήματξπ, παοαγωγή & σύμθεση λένεωμ 

5 – 6   Ετώμ 
κατάκτηση αμώμαλωμ γοαμματικώμ τύπωμ & μετασςηματιστικώμ 

καμόμωμ 
 

χκθσλα κε ηνλ Chomsky, ε γισζζηθή ηθαλφηεηα απνηειεί ηελ ηθαλφηεηα πνπ έρεη ν 

θάζε θπζηθφο νκηιεηήο κηαο γιψζζαο λα παξάγεη θαη λα θαηαλνεί κεγάιν θαη 

πνιχπινθν αξηζκφ πξνηάζεσλ. (Μαγνπιά & Καπνζαλάζε, ρ.ρ.:1) Ο Chomsky 

εηζήγαγε ηε δηάθξηζε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο γισζζηθήο επηηέιεζεο, ελψ 

ζεσξνχζε πσο ε πξψηε πξνεγείηαη ηεο δεχηεξεο. Γηα ηνλ γισζζνιφγν, ε γισζζηθή 

επηηέιεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ιάζε αζπληαμίαο, παξαδξνκέο θαη παξεθθιίζεηο απφ 

ηνπο θαλφλεο, ιάζε ηα νπνία νθείινληαη ηφζν ζε ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο φζν θαη ζε 

απξνζεμία, άγρνο, βηαζχλε, θ.α. Ζ γισζζηθή ηθαλφηεηα αθνξά θπξίσο ζε ςπρνινγηθέο 

θαη βηνινγηθέο ζεσξήζεηο ηεο γιψζζαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ θαη νξίδνληαη απφ ηελ 

ςπρνινγία ηνπ νκηιεηή. (Καξαλάζηνο, ρ.ρ.) 

Κάζε γιψζζα απνηειεί έλα εμαηξεηηθά ζχλζεην, θαη αξθεηέο θνξέο δχζθνιν, ζχζηεκα, 

ηνπ νπνίνπ ε ηέιεηα γλψζε είλαη δχζθνιν, έσο θαη απίζαλν, λα επηηεπρζεί απφ έλαλ 

νκηιεηή. Παξάιιεια, ε ζπλερήο εμέιημε κηαο γιψζζαο απνηειεί έλαλ αθφκα ιφγν γηα 

ηελ αδπλακία απηήο ηεο επίηεπμεο. Πνιινί είλαη εθείλνη νη γισζζνιφγνη πνπ 

απέξξηςαλ ην παξαδνζηαθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο θαη ππνζηήξημαλ ηελ 

άπνςε φηη νη γιψζζεο ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη φπσο εκθαλίδνληαη ζηε ρξήζε ηνπο. 

Οη πην κνληέξλεο πξνζεγγίζεηο, σζηφζν, δελ έγηλαλ ηδηαίηεξα απνδεθηέο, ελψ 

παξάιιεια ακθηζβεηήζεθε θαη ε άπνςε χπαξμεο ελφο θαζνιηθνχ κνληέινπ 

πεξηγξαθήο ησλ γισζζψλ. (Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηε Γιψζζα, 

ρ.ρ.:126) 

Ζ γισζζηθή ηθαλφηεηα απνηειείηαη απφ έμη ηνκείο, νη νπνίνη πξέπεη λα θαηαθηεζνχλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί πσο έλα άηνκν θαηέρεη κηα δεχηεξε ή 
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μέλε γιψζζα. Οη ηνκείο απηνί είλαη: (Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηε 

Γιψζζα, ρ.ρ.:127) 

α) ε ιεμηινγηθή ηθαλφηεηα 

β) ε γξακκαηηθή ηθαλφηεηα 

γ) ε ζεκαζηνινγηθή ηθαλφηεηα 

δ) ε θσλνινγηθή ηθαλφηεηα 

ε) ε νξζνγξαθηθή ηθαλφηεηα 

ζη) ε νξζνθσληθή ηθαλφηεηα 

I .3.2.1. Λεμηινγηθή ηθαλόηεηα 

Ζ ιεμηινγηθή ηθαλφηεηα αθνξά νπζηαζηηθά ζηε γλψζε ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο γιψζζαο, 

θαζψο θαη ζηε δπλαηφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ. Ζ ηθαλφηεηα απηή απνηειείηαη απφ ιεμηθά 

θαη γξακκαηηθά ζηνηρεία. Σα ιεμηθά ζηνηρεία απνηεινχληαη απφ ζηεξεφηππεο εθθξάζεηο 

(ηππνπνηεκέλεο πξνηάζεηο-ηδησκαηηθέο θξάζεηο), νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ιέμεηο 

πνπ καζαίλνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο. Σα ζηνηρεία απηά 

απνηεινχληαη επίζεο θαη απφ κεκνλσκέλεο ιέμεηο, φπσο νπζηαζηηθφ, ξήκα, επίζεην θαη 

επίξξεκα. Δπίζεο, κηα κεκνλσκέλε ιέμε κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπζεκία. Σα 

γξακκαηηθά ζηνηρεία πεξηέρνπλ ιεμηθέο θαηεγνξίεο φπσο δεηθηηθέο-πξνζσπηθέο-

εξσηεκαηηθέο αλησλπκίεο, άξζξα, πξνζέζεηο, θ.α. (Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην 

Αλαθνξάο γηα ηε Γιψζζα, ρ.ρ.:129) 

I .3.2.2. Γξακκαηηθή ηθαλόηεηα 

Ζ γξακκαηηθή ηθαλφηεηα αθνξά ζηε γλψζε ησλ γξακκαηηθψλ κέζσλ κηαο γιψζζαο, 

θαζψο θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπο. Ζ γξακκαηηθή κηαο γιψζζαο απνηειεί 

νπζηαζηηθά ην ζχλνιν ησλ αξρψλ απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ νη πξνηάζεηο. Ζ 

γξακκαηηθή ηθαλφηεηα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο έθθξαζεο κηαο 

ζεκαζίαο, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηε δεκηνπξγία θαινζρεκαηηζκέλσλ πξνηάζεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ, φπσο αλαθέξζεθε, απφ απηέο ηηο αξρέο. Ζ πξνζέγγηζε απηή θαζηζηά ηε 

γξακκαηηθή νπνηαζδήπνηε γιψζζαο ζχλζεηε θαη πνιχπινθε. Ζ γξακκαηηθή 

απνηειείηαη απφ ηε δηάθξηζε κεηαμχ κνξθνινγίαο θαη ζχληαμεο. Ζ κνξθνινγία αθνξά 



[48] 

 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλνληαη νη ιέμεηο εζσηεξηθά, θαζψο επίζεο θαη ζηα 

κέζα ηξνπνπνίεζεο κηαο ιέμεο. Ζ ζχληαμε, απφ ηελ άιιε κεξηά, αθνξά ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν νξγαλψλνληαη νη ιέμεηο ζε πξνηάζεηο, κέζα απφ έλα ζχλνιν θαλφλσλ. Ζ 

ηθαλφηεηα ζχζηαζεο πξνηάζεσλ πξνο απφδνζε λνεκάησλ, απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν 

ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο. (Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηε Γιψζζα, 

ρ.ρ.:130-133) 

I .3.2.3. εκαζηνινγηθή ηθαλόηεηα 

 Ζ ζεκαζηνινγηθή ηθαλφηεηα αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα γλσξίδεη θαη λα 

ειέγρεη ηελ νξγάλσζε ηεο ζεκαζίαο. Ζ ηθαλφηεηα απηή απνηειείηαη απφ ηξία είδε 

ζεκαζηνινγίαο. Ζ ιεμηθή ζεκαζηνινγία θαιχπηεη ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε 

ζεκαζία ησλ ιέμεσλ, φπσο: 

α) ε ζρέζε ηεο ιέμεο κε ην γεληθφ πεξηθείκελν (αλαθνξά, ππνδήισζε, θ.α.) 

β) νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ιέμεσλ (ππσλπκία, ζπκθξάζεηο, ζρέζε κέξνπο-φινπ, θ.α.) 

Ζ γξακκαηηθή ζεκαζηνινγία αθνξά ζηηο ζεκαζίεο ησλ γξακκαηηθψλ ζηνηρείσλ, ησλ 

θαηεγνξηψλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ δνκψλ. Ζ πξαγκαηνινγηθή ζεκαζία, ηέινο, έρεη 

λα θάλεη κε ζρέζεηο, φπσο ε πξνυπφζεζε, ε ζπλαγσγή, θ.α. (Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην 

Αλαθνξάο γηα ηε Γιψζζα, ρ.ρ.:134) 

 

I .3.2.4. Φσλνινγηθή ηθαλόηεηα 

Ζ θσλνινγηθή ηθαλφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ παξαγσγή ησλ εμήο: (Κνηλφ Δπξσπατθφ 

Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηε Γιψζζα, ρ.ρ.:135) 

α) ηηο κνλάδεο ήρνπ ηεο γιψζζαο (θσλήκαηα) θαη ηελ πξαγκάησζή ηνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα (αιιφθσλα) 

β) ηα θσλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ ηα θσλήκαηα (ερεξφηεηα, 

ζηξνγγπιφηεηα, θ.α.) 
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γ) ηε θσλεηηθή ζχζηαζε ησλ ιέμεσλ (ζπιιαβηθή δνκή, κνπζηθφο ηνληζκφο ησλ 

ιέμεσλ, θ.α.) 

δ) ηε θσλεηηθή ησλ πξνηάζεσλ (ηνληζκφο-ξπζκφο-επηηνληζκφο) 

ε) ηε θσλεηηθή κείσζε (κείσζε θσλεέλησλ, αθνκνίσζε, απνβνιή) 

 

 

I .3.2.5. Οξζνγξαθηθή ηθαλόηεηα 

 Όζνλ αθνξά ηελ νξζνγξαθηθή ηθαλφηεηα, απηή πεξηιακβάλεη ηε γλψζε αιιά θαη ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή γξαπηψλ θεηκέλσλ. Οη επξσπατθέο 

γιψζζεο βαζίδνπλ ηα ζπζηήκαηα γξαθήο ηνπο ζην αιθάβεην, ζε αληίζεζε κε άιιεο 

γιψζζεο πνπ θάλνπλ ρξήζε ηδενγξακκάησλ (θηλέδηθα) ή ζπκθψλσλ (αξαβηθά). Όζνλ 

αθνξά ηελ εθκάζεζε ησλ γισζζψλ πνπ βαζίδνληαη ζε αιθαβεηηθφ ζχζηεκα, νη 

καζεηέο νθείινπλ λα γλσξίδνπλ θαη λα παξάγνπλ ηα εμήο: (Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην 

Αλαθνξάο γηα ηε Γιψζζα, ρ.ρ.: 135-136) 

α) ηνλ ηχπν ησλ γξακκάησλ ζε δηαθξηηή θαη ζπλερφκελε κνξθή (θεθαιαία-πεδά) 

β) ηε ζσζηή γξαθή ησλ ιέμεσλ 

γ) ηε ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο θαη ησλ ζπκβάζεψλ ηνπο 

δ) ηηο ηππνγξαθηθέο ζπκβάζεηο θαη ηηο πνηθηιίεο ησλ γξακκαηνζεηξψλ 

ε) ηα, επξείαο ρξήζεο, ινγνγξαθηθά ζχκβνια  

 

I .3.2.6. Οξζνθσληθή ηθαλόηεηα 

 Ζ νξζνθσληθή ηθαλφηεηα αθνξά ζηελ παξαγσγή ζσζηήο πξνθνξάο βάζεη ηεο γξαπηήο 

κνξθήο, θαηά ηε δηαδηθαζία αλάγλσζεο ελφο θεηκέλνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή αθνξά: 

(Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηε Γιψζζα, ρ.ρ.:136) 

α) ζηε γλψζε ησλ νξζνγξαθηθψλ ζπκβάζεσλ 
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β) ζηελ ηθαλφηεηα ηεο ρξήζεο ιεμηθνχ θαη ζηε γλψζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη εθεί, πξνθεηκέλνπ λα ππνδείμνπλ ηελ πξνθνξά 

γ) ζηε γλψζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ γξαπηψλ ηχπσλ ζηε θξαζηηθή νξγάλσζε θαη ηνλ 

επηηνληζκφ (ζεκεία ζηίμεο) 

δ) ζηελ ηθαλφηεηα ηεο επίιπζεο ακθηζεκηψλ κέζσ ησλ ζπκθξαδφκελσλ (ζπληαθηηθέο 

ακθηζεκίεο, νκψλπκα, θ.α.) 

 

I .3.3. Δπηθνηλσληαθή ηθαλόηεηα 

 Ζ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα πνπ έρεη ν νκηιεηήο λα 

ρξεζηκνπνηεί θαηάιιεια ην ιφγν ηνπ ζηηο δηάθνξεο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο. Ζ 

επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα, φπσο είλαη θπζηθφ, πεξηιακβάλεη θαη πξνυπνζέηεη ηε 

γισζζηθή. Πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζεη θαλείο ζε κία γιψζζα, ζα πξέπεη αθελφο λα 

γλσξίδεη ηε γξακκαηηθή ηεο θαη αθεηέξνπ λα θαηέρεη ςπρνινγηθέο, 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο θαη πξαγκαηνινγηθέο γλψζεηο (π.ρ. ρξήζε εληθνχ-πιεζπληηθνχ, 

θ.α.). (ηειιάθεο, 2014) 

χκθσλα κε ηνλ Hymes (1972), ε επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

αηφκνπ λα εξεπλά θαη λα κεηαδίδεη κελχκαηα θαη λα δηαπξαγκαηεχεηαη ηα δηάθνξα 

λνήκαηα κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλνκηιεηέο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο. Οη 

Canale θαη Swain απνδίδνπλ νξηζκέλεο δεμηφηεηεο ζηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα. 

Απηέο είλαη:
7
  

α) ε γξακκαηηθή ηθαλφηεηα, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην ιεμηιφγην, ηνλ ζρεκαηηζκφ 

ιέμεσλ, ηνλ ζρεκαηηζκφ πξνηάζεσλ, ηελ πξνθνξά, ηνλ ζπιιαβηζκφ θαη ηε 

ζεκαζηνινγία 

β) ε θνηλσληνγισζζνινγηθή ηθαλφηεηα, ε νπνία αθνξά ζηνλ βαζκφ πνπ ηα 

εθθσλήκαηα παξάγνληαη θαη θαηαλννχληαη θαηάιιεια ζε δηάθνξα 

θνηλσληνγισζζνιηθά πεξηβάιινληα, ηα νπνία εμαξηψληαη απφ παξάγνληεο φπσο νη 

                                                           
7
 Διαθζςιμο ςτο users2.sch.gr/dmainas/documents/EDG.doc, ςελ.7 
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ζθνπνί ηεο επηθνηλσλίαο, ε θνηλσληθή ζέζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη λφξκεο θαη νη 

ζπκβάζεηο ηεο επηθνηλσλίαο 

γ) ε ηθαλφηεηα ηνπ ιφγνπ, ε νπνία αθνξά ζηνλ έιεγρν ζπκπινθήο γξακκαηηθψλ 

κνξθψλ θαη ζεκαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί έλα ζπλεθηηθφ, πξνθνξηθφ ή 

γξαπηφ, θείκελν ζηα δηάθνξα είδε ηνπ ιφγνπ 

δ) ε ζηξαηεγηθή ηθαλφηεηα, ε νπνία αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ ιεθηηθψλ ή κε ιεθηηθψλ 

επηθνηλσληαθψλ ζηξαηεγηθψλ, ηηο νπνίεο ζα ρξεηαζηεί ν καζεηήο. 

Μία άιιε πξνζέγγηζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο πξνθχπηεη απφ ηελ 

Papaefthymiou-Lytra (1993:13), βάζεη ηεο νπνίαο ε ηθαλφηεηα απηή απνηειείηαη απφ 

ηέζζεξα ζηνηρεία: ηε ζηξαηεγηθή ηθαλφηεηα, ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα, ηελ 

θνηλσληνγισζζνινγηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ πνιηηηζκηθή ή πξαγκαηνινγηθή ηθαλφηεηα. 

