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Περίληψη
Στην παρούσα διπλωματική εργασία, η οποία υλοποιείται μέσα από τη μελέτη δέκα
(10) περιπτώσεων δίγλωσσων νηπίων, επιδιώκεται να διερευνηθεί ο κίνδυνος
εμφάνισης δυσκολιών μάθησης και να αναδυθούν κάποιοι προγνωστικοί παράγοντες
που επιδρούν στη διαμόρφωση των γλωσσικών επιδόσεων του δίγλωσσου δείγματος.
Συγκεκριμένα, το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στους γλωσσικούς τομείς της
φωνολογίας, της λεξιλογικής γνώσης και της πραγματολογίας. Για την υλοποίηση της
ερευνητικής διαδικασίας χορηγήθηκε στα δίγλωσσα νήπια του δείγματος το
σταθμισμένο εργαλείο "Λογόμετρο" και επιπρόσθετα συλλέχθηκαν διάφορα στοιχεία
του διγλωσσικού προφίλ των νηπίων και των οικογενειών τους μέσα από δομημένες
συνεντεύξεις που απευθύνθηκαν στους γονείς των δεκα (10) δίγλωσσων παιδιών.
Μέσα από ποιοτική ανάλυση των δεδομένων φάνηκε ότι τα δίγλωσσα του δείγματος
παρουσίασαν κατά κύριο λόγο κίνδυνο για εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών στο
Δημοτικό στη λεξιλογική γνώση και τη φωνολογία, ενώ, αντίθετα, δεν παρουσίασαν
κίνδυνο για δυσκολίες μάθησης στην πραγματολογία. Παράλληλα, εντοπίστηκαν
συγκεκριμένοι παράγοντες από το διγλωσσικό προφίλ των νηπίων και των
οικογενειών τους, οι οποίοι επέδρασαν -κάποιοι θετικά και κάποιοι αρνητικά- στη
διαμόρφωση των γλωσσικών επιδόσεων στους τομείς που εξετάσαμε. Μάλιστα, οι
παράγοντες αυτοί είναι διαφορετικοί για κάθε τομέα γλωσσικής ανάπτυξης.

Λέξεις- κλειδιά: διγλωσσία, μαθησιακές δυσκολίες, δίγλωσσα νήπια, έγκαιρη
ανίχνευση, προγνωστικοί παράγοντες, «Λογόμετρο», μελέτες περίπτωσης
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Abstract
This diploma thesis, which presents the study of ten (10) case-studies of bilingual preschoolers, aims to explore the risk of developing learning difficulties and discover
some predictive factors that influence the linguistic performance of the bilingual
sample. In particular, the research interest focuses in the linguistic fields of
phonology, vocabulary knowledge and pragmatology. In order to implement the
research protocol, the bilingual pre-schoolers of the sample were provided with the
standardized linguistic test “Logometro” and additionally, several elements of the
bilingual profile of pre-schoolers and their families were collected through structured
interviews addressed to the parents of the ten (10) bilingual children. Through the
qualitative analysis of the data collected it was shown that the bilingual pre-schoolers
of the sample presented mainly the risk of developing learning difficulties in the
elementary school, in vocabulary knowledge and phonology, while on the contrary,
they did not present the risk of developing learning difficulties in pragmatology. At
the same time, specific factors were identified in the bilingual profile of the preschoolers and their families, which influenced -some positively and some negativelythe shaping of language performance in the areas we examined. Actually, these
factors are different for each area of linguistic development.

Key- words: bilingualism, learning difficulties, bilingual pre-schoolers, early
identification, predictive factors, “Logometro”, case studies
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Εισαγωγή
Η αξιολόγηση των γλωσσικών επιδόσεων των παιδιών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό
κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας, μιας και βοηθάει σημαντικά στην ανίχνευση
πιθανών δυσκολιών και, συνεπώς, στον σχεδιασμό κατάλληλης παρέμβασης, η οποία
υποστηρίζει την μαθησιακή πορεία του μαθητή. Τα τελευταία χρόνια, όμως,
παρατηρείται μία σημαντική αλλαγή στη σύνθεση του παγκόσμιου πληθυσμού
εξαιτίας των φαινομένων της μετανάστευσης που συνεχώς λαμβάνουν χώρα. Αυτό το
γεγονός θέτει στο προσκήνιο ζητήματα γλωσσικής αξιολόγησης δίγλωσσων
πληθυσμών και ανοίγει ένα ολόκληρο πεδίο επιστημονικής έρευνας που σχετίζεται με
σχετικά θέματα. Αν ληφθεί επίσης υπόψη και το γεγονός ότι για πολλά χρόνια οι όροι
«μαθησιακές δυσκολίες» και «διγλωσσία» ταυτίζονταν (Γρίβα και Στάμου, 2014),
γεγονός που συνοδευόταν με απόδοση των ίδιων δυσκολιών στις δύο ομάδες
πληθυσμού που χαρακτηρίζουν οι όροι αυτοί, γίνεται φανερό ότι επικρατεί μία
σύγχυση αναφορικά με τον προσδιορισμό και τη διαχείρισή τους. Μάλιστα, η
σύγχυση αυτή είναι εμφανής τόσο σε ερευνητικό, όσο και σε εκπαιδευτικό επίπεδο.
Αποτελεί, λοιπόν, ανάγκη και υποχρέωση η επικέντρωση σε ένα τόσο επίκαιρο
πρόβλημα και η προσπάθεια κατανόησής του, τουλάχιστον, αναζητώντας παράλληλα
και τρόπους που θα διευκολύνουν την, όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική, επίλυσή
του.
Αναφορικά με τη δομή της εργασίας, η διάρθρωσή της αποτελείται από δύο μέρη∙ το
θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο πρώτο μέρος, αρχικά προσδιορίζεται εννοιολογικά
η διγλωσσία ως όρος και γίνεται μία προσπάθεια ταξινόμησής της σε δύο μορφές που
θα μας απασχολήσουν στις μελέτες περιπτώσεών μας. Έπειτα, γίνεται προσπάθεια να
αποσαφηνιστούν ζητήματα σχετικά με τη διγλωσσική κατάκτηση, όπως αυτά
αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι μαθησιακές
δυσκολίες, όπου μελετώνται ζητήματα οριοθέτησης, καθώς και χαρακτηριστικά
αυτών. Μετά γίνεται μία βιβλιογραφική επισκόπηση ερευνών που επικεντρώνονται
σε θέματα διγλωσσίας και δυσκολιών μάθησης, όπου

εξάγονται κάποια

συμπεράσματα. Περνώντας αμέσως μετά στον όρο της αξιολόγησης, γίνεται εστίαση
της προσοχής στην έγκαιρη ανίχνευση και την αξιολόγηση δίγλωσσων πληθυσμών,
ζητήματα που αποτελούν τη βάση της αξιολογικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε.
Κατά την προσπάθεια προσέγγισης θεμάτων σχετικών με την αξιολόγηση
δίγλωσσων, γίνεται ιδιαίτερη νύξη στους τρόπους αξιολόγησης και στις δυσκολίες
6

τους, ενώ στο τέλος αναφέρονται διάφορα ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη.
Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, το ερευνητικό, γίνεται αναφορά στο μεθοδολογικό
πλαίσιο της εργασίας. Συγκεκριμένα, διατυπώνεται ο σκοπός, οι επιμέρους στόχοι,
τα ερευνητικά ερωτήματα, οι ερευνητικές υποθέσεις, η μεθοδολογική προσέγγιση, τα
μέσα συλλογής δεδομένων, το δείγμα, η ερευνητική διαδικασία, καθώς και οι
περιορισμοί. Στη συνέχεια, περιγράφονται οι δέκα (10) μελέτες περίπτωσης νηπίων
του δείγματος, αναλύονται οι επιδόσεις των παιδιών βάσει του προφίλ των
δίγλωσσων νηπίων, συζητούνται και ερμηνεύονται τα αποτελέσματα που εξάγονται
βάσει της σχετικής βιβλιογραφίας και αναφέρονται τα τελικά συμπεράσματα. Τέλος,
παρατίθενται οι βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συγγραφή
της εργασίας και το παράθεμα με τις ερωτήσεις της δομημένης συνέντευξης που
χορηγήθηκε στους γονείς των δίγλωσσων νηπίων του δείγματος.
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας αυτής θα γίνει προσπάθεια προσέγγισης του
ζητήματος της αξιολόγησης των δίγλωσσων πληθυσμών, μέσα από την κατανόηση
των δύο πυλώνων που το αποτελούν∙ αυτόν της διγλωσσίας και εκείνον της
αξιολόγησης. Ειδικότερα, αρχικά θα επιχειρηθεί η οριοθέτηση της έννοιας της
διγλωσσίας εστιάζοντας στην πορεία διγλωσσικής κατάκτησης που ακολουθούν τόσο
οι δίγλωσσοι πληθυσμοί παιδιών που από τη γέννησή τους έχουν έρθει σε επαφή με
δύο γλώσσες, όσο κι εκείνοι που εκτέθηκαν σε μία δεύτερη γλώσσα σε μεγαλύτερη
ηλικία. Μετά, θα αποσαφηνιστούν εννοιολογικά οι μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και ο
προσδιορισμός των χαρακτηριστικών που συνοδεύουν τους μαθητές που τις
εμφανίζουν. Στο επόμενο κεφάλαιο θα μελετηθεί η σχέση των μαθησιακών
δυσκολιών και της διγλωσσίας μέσα από μία βιβλιογραφική επισκόπηση του πεδίου,
προβαίνοντας έπειτα σε σχετικά συμπεράσματα. Στη συνέχεια, θα συζητηθεί η έννοια
της αξιολόγησης εστιάζοντας στην έγκαιρη ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών.
Κατόπιν, θα επισημανθούν θέματα που έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση
δίγλωσσων με τυπικές και άτυπες μεθόδους και θα εξεταστούν όλα εκείνα τα
ζητήματα που καλό είναι να λαμβάνονται υπόψη πριν πραγματοποιηθεί κάποια
αξιολόγηση ενός δίγλωσσου παιδιού.

1. Διγλωσσία
Κάποια παιδιά σε όλον τον κόσμο θα μεγαλώσουν διαμορφώνοντας ένα δίγλωσσο
προφίλ και άλλα ένα μονόγλωσσο και μάλιστα το πιο πιθανόν είναι το πρώτο (Baker,
2011). Ωστόσο, είναι γεγονός ότι τα δίγλωσσα παιδιά συνιστούν έναν ποικιλόμορφο
πληθυσμό έρευνας. Ακόμα και μεταξύ παιδιών που μιλούν την ίδια μειονοτική
γλώσσα, υπάρχει συστηματική ποικιλία στον χρόνο της μετανάστευσης, στην έκθεση
που έχουν στη μειονοτική αυτή γλώσσα και την κυρίαρχή τους, στη διδασκαλία, στο
επίπεδο γλωσσικής επάρκειας και στο μορφωτικό επίπεδο των γονέων. Φαίνεται,
λοιπόν, ότι ο προσδιορισμός του φαινομενικά σαφή όρου «διγλωσσία», εμπεριέχει
σύνθετα ψυχολογικά και κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη
γλωσσική συμπεριφορά του ατόμου (Butler & Hakuta, 2006).
Από τα παραπάνω, φαίνεται ότι πέρα από τη ρητή αναφορά σε δύο γλώσσες,
υπάρχουν πολλά στοιχεία ακόμα που πρέπει να αποσαφηνιστούν όταν γίνεται
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αναφορά στη διγλωσσία. Και αυτό, διότι η διγλωσσία είναι πράγματι πολύ δυναμική
και εμπεριέχει πολυδιάστατες και συνεχείς μεταβλητές (Butler & Hakuta, 2006). Για
τον λόγο αυτό, καθυστέρησε αρκετά να αναπτυχθεί ένας ενιαίος ορισμός, παρόλο που
το φαινόμενο με το οποίο τις περισσότερες φορές είναι συνυφασμένη η διγλωσσία (το
φαινόμενο της μετανάστευσης) είναι πολύ παλιό (Δαμανάκης, 2005).
Προχωρώντας σε ανασκόπηση της σύγχρονης ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας σχετικά
με την οριοθέτηση της διγλωσσίας, οι Brutt-Gliffler και Varghese (2004: 2)
διατύπωσαν τον εξής ορισμό: «Η διγλωσσία μπορεί να προσδιοριστεί ως ο ενδιάμεσος
γλωσσικός χώρος, ο οποίος γινόταν παραδοσιακά αντιληπτός ως αποτελούμενος από
διακριτές οντότητες, ως δύο ξεχωριστές γλώσσες. Τα δίγλωσσα άτομα μάς
υπενθυμίζουν ότι ο γλωσσικός χώρος αποτελεί μάλλον ένα συνεχές και ότι δεν είναι
μόνο οι γλώσσες, οι οποίες συγκατοικούν στον ίδιο χώρο, αλλά ένα μείγμα από
κουλτούρες και οπτικές γωνίες, το οποίο για κάποιους είναι ακατανόητο και για άλλους
ανησυχητικό».
Παράλληλα, οι Myers- Scotton (2006) και Wei (2007), δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην
ικανότητα του ατόμου να διεξαγάγει μία συνομιλία σε μία δεύτερη γλώσσα, ώστε να
θεωρείται δίγλωσσος. Συγκεκριμένα, η Myers-Scotton (2006: 44) προτείνει να
καθοριστεί ως διγλωσσία «η ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης δύο ή περισσότερων
γλωσσών, ώστε να διεξαχθεί μία καθημερινή (casual) συνομιλία», χωρίς όμως να θέτει
συγκεκριμένα όρια όσον αφορά την επάρκεια ή τον βαθμό στον οποίο ένας ομιλητής
μιλάει ή κατανοεί έναν άλλο ομιλητή. Στον ίδιο άξονα κινείται και ο ορισμός της Li
Wei (2007: 16), σύμφωνα με τον οποίο «δίγλωσσος θεωρείται κάποιος που μπορεί να
λειτουργήσει σε δύο γλώσσες μέσα στο πλαίσιο μιας συνομιλιακής αλληλεπίδρασης».
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να φτάσει κανείς στη διγλωσσία∙ μπορεί να γίνει από τη
γέννηση ενός ανθρώπου, είτε αργότερα, πράγμα πολύ πιο συχνό. Συγκεκριμένα,
μπορεί κάποιος να κατακτήσει δύο γλώσσες από νωρίς μέσα στο περιβάλλον του
σπιτιού του, μπορεί να κατακτήσει μία δεύτερη γλώσσα σε μία συγκεκριμένη
κοινότητα, σε ένα σχολείο και, ακόμα, ως ενήλικας, μέσω γλωσσικών μαθημάτων ή
μέσω ανεπίσημης αλληλεπίδρασης με άλλους (Baker, 2011). Ανάλογα με τη σειρά
κατάκτησης των γλωσσών και συγκεκριμένα ανάλογα με το αν η κατάκτηση των
γλωσσών γίνεται παράλληλα ή όχι, η διγλωσσία μπορεί να είναι είτε «ταυτόχρονη»,
είτε «διαδοχική». Η «ταυτόχρονη» διγλωσσία αναφέρεται «…στη συγχρονική
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κατάκτηση από το παιδί δύο γλωσσών σε πρώιμο στάδιο της ζωής του με φυσικό
τρόπο» (Τσοκαλίδου, 2012: 36). Η ταυτόχρονη διγλωσσία, με άλλα λόγια,
αναπτύσσεται όταν το παιδί από τη γέννησή του εκτίθεται σε δύο γλώσσες στο
οικογενειακό περιβάλλον (π.χ. σε περιπτώσεις που το παιδί προέρχεται από
οικογένεια μεικτού γάμου, σε περιπτώσεις που η γλώσσα των γονέων είναι
διαφορετική από την κυρίαρχη του περιβάλλοντος και οι γονείς αποφασίζουν να
εκθέσουν το παιδί τους από πολύ νωρίς και στις δύο γλώσσες κ.ά.). Σε περιπτώσεις
ταυτόχρονης διγλωσσίας, συνήθως δεν υπάρχει διαχωρισμός πρώτης και δεύτερης
γλώσσας του ατόμου, καθώς ο ταυτόχρονα δίγλωσσος έχει δύο «πρώτες γλώσσες»,
κάτι που ωστόσο δε συνεπάγεται ένα απόλυτα ίσο επίπεδο επάρκειας ή ότι οι δύο
αυτές γλώσσες θα παραμείνουν το ίδιο ισχυρές μελλοντικά (Τσοκαλίδου, 2012). Από
την άλλη πλευρά, η «διαδοχική διγλωσσία» «…αναφέρεται στην προσθήκη, σε
μεγαλύτερη ηλικία, μιας νέας γλωσσικής ποικιλίας στην ήδη υπάρχουσα του ατόμου»
(Edwards, 2006: 12). Αναφορικά με τον διαχωρισμό μεταξύ «ταυτόχρονης» και
«διαδοχικής» διγλωσσίας, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα όρια, αν και η ηλικία
κατάκτησης συχνά χρησιμοποιείται ως δείκτης οριοθέτησής τους (Baker, 2011). Με
άλλα λόγια, η «διαδοχική διγλωσσία» αφορά τις περιπτώσεις όπου η δεύτερη γλώσσα
(με την οποία έρχεται το παιδί σε επαφή) μαθαίνεται αφού έχει κατακτηθεί και
σταθεροποιηθεί σχετικά η πρώτη γλώσσα (Τσοκαλίδου, 2012), στην οποία έχει
εκτεθεί για τουλάχιστον τρία χρόνια (Genesee, Paradis & Crago, 2004).
Τα πρότυπα γλωσσικής κατάκτησης εμφανίζονται να είναι διαφορετικά για τα παιδιά
που μαθαίνουν τις γλώσσες διαδοχικά και γι’ αυτά που τη μαθαίνουν ταυτόχρονα
(Long, 2005). Για τον λόγο αυτόν, θα εξεταστούν ξεχωριστά παρακάτω.