Ζ πξψηε αθνξά ζηνλ γλσζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ θάζε αηφκνπ, θαζψο θαη ζηηο 

καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο καζεζηαθνχο θαη ηνπο 

επηθνηλσληαθνχο. Ζ δεχηεξε πεξηιακβάλεη ηνλ γξακκαηηθφ θαη ιεθηηθφ εμνπιηζκφ, 

βάζεη ηνπ νπνίνπ ην άηνκν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλεί κέζσ ηεο γιψζζαο. Ζ 

ηξίηε ηθαλφηεηα αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα γλσξίδεη ηη λα πεη, ζε πνηνλ λα 

ην πεη, πφηε θαη πνπ. Ζ ηειεπηαία, ηέινο, ηθαλφηεηα, ζπλζέηεη ηνπο θαλφλεο θαη ηηο 

λφξκεο πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε έλα άηνκν λα επηθνηλσλήζεη θαη λα κάζεη κέζσ 

ηεο γιψζζαο. 
8
 

 Γεληθά, ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο βαζίδεηαη ζηε 

ζεσξία πνπ παξνπζηάδεη ηε γιψζζα σο επηθνηλσλία. ην επίπεδν απηφ, νη Richard & 

Rogers (1986:71) απνδίδνπλ ζηελ επηθνηλσληαθή νπηηθή ηεο γιψζζαο νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά. Απηά είλαη ηα εμήο:
9
 

α) ε γιψζζα απνηειεί έλα ζχζηεκα πνπ εθθξάδεη λνήκαηα 

β) ε βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο έγθεηηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία 

γ) ε δνκή ηεο γιψζζαο θαλεξψλεη ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη επηθνηλσληαθέο ρξήζεηο 

                                                           
8
 Στο ίδιο 

9
 Στο ίδιο 
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δ) ηα πξσηαξρηθά ζηνηρεία ηεο γιψζζαο δελ απνηεινχλ κφλν ηα γξακκαηηθά θαη 

δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά ηαπηφρξνλα απνηεινχλ θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

επηθνηλσληαθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ λνεκάησλ, φπσο απηά εθδειψλνληαη ζην ιφγν. 

 

 

  I .3.4. Γισζζηθή επάξθεηα θαη ζρνιηθή επίδνζε 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο επίδνζεο απνηειεί κηα δηαδηθαζία πνιχπινθε θαη ακθηιεγφκελε. 

Πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κηα θνηλσληθή αιιά θαη παηδαγσγηθή δηάζηαζε ηεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο, παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηξεηο πξνζαλαηνιηζκνί, ζχκθσλα κε ηνπο 

νπνίνπο: 

α) ε ζρνιηθή επίδνζε νθείιεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αηνκηθή δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο θαη ηεο εμέιημεο ηνπ παηδηνχ 

β) ε παηδαγσγηθή έλλνηα ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ θνηλσληθή 

δηάζηαζε ηεο άκπλαο 

γ) ε ζρνιηθή επίδνζε νθείιεη λα είλαη πξνζδηνξηζκέλε απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

ελζάξξπλζεο θαη ηεο ελίζρπζεο, δειαδή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν δάζθαινο 

ελζαξξχλεη ηνλ καζεηή. (Γεσξγίνπ, 2007:11) 

Όζνλ αθνξά ηνλ ίδην ηνλ καζεηή, ε επίδνζή ηνπ εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. 

Αξρηθά, απφ ηα ηδηαίηεξα αηνκηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, φπσο βηνινγηθά, γλσζηηθά, 

ςπρνθηλεηηθά, θ.α. Γεχηεξνλ, απφ ηα νηθνγελεηαθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην 

κνξθσηηθφ θαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ γνληψλ ηνπ, ηηο νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο. Σξίηνλ, απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν, δειαδή απφ ηνπο 

ζπλνκήιηθνχο ηνπ, ην πνιηηηζκηθφ θαη ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία 

δεη. Σέηαξηνο παξάγνληαο, ηέινο, είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρνιηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, δειαδή ε ζρέζε πνπ έρεη ν καζεηήο κε ηνλ δάζθαιν, ην θιίκα πνπ 

επηθξαηεί ζηελ ηάμε (απηαξρηθφ, αληαγσληζηηθφ, ζπλεξγαηηθφ), ηα δηδαθηηθά θαη 

παηδαγσγηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θ.α. (Γεσξγίνπ, 2007:11) Σν ζρνιείν 

απνηειεί έλαλ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε ζρνιηθή απφδνζε ηνπ θάζε 

καζεηή, κέζα απφ ηνλ κεγάιν αξηζκφ εξεζηζκάησλ πνπ πξνζθέξεη. Θα πξέπεη λα 
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ζεκεησζεί πσο ε έλλνηα ηεο επίδνζεο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζπλδέεηαη 

κε ηνλ βαζκφ θαηάθηεζεο, απφ ηνπο καζεηέο, ησλ δηάθνξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

(Θενδνζηάδνπ, ρ.ρ.:2) 

 Ζ εηζαγσγή ησλ κεηνλνηηθψλ καζεηψλ ζε ζρνιεία ηεο ρψξαο ππνδνρήο έρεη σο 

απνηέιεζκα, σο επί ην πιείζηνλ, ηε δηαθνπή κε ηηο δνκέο ηεο πξψηεο γιψζζαο, πνπ δελ 

έρνπλ αθφκε ζπγθξνηεζεί, θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηηο δνκέο ηεο δεχηεξεο 

γιψζζαο. χκθσλα κε ηνλ Cummins, θαη δεδνκέλνπ φηη ε κεηαλάζηεπζε δεκηνπξγεί 

δηαηαξαρέο ζηελ επηθνηλσλία, νη καζεηέο ησλ γισζζηθψλ κεηνλνηήησλ πξέπεη λα έρνπλ 

ην πιενλέθηεκα ηνπ ρξφλνπ, νχησο ψζηε λα εκπεδσζνχλ νη βαζηθέο δνκέο ηεο λέαο 

γιψζζαο. (Σάληζε, 2012:51) Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηε θνχξηνπ (Σάληζε, 

2012:51), είλαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε ησλ δηαπξνζσπηθψλ επηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε αλάπηπμε ηεο λνεηηθήο αθαδεκατθήο 

ηθαλφηεηαο.  

Έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ 

κεηνλνηηθψλ καζεηψλ, είλαη λα γλσξίδεη ν δάζθαινο πνηεο γιψζζεο έρεη λα 

αληηκεησπίζεη. ε πεξίπησζε πνπ έρεη γλψζε κφλν ηεο γιψζζαο πνπ δηδάζθεη (ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο), ηφηε: (Σάληζε, 2012:52) 

α) δελ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ καζεηή θαη λα αμηνπνηήζεη ηε γλψζε πνπ απηφ θέξλεη 

ζην ζρνιείν θαη ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηηο θνπιηνχξεο θαη ηηο εκπεηξίεο κε ηηο νπνίεο 

έξρεηαη ζε επαθή (Σάληζε, 2012:52) 

β) δε δχλαηαη λα αμηνινγήζεη ζσζηά ηνλ καζεηή  

Ο Berstein, νξίδεη πσο ε ζρνιηθή επηηπρία ησλ καζεηψλ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηε γισζζηθή επάξθεηα. (Σζηνχκεο, 2014:63) Έλα παηδί, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη 

ηελ επάξθεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα λα παξάγεη ιφγν, πξέπεη λα γλσξίδεη ηνλ ηξφπν 

ζχλδεζεο θαη νξγάλσζεο ζε θαηεγνξίεο, ησλ γισζζηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη 

πξνζιάβεη. Χο γισζζνινγηθή επάξθεηα νξίδεηαη αθελφο ε θαηνρή, απφ ην άηνκν, ησλ 

κνξθνζπληαθηηθψλ, ζεκαζηνινγηθψλ θαη θσλνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηεο γιψζζαο, θαη 

αθεηέξνπ ε ηθαλφηεηά ηνπ λα ζπλδέεη ζε θαηεγνξίεο ηηο γισζζηθέο πιεξνθνξίεο. 

(Λαπαηά, 2015:22-23) χκθσλα κε ηε θνχξηνπ (Σζηνχκεο, 2014:63) ε γισζζηθή 

επάξθεηα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζρνιηθή επίδνζε. Παξφια απηά φκσο, θαη φπσο ήδε 

έρεη αλαθεξζεί, ην ειιεληθφ ζρνιείν εθαξκφδεη έλα είδνο δηδαζθαιίαο πνπ επηβάιιεη 
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νπζηαζηηθά ην ίδην κνληέιν κάζεζεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο αλεμαηξέησο, γεγνλφο πνπ 

δπζθνιεχεη θαηά πνιχ ηελ θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο απφ ηνπο κεηνλνηηθνχο καζεηέο, 

θαζψο θαη ηε ζσζηή ρξήζε απηήο, ηφζν γηα επηθνηλσληαθνχο ζθνπνχο, φζν θαη γηα λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο ζρνιηθέο απαηηήζεηο. 

  I .3.5. πκπεξάζκαηα 

 Όπσο έγηλε θαλεξφ, ε δηδαζθαιία θαη ε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηνπο καζεηέο, θαη δε ηνπο κεηνλνηηθνχο καζεηέο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα 

αλαπηχμνπλ ηφζν ηηο επηθνηλσληαθέο φζν θαη ηηο λνεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Όζνλ 

αθνξά ηελ εθκάζεζε κηαο δεχηεξεο γιψζζαο, απηή απνηειεί κηα εμαηξεηηθά δχζθνιε 

δηαδηθαζία, ηφζν γηα ηνπο καζεηέο φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Σν κεγάιν θχκα κεηαλάζηεπζεο είρε σο απνηέιεζκα ηελ έιεπζε, ζηα ζρνιεία, 

κεγάινπ αξηζκνχ κεηνλνηηθψλ καζεηψλ, νη νπνίνη έξρνληαλ ζε επαθή κε κία ηειείσο 

άγλσζηε γηα απηνχο γιψζζα, απφ φιεο ηηο απφςεηο. Δμαηηίαο απηήο ηεο θαηάζηαζεο, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα νη έξεπλεο θαη νη κειέηεο γηα ηε ζσζηή πξνζέγγηζε θαη ηε δηδαζθαιία 

ησλ καζεηψλ απηψλ έρνπλ απμεζεί θαηά πνιχ. Ζ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο θαη ε 

επίδνζε ησλ καζεηψλ βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην ίδην ην ζρνιείν θαη ζην κνληέιν 

δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί. Έλα ζεκαληηθφ εκπφδην ζηε ζσζηή 

πξνζέγγηζε ησλ κεηνλνηηθψλ καζεηψλ είλαη ή άγλνηα, απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

δαζθάινπο, ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ καζεηψλ απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζνπλ ηηο 

δπζθνιίεο πνπ πηζαλφ λα αληηκεησπίζνπλ. Έλα αθφκε εκπφδην πξνέξρεηαη απφ ην 

γεγνλφο πσο ζηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία δελ πξαγκαηνπνηείηαη εληζρπηηθή δηδαζθαιία ή 

ιεηηνπξγία ηάμεο ππνδνρήο, ζηηο νπνίεο νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα έξζνπλ ζε 

επαθή κε ηε γιψζζα ππνδνρήο ρσξίο λα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηνπο ξπζκνχο ησλ 

θαλνληθψλ ηάμεσλ. 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα παξνπζηαζηεί ε έξεπλα πνπ δηεμάρζεθε 

ζε γξαπηά θείκελα Αιβαλφθσλσλ θαη Ρνκά καζεηψλ/ηξησλ, κε ζηφρν λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ηα γισζζηθά ηνπο ιάζε. Αξρηθά ζα γίλεη 

παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία 

επηιέρζεθε ην πιηθφ. 
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ: ΔΜΠΔΗΡΗΚΟ  

ΗΗ. 1 Σαπηόηεηα ηεο έξεπλαο 

Μεηά ηελ παξνπζίαζε  ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο, πξνρσξνχκε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο έξεπλαο, βαζηθφο ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ε αλάιπζε θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

γισζζηθψλ ιαζψλ Αιβαλφθσλσλ θαη Ρνκά καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, ζηνλ γξαπηφ 

ιφγν. 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζνπκε ή λα δηαςεχζνπκε ηελ 

αξρηθή καο ππφζεζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη κεηνλνηηθνί καζεηέο, θαηά ηελ 

παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, θάλνπλ ιάζε ζηα επίπεδα αλάιπζεο ηεο γιψζζαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξνπκε ηνλ ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ηηο 

ππνζέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο εξγαζίαο καο. ηε ζπλέρεηα, 

αθνχ παξαζέζνπκε ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ζψκαηνο ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ ησλ 

καζεηψλ, παξνπζηάδνπκε θαη αλαιχνπκε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο. 

 

ΗΗ. 1.1 θνπόο θαη ζηόρνη 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε αλίρλεπζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο θχζεο ησλ 

γισζζηθψλ ιαζψλ ησλ κεηνλνηηθψλ καζεηψλ θαηά ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, 

βαζηδφκελνη ζην γξαπηφ πιηθφ ζρνιηθνχ πιεζπζκνχ πνπ καζαίλνπλ ηελ ειιεληθή σο 

δεχηεξε γιψζζα. 

Οη επηκέξνπο ζθνπνί είλαη: i) ν εληνπηζκφο, ε παξνπζίαζε, ε πεξηγξαθή θαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θπξηνηέξσλ ιαζψλ ησλ καζεηψλ, ii) ε ζπρλφηεηα ησλ ιαζψλ 

απηψλ, iii) ε ζχγθξηζε ησλ ιαζψλ βάζεη θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ (εζληθφηεηα, 

θχιν). Ζ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ ζα καο νδεγήζνπλ ζηε ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο πνπ δπζθνιεχνπλ ηνπο καζεηέο. 
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ΗΗ. 1.2 Τπνζέζεηο ηεο έξεπλαο 

Δπξχηεξε ππφζεζε ηεο έξεπλαο είλαη φηη νη κεηνλνηηθνί καζεηέο θάλνπλ ιάζε ζηα 

γισζζηθά ππνζπζηήκαηα παξά ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο γηα εληζρπηηθή δηδαζθαιία θαη 

γηα δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο πξνζαξκνζκέλε ζηηο γισζζηθέο θαη ςπρν-θνηλσληθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ απηψλ. 

Ζ πξσηαξρηθή απηή ππφζεζε δηαηξείηαη ζε ππν-ππνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο έξεπλαο: 

Τπόζεζε 1 : Σα γισζζηθά ιάζε πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ γξαπηφ ιφγν ησλ 

κεηνλνηηθψλ καζεηψλ αλήθνπλ ζην θσλνινγηθφ, κνξθνινγηθφ, ζπληαθηηθφ θαη 

ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν γισζζηθήο αλάιπζεο. 

Τπόζεζε 2 : Οη Αιβαλφθσλνη καζεηέο θάλνπλ ιηγφηεξα ιάζε απφ ηνπο Ρνκά   

καζεηέο 

Τπόζεζε 3 : Σα θνξίηζηα θάλνπλ ιηγφηεξα ιάζε απφ ηα αγφξηα. 

Τπόζεζε 4 : εκαληηθφ πνζνζηφ ιαζψλ πξνέξρεηαη απφ ηελ απφζηαζε 

κεηαμχ ησλ δχν γισζζηθψλ ζπζηεκάησλ, ηεο πξψηεο γιψζζαο ηνπ καζεηή θαη ηεο 

γιψζζαο-ζηφρνπ. 

ΗΗ. 1.3 Μνξθέο αλάιπζεο 

Όζνλ αθνξά ηε κεζνδνινγία, αμηνπνηήζακε ζπλδπαζηηθά ηελ πνζνηηθή θαη ηελ 

πνηνηηθή αλάιπζε. Ζ πνζνηηθή πξνζέγγηζε απνζθνπεί ζηελ απνθάιπςε γεληθψλ 

θαλνληθνηήησλ ή ηάζεσλ πνπ δηέπνπλ θνηλσληθά θαηλφκελα κέζσ δηεξεχλεζεο 

πιήζνο πεξηπηψζεσλ, εμηζνξξνπψληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηδηνκνξθίεο 

κεκνλσκέλσλ θαηαζηάζεσλ (Σζηψιεο, 2011). χκθσλα κε ηνλ Leray (2008: 6), ε 

πνηνηηθή αλάιπζε επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα εμεηάζεη κε κεζνδηθφ ηξφπν ηα 

ζηνηρεία ελφο ζψκαηνο βαζηδφκελνο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξηνπνηήζεηο. Ζ 

ζπλδπαζηηθή απηή ρξήζε ησλ δχν κνξθψλ αλάιπζεο επλνεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο έξεπλαο, θαζψο αξθεηέο θνξέο γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κηα πνηνηηθή έξεπλα 

είλαη απαξαίηεηε ε πεξηγξαθηθή αλάιπζε, ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα θαη νη ζηαηηζηηθέο 

ζπγθξίζεηο (Γξαγψλα, 1990). Ζ αμηνπνίεζε απηήο ηεο ζπλδπαζηηθήο κεζνδνινγηθήο 

πξνζέγγηζεο καο επηηξέπεη λα παξνπζηάζνπκε ηα δεδνκέλα κε αξηζκεηηθά ζηνηρεία 
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(πνζνηηθή αλάιπζε), ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπνληαη ζε πιεξνθνξίεο θαη 

εξκελεχνληαη κέζσ ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο.  