1.1.Ταυτόχρονη διγλωσσία- κατάκτηση γλωσσών
Πολλές φορές κυριαρχεί η αντίληψη ότι η έκθεση ενός παιδιού σε γλωσσικά
ερεθίσματα δύο διαφορετικών γλωσσών από πολύ νωρίς μπορεί να φέρει αρνητικά
αποτελέσματα στη μετέπειτα ανάπτυξή του γενικά. Παρόλ’ αυτά, έχει παρατηρηθεί
ότι τα δίγλωσσα παιδιά κατά την ταυτόχρονη επαφή και αλληλεπίδραση με
διαφορετικά γραπτά συστήματα από πολύ μικρή ηλικία, κάθε άλλο παρά
μπερδεύονται, αφού τα γνωστικά οφέλη που αποκτούν είναι αρκετά (Kenner, Kress,
Al-Khatib, Kam & Tsai, 2004). Πιο αναλυτικά, η βρεφική διγλωσσία είναι φυσική
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και είναι διαπιστωμένο ότι τυπικά είναι ωφέλιμη γνωστικά, πολιτισμικά,
επικοινωνιακά και συμβάλλει στην επίτευξη υψηλών ακαδημαϊκών επιτευγμάτων.
Επίσης, είναι ένας πολύ καλός δείκτης για μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση
(Baker, 2011).
Το πώς πραγματοποιείται αυτή η κατάκτηση των δύο γλωσσών απ’ το παιδί έχει
απασχολήσει αρκετά τους ειδικούς τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, αναφορικά με
την ύπαρξη ενός ή δύο γλωσσικών συστημάτων στα ταυτόχρονα δίγλωσσα παιδιά,
υπάρχει αρκετή διαφωνία από τους ερευνητές. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι τα
ταυτόχρονα δίγλωσσα παιδιά περνούν ένα στάδιο κατά τη διαδικασία κατάκτησης
των γλωσσών, όπου τα δύο γλωσσικά ερεθίσματα συμπεριφέρονται σα να ήταν μέρος
μιας γλώσσας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους εισηγητές του μοντέλου της
Υπόθεσης του ενιαίου γλωσσικού συστήματος, Virginia Voltera και Traute Taeschner,
το συγχωνευμένο αυτό σύστημα συνδυάζει τις λέξεις και τους γραμματικούς κανόνες
από τα δίγλωσσα ερεθίσματα που δέχεται το παιδί. Έπειτα, οι λέξεις
διαφοροποιούνται σε δύο λεξιλόγια, αλλά οι γραμματικοί κανόνες παραμένουν ίδιοι
και για τις δύο γλώσσες. Τέλος, διαχωρίζεται το σύστημα των γραμματικών κανόνων
και πια το δίγλωσσο παιδί διαθέτει δύο ξεχωριστά γλωσσικά συστήματα, όπως και οι
δίγλωσσοι ενήλικες. Ο διαχωρισμός αυτός πραγματοποιείται κάποια στιγμή πριν από
τα τρία τους χρόνια (Voltera & Taeschner, 1978).
Αντίθετα, μία πιο σύγχρονη αντίληψη, αυτή της Υπόθεσης του διπλού γλωσσικού
συστήματος που εισήγαγε ο Genesee (1989), θέλει τα παιδιά που έρχονται σε επαφή
με δύο γλώσσες από τη γέννησή τους να διαθέτουν ξεχωριστά γλωσσικά συστήματα
από την αρχή της έκθεσής τους στις γλώσσες. Σύμφωνα μ’ αυτή την αντίληψη, τα
παιδιά με ταυτόχρονη έκθεση σε δύο γλώσσες δεν περνάνε ποτέ ένα στάδιο, όπου οι
γλωσσικές τους αναπαραστάσεις είναι ενοποιημένες και αργότερα διαχωρίζονται από
ένα σε δύο συστήματα.
Πριν την επιβεβαίωση της μίας θεωρίας και την απόρριψη της άλλης, θα γίνει πρώτα
μία μικρή ανασκόπηση στα ερευνητικά δεδομένα που αφορούν την ανάπτυξη ή μη
δύο γλωσσικών συστημάτων στα μικρά παιδιά. Αρχικά, οφείλει να επισημανθεί ότι
σύμφωνα με τον Baker, προϋπόθεση για την επιτυχή κατάκτηση δύο γλωσσών από τη
γέννηση, αποτελεί το να είναι τα παιδιά ικανά να διαφοροποιούν τις δύο γλώσσες
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μεταξύ τους και να αποθηκεύουν αποτελεσματικά τις δύο γλώσσες σε ό,τι έχει να
κάνει με την κατανόηση και με την ομιλία (Baker, 2011).
Ξεκινώντας μία σύντομη επισκόπηση στο θέμα αυτό, αποδεικνύεται ότι τα παιδιά
προσχολικής ηλικίας είναι ικανά να κατανοούν, να διαχωρίζουν και να ξεκαθαρίζουν
τις συμβάσεις και τους κανόνες των γλωσσικών συστημάτων (Kenner et al., 2004).
Πηγαίνοντας ακόμα πιο πίσω, έχει διαπιστωθεί ότι τα μωρά είναι βιολογικά έτοιμα,
ώστε να κατακτήσουν, να αποθηκεύσουν, και να διαφοροποιήσουν δύο ή
περισσότερες γλώσσες (De Houwer, 2009, in Baker, 2011). Μάλιστα, έχει φανεί
ερευνητικά ότι τα δίγλωσσα παιδιά (δύο χρονών ή ακόμα μικρότερα) γνωρίζουν ποια
γλώσσα θα μιλήσουν σε ποιον και σε ποια περίσταση (Meisel, 2006). Πιο αναλυτικά,
στους τελευταίους πέντε μήνες του δεύτερου χρόνου ζωής των παιδιών, οι δηλώσεις
τους ξεκινούν να ταιριάζουν με το πλαίσιο, στο οποίο χρησιμοποιείται η κάθε
γλώσσα (Deuchar & Quay, 2000, in Baker, 2011). Με άλλα λόγια, τα πολύ μικρά
παιδιά αλλάζουν και διαφοροποιούν εύκολα τις γλώσσες τους, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι δεν παρατηρούνται διαφορές από δίγλωσσο και δίγλωσσο (Baker, 2011).
Προχωρώντας σε πιο εξειδικευμένα κομμάτια της γλωσσικής ανάπτυξης, αναφορικά
με το κομμάτι της φωνολογίας, από πολύ μικρή ηλικία (κάτω από τα δύο έτη), η
παραγωγή και διάκριση των ήχων στις λέξεις των παιδιών δείχνει ότι έχουν δομήσει
ξεχωριστούς ήχους για καθεμία από δύο γλώσσες (Genesee et al., 2004). Οι
ταυτόχρονα δίγλωσσοι είναι ικανοί να αντιστοιχίζουν τα φωνήματα μιας γλώσσας με
τα φωνήματα μιας άλλης, κάνοντας με τον τρόπο αυτό διαγλωσσικές ταυτοποιήσεις
(Muysken, 2006). Επίσης, μεταβαίνοντας με τη γραμματική, σύμφωνα με έρευνα των
Paradis, Nicoladis και Genesee (2000) που πραγματοποιήθηκε σε γλωσσικό δείγμα 15
ταυτόχρονα δίγλωσσων παιδιών (γαλλόφωνων- αγγλόφωνων) ηλικίας 2-4 χρόνων, δε
βρέθηκαν ενδείξεις ότι τα παιδιά αυτά περνούν κάποιο στάδιο, κατά το οποίο έχουν
έναν ενιαίο κανόνα ως προς την τοποθέτηση του αρνητικού δείκτη για τον
σχηματισμό αρνήσεων. Συνεχίζοντας, στο κομμάτι του λεξιλογίου, υπάρχουν
εμπειρικές ενδείξεις που αποδεικνύουν ότι τα ταυτόχρονα δίγλωσσα παιδιά δομούν
δύο λεξιλόγια από την αρχή της κατάκτησης (Johnson & Lancaster, 1998).
Η πλειονότητα των ερευνητών θεωρούν ότι τα ταυτόχρονα δίγλωσσα παιδιά έχουν
δύο γλωσσικά συστήματα από πολύ νωρίς στην ανάπτυξή τους. Με άλλα λόγια, αυτό
σημαίνει ότι η γλώσσα του ανθρώπου είναι απόλυτα ικανή να ταξινομεί δίγλωσσα
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ερεθίσματα και να δομεί δύο γλωσσικά συστήματα και δε φαίνεται να υπάρχει ένα
στάδιο, όπου το γλωσσικό σύστημα των παιδιών υφίσταται διαφοροποίηση (Genesee
et al., 2004).
Συνολικά, τα ταυτόχρονα δίγλωσσα παιδιά ακολουθούν τα ίδια αναπτυξιακά στάδια
στη γλωσσική κατάκτηση με αυτά των μονόγλωσσων (David & Wei, 2005) και, όπως
έχει αναφερθεί, διαφοροποιούν τις δύο γλώσσες τους από νωρίς. Αυτό, όμως, δε
σημαίνει ότι τα δύο γλωσσικά συστήματα των παιδιών είναι εντελώς αυτόνομα
μεταξύ τους στην ανάπτυξη (Genesee et al., 2004). Επίσης, αυτό δε σημαίνει και ότι
τα δίγλωσσα παιδιά κατά τη γλωσσική τους ανάπτυξη δεν παράγουν κάποιες
μοναδικές αποκλίνουσες δομές που αντανακλούν τα δύο γλωσσικά συστήματα που
διαθέτουν (διαγλωσσική επιρροή).
Με άλλα λόγια, τα δίγλωσσα παιδιά μπορούν να παρουσιάσουν κάποιες
αποκλίνουσες δομές στον λόγο τους, οι οποίες τυπολογικά φαίνεται να
δημιουργούνται εξαιτίας των επιρροών της άλλης γλώσσας (Genesee et al., 2004).
Όμως, πέρα από τις ειδικές αυτές περιπτώσεις διαγλωσσικής επιρροής, αν γίνει
εστίαση στα κύρια αναπτυξιακά στάδια, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ
μονόγλωσσων και δίγλωσσων παιδιών που εξετάζουμε. Αυτό είναι κάτι που οι
δάσκαλοι, οι ειδικοί και οι γονείς καλό είναι να το γνωρίζουν (Genesee et al., 2004).
Μέσα από την ύπαρξη των επιρροών που μελετήσαμε, γίνεται αντιληπτό ότι τα
γλωσσικά συστήματα των δίγλωσσων είναι διαπερατά υπό την έννοια του ότι οι
διαδικασίες επεξεργασίας και στις δύο γλώσσες επηρεάζονται από την κατάκτηση και
χρήση των γλωσσών αυτών (Kroll & Dussias, 2006). Συνεπώς, οι δύο γλώσσες
αναπτύσσονται αυτόνομα και αλληλένδετα (Baker, 2011).