ΗΗ. 1.4 Μεζνδνινγία 

Ζ θχζε ηεο έξεπλαο, φπσο απηή νξίδεηαη κέζσ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ππνζέζεσλ πνπ 

ζέζακε, καο νδεγεί ζηελ πηνζέηεζε ησλ παξαθάησ κεζφδσλ: 

i. Πεξηγξαθηθή κέζνδνο, φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα βάζεη ζηαηηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ 

ii. Αλαιπηηθή κέζνδνο θαζψο αλαιχνπκε ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνπκε 

iii. πγθξηηηθή κέζνδνο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ  

ΗΗ. 1.5 ώκα θεηκέλσλ 

Σα ζψκαηα θεηκέλσλ απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ πεξηγξαθή θαη ηε 

κειέηε ηεο γιψζζαο, ηα νπνία αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ πνπ εμππεξεηνχλ ρσξίδνληαη ζε 

ππνζχλνια (κνλφγισζζα – πνιχγισζζα, γξαπηνχ – πξνθνξηθνχ ιφγνπ θ.ά). 

χκθσλα κε ηνλ Sinclair (Γνχηζνο, 2006: 34), ζεσξείηαη «θάζε ζπιινγή ηκεκάησλ 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο πνπ επηιέγνληαη θαη δηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε 

ζπγθεθξηκέλα γισζζνινγηθά θξηηήξηα, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

σο αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηεο γιψζζαο απηήο».  

Αλ θαη ην ζψκα θεηκέλνπ αληηζηνηρεί ζε κηα αξθεηά κεγάιε θαη ζπλήζσο δνκεκέλε 

ζε ππνζχλνια ζπιινγή απζεληηθψλ θεηκέλσλ, ζηελ πεξίπησζή καο ρξεζηκνπνηνχκε 

ηνλ φξν γηα λα αλαδείμνπκε ηε ζπζηεκαηηθφηεηα ζπιινγήο θεηκέλσλ βάζεη 

γισζζνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί κηα 

«εμσηεξηθή νκνηνγέλεηα». Σν δείγκα καο απνηειείηαη απφ έλα ζψκα ηξηάληα νρηψ  

γξαπηψλ θεηκέλσλ απφ ζρνιηθέο εθζέζεηο κεηνλνηηθψλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ. Ο 

αξηζκφο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο δελ είλαη πνιχ κεγάινο, αιιά ην πιηθφ πνπ 

ζπγθεληξψζεθε θξίλεηαη σο ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

καο ζηφρσλ. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνπκε ηα θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηα νπνία  

επηιέμακε ην δείγκα. 
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ΗΗ. 1.5.1 Κξηηήξηα επηινγήο ηνπ δείγκαηνο 

Ζ παξνχζα έξεπλα κειεηά ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα ηξηάληα νρηψ κεηνλνηηθψλ 

καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ηάμεηο (Γ΄, Δ΄, Σ΄) ηνπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2015 - 2016. Οη καζεηέο απηνί θνηηνχλ ζε ειιεληθά 

ζρνιεία ηνπ λνκνχ Αηησιναθαξλαλίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Αγξηλίνπ. Σν ηειηθφ δείγκα νξίζηεθε ζχκθσλα κε πέληε θξηηήξηα: 

 Δζληθόηεηα: Σν δείγκα καο απνηειείηαη απφ καζεηέο πνπ αλήθνπλ 

ζηελ εζλνπνιηηηζκηθή νκάδα ησλ Ρνκά θαη ζηε κεηαλαζηεπηηθή νκάδα ησλ 

Αιβαλψλ. Βαζηθή επηδίσμε ηεο κειέηεο καο είλαη ε ζχγθξηζε ησλ ιαζψλ απφ 

καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζε απηέο ηηο δχν νκάδεο. 

 Διιεληθά σο δεύηεξε γιώζζα: Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα είλαη 

καζεηέο ησλ νπνίσλ ε κεηξηθή γιψζζα, ηελ νπνία γλσξίδνπλ θαη κηιάλε, 

είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ θπξίαξρε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ (δει. ηελ 

ειιεληθή) 

 Φύιν : Σα γξαπηά ηα νπνία ζπγθεληξψζακε πξνέξρνληαη ηφζν απφ 

αγφξηα φζν θαη απφ θνξίηζηα ησλ δχν εζληθψλ νκάδσλ θαη απηφ δηφηη 

πξφθεηηαη λα γίλεη ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ γξαπηψλ ηνπο. 

 Ζιηθία: Ζ ειηθία ησλ καζεηψλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 9 θαη 13 εηψλ. 

Απνθιείζηεθαλ νη καζεηέο ησλ ηξηψλ πξψησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ, θαζψο 

ζην δηάζηεκα απηφ ηα παηδηά καζαίλνπλ ηνπο ζπκβαηηθνχο γισζζηθνχο 

θαλφλεο θαη αλαπηχζζνπλ ηα γισζζηθά ππνζπζηήκαηα. 

 Υξνληθό δηάζηεκα παξακνλήο ζηελ Διιάδα: Δπηιέμακε ηα γξαπηά 

απηψλ πνπ είραλ ην ειάρηζην δχν ρξφληα παξακνλήο ζηελ Διιάδα. Σν 

θξηηήξην απηφ ηίζεηαη δηφηη ην γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ζνθ λενεηζαρζέλησλ 

κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δηθαηνινγεί 

κεγάιν πνζνζηφ ιαζψλ.  

ΗΗ. 1.6 Γηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο 

Καηαβιήζεθε πξνζπάζεηα ψζηε ην δείγκα καο λα είλαη ηπραία δηαζηξσκαησκέλν. ’ 

απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην πιήζνο ρσξίδεηαη ζε «ζηξψκαηα» ζχκθσλα κε θάπνην 

ραξαθηεξηζηηθφ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ηπραία δεηγκαηνιεςία ζην θάζε ζηξψκα 

μερσξηζηά (Γεκεηξφπνπινο, 2009: 56). Σα ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο είλαη 
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κεηνλνηηθνί καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη θνηηνχλ ζε δεκφζηα ζρνιεία αζηηθψλ 

θέληξσλ θαη πεξηθέξεηαο. 

ΗΗ. 1.7 Πεξηγξαθή ηειηθνύ δείγκαηνο 

Απφ ηελ ηειηθή ζπγθέληξσζε ηνπ δείγκαηνο δηαπηζηψλεηαη φηη θάζε εζληθή νκάδα 

δηαρσξίδεηαη ζε δχν ππν-νκάδεο ζρεηηθά κε ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζήκεξα 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην παξαθάησ δηάγξακκα καο δείρλεη 

πφζνη Αιβαλφθσλνη θαη πφζνη Ρνκά καζεηέο έρνπλ σο πξψηε γιψζζα ηελ ειιεληθή 

θαη πφζνη απφ απηνχο ηε ρξεζηκνπνηνχλ σο δεχηεξε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 1: Καηαλνκή καζεηψλ βάζεη ηεο ειιεληθήο σο πξψηε γιψζζα 
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Ζ εζληθφηεηα ησλ καζεηψλ, αλάινγα κε ηελ πξψηε γιψζζα ηνπο, απεηθνλίδεηαη σο 

εμήο: 20 καζεηέο αλήθνπλ ζηελ εζλνπνιηηηζκηθή νκάδα ησλ Ρνκά  θαη 18 καζεηέο 

είλαη αιβαληθήο θαηαγσγήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Γξάθεκα 2 : Καηαλνκή ησλ καζεηψλ βάζεη εζληθφηεηαο 

Χο πξνο ην θχιν ηνπ δείγκαηνο, επηδηψρζεθε κηα φζν ην δπλαηφλ ηζφπνζε 

αληηπξνζψπεπζε δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη πξφζεζε ζχγθξηζεο ηνπ πνζνζηνχ ιαζψλ 

κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ζε θάζε εζληθή νκάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνπο Ρνκά 

καζεηέο ε αληηπξνζψπεπζε είλαη ηζφπνζε θαζψο ην δείγκα ησλ 20 καζεηψλ 

απνηειείηαη απφ 10 αγφξηα θαη 10 θνξίηζηα. Οη Αιβαλφθσλνη καζεηέο είλαη 18 απφ 

ηνπο νπνίνπο νη 11 είλαη αγφξηα θαη νη 7 θνξίηζηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

18

17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5

ομά

Αλβανοί

Εθνικότητα

0

2

4

6

8

10

Αγόρια Κορίτςια

10 10

Ρομά



[61] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Γξάθεκα 3 : Καηαλνκή καζεηψλ θαηά θχιν ζε θάζε εζληθή νκάδα 

 

 

 

 

Χο πξνο ηελ ειηθία, ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο θπκαίλνληαη ειηθηαθά αλάκεζα ζηα 9 

θαη 13 έηε. Σα ειηθηαθά δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη ζηα αθφινπζα γξαθήκαηα. 
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                         Γξάθεκα 4 : Καηαλνκή ησλ καζεηψλ βάζεη ειηθίαο 

Οη ηάμεηο ζηηο νπνίεο θνηηνχλ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο αληηζηνηρνχλ ζηηο ηξεηο 

ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ (Γ΄, Δ΄, Σ΄). 
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             Γξάθεκα 5 : Καηαλνκή καζεηψλ ζχκθσλα κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο απνηεινχλ, σο γλσζηφλ, δίγισζζα άηνκα δειαδή 

γλσξίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ δχν γιψζζεο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφλ ζηα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ, ηα ππνθείκελα θαηεγνξηνπνηήζεθαλ 

ζχκθσλα κε ην πόηε, πώο θαη κε πνηα ζεηξά καζεχηεθαλ νη δχν γιψζζεο απφ ηα 

άηνκα, πνηα απφ ηηο δχν γιψζζεο θπξηαξρεί ζήκεξα θαη πνην είλαη ην απνηέιεζκα ηεο 

εθκάζεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο (Γ2).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα επφκελα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ, νη καζεηέο 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ κε θξηηήξην ηε ζεηξά, δειαδή αλ νη καζεηέο έκαζαλ ηαπηφρξνλα 

ηηο δχν γιψζζεο ή αλ έκαζαλ ηε δεχηεξε γιψζζα ιίγα ρξφληα αξγφηεξα απφ ηελ 

πξψηε. Έηζη, δηαθξίλνπκε ηε δηγισζζία ζε « ηαπηόρξνλε » θαη ζε « 

δηαδνρηθή/επάιιειε ».  

χκθσλα κε ην παξαθάησ γξάθεκα, ζην ζχλνιν ησλ Ρνκά καζεηψλ νη πέληε έκαζαλ 

ηαπηφρξνλα θαη ηηο δχν γιψζζεο. ε αληίζεζε κε ηνπο ππφινηπνπο δεθαπέληε απφ 

ηνπο νπνίνπο νη δέθα έκαζαλ πξψηα ηε ξνκαλί θαη έπεηηα ηελ ειιεληθή, ελψ νη 

ππφινηπνη πέληε πξψηα ηελ ειιεληθή θαη αξγφηεξα ηε ξνκαλί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηνπο Αιβαλφθσλνπο καζεηέο ε θαηαλνκή κε θξηηήξην ηε ζεηξά είλαη δηαθνξεηηθή. 

ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ νη ηέζζεξηο έκαζαλ ηελ ειιεληθή γιψζζα ηαπηφρξνλα κε 

ηελ αιβαληθή, ελψ απφ ηνπο ππφινηπνπο δεθαηέζζεξηο, νη επηά απέθηεζαλ πξψηα ηελ 

ειιεληθή θαη ζηε ζπλέρεηα έκαζαλ ηελ αιβαληθή. Απηφ ζπλέβε δηφηη νη καζεηέο απηνί 
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ππφινηπνη επηά καζεηέο απέθηεζαλ πξψηα ηελ αιβαληθή γιψζζα θαη αξγφηεξα ηελ 

ειιεληθή θαη απηφ δηφηη νη ελ ιφγσ καζεηέο γελλήζεθαλ ζηελ Αιβαλία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 6 : Καηεγνξηνπνίεζε δίγισζζσλ καζεηψλ κε θξηηήξην ηε ζεηξά 

 

Αλάινγα κε ην πόηε, δειαδή ηνλ ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ν καζεηήο έκαζε θαη ηηο δχν 

γιψζζεο θάλνπκε ιφγν γηα « πξώηκε » θαη « όςηκε δηγισζζία ». Δάλ ν καζεηήο 

απέθηεζε θαη ηηο δχν γιψζζεο κέρξη ηελ εθεβεία πεξίπνπ, ηφηε ραξαθηεξίδεηαη σο 

«πξψηκα» δίγισζζνο. Δάλ έκαζε ηε δεχηεξε γιψζζα κεηά ηελ εθεβεία, 

ραξαθηεξίδεηαη σο «φςηκα» δίγισζζνο. ηε δηθή καο κειέηε ηα ππνθείκελα - 

καζεηέο θαη απφ ηηο δχν εζληθέο νκάδεο ραξαθηεξίδνληαη σο πξψηκα δίγισζζνη, 

θαζψο έκαζαλ ηε Γ2 πξηλ απφ ηελ εθεβεία. 
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     Γξάθεκα 7 : Καηεγνξηνπνίεζε δίγισζζσλ καζεηψλ κε θξηηήξην ην πφηε έκαζαλ 

ηηο δχν γιψζζεο 

 

Αλάινγα κε ην πώο, δειαδή αλ νη δχν γιψζζεο θαηαθηήζεθαλ ζε θπζηθφ πεξηβάιινλ, 

κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία ρσξίο ζπζηεκαηηθή εθκάζεζε ή, αληίζεηα, αλ 

καζεχηεθαλ ζε ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ηφηε θάλνπκε ιφγν γηα «θπζηθή» θαη «ζρνιηθή 

δηγισζζία» .  
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Γξάθεκα 8 : Καηεγνξηνπνίεζε δίγισζζσλ καζεηψλ αλάινγα κε ην πψο έκαζαλ     

ηηο δχν γιψζζεο 

Όζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ δίγισζζνπ αηφκνπ θαη ζηηο δχν γιψζζεο, ηφηε 

δηαθξίλνπκε ηελ «ακθηδύλακε/ηζνξξνπεκέλε δηγισζζία» θαη ηελ «θπξίαξρε 

δηγισζζία». ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη δίγισζζνη νη νπνίνη θαηέρνπλ θαη ηηο 

δχν γιψζζεο ζηνλ ίδην πεξίπνπ βαζκφ. ηε δεχηεξε θαηεγνξία, ζηελ νπνία αλήθνπλ 

θαη νη πεξηζζφηεξνη δίγισζζνη ζηνλ θφζκν, νη δίγισζζνη θαηέρνπλ ηε κία απφ ηηο δχν 

γιψζζεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. ηελ παξνχζα κειέηε φια ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ θπξίαξρε δηγισζζία θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη πεξηζζφηεξνη Ρνκά 

καζεηέο έρνπλ θπξίαξρε γιψζζα ηε ξνκαλί, ελψ νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

Αιβαλφθσλνπο καζεηέο έρνπλ θπξίαξρε γιψζζα ηελ ειιεληθή. 
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Γξάθεκα 9 : Καηεγνξηνπνίεζε καζεηψλ αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ζηηο δχν 

γιψζζεο 

Αλάινγα κε ην απνηέιεζκα ηεο εθκάζεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο, δειαδή αλ ε Γ2 

εκπινπηίδεη ηηο γισζζηθέο θαη λνεηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ αηφκνπ θαη δελ ηνπ 

δεκηνπξγεί εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα ή πξνβιήκαηα ηαπηφηεηαο, ηφηε θάλνπκε ιφγν 

γηα «πξνζζεηηθή δηγισζζία» . Αληίζεηα, αλ ε εθκάζεζε ηεο Γ2 νδεγεί ζε 

ππνρψξεζε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ ζηε Γ1 ηφηε πξφθεηηαη γηα 

«αθαηξεηηθή δηγισζζία» . Αλαθέξνπκε φηη ζηελ παξνχζα έξεπλα ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ ππνθεηκέλσλ είλαη πξνζζεηηθά δίγισζζνη. 
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Γξάθεκα 10 : Καηεγνξηνπνίεζε καζεηψλ αλάινγα κε ην απνηέιεζκα ηεο 

εθκάζεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο 

 

ΗΗ. 1.8 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο  

Βαζηθή επηθχιαμε ηεο έξεπλαο απνηειεί ε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ θπξίσο 

ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ δείγκαηνο. Παξάγνληεο φπσο ε θνηλσληθννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, νη εκπεηξίεο θαη ην πεξηβάιινλ πνπ πηζαλφλ επεξεάδνπλ ηε γισζζηθή 

ηθαλφηεηα ησλ κεηνλνηηθψλ καζεηψλ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ζπλεθηηκεζνχλ ζηελ 

παξνχζα εξγαζία.. Δπνκέλσο, σο αδπλακία αλαγλσξίδεηαη ε απνθιεηζηηθή εζηίαζε 

ζηε δνκηθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνηάζεσλ αγλνψληαο ην επξχηεξν (εμσ)-

γισζζηθφ πεξηβάιινλ. 