1.2.Διαδοχική διγλωσσία- κατάκτηση Γ2
Η διαδικασία εκμάθησης μιας Γ2 χρειάζεται τη δημιουργική, υπομονετική και
ευαίσθητη καθοδήγηση των δασκάλων και των μελών της οικογένειας, όπως επίσης
και δυνατότητες για καθημερινές αλληλεπιδράσεις στη νέα γλώσσα με συνομηλίκους.
Περιλαμβάνει επίσης πάρα πολλές εμπειρίες ακρόασης και αφομοίωσης των ήχων,
του ρυθμού και των λέξεων της νέας γλώσσας. Είναι μία διαδικασία γλωσσικής
κατάκτησης εφ’ όρου ζωής που μπορεί να λάβει χώρα στο σπίτι, στην κοινότητα και
στο σχολείο (Meier, 2004).
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Για μεγαλύτερα παιδιά, η εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας συνεχίζει να
περιλαμβάνει τις διαδικασίες κατάκτησης της φωνολογίας, του συντακτικού, της
σημασιολογίας και της πραγματολογίας στη Γ2 (Meier, 2004). Οι πτυχές της
φωνολογίας, μορφολογίας και γραμματικής στη γλωσσική ανάπτυξη ενός παιδιού
κατακτώνται στο πλαίσιο μιας αναπτυξιακής πορείας και μέσα σε συγκεκριμένα όρια
που έχουν να κάνουν με την ωρίμανση του ατόμου (Martin, 2009).
Μάλιστα, η ομιλία και η κατανόηση της Γ2 έχει πολλές ομοιότητες με τη μάθηση και
τη χρήση μίας Γ1. Τα παιδιά ανακαλύπτουν και χρησιμοποιούν την συνεχώς
αυξανόμενη γνώση τους για τη φωνολογία, το συντακτικό, τη σημασιολογία και την
πραγματολογία σε μία νέα γλώσσα. Ενσωματώνουν τη γνώση τους αυτή σε ό,τι
ενσυνείδητα ή ασυνείδητα γνωρίζουν σχετικά με τη χρήση της Γ1 τους. Σύμφωνα με
τον Meier, ο οποίος επικεντρώθηκε στην κατάκτηση της Αγγλικής ως Γ2, τα παιδιά
που μαθαίνουν ως Γ2 τα αγγλικά χρησιμοποιούν μία ποικιλία στρατηγικών για να
επικοινωνούν στη νέα γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, κατά την αρχική επαφή τους με
μία Γ2, για παράδειγμα, περνάνε μία περίοδο, κατά την οποία κρίνουν τους ήχους της
νέας γλώσσας και κατανοούν τι μπορούν να συνεχίσουν να λένε και έτσι κάνουν
χρήση της Γ1 τους, ώστε να κάνουν φίλους, να παίξουν και να συμμετέχουν
αποτελεσματικά σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Meier, 2004). Ουσιαστικά,
λοιπόν, αυτό αποτελεί μία γλωσσική στρατηγική γι’ αυτά.
Τι συμβαίνει σχετικά με τους γλωσσικούς μηχανισμούς λειτουργίας ενός διαδοχικά
δίγλωσσου;
Γενικά, όσον αφορά τους δίγλωσσους, ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι οι μηχανισμοί
λειτουργίας που εμπεριέχονται στον λόγο των δίγλωσσων ομιλητών συνεπάγονται
την ενεργοποίηση τόσο της γλώσσας που χρησιμοποιείται εκείνη τη στιγμή, όσο και
εκείνης που το δεδομένο επικοινωνιακό πλαίσιο δεν την περιλαμβάνει (Costa, 2006).
Με άλλα λόγια, όταν, για παράδειγμα, ένας δίγλωσσος καλείται να αναγνωρίσει
λέξεις σε κάποιο από τα δύο γλωσσικά του συστήματα, ακόμα και όταν οι λεξικοί
τύποι διαφέρουν μεταξύ των γλωσσών εξαιτίας της φύσης του γραπτού κώδικα ή
εξαιτίας του ότι μπορεί το ένα γλωσσικό του σύστημα να είναι διαφανές και το άλλο
αδιαφανές, και υπάρχει η πρόθεση να χρησιμοποιείται μία γλώσσα μόνη της, υπάρχει
και πάλι ενεργοποίηση όχι της γλώσσας- στόχου. Μάλιστα, ακόμα και όταν κάποιος
δίγλωσσος χρησιμοποιεί μεμονωμένα πάντα καθεμία από τις γλώσσες του, συμβαίνει
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και πάλι αυτή η ενεργοποίηση και των δύο γλωσσών σε κάθε ενέργεια, ακόμα και αν
αυτή απαιτεί τη χρήση μόνο της μίας γλώσσας. Συνεπώς, έχει διαπιστωθεί ότι όχι
μόνο η Γ1 επηρεάζει τη Γ2, αλλά και το αντίστροφο. Όμως, η κατεύθυνση αυτών των
επιρροών είναι τυπικά δυνατότερη από την κυρίαρχη γλώσσα στη μειονοτική. Οι
διαπιστώσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές για την κατανόηση της γλωσσικής
λειτουργίας και για την κατανόηση των συνεπειών της ηλικίας κατάκτησης μιας Γ2.
Σε ό,τι αφορά τις γλωσσικές αναπαραστάσεις, είναι σημαντικό να εξεταστούν επίσης,
ώστε να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο αποτυπώνεται το νόημα μεταξύ των
γλωσσών. Παραμένοντας στο ίδιο παράδειγμα, αυτό των λέξεων, είναι πιθανό οι
σημασιολογικές αναπαραστάσεις που έχουν δημιουργηθεί στη Γ2 να μεταφέρονται
απευθείας από τη Γ1. Αν και τα νοήματα για τις λέξεις στις δύο γλώσσες
αποτυπώνονται

για

να

διαμορφώσουν

ξεχωριστούς

λεξικούς

τύπους,

τα

χαρακτηριστικά πάνω στα οποία βασίζονται αυτές οι αποτυπώσεις φαίνεται να είναι
προσβάσιμα μεταξύ και των δύο γλωσσών (Kroll & Dussias, 2006).
Είναι γνωστό ότι δεν ακολουθούν όλοι οι εν δυνάμει δίγλωσσοι την ίδια πορεία
κατάκτησης μιας Γ2. Για τον λόγο αυτό κρίνεται ιδιαιτέρως σκόπιμο να γίνει
προσπάθεια παράθεσης των παραγόντων εκείνων, οι οποίοι επηρεάζουν την
κατάκτηση μιας Γ2 και, τελικά, διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα της γλωσσικής
επάρκειας ενός δίγλωσσου στη γλώσσα αυτή.
Αρχίζοντας, ο παράγοντας ηλικία είναι ένας από τις πιο πολυσυζητημένες μεταβλητές
για την εξήγηση των ατομικών διαφορών στην κατάκτηση μιας Γ2. Ενώ η κατάκτηση
της Γ1 συνήθως ξεκινά την ίδια χρονική στιγμή για όλους τους ανθρώπους (δηλαδή
τη γέννηση), υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία αναφορικά με το πότε τα άτομα ξεκινούν
να μαθαίνουν μία Γ2 (Butler & Hakuta, 2006). Η ηλικία της πρώτης έκθεσης στη Γ2
φαίνεται να περιορίζει την κυριαρχία σε συγκεκριμένους τομείς της γλώσσας και όχι
σε άλλους (Butler & Hakuta, 2006).
Για τον λόγο αυτό, πολλοί ερευνητές υποστήριξαν ότι υπάρχει μία κρίσιμη περίοδος
στη ζωή του ανθρώπου, μέσα στην οποία αν έρθει σε συστηματική επαφή με μία
άλλη γλώσσα, μεγιστοποιείται ο βαθμός κατάκτησής της. Οι ερευνητές που
υποστήριξαν την ύπαρξη της κρίσιμης περιόδου για την κατάκτηση της Γ2 έδειξαν ότι
υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας που φτάνει κάποιος στην χώρα όπου
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ομιλείται η γλώσσα- στόχος και την επίδοση σε συγκεκριμένους τομείς (Butler &
Hakuta, 2006).
Αναφορικά με το ζήτημα αυτό, υπάρχει μία ουσιαστική διαφωνία σχετικά με το αν
υπάρχει αυτή η λεγόμενη κρίσιμη περίοδος ή όχι. Γενικά, πολλές εμπειρικές έρευνες
διαπιστώνουν ότι παρουσιάζεται μία πτώση στην επίδοση μιας δεδομένης Γ2 σε
συγκεκριμένους τομείς αυτής σε μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους που τη
μαθαίνουν. Το ζήτημα είναι το αν, αυτή η διαφορά στην επίδοση που παρατηρείται,
μπορεί να αποδοθεί ή όχι στην ύπαρξη μιας κρίσιμης περιόδου, όπου μεγιστοποιείται
η επίδοση κατά την εκμάθηση μιας Γ2 και το αν είναι πραγματικά δυνατό για τους
μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους να κατακτήσουν επάρκεια σε μια Γ2 σε επίπεδο
φυσικού ομιλητή (Butler & Hakuta, 2006). Σε ό,τι έχει να κάνει με την τελική
κατάκτηση μιας Γ2, κάποιες έρευνες, όπως αυτές των Bongaerts, Mennen και van der
Silk (2000) και του DeKeyser (2000), έδειξαν ότι οι ενήλικες μπορούν να
κατακτήσουν επιτυχώς μία Γ21, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχουν κι άλλοι
παράγοντες που καθορίζουν την τελική κατάκτηση μιας Γ2, όπως η εντατική
διδασκαλία, τα υψηλά κίνητρα, τα συνεχή ερεθίσματα (Bongaerts, 1999). Επίσης, οι
ατομικές ικανότητες, όπως για παράδειγμα τα υψηλά επίπεδα αναλυτικών
ικανοτήτων, όπως εντόπισε στην έρευνα του ο DeKeyser (2000), διαδραματίζουν
καθοριστικό ρόλο στην εκμάθηση μιας Γ2.
Με άλλα λόγια, τα δεδομένα για την ύπαρξη ή μη της κρίσιμης περιόδου είναι αρκετά
συγκεχυμένα. Έτσι, η ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει μία κρίσιμη περίοδος για την
κατάκτηση μιας Γ2 δεν έχει απαντηθεί επαρκώς ακόμη (Butler & Hakuta, 2006).
Σε ό,τι αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν την εκμάθηση μιας Γ2, θα γίνει
αναφορά επίσης και στον παράγοντα γλωσσικό σύστημα της Γ1 και συγκεκριμένα στα
τυπολογικά χαρακτηριστικά που αυτό παρουσιάζει. Είναι γνωστό ότι η Γ1 μπορεί να
επηρεάσει την κατάκτηση της Γ2 του παιδιού (Owens, 2004). Πιο αναλυτικά, αν
κάποιος μαθαίνει μία Γ2 που είναι τυπολογικά διαφορετική από την Γ1 του, μπορεί
να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να κατακτήσει αυτή τη Γ2 από να
κατακτούσε μία γλώσσα που είναι όμοια με τη Γ1 του. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η
γλωσσική απόσταση επηρεάζει τον ρυθμό της μάθησης. Όσο μεγαλύτερη είναι η
1

Γενικά, η κατάκτηση μιας Γ2 από ενήλικες δίνει περισσότερο έμφαση στην εκμάθηση κανόνων, μέσα
από τους οποίους γίνονται γενικεύσεις, ενώ τα παιδιά κάνουν δικές τους γενικεύσεις μέσα από τη
χρήση της γλώσσας στο πλαίσιο που την ακούν (Owens, 2004).
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απόσταση μεταξύ δύο γλωσσών, τόσο περισσότερο χρονικό διάστημα χρειάζεται για
να πραγματοποιηθεί η εκμάθησή της (Butler & Hakuta, 2006).
Το κατά πόσο επιδρά η Γ1 στην εκμάθηση της Γ2 έχει επίσης να κάνει με τον βαθμό
κατάκτησης της Γ1 που έχει προηγηθεί. Συγκεκριμένα, μία σειρά ερευνών έχει δείξει
ότι οι δεξιότητες που συνδέονται με την ακαδημαϊκή γλωσσική επάρκεια, οι οποίες
έχουν αναπτυχθεί στη Γ1, σχετίζονται με εκείνες στη Γ2 (Butler & Hakuta, 2006).
Στη διαδοχική διγλωσσία, με άλλα λόγια, πολλές ακαδημαϊκές και γλωσσικές
δεξιότητες που έχει κατακτήσει το παιδί στη μειονοτική του γλώσσα, με την οποία
έρχεται πρώτα σε επαφή, μεταφέρονται σχετικά εύκολα στην κυρίαρχη γλώσσα, της
οποίας, με τον τρόπο αυτό, η κατάκτηση διευκολύνεται (Edwards, 2009. Baker,
2011). Όσον αφορά μάλιστα την αναδυόμενη κατάκτηση του γραμματισμού μεταξύ
δίγλωσσων,