Αθφκε, ε κε χπαξμε ζπλεληεχμεσλ, ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο καζεηέο δελ επηηξέπεη ηε, ζε βάζνο, δηεξεχλεζε ησλ γισζζηθψλ 

ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, κε απνηέιεζκα λα κελ 

έρνπκε κία ζθαηξηθή αληίιεςε γηα ηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο σο 

δεχηεξεο γιψζζαο, ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ νη καζεηέο θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ ιάζνπο. 

Οθείινπκε δε λα επηζεκάλνπκε φηη ζην δείγκα ησλ Αιβαλφθσλσλ καζεηψλ δελ 

ππήξρε απφιπηε αξηζκεηηθή ηζνξξνπία αλάκεζα ζηα γξαπηά ησλ αγνξηψλ θαη ησλ 

θνξηηζηψλ, αλ θαη ν παξάγνληαο ηνπ θχινπ εμεηάζηεθε σο κεηαβιεηή θαη ζπγθξίλακε 
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ηα γξαπηά ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ κε γλψκνλα ην ζχλνιν ησλ ιαζψλ πνπ 

θάλνπλ. 

Σέινο, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη εμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο πξνζδηνξηζκνχ ησλ ιαζψλ 

κε αθξίβεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ην ζέκα ηνπ «ιάζνπο» 

είλαη ζχλζεην θαη πνιπδηάζηαην, ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα δελ κπνξεί λα εμαληιεζεί ζηα 

πιαίζηα κφλν κηαο εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 

 

ΗΗ. 2. Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο 

Ζ ηαμηλφκεζε ησλ ιαζψλ έγηλε ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ 

Αλησλνπνχινπ, Βαιεηφπνπινπ, Καξαθχξγηνπ, Μνπκηδή & Παλαγησηίδνπ (2006: 21-

27), ην νπνίν, φπσο έρνπκε ήδε ζεκεηψζεη, απνηειείηαη απφ 14 θαηεγνξίεο κε βάζε 

ηα κέξε ηνπ ιφγνπ ηεο παξαδνζηαθήο γξακκαηηθήο: 1. Άξζξν, 2. Οπζηαζηηθφ, 3. 

Δπίζεην, 4. Αλησλπκίεο, 5. Ρήκα, 6. Δπίξξεκα, 7. Πξφζεζε, 8. χλδεζκνη, 9. 

Οξζνγξαθία, 10. ηίμε, 11. Σνληζκφο, 12. Λεμηιφγην, 13. Πιάγηνο ιφγνο, 14. 

χληαμε. Κάζε θαηεγνξία εμεηάδεηαη σο πξνο ηε κνξθνινγία θαη ηε ζχληαμε, ελψ ε 

θαηεγνξία ηεο ζχληαμεο αθνξά ζηε ζπληαθηηθή ζεηξά ιέμεσλ. ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη επηκέξνπο θαηεγνξίεο απηψλ.       

 

(1) Άξζξν 

(1
α
) Γξακκαηηθή-κνξθνινγία 

Οξηζηηθφ: Αφξηζην: 

Μνξθνινγία Οξζνγξαθία Μνξθνινγία Οξζνγξαθία 
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(1
β
) Μνξθν-ζύληαμε 

Οξηζηηθφ αληί ανξίζηνπ 

Αφξηζην αληί νξηζηηθνχ 

Παξάιεηςε άξζξνπ 

Δπηπιένλ άξζξνπ 

Παξάιεηςε εκπξφζεηνπ άξζξνπ 

(2) Οπζηαζηηθά 

(2
α
) Γξακκαηηθή-κνξθνινγία 

Αξζεληθφ: Θειπθφ: 

Μνξθνινγία Οξζνγξαθία Μνξθνινγία Οξζνγξαθία 

Οπδέηεξν:   

Μνξθνινγία Οξζνγξαθία   

Αλψκαια 

Οπζηαζηηθά/γέλε 

(2
β
) Μνξθν-ζύληαμε 

Πηψζε ππνθεηκέλνπ/θαηεγνξεκέλνπ 

πκθσλία θαηεγνξνπκέλνπ κε ππνθείκελν/αληηθείκελν 

Παξάιεηςε ππνθεηκέλνπ 

Δθθνξά αληηθεηκέλνπ (έκκεζν, άκεζν) 

Πηψζε πνηεηηθνχ αηηίνπ 
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(3) Δπίζεην 

(3
α
) Γξακκαηηθή-κνξθνινγία 

Μνξθνινγία 

Οξζνγξαθία 

Πνιχο/νξζνγξαθία 

πγθξηηηθφο: Τπεξζεηηθφο: 

Μνξθνινγία Οξζνγξαθία Μνξθνινγία  Οξζνγξαθία 

Αλψκαια/ειιεηπηηθά 

Παξαζεηηθά/κνξθνινγία 

(3
β
) Μνξθν-ζύληαμε 

Υξήζε επηξξήκαηνο αληί επηζέηνπ 

(4) Αλησλπκία 

(4
α
) Γξακκαηηθή-κνξθνινγία 

Μνξθνινγία 

Οξζνγξαθία 

(4
β
) Μνξθν-ζύληαμε 

Αλησλπκία σο έκκεζν αληηθείκελν 

Αλησλπκία σο άκεζν αληηθείκελν 

Λάζνο επηινγή αλησλπκίαο 

Παξάιεηςε αλησλπκίαο 

Δπηπιένλ αλησλπκία 
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(5) Ρήκα 

(5
α
) Γξακκαηηθή-κνξθνινγία 

Αχμεζε-θαηαιήμεηο: 

Μνξθνινγία Οξζνγξαθία 

Βνεζεηηθά ξήκαηα/κνξθνινγία 

Δλεξγεηηθή/κνξθνινγία 

Παζεηηθή/κνξθνινγία 

πλαηξεκέλα/κνξθνινγία 

Διιεηπηηθά-αλψκαια/κνξθνινγία 

ρεκαηηζκφο ελεξγεηηθήο κεηνρήο: 

Μνξθνινγία Οξζνγξαθία 

ρεκαηηζκφο παζεηηθήο κεηνρήο: 

Μνξθνινγία Οξζνγξαθία 

(5
β
) Μνξθν-ζύληαμε 

Παξάιεηςε ξήκαηνο 

Απξφζσπν ξήκα σο πξνζσπηθφ 

Λαλζαζκέλε ρξήζε ρξφλσλ/εγθιίζεσλ 

Λαλζαζκέλε ρξήζε ρξφλσλ/εγθιίζεσλ ππνζεηηθνχ ιφγνπ 

Γηάζεζε θαη θσλή ξεκάησλ 

Παξάιεηςε αληηθεηκέλνπ 

Δπηπιένλ αληηθείκελν 

πκθσλία ξήκαηνο κε ππνθείκελν 
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(6) Δπίξξεκα 

(6
α
) Γξακκαηηθή-κνξθνινγία 

Μνξθνινγία 

Οξζνγξαθία 

πγθξηηηθφο: 

Μνξθνινγία Οξζνγξαθία 

Τπεξζεηηθφο: 

Μνξθνινγία Οξζνγξαθία 

(6
β
) Μνξθν-ζύληαμε 

Υξήζε επηζέηνπ αληί επηξξήκαηνο 

Παξάιεηςε επηξξήκαηνο 

Λάζνο επηινγή επηξξήκαηνο 

Δπηπιένλ επίξξεκα 

(7) Πξόζεζε 

(7
β
) Μνξθν-ζύληαμε 

Λάζνο επηινγή πξφζεζεο 

Δπηπιένλ πξφζεζε 

Παξάιεηςε πξφζεζεο 

(8) ύλδεζκνη 

 (8
α
) Μνξθνινγία 

Μνξθνινγία 

(8
β
) ύληαμε 

Λάζνο επηινγή ζπλδέζκνπ 

Δπηπιένλ ρξήζε ζπλδέζκνπ 

Παξάιεηςε ζπλδέζκνπ 
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(9) Οξζνγξαθία 

Υξήζε κηθξψλ γξακκάησλ ζε θχξηα νλφκαηα  

Μηθξφ γξάκκα κεηά απφ ηειεία θαη ζηελ αξρή ηεο πξφηαζεο 

Λάζε ζην ζέκα 

Φσλεηηθή νξζνγξαθία 

πλαίξεζε 

Έθζιηςε 

Αθαίξεζε 

Απνθνπή 

Σειηθφ –λ 

Υξήζε ηειηθνχ –ο 

πιιαβηζκφο 

(10) ηίμε 

Υξήζε ζεκείσλ ζηίμεο 

Δξσηεκαηηθφ ζε πιάγηεο εξσηήζεηο 

Υξήζε ιαηηληθψλ ζηνηρείσλ θαη ζεκείσλ ζηίμεο ζε ειιεληθέο ιέμεηο 

(11) Σνληζκόο 

Λάζνο ηνληζκφο 

Άηνλε ιέμε 

Άηνλν θείκελν 
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Ζ πνξεία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε αθφινπζε: α) αλαγλψξηζε ιαζψλ, β) θαηαγξαθή 

θαη ηαμηλφκεζε απηψλ ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία, γ) πνζνηηθνπνίεζε ησλ ιαζψλ 

πνπ εληνπίζηεθαλ, δ) ζπγθξηηηθέο αλαιχζεηο θαη δηαπηζηψζεηο θαη ε) ζπκπεξάζκαηα. 

  (1) Άξζξν 

 Οξηζηηθφ/κνξθνινγία :  ηηλη απιή <ηελ απιή>. 

 Οξηζηηθφ/νξζνγξαθία :ε γνλείο ηνπ <νη γνλείο ηνπ>, ηηο θόξεο ηνπ <ηεο 

θφξεο  ηνπ>, ηηο δσήο κνπ <ηεο δσήο κνπ>, ηηλ κπάια <ηελ κπάια>, ε θίιεο 

<νη θίιεο>. 

 Παξάιεηςε άξζξνπ : θαη θεύγνπκε γηα ζρνιείν <θαη θεχγνπκε γηα ην 

ζρνιείν>, βγήθε κεηά από ακάμη <βγήθε κεηά απφ ην ακάμη>, θπλεγά έλαο ηνλ 

άιινλ <θπλεγά ν έλαο ηνλ άιινλ>. 

 Παξάιεηςε εκπξφζεηνπ άξζξνπ : θαη πάεη έθηε ηάμε <θαη πάεη ζηελ 

έθηε ηάμε>. 

 

(12) Λεμηιόγην 

Παξαγσγή 

χλζεζε 

Δπηινγή/ζεκαζηνινγία 

Αλχπαξθηε ιέμε 

Δθθξάζεηο/ζηεξεφηππεο εθθξάζεηο 

Δπηπιένλ ιέμε/έθθξαζε 

(13) Πιάγηνο ιόγνο 

Μεηαηξνπέο απφ επζχ ζε πιάγην ιφγν 

(14) ύληαμε 

πληαθηηθή ζεηξά ιέμεσλ 

Πιήξεο αζπληαμία 
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   (2) Οπζηαζηηθό 

 Αξζεληθφ/κνξθνινγία : ηνλ θαιύηεξνο κνπ θίινο <ηνλ θαιχηεξν κνπ 

θίιν>. 

 Θειπθφ/κνξθνινγία : ε αβγί <ε απιή> 

 Θειπθφ/νξζνγξαθία : ηάμεη <ηάμε>, κηα ζίθη <κηα ζήθε>, νη πξάμεο 

<νη πξάμεηο>, ηεο ζηέγηο <ηεο ζηέγεο>, ζπάξηη <πάξηε>, εκθάληζη 

<εκθάληζε>, γπλέθαηο <γπλαίθεο> . 

 Οπδέηεξν κνξθνινγία : ηνπ θαηαζηεκάηνπ <ηνπ θαηαζηήκαηνο> 

 Οπδέηεξν/νξζνγξαθία : ζθπιή <ζθπιί>, δσάθε <δσάθη>, λεπηαγσγείσ 

<λεπηαγσγείν>, θνπδνύλε <θνπδνχλη>. 

 Δθθνξά αληηθεηκέλνπ (άκεζνπ, έκκεζνπ/πηψζε) : εγώ έρσ έλαλ 

μάδεξθνο <εγψ έρσ έλαλ μάδεξθν>. 

 

 

 

 

    (3) Δπίζεην  

 Μνξθνινγία : πνιήο ηνπαιέηεο <πνιιέο ηνπαιέηεο>, πνιιέο πίλαθεο 

<πνιινχο πίλαθεο>. 

 Οξζνγξαθία : κηθξί <κηθξή>, περληδηάξηο <παηρληδηάξεο>, παηηξηλσ 

<πέηξηλν>, κεγάιη <κεγάιε>, νη θνιηηή θίιε <νη θνιιεηνί θίινη>, κεγάισ < 

κεγάιν>. 

 Πνιχο/νξζνγξαθία :πνια δώα <πνιιά δψα>, πνιεο έζνπζεο <πνιιέο 

αίζνπζεο>. 

 πγθξηηηθφο / νξζνγξαθία : θαιίηεξνο <θαιχηεξνο>, θαιήηεξν 

<θαιχηεξν>. 

 πγθξηηηθφο/κνξθνινγία :  ε θάηεξε κνπ θίιε < ε θαιχηεξή κνπ θίιε>. 

 Υξήζε επηξξήκαηνο αληί επηζέηνπ : πνιύ παξέα <πνιιή παξέα>, πνιύ 

αγάπε <πνιιή αγάπε>. 
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      (4) Αλησλπκία 

 Οξζνγξαθία :εγό <εγψ>, ηη γλώξηζα <ηε γλψξηζα>, ηεο αγαπάεη πνιύ 

<ηηο αγαπάεη πνιχ>, ηέηεην <ηέηνην>. 

 Αλησλπκία σο έκκεζν αληηθείκελν :ηηο είπακε ην κπζηηθό <ηεο είπακε 

ην κπζηηθφ>, ηηο ράξηζε έλα δσξάθη <ηεο ράξηζε έλα δσξάθη>. 

 Αλησλπκία σο αληηθείκελν :ησλ εμήγεζα <ηνπ εμήγεζα> 

 Παξάιεηςε αλησλπκίαο : εγώ, ν αδειθόο θαη νη θίιεο κνπ <εγψ, ν 

αδειθφο κνπ θαη νη θίιεο κνπ> 

 Δπηπιένλ αλησλπκία : εθεί εγώ είδα ηηο θίιεο κνπ <εθεί είδα ηηο θίιεο 

κνπ> 

 

              (5) Ρήκα 

 Μνξθνινγία : λα ξρη <λα ΄ξζεη> , παίδνπ <παίδνπκε> 

 Καηαιήμεηο/νξζνγξαθία : ιέη <ιέεη>, λεπξηάδε <λεπξηάδεη>, πέδν 

<παίδσ>, γεξίζακαη <γπξίζακε>, θώλαδαη <θψλαδε>, ρηππάε <ρηππάεη>, 

πηάλν <πηάλσ>, γαβγίδε <γαβγίδεη>, ζέιν <ζέισ>, ζα πάξν <ζα πάξσ>.  