έχει

διαπιστωθεί

ότι

υπάρχουν

συνδέσεις

μεταξύ

ποικιλίας

υποδεξιοτήτων γραμματισμού στη Γ1 και Γ2 και συγκεκριμένα στο προσληπτικό
λεξιλόγιο, στη γνώση της μορφολογίας, στην αναγνώριση των λέξεων και στην
κατανόηση κειμένου (Butler & Hakuta, 2006). Η μειονοτική γλώσσα και οι
δεξιότητες που έχουν αναπτυχθεί σ’ αυτήν, δηλαδή, είναι επί της ουσίας μία πηγή για
τα δίγλωσσα παιδιά, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να μεταφερθεί, ώστε να
διευκολυνθεί η κατάκτηση της κυρίαρχης γλώσσας και του γραμματισμού της (Baker,
2011. Edwards, 2009). Συγκεκριμένα, όταν ο διγραμματισμός ενθαρρύνεται σε παιδιά
γλωσσικών μειονοτήτων, οι δεξιότητες γραμματισμού και οι στρατηγικές της
μειονοτικής γλώσσας παρατηρείται ότι μεταφέρονται στην κυρίαρχη. Για τον λόγο
αυτό, τα επίπεδα γραμματισμού στο σπίτι επηρεάζουν την κατάκτηση της Γ2 (Owens,
2004). Για παράδειγμα, ένας μαθητής που έχει μάθει τη συσχέτιση μεταξύ
γραμμάτων και φθόγγων στη μειονοτική του γλώσσα, μπορεί να χρησιμοποιήσει την
κατανόηση αυτή άμεσα κατά την εκμάθηση της κυρίαρχης∙ δε χρειάζεται δηλαδή να
ξαναδιδαχθεί την ύπαρξη αυτής της σχέσης. Μεταγλωσσική επίγνωση σαν κι αυτή
καθιστά τον δίγλωσσο μαθητή σε πλεονεκτική θέση για την κατανόηση εσωτερικών
λειτουργιών της γλώσσας, όπως αυτή που περιγράφηκε. Όσον αφορά γραπτά
συστήματα που παρουσιάζουν αρκετές διαφορές μεταξύ τους (φωνημικά, συλλαβικά,
συστήματα που αναπαρίστανται γραπτά με μορφήματα), μία τέτοια μεταφορά μπορεί
να λάβει χώρα πάνω σε άλλους τομείς που αφορούν τη γλώσσα, όπως γενικότερες
στρατηγικές κατανόησης, συνήθειες και στάσεις, γνώση πάνω στη δομή και τη
λειτουργία των κειμένων, γνωστικές λειτουργίες κ.ά. (Baker, 2011. Edwards, 2009,).
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Δυστυχώς, όμως, παιδιά που ανήκουν σε μία γλωσσική μειονότητα σε μία δεδομένη
κοινωνία και μαθαίνουν μία Γ2 που είναι κυρίαρχη, βρίσκονται συνήθως σε
αφαιρετικά δίγλωσσα περιβάλλοντα και η τελική διγλωσσική επάρκειά τους είναι
χαμηλή. Συγκεκριμένα, πολλές φορές, η Γ1 γλώσσα του παιδιού θεωρείται εμπόδιο
στην κατάκτηση της κυρίαρχης Γ2 και δείκτης κατωτερότητας της μειονοτικής
ομάδας στην οποία ανήκει το παιδί, με αποτέλεσμα η Γ1 τελικά να εγκαταλείπεται.
Οι γονείς και όλοι όσοι μιλούν τη μειονοτική Γ1 σταματούν να παρέχουν στο παιδί
πλούσια γλωσσικά ερεθίσματα, καθώς δυσκολεύονται να αλληλεπιδράσουν με το
παιδί τους σε μία γλώσσα που δεν κατέχουν πλήρως. Ως αποτέλεσμα, η διγλωσσία
του παιδιού υποτιμάται και δεν υπάρχουν πλούσια γλωσσικά ερεθίσματα που είναι
ιδιαίτερα σημαντικά για την πλήρη γλωσσική κατάσταση. Έτσι, τα ακαδημαϊκά
πλεονεκτήματα τα οποία μπορεί να έχει στη διάθεσή του ένας δίγλωσσος όταν έχει
κατακτήσει ένα σημαντικό επίπεδο επάρκειας στη Γ1 του, τα οποία θα το βοηθήσουν
στην κατάκτηση της Γ2, διακινδυνεύονται επίσης. Ως εκ τούτου, υπάρχουν
σημαντικοί γνωστικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοπολιτισμικοί λόγοι που προωθούν
τη διατήρηση της Γ1, καθώς τελικά είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για τα παιδιά γλωσσικών
μειονοτήτων (Genesee et al., 2004). Σύμφωνα με την υπόθεση περί αλληλεξάρτησης
των γλωσσών που εισήγαγε ο Cummins, εξάλλου, οι ακαδημαϊκές δεξιότητες της Γ1
μπορούν να βοηθήσουν στις αντίστοιχες της Γ2, κάτι που καταδεικνύει ότι τα παιδιά
με υψηλά ανεπτυγμένες δεξιότητες σε τομείς που είναι σχετικοί με την εκπαίδευση
λαμβάνουν τα οφέλη αυτής της γνώσης στις επιδόσεις τους στη Γ2 στο σχολείο
(Cummins, 2005. Owens, 2004).
Συχνά θεωρείται ότι όσο περισσότερο εκτίθεται κάποιος διαδοχικά αναδυόμενα
δίγλωσσος σε γλωσσικά περιβάλλοντα όπου ομιλείται η Γ2 του, τόσο πιο εύκολα και
γρήγορα την κατακτά2. Παρόλ’ αυτά, έχει διαπιστωθεί ότι η ποσότητα της έκθεσης
στη Γ2 δεν αποτελεί πάντα ξεκάθαρο παράγοντα που καθορίζει το πόσο ανεπτυγμένο
θα είναι το κάθε παιδί. Αντίθετα, η ποιότητα και όχι η ποσότητα της έκθεσης τελικά
μάλλον συνδέεται περισσότερο με τον ρυθμό κατάκτησης της Γ2. Όμως, δεν υπάρχει
εύκολος τρόπος να μετρηθεί η ποιότητα της έκθεσης. (Genesee et al., 2004). Στο

2

Η αντίληψη αυτή επί της ουσίας αποτελεί την υπόθεση της μέγιστης δυνατής έκθεσης στη γλώσσαστόχο. Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση, αν θέλουμε ένα παιδί να μάθει γρήγορα και αποτελεσματικά
τη γλώσσα- στόχο, τότε θα πρέπει να εκθέσουμε αυτό το παιδί όσο το δυνατόν περισσότερο σ’ αυτή
τη γλώσσα (Σκούρτου, 2011). Η υπόθεση έχει αμφισβητηθεί από πολλούς ερευνητές της διγλωσσίας
(Cummins, Gogolin, Skutnabb-Kangas) (Σκούρτου, 2011).
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σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει ποιοτική
έκθεση στη Γ2 για την κατάκτησή της, δε σημαίνει ότι ο χρόνος που αφιερώνεται στη
Γ1 εμποδίζει την προσπάθεια αυτή. Αντίθετα, η χρήση της Γ1 θα πρέπει να
ενθαρρύνεται για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης της Γ2
(Genesee et al., 2004).
Γεγονός αποτελεί ότι υπάρχουν μεγάλες ατομικές διαφορές μεταξύ παιδιών σχετικά
με το πόσο γρήγορα μαθαίνουν μία Γ2. Παραδείγματος χάρη, κάποια παιδιά μπορούν
να αντεπεξέρχονται σε μία συζήτηση εύκολα μετά από ένα σχολικό έτος έκθεσης στη
Γ2, αλλά άλλα μπορεί απλώς να ξεκινούν να μιλούν τη γλώσσα μετά από το χρονικό
αυτό διάστημα (Genesee et al., 2004). Γι’ αυτό, κρίνεται σημαντικό να
αναγνωρίζονται οι παράγοντες που συνεισφέρουν στις ατομικές διαφοροποιήσεις
κατά τη γλωσσική εκμάθηση και έχουμε ήδη αναφέρει, δηλαδή η ηλικία και ο ρόλος
της Γ1 (Butler & Hakuta, 2006). Εκτός απ’ αυτούς, όμως, υπάρχουν κι άλλα ατομικά
χαρακτηριστικά που καθορίζουν το πόσο γρήγορα θα μάθει ένα παιδί τη Γ2, τα οποία
έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα και την κοινωνική του συμπεριφορά και τη
γλωσσική ικανότητα3 του παιδιού (Genesee et al., 2004). Επίσης, παράγοντες που
επηρεάζουν την επάρκεια στη Γ2 είναι ατομικά χαρακτηριστικά, όπως η ευφυΐα, το
μαθησιακό στιλ και το άγχος κάποιου (Owens, 2004).
Όμως, δεν είναι ξεκάθαρο αν οι διαφοροποιήσεις στην επίδοση έχουν να κάνουν μόνο
με βιολογικούς παράγοντες ή όχι, δεδομένου ότι η ηλικία είναι στενά συνδεδεμένη με
άλλους ψυχολογικούς και κοινωνικοπολιτισμικούς παράγοντες, όπως η εκπαίδευση
και το περιβάλλον μάθησης (Butler & Hakuta, 2006). Μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί
παράγοντες, φαίνεται να έχουν την πιο άμεση επίδραση στους διάφορους γλωσσικούς
τομείς που αναπτύσσονται σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια (Butler & Hakuta,
2006).
Ακόμα, σημαντικοί κοινωνικο-πολιτισμικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα
αποτελέσματα της κατάκτησης της Γ2 είναι η ταυτότητα, το κίνητρο και οι στάσεις
απέναντι σε μία Γχ (Batler & Hakuta, 2006. Genesee et al., 2004).
3

Η γλωσσική ικανότητα (language aptitude) είναι διαφορετική από την ευφυΐα του παιδιού, η οποία
έχει περισσότερο να κάνει με δεξιότητες γραμματισμού παρά με προφορικές δεξιότητες σε μία Γ2 και
συμπεριλαμβάνει δεξιότητες που έχουν να κάνουν με το πόσο γρήγορα και με αυξημένη ακρίβεια
κάποιος αποκωδικοποιεί μη οικείο προς αυτόν λόγο σε φωνημικά τεμάχια και μέρη του λόγου (π.χ.
ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα). Θεωρείται ότι είναι μία εγγενής και όχι κατεκτημένη μέσω της μάθησης
ικανότητα. (Genesee et al., 2004).
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Όσον αφορά τις στάσεις, γενικά έχει βρεθεί ότι οι θετικές στάσεις σχετίζονται με
υψηλότερες επιδόσεις στη Γ2 (Butler & Hakuta, 2006. Owens, 2004). Η σχέση
μεταξύ των στάσεων και της επίδοσης σε μια Γ2 είναι αμφίδρομη: εκείνοι που έχουν
θετικές στάσεις μάλλον θα αποκτήσουν καλύτερα επιτεύγματα και αντίστροφα τα
υψηλά επιτεύγματα επίσης συνεισφέρουν στη διαμόρφωση μιας πιο θετικής στάσης
(McLaughlin, 1987, in Butler & Hakuta, 2006). Παρόλ’ αυτά, λίγα γνωρίζουμε
σχετικά με το πώς αυτοί που μαθαίνουν μία Γ2 διαμορφώνουν αντιλήψεις, πώς οι
αντιλήψεις τους μπορεί ν’ αλλάζουν με τον χρόνο και το πώς αυτές οι αντιλήψεις
μπορούν να επηρεάσουν την κατάκτηση της Γ2 σε πληθώρα κοινωνικο-πολιτισμικών
περιβαλλόντων (Butler & Hakuta, 2006). Κάθε παράγοντας επηρεάζεται από τις
κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες του πλαισίου.
Γενικότερα, η αξία που προσδίδει μία κοινωνία στη Γ1 και στη Γ2 κάποιου
ανθρώπου, επηρεάζει τον βαθμό κατάκτησης, χρήσης και διατήρησης και των δύο
γλωσσών του (Butler & Gutierrez, 2003. Butler & Hakuta, 2006). Όμως, ο βαθμός
στον οποίο μία στάση για μία γλώσσα (Γχ) θα επηρεάσει το κατά πόσο καλά θα μάθει
κάποιος αυτή τη γλώσσα (Γχ), έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη γλώσσα, για την
οποία γίνεται λόγος. Με άλλα λόγια, σε μέρη όπου υπάρχει μία ιδιαίτερα έντονη
απαίτηση για αφομοίωση μέσα στην κυρίαρχη κοινωνία, οι διαφορές μεταξύ των
αντιλήψεων απέναντι στην κυρίαρχη γλώσσα ίσως δεν έχουν τόσο μεγάλη επίδραση
όσον αφορά την κατάκτησή της, ενώ οι αντιλήψεις απέναντι στη μειονοτική γλώσσα
και την κουλτούρας της μπορεί να έχουν μεγαλύτερη επίδραση πάνω στη χρήση της
μειονοτικής (Butler & Hakuta, 2006). Αυτές, όμως, αναπτύσσονται σε ένα δεδομένο
πλαίσιο μάθησης, το οποίο έχει εμποτιστεί από τα κοινωνικοπολιτισμικά δεδομένα
της κοινωνίας μέσα στην οποία ενυπάρχει. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα που
υπάρχουν σχετικά με τους διάφορους κοινωνικοπολιτισμικούς και ψυχολογικούς
παράγοντες, όπως οι στάσεις και τα κίνητρα και το πώς επηρεάζουν την εκμάθηση
μιας Γ2, διαφοροποιούνται ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα η
μάθηση (Butler & Hakuta, 2006). Μάλιστα, ο ρόλος του πλαισίου είναι τόσο ισχυρός,
που, ακόμα και οι διαγλωσσικές επιρροές μεταξύ Γ1 και Γ2 που έχουμε δει ότι
συμβαίνουν, εξαρτώνται από το πλαίσιο που υπάρχει κάθε φορά.
Το γεγονός αυτό είναι απολύτως αναμενόμενο, μιας και η γλωσσική κατάκτηση ως
διαδικασία νοηματοδοτείται και λαμβάνει χώρα με συγκεκριμένο τρόπο σε διάφορες
κοινότητες, κοινωνίες και πολιτισμούς (Owens, 2004) και η γλωσσική ανάπτυξη
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μπορεί να θεωρηθεί ως διαδικασία επιπολιτισμού (Butler & Hakuta, 2006). Έτσι,
εξαιρετικά σημαντική κρίνεται η εξέταση του κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου,
στο οποίο τα παιδιά κατακτούν τις γλώσσες τους. Και αυτό, διότι, κάθε κατάκτηση
της γλώσσας, ακόμα κι αυτή που λαμβάνει χώρα μέσα στο σπίτι και ξεκινά από τα
πρώτα χρόνια του παιδιού, δεν είναι απομονωμένη από το ευρύτερο πλαίσιο.
Συμβαίνει μέσα σε μία κοινότητα, χώρα και κουλτούρα, γεγονός που εμποτίζει την
κατάκτηση αυτή με συγκεκριμένες προσδοκίες, πιέσεις και πολιτικές (Baker, 2011).
Κρίνοντας λοιπόν από τα παραπάνω, φάνηκε ότι η επίδραση των κοινωνικοπολιτισμικών παραγόντων πάνω στα αποτελέσματα της Γ2 και των μηχανισμών της
είναι πολύ ισχυρή και περίπλοκη και γι’ αυτό είναι δύσκολο να κατανοηθεί πλήρως
(Butler & Hakuta, 2006). Λόγω του ότι η γλώσσα είναι στενά συνυφασμένη με τη
δεδομένη κοινωνία που τη μιλάει, όπως αναφέρθηκε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
ληφθεί υπόψη το πώς κατανοείται η κατάκτηση μιας Γ2 και πώς νοηματοδοτείται η
διγλωσσία σε κάθε κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση, για την κατανόηση της κατάκτησης
μιας Γ2, θα πρέπει να κατανοηθεί η διγλωσσία ως κάτι παραπάνω από μία
επιπρόσθετη γνώση και εμπειρία και να γίνει συνειδητό ότι το κάθε δίγλωσσο
υποκείμενο θα αναπτύξει ένα μοναδικό γλωσσικό, γνωστικό και κοινωνικοπολιτιμικό
προφίλ που θα το διαχωρίζει από αυτό ενός μονόγλωσσου (Butler & Hakuta, 2006).