 Βνεζεηηθά ξήκαηα/νξζνγξαθία : είλε <είλαη>, έρη <έρεη>, είκνπλα 

<ήκνπλ>, είηαλ <ήηαλ>, είκε <είκαη>. 

 Βνεζεηηθά ξήκαηα/κνξθνινγία : είλα <είλαη> 

 Παζεηηθή/νξζνγξαθία : ην ζρνιείν κνπ βξίζθεηε <ην ζρνιείν κνπ 

βξίζθεηαη>, ην λεξό ρίλεηε <ην λεξφ ρχλεηαη>. 

 ρεκαηηζκφο ελεξγεηηθήο κεηνρήο/νξζνγξαθία : πεξπαηόληαο 

<πεξπαηψληαο>, πεηόληαο <πεηψληαο>. 

 ρεκαηηζκφο παζεηηθήο κεηνρήο/νξζνγξαθία : αγαπηκέλν 

<αγαπεκέλν>,  όηαλ είκαζηε ιηπηκέλε <φηαλ είκαζηε ιππεκέλνη>. 
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 Παξάιεηςε ξήκαηνο : γηα ηα ρξηζηνύγελλα έλα θηληηό <γηα ηα 

Υξηζηνχγελλα ζα πάξσ έλα θηλεηφ>. 

 Λαλζαζκέλε ρξήζε ρξφλσλ/εγθιίζεσλ : κπήθακε κέζα γηα κάζεκα θαη 

ρηππάεη ην θνπδνύλη γηα έμσ <κπήθακε κέζα γηα ην κάζεκα θαη ρηχπεζε ην 

θνπδνχλη γηα λα βγνχκε έμσ>, μαθληθά ην αεξνπιάλν πεηάεη <μαθληθά ην 

αεξνπιάλν πέηαμε>. 

 Αζπκθσλία ξήκαηνο κε ππνθείκελν : ην ζρνιείν έρνπλ πνιιέο έζνπζεο 

<ην ζρνιείν έρεη πνιιέο αίζνπζεο>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (6) Δπίξξεκα 

 Μνξθνινγία : ζηλέρεη<ζπλέρεηα> 

 Οξζνγξαθία : πίζν<πίζσ>, καδή <καδί>, εθή <εθεί>, έμν <έμσ>, πνιί 

<πνιύ>, έπηηα <έπεηηα>. 

 Υξήζε επηζέηνπ αληί επηξξήκαηνο : κνπ αξέζεη πνιιή <κνπ αξέζεη 

πνιχ>, πνιιή κεγάιε <πνιχ κεγάιε>. 

 Λάζνο επηινγή επηξξήκαηνο : έπηηα έρεη θάηαζπξα θαη θνθηεξά δόληηα 

 Δπηπιένλ επίξξεκα : ηελ γλώξηζα ηώξα πξόζθαηα (εθηφο αλ είρε 

ζεκείν ζηίμεο) <ηε γλψξηζα πξφζθαηα>, δσγξαθίδνπκε καδί θαη παίδνπκε 

καδί <δσγξαθίδνπκε θαη παίδνπκε καδί>. 
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(7) Πξόζεζε 

 Λάζνο επηινγή πξφζεζεο : κεηά ζε ιίγεο κέξεο έγηλε θαιά <κεηά απφ 

ιίγεο κέξεο έγηλε θαιά>, έρσ έλα γξαθείν πίζν ζηελ πόξηα <έρσ έλα γξαθείν 

πίζσ απφ ηελ πφξηα>. 

 Παξάιεηςε πξφζεζεο : ην ζρνιείν κνπ είλαη πνιή νξέν κεγάιν 

πξνάβιην <ην ζρνιείν κνπ είλαη πνιχ σξαίν κε κεγάιν πξναχιην>. 

(8) ύλδεζκνη 

 Λάζνο επηινγή ζπλδέζκνπ : αγαπώ πνιά δώα θαη πησ πνιί ην ζθπιί 

<αγαπψ πνιιά δψα αιιά πην πνιχ ην ζθπιί>. 

 Δπηπιένλ ρξήζε ζπλδέζκνπ : θαη είλαη παηρληδηάξηο θαη πνιί δσεξόο 

θαη ζπλέρηα γαβγίδε <είλαη πνιχ παηρληδηάξεο, πνιχ δσεξφο θαη ζπλέρεηα 

γαβγίδεη>. 

 Παξάιεηςε ζπλδέζκνπ : είλαη πνιύ θαιόο καο θάλεη λα γειάκε <είλαη 

πνιχ θαιφο, γηαηί καο θάλεη λα γειάκε>, ζα πάν ζην παγνδξόκην ζα πεξάζν 

θαιά <ζα πάσ ζην παγνδξφκην θαη ζα πεξάζσ θαιά>.  

 

(9) Οξζνγξαθία 

 Υξήζε κηθξψλ-θεθαιαίσλ : ηδαθ <Σδαθ>, ιίδα <Λίδα>, ρξηζηνύγελλα 

<Υξηζηνχγελλα>, ην ρνιείν κνπ είλαη κεγάιν <ην ζρνιείν κνπ είλαη κεγάιν>, 

ην πνδήιαην Μνπ <ην πνδήιαηφ κνπ>, έρεη θαη Γξόκν <έρεη θαη δξφκν>, έλα 

θνπηαβάθη κε Μαύξν ρξώκα <έλα θνπηαβάθη κε καχξν ρξψκα>. 

 Μηθξφ γξάκκα κεηά απφ ηειεία θαη ζηελ αξρή κηαο πξφηαζεο : …είλαη 

πνιύ νξέν. έρεη ρξόκα θαθέ θαη κηθξά απηηά. <…είλαη πνιχ σξαίν. Έρεη 

ρξψκα θαθέ θαη κηθξά απηηά.>, ην αγαπεκέλν κνπ δσάθε είλαη έλα ζθπιάθη. 
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<Σν αγαπεκέλν δσάθη είλαη έλα ζθπιάθη.>, δσγξαθίδνπκε καδί παίδνπκε καδί 

θαη θάλνπκε πνιύ παξέα. <Εσγξαθίδνπκε, παίδνπκε θαη θάλνπκε πνιιή 

παξέα.>, …ζθεθηήθακε λα ηνπ δώζνπκε ην όλνκα ηδαθ. απηό ην ζθπιάθη… 

<…ζθεθηήθακε λα ηνπ δψζνπκε ην φλνκα Σδαθ. Απηφ ην ζθπιάθη…> 

 Λάζε ζην ζέκα : δνγξαθηέο <δσγξαθηέο>, έζνπζα <αίζνπζα>, ηαμήδε 

<ηαμίδη>, πεδηά <παηδηά>, ρξόκα <ρξψκα>, ηξηθεξόο <ηξπθεξφο>. 

 Φσλεηηθή νξζνγξαθία : πηδκόλεη <πεηζκψλεη>, εθθαξηζηηόκαζηαλ 

<επραξηζηηφκαζηαλ>, πξνάβιην <πξναχιην>, ηνλνκα ηνπ <ην φλνκά ηνπ>, κηα 

ζνξαθελαθεξό <κηα θνξά θαη έλαλ θαηξφ>, θπθάιε <θεθάιη>. 

 Έθζιηςε : γηαπηό <γη΄απηφ> 

 Σειηθφ –λ : ηε κπάια <ηελ κπάια>, ζην θίπν <ζηνλ θήπν>, ηελ θίιε 

κνπ <ηε θίιε κνπ>. 

 Υξήζε ηειηθνχ –ο : ν ζθύινζ <ν ζθχινο>, καζ <καο>. 

 πιιαβηζκφο : επαη-ξλαλ <έπαηξ-λαλ>  

 

 

 

 

 

 

(10) ηίμε 

 Υξήζε ζεκείσλ ζηίμεο : 
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      (11) Σνληζκόο 

 Λάζνο ηνληζκφο : εηλάη <είλαη>, Γεκεηξήο <Γεκήηξεο>, άγνξαζα 

<αγφξαζα>, απόγεπκαηα <απνγεχκαηα>, έγν <εγψ>, γεπέδν <γήπεδν>, πόιπ 

<πνιχ>, εηκάζηε <είκαζηε>. 

 Άηνλε ιέμε : πεηασ <πεηάσ>, δσγξαθηεο <δσγξαθηέο>, ζπηηη  <ζπίηη>, 

ζρνιεην <ζρνιείν>, πξεπεη <πξέπεη>, γξαθεην <γξαθείν>, μπιηλν <μχιηλν>, 

θαινθαηξη <θαινθαίξη>, ππεξρε <ππήξρε>, κνλαδηθν <κνλαδηθφ>, γξεγνξα 

<γξήγνξα>. 

 Άηνλν θείκελν : 

 

(12) Λεμηιόγην 

 Αλχπαξθηε ιέμε : θξέςνπλ <θιέςνπλ>, ιύγσ κέηξα <ιίγα κέηξα>, 

βόιαηα <βφιηα>, παζέηεο <κπαζθέηεο>, ζηίζηθε <ρηίζηεθε>, ζθνληάδη 

<ζθνληάθηεη>. 

 Δθθξάζεηο/ζηεξεφηππεο εθθξάζεηο : θεύγνπκε γηα ζρνιείν <θεχγνπκε 

γηα ην ζρνιείν>, θαη πήγε λα πληγεί <θαη παξαιίγν λα πληγεί>. 
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       (13) Πιάγηνο ιόγνο 

 Μεηαηξνπή επζχ-πιάγηνπ ιφγνπ : ηνπ ιέν πήγελε θέξε ην μύιν αθνύ ην 

θέξλη ην πεηάν θαη ην πηάλεη  <ηνπ ιέσ λα θέξεη ην μχιν θαη αθνχ ην θέξλεη ην 

πεηάσ μαλά θαη ην πηάλεη>, θαη ήπε όηη είζαη ν θαιύηεξόο κνπ θίινο <θαη είπε 

φηη είκαη ν θαιχηεξφο ηνπ θίινο>, θαη κνπ ιέη γεηα ζνπ < θαη κε ραηξέηεζε>. 

 

 

(14) ύληαμε 

 πληαθηηθή ζεηξά ιέμεσλ : κεγάια δέληξα θαη δηάθνξα πξάγκαηα έρεη 

<έρεη κεγάια δέληξα θαη δηάθνξα πξάγκαηα>. 

 Πιήξεο αζπληαμία : …ην ηξηγσληθό ηεο ζηέγεο ηνπ είλαη όηαλ πέθηεη 

βξνρή ζε κεξηθέο έζνπζεο κπέλνπλ κεξηθέο ζηαγώλεο, …όηαλ παίδνπκε θάηη 

ιέκε θηλεγπηό. 

 πληαθηηθή αδπλακία σο πξνο ηηο δεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο : 

πεγαίλνπκε γηα κπάια πεγαίλνπκε γηα πξνπόλεζε πεγαίλνπκε ζην γήπεδν 

<πεγαίλνπκε ζην γήπεδν γηα λα θάλνπκε πξνπφλεζε θαη λα παίμνπκε κπάια> 
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Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ην πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζεθε πξνέξρεηαη απφ γξαπηά 

θείκελα ζρνιηθψλ εθζέζεσλ ησλ κεηνλνηηθψλ καζεηψλ θαη απηφ δηφηη βαζηθή επηδίσμε 

ηεο έξεπλαο είλαη λα εμεηάζνπκε ηε γισζζηθή ηθαλφηεηά ηνπο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο 

απνηειείηαη απφ είθνζη γξαπηά θείκελα ηεο νκάδαο ησλ Ρνκά θαη δεθανρηψ γξαπηά 

θείκελα απφ ηελ νκάδα ησλ Αιβαλφθσλσλ. Ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 

αγφξηα θαη θνξίηζηα, θαζψο πξφθεηηαη λα γίλεη ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ ιαζψλ ηνπο ζηνλ 

γξαπηφ ιφγν. Έηζη, ζηελ νκάδα ησλ Ρνκά έρνπκε απφιπηε αξηζκεηηθή ηζνξξνπία, 

αθνχ ηα δέθα ππνθείκελα είλαη αγφξηα θαη ηα δέθα θνξίηζηα, ελψ ζηελ νκάδα ησλ 

Αιβαλφθσλσλ ηα έληεθα είλαη αγφξηα θαη ηα επηά θνξίηζηα. ηα γξαθήκαηα πνπ 

αθνινπζνχλ απνηππψλνληαη ηα ιάζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ησλ δχν νκάδσλ αιιά θαη 

αλά θχιν ζε θάζε κία απφ ηηο δχν νκάδεο μερσξηζηά. 

 

         Γξάθεκα 11. Σα ζπλνιηθά ιάζε ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ Ρνκά 
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Γξάθεκα 12. Σν ζχλνιν ιαζψλ ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ Ρνκά (πνζνζηφ) 

 

ηα δχν παξαπάλσ γξαθήκαηα παξνπζηάδνληαη ζπλνιηθά ηα ιάζε ησλ Ρνκά 

καζεηψλ/ηξηψλ αξρηθά κε αξηζκνχο θαη έπεηηα κε πνζνζηά. Όπσο θαίλεηαη, ε 

πιεηνςεθία ησλ ιαζψλ εληνπίδεηαη ζηνλ ηνληζκφ (46%) θαη ζηελ νξζνγξαθία (16%) . 

Ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθέο θαηεγνξίεο απνδεηθλχνληαη ε ζηίμε (12%) θαη ηα ξήκαηα 

(7%). Οη ακέζσο επφκελεο θαηεγνξίεο κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ιαζψλ είλαη νη 

θαηεγνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην ιεμηιφγην (4%), ηα επηξξήκαηα (4%), ηνπο ζπλδέζκνπο 

(3%), ηα επίζεηα (2%), ηα νπζηαζηηθά (2%) θαζψο θαη ηα άξζξα (2%). Οη θαηεγνξίεο 

κε ηα ιηγφηεξα ιάζε απνδείρζεθε φηη είλαη ε ζχληαμε (1%) θαη νη αλησλπκίεο (1%), 

ελψ  ηα ιάζε ζηηο πξνζέζεηο θαη ηνλ πιάγην ιφγν είλαη αθφκε πην ιίγα, κε ζπλέπεηα ηα 

πνζνζηά ηνπο επί ηνπ ζπλφινπ λα εκθαλίδνληαη κεδεληθά. 

Απφ ηελ παξαπάλσ πνζνηηθή αλάιπζε δηαπηζηψλνπκε φηη νη καζεηέο/ηξηεο 

δπζθνιεχνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ ηνληζκφ ησλ ιέμεσλ θαη απηφ δηφηη ζην δείγκα 

καο παξαηεξήζεθαλ πνιχ ζπρλά ιάζε ηνληζκνχ (παξαηνληζκφο) ή θαη παληειήο 

έιιεηςε ηφλσλ. Δλδερνκέλσο, έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη απηφ 

είλαη φηη ε κεηξηθή ηνπο γιψζζα δε δηαζέηεη γξαπηφ ιφγν. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, πηζαλφλ,  

νη καζεηέο/ηξηεο λα δπζθνιεχνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηνλ ιφγν ηνπο θαη ηα ζεκεία 

ζηίμεο. Όζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία ηεο νξζνγξαθίαο εληνπίζηεθαλ πνιιά ιάζε ζε 

ΑΘΑ
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ΤΟΝΙΣΜΟΣ
46%

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
2%

ΕΡΙΘΕΤΑ
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ΗΜΑΤΑ
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ΕΡΙΗΜΑΤΑ
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3%

ΡΟΘΕΣΕΙΣ
0%
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16%

ΣΤΙΞΗ
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ιέμεηο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ θσλνινγηθά απνδεθηνί ελαιιαθηηθνί ηξφπνη γξαθήο. 

Αθφκε, ζηε γξαθή ησλ ζπλδπαζκψλ <απ>, <επ>, ηνπ /ζ/ πνπ πξνθέξεηαη σο <δ>, ζηε 

γξαθή ησλ δχν φκνησλ ζπκθψλσλ αιιά θαη πνιιά ιάζε ζηε ρξήζε κηθξψλ – 

θεθαιαίσλ γξακκάησλ. Παξαηεξήζεθαλ αθφκε, ζε αξθεηφ πνζνζηφ, παξαιείςεηο, 

αληηζηξνθέο θαη πξνζζήθεο γξακκάησλ (αδεθξνο <αδειθφο>, είλα<είλαη>, θαηηό 

<θαγεηφ>, θύξημε <ζθχξημε>). Άιιε κία ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή θαηεγνξία γηα ηνπο 

Ρνκά καζεηέο/ηξηεο είλαη ηα ξήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα εληνπίζηεθαλ παξαιήςεηο 

ξεκάησλ θαη πνιιά ιάζε ζηηο θαηαιήμεηο θαη ζηα βνεζεηηθά ξήκαηα. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ζηνλ ζπληαθηηθφ άμνλα ην πνζνζηφ ιάζνπο αλέξρεηαη ζην 1%, γεγνλφο πνπ 

ελδερνκέλσο λα δηθαηνινγείηαη απφ ηελ ηάζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ λα απνθεχγνπλ ηηο 

πνιχπινθεο δνκέο θαη λα ζηξέθνληαη θπξίσο ζηελ απινπνηεκέλε ζχληαμε έηζη ψζηε λα 

κελ εθηίζεληαη ζε ιάζε. Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε αθφκε φηη ζηελ θαηεγνξία ηνπ 

πιάγηνπ ιφγνπ εληνπίζηεθε έλα κφλν ιάζνο, δηφηη ηα ππνθείκελα δελ ηνλ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ζρεδφλ θαζφινπ ζηα γξαπηά ηνπο. 

 

                    Γξάθεκα 13. Σα ιάζε ησλ αγνξηψλ Ρνκά (πνζνζηφ) 
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ην ζχλνιφ ηνπο ηα αγφξηα έθαλαλ 440 ιάζε ηα νπνία, ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ 

γξάθεκα, αληηζηνηρνχλ ζην 100%. Πην αλαιπηηθά, θαη φπσο πξναλαθέξζεθε, ε πην 

πξνβιεκαηηθή θαηεγνξία είλαη ν ηνληζκφο γηα ηνλ νπνίν ην πνζνζηφ ησλ αγνξηψλ 

αλέξρεηαη ζην 48%, δειαδή ζρεδφλ ηα κηζά ιάζε ησλ αγνξηψλ αληηζηνηρνχλ ζηνλ 

ηνληζκφ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ε νξζνγξαθία (15%), ε ζηίμε (12%) θαη ηα 

ξήκαηα (8%). Οη ακέζσο επφκελεο θαηεγνξίεο κε ηα πεξηζζφηεξα ιάζε ζηα αγφξηα 

είλαη ην ιεμηιφγην (3%), ηα επηξξήκαηα (3%), ηα νπζηαζηηθά (3%), ε ζχληαμε (2%), 

ηα άξζξα (2%) θαη νη ζχλδεζκνη (2%). Οη θαηεγνξίεο κε ηα ιηγφηεξα ιάζε είλαη ηα 

επίζεηα (1%) θαη νη αλησλπκίεο (1%), ελψ ζρεδφλ θαζφινπ ιάζε δελ παξαηεξήζεθαλ 

ζηηο πξνζέζεηο  θαη ζηνλ πιάγην ιφγν.  

                       Γξάθεκα 14. Σα ιάζε ησλ θνξηηζηψλ Ρνκά (πνζνζηφ) 

Σα ιάζε ησλ θνξηηζηψλ αλέξρνληαη ζηα 362 ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζην 100%  θαη 

ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα. Έηζη φπσο θαη ζηα αγφξηα, ε 

πιεηνςεθία ησλ ιαζψλ αληηζηνηρεί ζηνλ ηνληζκφ (44%), ηελ νξζνγξαθία (16%), ηε 

ζηίμε (12%) θαη ηα ξήκαηα (8%). Έπεηηα, αθνινπζνχλ νη θαηεγνξίεο ηνπ ιεμηινγίνπ 

(4%), ησλ επηξξεκάησλ (4%), ησλ ζπλδέζκσλ (3%) θαη ησλ επηζέησλ (3%). Οη 

ακέζσο επφκελεο θαηεγνξίεο κε ηα πεξηζζφηεξα ιάζε είλαη ηα νπζηαζηηθά (2%), ηα 
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άξζξα (2%), ε ζχληαμε (1%) θαη νη αλησλπκίεο (1%). Λάζε δελ εληνπίζηεθαλ ζηηο 

θαηεγνξίεο ηνπ πιάγηνπ ιφγνπ θαη ησλ πξνζέζεσλ.  

          Γξάθεκα 15. Σα ζπλνιηθά ιάζε ησλ Αιβαλφθσλσλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ 

Γξάθεκα 16. Σν ζχλνιν ιαζψλ ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ Αιβαλφθσλσλ 

(πνζνζηφ) 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ ιαζψλ ησλ Αιβαλφθσλσλ καζεηψλ/ηξηψλ. 

ηα παξαπάλσ γξαθήκαηα βιέπνπκε ηα ιάζε πνπ έθαλαλ ζπλνιηθά νη καζεηέο/ηξηεο. 
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Όπσο θαη ζηνπο Ρνκά, έηζη θαη ζηνπο Αιβαλφθσλνπο ε πιεηνςεθία ησλ ιαζψλ 

εληνπίδεηαη ζηνλ ηνληζκφ (27%), ηελ νξζνγξαθία (23%), ηε ζηίμε (12%) θαη ηα ξήκαηα 

(9%). Ακέζσο κεηά, νη επφκελεο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο δπζθνιεχνληαη νη 

καζεηέο/ηξηεο είλαη ηα νπζηαζηηθά (5%), ηα άξζξα (4%) θαη ηα επηξξήκαηα (4%). 

Αθνινπζνχλ νη θαηεγνξίεο ηεο ζχληαμεο (3%), ηνπ ιεμηινγίνπ (3%), ησλ ζπλδέζκσλ 

(3%) θαη ησλ επηζέησλ (3%). Διάρηζηα ιάζε παξαηεξνχληαη ζηηο αλησλπκίεο (2%), ηηο 

πξνζέζεηο (1%) θαη ηνλ πιάγην ιφγν (1%).  

χκθσλα κε ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, ν ηνληζκφο είλαη ε θαηεγνξία πνπ 

δπζθνιεχεη πάξα πνιχ ηνπο Αιβαλφθσλνπο καζεηέο, φπσο επίζεο θαη ηνπο Ρνκά. 

Πηζαλφλ, απηφ λα ζπκβαίλεη δηφηη ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν γισζζψλ, θαζψο 

ζηελ αιβαληθή ν ηφλνο είλαη ζηαζεξφο ζηελ παξαιήγνπζα. Έηζη, νη καζεηέο 

δπζθνιεχνληαη θαη νδεγνχληαη ζπρλά είηε ζηνλ παξαηνληζκφ είηε ζηελ έιιεηςε ηφλσλ. 

ηελ νξζνγξαθία ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αληηζηνηρίαο ελφο θσλήκαηνο κε έλα 

γξάθεκα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ απνηχπσζε θπξίσο ησλ θσλεέλησλ <ν>, <σ>, 

<ε>, <η>, <ε>, <π> αιιά θαη ζηα δίςεθα θσλήεληα <αη>, <εη>, <νη>, <πη> φπνπ 

επηιέγνληαη ζπλήζσο απφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο νη απινχζηεξνη ηχπνη <ν>, <ε> θαη <η>. 

Αθφκε, δπζθνιίεο παξαηεξνχληαη ζηε γξαθή ησλ ζπλδπαζκψλ <απ>, <επ>, ζηε γξαθή 

ησλ δχν φκνησλ ζπκθψλσλ θαζψο θαη ειάρηζηα ιάζε ζηε ρξήζε ηνπ ηειηθνχ –λ θαη 

ηνπ ηειηθνχ –ο.  ηελ αιβαληθή γιψζζα ε ρξήζε ησλ θεθαιαίσλ δελ είλαη ηφζν ζπρλή 

φζν ζηα ειιεληθά θαη γη΄ απηφ παξαηεξνχληαη ιάζε ζηα γξαπηά ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. 

Μία αθφκε θαηεγνξία κε κεγάιν πνζνζηφ ιαζψλ γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο, φπσο 

παξαηεξνχκε ζην γξάθεκα, είλαη ηα ζεκεία ζηίμεο θαη απηφ γηαηί ελδερνκέλσο  λα κελ 

έρνπλ εμαζθεζεί αξθεηά ζηε ρξήζε ηνπο, κε απνηέιεζκα λα δπζθνιεχνληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο γεγελείο καζεηέο. Όζνλ αθνξά ηελ επφκελε 

θαηεγνξία κε ηα πεξηζζφηεξα ιάζε, δειαδή ηα ξήκαηα, νη καζεηέο δείρλνπλ λα 

δπζθνιεχνληαη αξθεηά ζηηο θαηαιήμεηο δειαδή ζηελ απνηχπσζε ησλ κνξθψλ /i/, /o/, 

/e/ αθνχ ζηελ ειιεληθή έλα θψλεκα έρεη πεξηζζφηεξεο απφ κία πηζαλέο νξζνγξαθίεο. 

Σα θχξηα γλσξίζκαηα ηεο αιβαληθήο γιψζζαο πνπ παξνπζηάζηεθαλ αληιήζεθαλ απφ 

ηε κειέηε Αιβαληθή θαη Νενειιεληθή : πξνβιήκαηα ησλ αιβαλόθσλσλ θαηά ηελ 

εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο (2003). Οη θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο δε ζεκεηψλνληαη 

ζεκαληηθά πνζνζηά ιαζψλ θαη άξα δε δπζθνιεχνπλ ηδηαίηεξα ηνπο καζεηέο/ηξηεο, είλαη 

νη αλησλπκίεο, νη πξνζέζεηο θαη ν πιάγηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν είρακε ειάρηζηα 

παξαδείγκαηα απφ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο. 
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                Γξάθεκα 17. Σα ιάζε ησλ αγνξηψλ Αιβαλφθσλσλ (πνζνζηφ) 

 

πλνιηθά ηα αγφξηα έθαλαλ 292 ιάζε, ηα νπνία ρσξίδνληαη ζηηο 14 θαηεγνξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην γξάθεκα θαη θαίλεηαη μεθάζαξα ζε πνηεο απφ απηέο ηα αγφξηα 

ζεκεηψλνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ιαζψλ θαη ζε πνηεο φρη. Έηζη, ε πιεηνςεθία ησλ 

ιαζψλ γηα ηα αγφξηα εληνπίδεηαη ζηνλ ηνληζκφ (27%) θαη ηελ νξζνγξαθία (24%). 

Απηέο νη δχν θαηεγνξίεο θαηέρνπλ καδί ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ιαζψλ. Ηδηαίηεξα 

πξνβιεκαηηθέο είλαη θαη νη θαηεγνξίεο ηεο ζηίμεο (12%) θαη ησλ ξεκάησλ (10%). 

Ακέζσο κεηά, ζε αξθεηά κηθξφηεξν πνζνζηφ, αθνινπζνχλ νη θαηεγνξίεο ησλ 

νπζηαζηηθψλ (5%), ησλ άξζξσλ (4%) θαη ην ίδην πνζνζηφ ζπλαληάκε ζηηο θαηεγνξίεο 

ηνπ ιεμηινγίνπ (3%), ησλ ζπλδέζκσλ (3%), ησλ επηξξεκάησλ (3%) θαη ησλ επηζέησλ 

(3%). Σέινο, νη θαηεγνξίεο νη νπνίεο δε δπζθνιεχνπλ ηδηαίηεξα ηα αγφξηα είλαη ε 

ζχληαμε (2%), νη αλησλπκίεο (2%), νη πξνζέζεηο (1%) θαη ν πιάγηνο ιφγνο (1%). 
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            Γξάθεκα 18. Σα ιάζε ησλ θνξηηζηψλ Αιβαλφθσλσλ (πνζνζηφ) 

 

Σα ιάζε ησλ θνξηηζηψλ αλέξρνληαη ζηα 147 θαη ην πνζνζηφ ηνπο ζε θάζε θαηεγνξία 

θαίλεηαη ζην παξαπάλσ γξάθεκα. Όπσο θαη ζηα αγφξηα, έηζη θαη ζηα θνξίηζηα ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ιαζψλ εληνπίδεηαη ζηνλ ηνληζκφ (27%) θαη ηελ νξζνγξαθία 

(20%). Αθνινπζνχλ νη θαηεγνξίεο ηεο ζηίμεο (12%) θαη ησλ ξεκάησλ (8%). Γχν 

αθφκε αξθεηά πξνβιεκαηηθέο θαηεγνξίεο γηα ηα θνξίηζηα είλαη ηα νπζηαζηηθά θαη ηα 

άξζξα, ην πνζνζηφ ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ζην 6% θαη αθνινπζνχλ ην ιεμηιφγην (5%), 

ε ζχληαμε (4%), ηα επηξξήκαηα (4%) θαη νη πξνζέζεηο (3%). Οη θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο 

δελ παξαηεξνχληαη πνιιά ιάζε είλαη ηα επίζεηα (2%), νη αλησλπκίεο (2%) θαη νη 

ζχλδεζκνη (1%), ελψ ιάζε δελ εληνπίζηεθαλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ πιάγηνπ ιφγνπ (0%). 
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ΗΗ . 2.1. πζρεηίζεηο ιαζώλ 

Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ γξαθεκάησλ αθνινπζεί ε ζπζρέηηζε ησλ ιαζψλ αλάκεζα ζηηο δχν 

νκάδεο, ζηηο νπνίεο αλήθνπλ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ δχν θχισλ 

απφ θάζε νκάδα μερσξηζηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ ελφηεηα απηή ζα εμεηάζνπκε θαη ζα 

πξνζδηνξίζνπκε ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ νκάδσλ αλαθνξηθά κε ηα ιάζε ηνπο ζηνλ γξαπηφ 

ιφγν. 

            Γξάθεκα 19. Σα ιάζε ησλ καζεηψλ Ρνκά θαηά θχιν 

 

πγθξίλνληαο ηα ιάζε ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ, ζηελ εζλνπνιηηηζκηθή νκάδα 

ησλ Ρνκά, δηαπηζηψλνπκε φηη ζηα γξαπηά θείκελα ησλ αγνξηψλ αληρλεχνληαη 

πεξηζζφηεξα ιάζε απφ ηα αληίζηνηρα ησλ θνξηηζηψλ. Αλαιπηηθφηεξα, απφ ην ζχλνιν 

ησλ 802 ιαζψλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζην δείγκα καο, ηα αγφξηα έθαλαλ 440 ιάζε ελψ ηα 

θνξίηζηα 362.Απηφ πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη ζηηο ηέζζεξηο πξψηεο θαη πην 

ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο, απφ άπνςε ιαζψλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ παξνπζηάδεηαη ζηα 

αγφξηα. Αλαιπηηθφηεξα, ζηνλ ηνληζκφ παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηα 

δχν θχια δειαδή ηα ιάζε ησλ αγνξηψλ αλέξρνληαη ζηα 213 θαη ησλ θνξηηζηψλ ζηα 

158. ηελ θαηεγνξία ηεο νξζνγξαθίαο ηα αγφξηα έθαλαλ 67 ιάζε ελψ ηα θνξίηζηα 58. 
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Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηε ζηίμε κε ηα αγφξηα λα θηάλνπλ ηα 51 ιάζε θαη ηα θνξίηζηα 

ηα 42. Οκνίσο θαη ζηα ξήκαηα, ηα ιάζε ησλ αγνξηψλ αλέξρνληαη ζηα 33 θαη ησλ 

θνξηηζηψλ ζηα 27. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηελ θαηεγνξία ησλ επηζέησλ αιιάδνπλ 

ηα δεδνκέλα θαη απηφ δηφηη ηα ιάζε ησλ θνξηηζηψλ είλαη ηα δηπιάζηα απφ απηά ησλ 

αγνξηψλ (12 θαη 6 αληίζηνηρα). Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα θνξίηζηα ρξεζηκνπνίεζαλ 

πεξηζζφηεξα επίζεηα ζηηο εθζέζεηο ηνπο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε πεξηγξαθή, ζε 

αληίζεζε κε ηα αγφξηα πνπ ηα γξαπηά ηνπο ήηαλ πην θησρά σο πξνο ηελ θαηεγνξία 

απηή. ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο, φπσο παξαηεξνχκε, δελ ππάξρεη κεγάιε απφθιηζε 

αλάκεζα ζηα δχν θχια φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο αλησλπκίεο, ζηα επηξξήκαηα, ζηνπο 

ζπλδέζκνπο ή ζηε ζχληαμε. 

Χζηφζν, ζπζρεηίδνληαο ηηο γισζζηθέο πξαγκαηψζεηο ησλ καζεηψλ κε βηνινγηθνχο 

παξακέηξνπο, πνπ  ζηελ πεξίπησζή καο είλαη ην θχιν, δελ κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε 

κε ζηγνπξηά ζην γεγνλφο φηη ε παξάκεηξνο απηή είλαη ηέηνηαο δπλακηθφηεηαο, ψζηε λα 

επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηηο γισζζηθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. Παξφια απηά, ε 

δηαπίζησζε απηή κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηηο γισζζηθέο επηινγέο ησλ καζεηψλ θαη 

καζεηξηψλ, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ Σξηάξρε – Herrmann ( 2000 : 59 ), ηα θνξίηζηα 

δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα επηθνηλσλία κε παηδηά πνπ κηινχλ ηελ θπξίαξρε 

γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ, ελψ ηα αγφξηα απνθεχγνπλ ηελ εκπινθή ηνπο κε θπζηθνχο 

νκηιεηέο ηεο γιψζζαο ζηφρνπ εθθξάδνληαο ηελ πξνηίκεζή ηνπο πξνο ηνπο 

νκφγισζζνπο ζπλνκειίθνπο. Αθφκε, παιαηφηεξεο κειέηεο, ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή 

επίδνζε ησλ καζεηψλ, ηφληδαλ ηελ αλσηεξφηεηα ησλ θνξηηζηψλ έλαληη ησλ αγνξηψλ. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Ληάκπα (2001) θαη απηή ησλ Σνπξηνχξα, Μπαιή & 

Αιηηληαζηψηε (2008) επηβεβαηψζεθε ε ππφζεζε φηη ηα θνξίηζηα ππεξηεξνχλ έλαληη ησλ 

αγνξηψλ ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ηνπο ζην δεκνηηθφ. 
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                 Γξάθεκα 20. Σα ζπλνιηθά ιάζε ησλ Αιβαλφθσλσλ καζεηψλ θαηά θχιν 

 

Όζνλ αθνξά ηε κεηαλαζηεπηηθή νκάδα ησλ Αιβαλφθσλσλ παξαηεξνχκε φηη, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο ππάξρεη κεγάιε απφθιηζε αλάκεζα ζηα δχν θχια κε ηα 

πεξηζζφηεξα ιάζε λα εληνπίδνληαη θαη εδψ ζηα αγφξηα. Πην αλαιπηηθά, ζηηο 

θαηεγνξίεο φπνπ εληνπίδεηαη ε κεγαιχηεξε πιεηνςεθία ιαζψλ, ε απφθιηζε είλαη 

αξθεηά κεγάιε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ ηνληζκφ απφ ηα 120 ζπλνιηθά ιάζε ηα 80 

πξνέξρνληαη απφ ηα αγφξηα θαη ηα 40, δειαδή ηα κηζά, απφ ηα θνξίηζηα. ηελ 

θαηεγνξία ηεο νξζνγξαθίαο ηα ιάζε ησλ αγνξηψλ αλέξρνληαη ζηα 70 ελψ ησλ 

θνξηηζηψλ ζηα 30. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ θαηεγνξία ηεο ζηίμεο κε ηα αγφξηα λα 

θηάλνπλ ηα 35 ιάζε θαη ηα θνξίηζηα ηα 18. Οκνίσο θαη ζηα ξήκαηα, ηα ιάζε ησλ 

αγνξηψλ είλαη ζρεδφλ ηα δηπιάζηα απφ απηά ησλ θνξηηζηψλ (30 θαη 11 αληίζηνηρα). 

Απηφ πνπ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε είλαη φηη ζε θάπνηεο θαηεγνξίεο αλ θαη δελ έρνπλ 

εληνπηζηεί πνιιά ιάζε ζηα γξαπηά ησλ καζεηψλ σζηφζν, ε απφθιηζε ζπλερίδεη λα 

είλαη ζεκαληηθή αλάκεζα ζηα δχν θχια. Έηζη, βιέπνπκε φηη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

ζπλδέζκσλ ηα ζπλνιηθά ιάζε είλαη 12 απφ ηα νπνία ηα 10 πξνέξρνληαη απφ ηα αγφξηα 
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θαη κφλν ηα 2 απφ ηα θνξίηζηα. Αθφκε, ζηα επίζεηα απφ ηα 11 ιάζε ηα 8 είλαη ησλ 

αγνξηψλ θαη κφλν ηα 3 είλαη ησλ θνξηηζηψλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηα νπζηαζηηθά κε ηα 

αγφξηα λα θηάλνπλ ηα 14 ιάζε, ελψ ηα θνξίηζηα ηα 8 απφ ηα 22 ζπλνιηθά ιάζε. 

Παξαηεξψληαο ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο βιέπνπκε φηη ηα ιάζε είλαη ιίγα ζε αξηζκφ 

θαη ζρεδφλ κνηξάδνληαη αλάκεζα ζηα δχν θχια.  

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Ρνκά, έηζη θαη ζηνπο Αιβαλφθσλνπο δελ κπνξνχκε λα 

βαζηζηνχκε απφιπηα ζηνπο βηνινγηθνχο παξάγνληεο γηα λα θαηαιήμνπκε ζε αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα θαη εμέιημε ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

καζεηξηψλ. Δμάιινπ, νη γισζζηθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ είλαη απνηέιεζκα 

δηαθφξσλ παξαγφλησλ φπσο αηνκηθψλ, θνηλσληθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

ςπρνινγηθψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, δελ κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

ζην θχιν ησλ καζεηψλ γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

                   Γξάθεκα 21.  χγθξηζε ησλ ιαζψλ Ρνκά θαη Αιβαλφθσλσλ 

 

θνπφο ηεο έξεπλαο, φπσο έρνπκε πξναλαθέξεη,  δελ είλαη κφλν ε αλάιπζε ησλ ιαζψλ 

θαηά θχιν αιιά θαη ε ζχγθξηζε ησλ ιαζψλ ησλ δχν νκάδσλ πνπ ζπκκεηείραλ  ζηελ 

έξεπλα. Έηζη, ζην ηειεπηαίν γξάθεκα γίλεηαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε αλάκεζα ζηα ιάζε 
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ησλ δχν νκάδσλ, ησλ Ρνκά θαη ησλ Αιβαλφθσλσλ. Όπσο παξαηεξνχκε, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο ε  νκάδα πνπ ππεξέρεη ζηα ιάζε είλαη απηή ησλ Ρνκά (802 

ιάζε) έλαληη ησλ Αιβαλφθσλσλ (439 ιάζε). Ζ απφδεημε απηή επηβεβαηψλεη θαη ηελ 

αξρηθή καο ππφζεζε φηη δειαδή νη Ρνκά θάλνπλ πεξηζζφηεξα ιάζε απφ ηνπο 

Αιβαλφθσλνπο. Αλαιπηηθφηεξα, φπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα, ζηνλ ηνληζκφ ηα 

ιάζε ησλ Ρνκά θηάλνπλ ηα 371 ελψ ησλ Αιβαλφθσλσλ ηα 120. ηα γξαπηά ησλ Ρνκά 

παξαηεξήζεθε παληειήο έιιεηςε ηφλσλ αιιά θαη πνιιά ιάζε παξαηνληζκνχ έλαληη 

ησλ Αιβαλφθσλσλ, ζηα γξαπηά ησλ νπνίσλ παξαηεξήζεθε θπξίσο έιιεηςε ηφλσλ ζηηο 

ιέμεηο. Δπίζεο, ζηελ θαηεγνξία ηεο νξζνγξαθίαο ε πιεηνςεθία ησλ ιαζψλ αλήθεη 

ζηνπο Ρνκά, ρσξίο σζηφζν ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο λα είλαη κεγάιε. ηα 

γξαπηά ησλ Ρνκά εληνπίζηεθαλ 125 ιάζε θαη ησλ Αιβαλφθσλσλ 100 ιάζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζρεδφλ φια ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ζεκείσζαλ πνιιά ιάζε ζην 

ζέκα ησλ ιέμεσλ θαη ζηε ρξήζε κηθξψλ – θεθαιαίσλ γξακκάησλ είηε ζηα θχξηα 

νλφκαηα είηε ζηελ αξρή κηαο πξφηαζεο. Λίγα ιάζε εληνπίζηεθαλ ζηε ρξήζε ηνπ 

ηειηθνχ –λ, ηνπ ηειηθνχ – ο θαζψο θαη ζηε θσλεηηθή νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ. ηε 

ζηίμε παξαηεξήζεθαλ πνιιά ιάζε θαη απφ ηηο δχν νκάδεο κε ηα πεξηζζφηεξα λα 

αλήθνπλ ζηνπο Ρνκά έλαληη ησλ Αιβαλφθσλσλ (93 θαη 53 ιάζε αληίζηνηρα). Σα ιάζε 

εληνπίζηεθαλ ζηε ρξήζε ηνπ θφκκαηνο θαη ηεο ηειείαο. ηελ θαηεγνξία ησλ ξεκάησλ 

παξαηεξήζεθαλ πνιιά ιάζε απφ φια ζρεδφλ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο θαη ε δηαθνξά 

αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο είλαη θαλεξή (60 ησλ Ρνκά θαη 41 ησλ Αιβαλφθσλσλ).  Σα 

πεξηζζφηεξα ιάζε εληνπίζηεθαλ ζηηο θαηαιήμεηο ησλ ξεκάησλ ελψ νη Ρνκά 

παξνπζίαζαλ επηπιένλ ιάζε ζηε κνξθνινγία ησλ ξεκάησλ, ζηα βνεζεηηθά ξήκαηα, 

ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο ελεξγεηηθήο θαη παζεηηθήο κεηνρήο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

παξέιεηπαλ ην ξήκα  απφ ηνλ ιφγν ηνπο. Όζνλ αθνξά ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο, 

βιέπνπκε φηη, ζε νξηζκέλεο απφ απηέο, ν αξηζκφο ησλ ιαζψλ είλαη πεξίπνπ ν ίδηνο θαη 

ζηηο δχν νκάδεο φπσο ζηε ζχληαμε, ζηνλ πιάγην ιφγν θαη ζηηο αλησλπκίεο. Τπάξρνπλ, 

φκσο, θαη θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο νη Ρνκά παξνπζίαζαλ ιηγφηεξα ιάζε απφ ηνπο 

Αιβαλφθσλνπο αιιά ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο είλαη αζήκαληε. Σέηνηεο θαηεγνξίεο είλαη  

ηα άξζξα, ηα νπζηαζηηθά θαη νη πξνζέζεηο.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψλεηαη φηη νη Ρνκά είλαη πην επηξξεπείο ζηα 

γισζζηθά ιάζε απφ ηνπο Αιβαλφθσλνπο. Πηζαλφλ, έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

ζπκβαίλεη απηφ είλαη δηφηη ε κεηξηθή ηνπο γιψζζα δε δηαζέηεη αιθάβεην θαη σο εθ 

ηνχηνπ γλσξίδνπλ κφλν πξνθνξηθά ηε γιψζζα ηνπο. Απηφ ελδερνκέλσο λα δπζθνιεχεη 
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ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ κηα άιιε γιψζζα θαη ηδηαίηεξα ηνπο γισζζηθνχο θαλφλεο (π.ρ. 

γξακκαηηθν-ζπληαθηηθνχο) πνπ δηέπνπλ ηε γιψζζα απηή. Αθφκε, ζα ππνζηεξίδακε φηη, 

νη Ρνκά απνηεινχλ κηα κεηνλφηεηα αλζξψπσλ, νη νπνίνη αλ θαη ζπκβηψλνπλ κε άιινπο 

αλζξψπνπο σζηφζν, δηαηεξνχλ ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν δσήο, ηε δηθή ηνπο θνπιηνχξα θαη 

ηα δηθά ηνπο πνιηηηζκηθά ζηνηρεία. Οη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θπιήο απηήο 

επηβάιινπλ δηαθνξεηηθέο αξρέο θαη αμίεο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ θαη ηε ζηάζε ηνπο 

απέλαληη ζην ζρνιείν. Έηζη ηα παηδηά έξρνληαη ζην ζρνιείν κε ρακειφ κνξθσηηθφ 

θεθάιαην, κε ρακειέο πξνζδνθίεο θαη σο απνηέιεζκα, παξνπζηάδνπλ ρακειή ζρνιηθή 

επίδνζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη Αιβαλφθσλνη απνηεινχλ κηα νηθνλνκηθή 

κεηαλαζηεπηηθή κεηνλφηεηα, νη νπνίνη ιφγσ ηεο πνιχρξνλεο παξνπζίαο ηνπο ζηελ 

Διιάδα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα λα εληαρζνχλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία 

θαη θπζηθά λα  κάζνπλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηελ ειιεληθή γιψζζα. 
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ΗΗ. 3. Έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο 

ηελ παξνχζα ελφηεηα πξνρσξνχκε ζηνλ έιεγρν ησλ αξρηθψλ ππνζέζεσλ πνπ θάλακε 

ν νπνίνο ηψξα ζα γίλεη κε βάζε ηα εξεπλεηηθά καο επξήκαηα. 

χκθσλα κε ηελ πξψηε ππφζεζε, ηα γισζζηθά ιάζε πνπ θάλνπλ νη κεηνλνηηθνί 

καζεηέο αλήθνπλ ζην θσλνινγηθφ, κνξθνινγηθφ θαη ζπληαθηηθφ επίπεδν αλάιπζεο ηεο 

γιψζζαο. Λάζε δελ παξαηεξήζεθαλ ζην ζεκαζηνινγηθφ γισζζηθφ επίπεδν, φπσο 

αξρηθά είρακε ππνζέζεη. 

Ζ δεχηεξε ππφζεζε αλαθέξεηαη ζηα γισζζηθά ιάζε αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο. Σα 

δεδνκέλα ηεο έξεπλαο επηβεβαίσζαλ ηελ παξαπάλσ ππφζεζε κε ηνπο Ρνκά λα 

παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξα ιάζε ζηνλ γξαπηφ ιφγν απφ ηνπο Αιβαλφθσλνπο. ρεδφλ 

ζε φιεο ηηο γισζζηθέο θαηεγνξίεο, ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη Ρνκά 

ππεξέρνπλ ζηα ιάζε θαη ηδηαίηεξα ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ε απφθιηζε αλάκεζα ζηηο 

δχν νκάδεο ήηαλ κεγάιε.  

Ζ ζπζρέηηζε ησλ ιαζψλ κε ην θχιν ησλ καζεηψλ κάο νδήγεζε ζηελ επηβεβαίσζε ηεο 

ηξίηεο ππφζεζεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα αγφξηα θάλνπλ πεξηζζφηεξα ιάζε ζε 

ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα. Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα έδεημαλ φηη θαη ζηηο δχν νκάδεο ηα 

ιάζε ησλ αγνξηψλ ήηαλ πεξηζζφηεξα, θαη κε δηαθνξά ζε νξηζκέλεο γισζζηθέο 

θαηεγνξίεο, απφ απηά πνπ έθαλαλ ηα θνξίηζηα. 

Ζ ηέηαξηε ππφζεζε αλαθέξεηαη ζηα ιάζε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ απφζηαζε κεηαμχ 

ησλ δχν γισζζηθψλ ζπζηεκάησλ δειαδή ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ ππνθεηκέλσλ θαη 

ηεο γιψζζαο – ζηφρνπ. Όκσο, ιφγσ ηεο επηθαλεηαθήο καο γλψζεο ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο ησλ καζεηψλ θαη ηεο αδπλακίαο ζπδήηεζεο θαη αλάιπζεο ησλ ιαζψλ κε ηνπο 

ίδηνπο ηνπο καζεηέο, δελ κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε κε ζηγνπξηά φηη ε ππφζεζε απηή 

έρεη επηβεβαησζεί ή δηαςεπζζεί.  
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II. 4. πκπεξάζκαηα 

Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ ηεο έξεπλαο, αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα 

ζηα νπνία θαηαιήμακε ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο πνπ 

δπζθνιεχνπλ ηνπο Ρνκά θαη Αιβαλφθσλνπο καζεηέο/ηξηεο. 

 Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη γηα φινπο ηνπο 

κεηνλνηηθνχο καζεηέο νη πην πξνβιεκαηηθέο θαηεγνξίεο είλαη ν ηνληζκφο, ε 

νξζνγξαθία, ε ζηίμε θαη ην ξήκα. Σν πνζνζηφ ιαζψλ ζηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο 

δηαθνξνπνηείηαη αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο αιιά θαη ζηα δχν θχια. 

 χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο, ηφζν νη Αιβαλφθσλνη φζν 

θαη νη Ρνκά καζεηέο/ηξηεο δπζθνιεχνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο ίδηεο θαηεγνξίεο. 

Χζηφζν, δηαπηζηψζεθε φηη ε γισζζηθή επίδνζε ησλ Αιβαλφθσλσλ καζεηψλ είλαη 

θαιχηεξε απφ απηή ησλ Ρνκά.  

 ην ζχλνιν ησλ ιαζψλ παξαηεξήζεθε φηη θαη ζηηο δχν νκάδεο ηα θνξίηζηα 

παξνπζίαζαλ θαιχηεξεο γισζζηθέο επηδφζεηο απφ ηα αγφξηα. Χζηφζν, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, νη βηνινγηθνί παξάγνληεο δελ επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά 

ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ. Όπσο ππνζηεξίδνπλ θαη νη Αλησλνπνχινπ 

& Βαιεηφπνπινο (2003), νη νπνίνη αλέιπζαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ γηα 

ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ επάξθεηαο ηεο ειιελνκάζεηαο, ην θχιν θαη ε ειηθία δε 

θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ην πνζνζηφ επηηπρίαο ή απνηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο. 

 Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζην ζχλνιν ησλ γξαπηψλ εθζέζεσλ πνπ 

εμεηάζακε, ππήξραλ εθζέζεηο καζεηψλ ζηηο νπνίεο εληνπίζηεθαλ ειάρηζηα ιάζε ή 

θαη θαλέλα ιάζνο. Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη ηελ αλνκνηνγέλεηα σο πξνο ηε 

γισζζηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ. 

 

ε κηα ζπλνιηθή εθηίκεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ, ζα ππνζηεξίδακε φηη ην ιάζνο 

απνηειεί νπζηαζηηθά έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη κηαο θπζηνινγηθήο δηδαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ιεηηνπξγεί σο κέζν άληιεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ην επίπεδν 

γισζζνκάζεηαο ησλ καζεηψλ θαη σο εξγαιείν εχξεζεο δπζθνιηψλ ηηο νπνίεο 

αληηκεησπίδεη ν καζεηήο. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ ιάζνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 
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ζηνλ καζεηή λα ην αλαγλσξίζεη θαη λα ην δηνξζψζεη, ελψ ζηνλ δάζθαιν δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ιάζνο πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηηο δηδαθηηθέο ηνπ 

πξνζεγγίζεηο.  

Απηφ πνπ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε είλαη φηη ην ειιεληθφ ζρνιείν πξέπεη λα ζηαζεί 

αξσγφο δίπια ζηνπο καζεηέο απηνχο πξνζθέξνληάο ηνπο κηα πνηνηηθφηεξε εθπαίδεπζε. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ έρεη αιιάμεη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα θαη ε ειιεληθή γιψζζα απνηειεί πιένλ γηα πνιινχο καζεηέο ηε δεχηεξε 

γιψζζα. Απηφ δεκηνπξγεί ηελ αλαγθαηφηεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο λα αλαζεσξήζεη ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί θαη λα 

αλαπξνζαξκφζεη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

λα πηνζεηήζεη επέιηθηεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο αμηνπνηψληαο ην γισζζηθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ, ηε ιεηηνπξγηθή έληαμή ηνπο ζηελ ηάμε θαη ηελ εμαζθάιηζε ίζσλ 

επθαηξηψλ κάζεζεο πξνο φινπο αλεμαηξέησο ηνπο καζεηέο/ηξηεο. 
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Δπίινγνο 

ηηο κέξεο καο, ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο κεηαθίλεζεο πιεζπζκψλ, ε 

ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ θνηλνχ έρεη αιιάμεη θαηά πνιχ, κε απνηέιεζκα γηα έλα 

κεγάιν πνζνζηφ καζεηψλ ε ειιεληθή γιψζζα λα απνηειεί γηα απηνχο δεχηεξε 

γιψζζα. Δμαηηίαο απηήο ηεο θαηάζηαζεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα νη έξεπλεο θαη νη 

κειέηεο γηα ηε ζσζηή πξνζέγγηζε θαη ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ απηψλ έρνπλ 

απμεζεί πνιχ. ην πιαίζην απηνχ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ εληάζζεηαη θαη ε παξνχζα 

έξεπλα. 

Σα ιάζε ησλ καζεηψλ απνηεινχλ έλα πεδίν κε ηδηαίηεξν παηδαγσγηθφ ελδηαθέξνλ. 

Δπνκέλσο, βαζηθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε αλίρλεπζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο θχζεο 

ησλ γισζζηθψλ ιαζψλ ησλ κεηνλνηηθψλ καζεηψλ θαηά ηελ παξαγσγή γξαπηνχ 

ιφγνπ, βαζηδφκελνη ζην γξαπηφ πιηθφ ζρνιηθνχ πιεζπζκνχ πνπ καζαίλνπλ ηελ 

ειιεληθή σο δεχηεξε γιψζζα. 

Καη΄ αξράο, ζην πξψην κέξνο παξνπζηάζακε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο έξεπλάο 

καο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαιχζακε ηελ έλλνηα ηνπ ιάζνπο, σο ηελ πην ζεκαληηθή 

έλλνηα ηεο εξγαζίαο απηήο, παξνπζηάδνληαο ηηο ζεκαληηθφηεξεο ελλνηνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ γίλεη, ηηο βαζηθέο ηαμηλνκήζεηο ιαζψλ πνπ έρνπλ πξνηείλεη 

θαηά θαηξνχο πνιινί εξεπλεηέο,  θαζψο θαη ην θαηλφκελν ηεο δηαγιψζζαο. Αθφκε, 

έγηλε αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο γιψζζαο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Σα ππνθείκελα 

ηεο έξεπλαο, ηα γξαπηά ησλ νπνίσλ εμεηάζακε, απνηεινχλ δίγισζζα άηνκα θαη γηα 

ηνλ ιφγν απηφ έγηλε απνζαθήληζε ησλ φξσλ «δεχηεξε» θαη «μέλε» γιψζζα, εθηελήο 

αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο δηγισζζίαο θαη ην πψο απηή αληηκεησπίδεηαη ζην πιαίζην 

ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηελ παξνχζα εξγαζία είλαη θαη ν 

γξαπηφο ιφγνο, αθνχ εμεηάζακε γξαπηέο εθζέζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ. Έηζη, 

παξνπζηάζακε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαζψο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζηελ παξαγσγή ηνπ. Σέινο, έγηλε ιφγνο γηα ηελ εθκάζεζε 

ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο θαη ηε γισζζηθή θαη επηθνηλσληαθή 

ηθαλφηεηα, ηηο νπνίεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη καζεηέο κε ζθνπφ ηελ επηηπρή ζρνιηθή 

επίδνζή ηνπο. 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάζηεθε ε έξεπλα πνπ δηεμάρζεθε ζε γξαπηά 

θείκελα Αιβαλφθσλσλ θαη Ρνκά καζεηψλ/ηξηψλ, κε ζηφρν λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ 
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θαη λα αλαιπζνχλ ηα γισζζηθά ηνπο ιάζε. Αξρηθά, έγηλε ε  παξνπζίαζε ηεο 

κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ησλ θξηηεξίσλ κε ηα νπνία επηιέρζεθε ην δείγκα 

θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, ζα ππνζηεξίδακε 

φηη ε αλάιπζε ιαζψλ καο απνθαιχπηεη ηα δχζθνια ζεκεία θάζε γιψζζαο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα κάζνπλ κηα δεχηεξε γιψζζα. 

Σα ιάζε δε ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε επηθξηηηθή δηάζεζε αιιά κε ζεβαζκφ 

απέλαληη ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο δπζθνιίεο ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ. Σφζν ε 

αμηνιφγεζή ηνπο φζν θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο βνεζά ηνλ καζεηή θαηά ηε δηαδηθαζία 

εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο αιιά θαη ηνλ δάζθαιν λα αλαπξνζαξκφζεη ηηο δηδαθηηθέο 

ηνπ κεζφδνπο θαη λα βειηησζεί θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Πξσηίζησο, φκσο, 

ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη απηφ ην νπνίν πξέπεη λα αμηνπνηεί παξφκνηεο  

έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη θαη λα αιιάμεη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί. 

Έηζη, ζα βνεζήζεη πξσηίζησο ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην έξγν ηνπ θαη αθνινχζσο ηνλ 

καζεηή κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ παηδείαο πξνο φινπο ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο.  
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Δξσηεκαηνιόγην πνπ δηαλεκήζεθε ζηνπο Ρνκά καζεηέο 

 

Πξνθίι δίγισζζνπ καζεηή  

1.Φύιν 

 

Αγφξη               Κνξίηζη     

 

2.Ζιηθία ηνπ καζεηή/ηεο καζήηξηαο    ………….    

 

3.ε πνηα ηάμε θνηηάο  

 

Γ΄             Δ΄     Σ΄   

 

 

4.Πόζα ρξόληα θνηηάο ζην ειιεληθό ζρνιείν;   ……………. 

 

5.Πνύ γελλήζεθεο;   ………………………………………….. 

 

6.Γηάζηεκα παξακνλήο ζηελ Διιάδα   ………………… 

 

7.Έκαζεο ηηο δύν γιώζζεο (ειιεληθή θαη ξνκαλί) ηαπηόρξνλα; 

 

    Ναη    Όρη  

 

8. Αλ όρη, πνηα γιώζζα έκαζεο πξώηα; 

 

     ξνκαλί             ειιεληθή    

        

9.Πνηα γιώζζα έκαζεο αξγόηεξα σο δεύηεξε; 

 

    ξνκαλί    ειιεληθή      

 

10.ε πνηα ειηθία άξρηζεο λα καζαίλεηο ηε δεύηεξε γιώζζα;    ……………. 

 

 

11.Πώο έκαζεο ηε δεύηεξε γιώζζα; (π.ρ. νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ, επηθνηλσλία κε 

θπζηθνύο νκηιεηέο, θνίηεζε ζην ζρνιείν) 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………............................ 

12.Σώξα, πνηα από ηηο δύν γιώζζεο ρξεζηκνπνηείο πεξηζζόηεξν ζηελ θαζεκεξηλή ζνπ 

δσή (νηθνγέλεηα, θίινη, ζρνιείν)  θαη θαηέρεηο ζε κεγαιύηεξν βαζκό (θπξίαξρε 

γιώζζα);  
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………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

13. Δθηόο από ηελ θπξίαξρε γιώζζα πνπ έρεηο ηώξα, ηελ άιιε γιώζζα ηε 

ρξεζηκνπνηείο θαζόινπ; 

 

                          Ναη                                    Όρη     

 

 

Παξαηεξήζεηο : Παξαθαιψ πνιχ λα επηζπλάςεηε καδί κε ην θχιιν απηφ θαη κία ή δχν 

εθζέζεηο (ζθέθηνκαη θαη γξάθσ) ηνπ καζεηή/ηεο καζήηξηαο, θαζψο ε έξεπλα αλαθέξεηαη ζε 

αλάιπζε ιαζψλ. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο είλαη ζεκαληηθφ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη αγφξηα θαη 

θνξίηζηα, δηφηη πξφθεηηαη λα γίλεη ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ γξαπηψλ ηνπο. 

 αο επραξηζηψ πνιχ!!! 
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 Δξσηεκαηνιόγην πνπ δηαλεκήζεθε ζηνπο Αιβαλόθσλνπο καζεηέο 

 

Πξνθίι δίγισζζνπ καζεηή  

1.Φύιν 

 

Αγφξη               Κνξίηζη     

 

2.Ζιηθία ηνπ καζεηή/ηεο καζήηξηαο    ………….    

 

3.ε πνηα ηάμε θνηηάο 

 

Γ΄             Δ΄     Σ΄   

 

 

4.Πόζα ρξόληα θνηηάο ζην ειιεληθό ζρνιείν;   …………. 

 

5.Πνύ γελλήζεθεο;   ………………………………………….. 

 

6.Γηάζηεκα παξακνλήο ζηελ Διιάδα     ……………………. 

 

7.Έκαζεο ηηο δύν γιώζζεο (ειιεληθά θαη αιβαληθά) ηαπηόρξνλα; 

 

    Ναη    Όρη  

 

8. Αλ όρη, πνηα γιώζζα έκαζεο πξώηα; 

 

   αιβαληθά             ειιεληθά    

        

9.Πνηα γιώζζα έκαζεο αξγόηεξα σο δεύηεξε; 

 

 αιβαληθά    ειιεληθά      

 

10.ε πνηα ειηθία άξρηζεο λα καζαίλεηο ηε δεύηεξε γιώζζα;    ……………. 

 

 

11.Πώο έκαζεο ηε δεύηεξε γιώζζα; (π.ρ. νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ, επηθνηλσλία κε 

θπζηθνύο νκηιεηέο, θνίηεζε ζην ζρνιείν) 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………............................ 
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12.Ξέξεηο λα γξάθεηο ζηα αιβαληθά; 

 

    

Πνιύ                     Αξθεηά                     Διάρηζηα     Καζόινπ  

 

13.Σώξα, πνηα από ηηο δύν γιώζζεο ρξεζηκνπνηείο πεξηζζόηεξν ζηελ θαζεκεξηλή ζνπ 

δσή (νηθνγέλεηα, θίινη, ζρνιείν)  θαη θαηέρεηο ζε κεγαιύηεξν βαζκό (θπξίαξρε 

γιώζζα); 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

14.Δθηόο από ηελ θπξίαξρε γιώζζα πνπ έρεηο ηώξα, ηελ άιιε γιώζζα ηε 

ρξεζηκνπνηείο θαζόινπ; 

 

                          Ναη                                    Όρη   

 

 

 

Παξαηεξήζεηο : Παξαθαιψ πνιχ λα επηζπλάςεηε καδί κε ην θχιιν απηφ θαη κία ή δχν 

εθζέζεηο (ζθέθηνκαη θαη γξάθσ) ηνπ καζεηή/ηεο καζήηξηαο, θαζψο ε έξεπλα αλαθέξεηαη ζε 

αλάιπζε ιαζψλ. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο είλαη ζεκαληηθφ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη αγφξηα θαη 

θνξίηζηα, δηφηη πξφθεηηαη λα γίλεη ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ γξαπηψλ ηνπο. 

 αο επραξηζηψ πνιχ!!! 
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(Αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα  γξαπηώλ θεηκέλσλ ησλ Ρνκά καζεηώλ) 

1
ν 
γξαπηό θείκελν καζεηή 

 

2
ν 
γξαπηό θείκελν καζήηξηαο 
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3
ν
 γξαπηό θείκελν καζήηξηαο 
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4
ν
 γξαπηό θείκελν καζεηή 

 

 

5
ν
 γξαπηό θείκελν καζεηή 
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6
ν
 γξαπηό θείκελν καζήηξηαο 
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7
ν
 γξαπηό θείκελν καζήηξηαο 
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8
ν
 γξαπηό θείκελν καζεηή 

 

 

 

 

 

 



[121] 

 

(Αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα γξαπηώλ θεηκέλσλ ησλ Αιβαλόθσλσλ 

καζεηώλ) 

1
ν
 γξαπηό θείκελν καζεηή 
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2
ν
 γξαπηό θείκελν καζεηή 
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3
ν
 γξαπηό θείκελν καζήηξηαο  

 

 

4
ν
 γξαπηό θείκελν καζεηή 
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5
ν
 γξαπηό θείκελν καζήηξηαο 
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6
ν
 γξαπηό θείκελν καζήηξηαο 

 

 

 

7
ν
 γξαπηό θείκελν καζεηή 
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8
ν
 γξαπηό θείκελν καζεηή 

 

 

 

 