1.2.1. Στάδια κατάκτησης Γ2
Συχνά, τα παιδιά περνούν από μία σειρά από στάδια στην πορεία τους για να
καταφέρουν να χρησιμοποιούν άνετα και αποτελεσματικά μία Γ2. Αναφορικά με την
κατάκτηση των αγγλικών ως Γ2 σε δίγλωσσα παιδιά με Γ1 τα ισπανικά, σύμφωνα με
τον Meier (2004), εμπειρικά έχουν διαπιστωθεί τα παρακάτω στάδια:
Στάδιο 1: «Το ήσυχο ξεκίνημα»
Τα παιδιά που μαθαίνουν τη Γ2 ξεκινούν με το να ακούν λέξεις και φράσεις σ’ αυτή
και να αντιστοιχίζουν λέξεις με χειρονομίες ή άλλου είδους μη λεκτική επικοινωνία.
Έτσι ξεκινούν με τον τρόπο αυτό να καταλαβαίνουν απλές λέξεις και ιδέες στα
αγγλικά. Συχνά τα παιδιά προτιμούν να ακούν για εκτεταμένες περιόδους προτού
επιχειρήσουν να μιλήσουν τη νέα γλώσσα. Κάποια παιδιά, όπως έχει αναφερθεί ξανά,
προτιμούν να μιλούν μόνο τη Γ1 τους με συνομηλίκους και ενήλικες, ενώ άλλα
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παιδιά μπορεί να μιλήσουν τη Γ1 και ταυτόχρονα να προσπαθήσουν να πουν κάποιες
λέξεις στη Γ2. Τότε, καλό είναι ο δάσκαλος να χτίζει σχέσεις με το παιδί και την
οικογένεια και να ενθαρρύνει τη χρήση της Γ1 με συνομηλίκους και ενήλικες σε
παιχνίδια ή μέσα από την ακρόαση βιβλίων.

Στάδιο 2: «Περιορισμένη χρήση της Γ2»
Ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία και τα ενδιαφέροντα του παιδιού, τα παιδιά αρχίζουν
να προσεγγίζουν ενήλικες για να τους μιλήσουν τη Γ2 τους. Αυτό συνήθως γίνεται
όταν χρειάζονται βοήθεια κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και δε βρίσκουν κάποιον
να μιλήσει τη Γ1 τους. Στην περίοδο αυτή, τα παιδιά και οι ενήλικες επικοινωνούν μη
λεκτικά και ο ενήλικας θέτει ερωτήσεις στη Γ2 για να λάβει περισσότερες
πληροφορίες από το παιδί. Σ’ αυτό το στάδιο είναι χρήσιμο οι εκπαιδευτικοί να
ενθαρρύνουν το παιχνίδι και την αλληλεπίδραση με άλλα παιδιά που μιλούν τη Γ2, να
τραγουδούν τραγούδια, να διαβάζουν βιβλία και να παρέχουν ευκαιρίες για
δραματοποίηση στη Γ2.

Στάδιο 3: «Επιλεκτική χρήση της Γ2»
Στο τελευταίο στάδιο, λαμβάνουν χώρα αλληλεπιδράσεις που εμπεριέχουν τόσο μη
λεκτική επικοινωνία, όσο και λεκτική στη Γ2 και τα παιδιά ψάχνουν παιδιά που
μιλούν τη Γ2, με τα οποία θα παίζουν παιχνίδια και θα κάνουν δραστηριότητες.
Πλέον τα παιδιά συμμετέχουν περισσότερο συχνά σε ομάδες ανάγνωσης ιστοριών ή
παίζουν με τα παιδιά που βρίσκονται δίπλα τους. Επίσης, ξεκινούν να χρησιμοποιούν
σύντομες φράσεις στη Γ2 για να εκφράσουν αυτό που θέλουν. Αυτή η χρήση της Γ2
βοηθά τα παιδιά να έρθουν πιο κοντά και να αρχίζουν να φτιάχνουν φιλίες με τους
συνομηλίκους τους και να προσεγγίσουν περισσότερο τους δασκάλους. Για τα παιδιά
που βρίσκονται σε αυτό το στάδιο, είναι καλό ο εκπαιδευτικός να προωθεί παιχνίδια
δραστηριοτήτων που ενθαρρύνουν τη χρήση της Γ1 και της Γ2. (Meier, 2004).
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Σύμφωνα με τον Tabors (2008), ο οποίος επικεντρώθηκε στη κατάκτηση των
αγγλικών ως Γ2 στα μικρά παιδιά, υπάρχουν τέσσερα στάδια για την κατάκτηση της
Γ2. Αυτά είναι τα παρακάτω:
1) Χρήση της γλώσσας της οικογένειας.
Το παιδί μιλάει τη γλώσσα του στο γλωσσικό περιβάλλον της Γ2, παρ’ όλο που
κανείς δεν τη μιλάει. Αυτή η περίοδος, η οποία είναι σύντομη και μπορεί να
διαρκέσει έως και μερικές ημέρες, συμβαίνει επειδή τα παιδιά δοκιμάζουν τη γλώσσα
τους. Σύντομα όμως καταλαβαίνουν ότι δε λειτουργεί. Κάποιες φορές σε σπάνιες
περιπτώσεις αυτό μπορεί να διαρκέσει μέχρι και δύο έως τέσσερις μήνες.
2) Μη λεκτική περίοδος
Τα παιδιά συσσωρεύουν προσληπτική γνώση στη Γ2, αλλά παράγουν μόνο λίγες
λέξεις ή και καμία. Σ’ αυτή την περίοδο, τα παιδιά αναπτύσσουν ένα σύστημα
επικοινωνίας που στηρίζεται κατά βάση σε χειρονομίες για να εκφράσουν αυτό που
θέλουν, κάτι που αρχίζει να δίνει έναν επικοινωνιακό χαρακτήρα στις
αλληλεπιδράσεις τους. Η περίοδος αυτή μπορεί να κρατήσει μερικές εβδομάδες με
μερικούς μήνες και, γενικά, τα μικρότερα παιδιά μένουν στο στάδιο αυτό
περισσότερο από τα μεγαλύτερα. Εδώ η κοινωνική αλληλεπίδραση με συνομηλίκους
είναι κρίσιμος παράγοντας, ώστε το παιδί να μπορέσει να εκτεθεί περισσότερο στη
Γ2, να ενθαρρυνθεί και να αρχίσει να μιλάει.
3) Τηλεγραφική και στερεοτυπική περίοδος
Στην περίοδο αυτή αρχίζουν να παραγάγουν λόγο, αλλά δε χρησιμοποιούν αμέσως
πλήρεις προτάσεις. Αντ’ αυτού, οι δηλώσεις τους είναι μιμητικές με ελάχιστο
πρωτότυπο περιεχόμενο. Ο αρχικός λόγος που παράγουν στη Γ2 αποτελείται από
δηλώσεις μιας λέξης για να ονοματίσουν αντικείμενα ή να μετρήσουν και να
αναγνωρίσουν χρώματα. Σταδιακά τα παιδιά που μαθαίνουν μια Γ2 αρχίζουν να
κατασκευάζουν προτάσεις χρησιμοποιώντας ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα από
λεξιλόγιο που έχουν κατακτήσει και κατασκευάζουν μια δήλωση που είναι είτε
πλήρως, είτε μερικώς πρωτότυπη.
4) Παραγωγική περίοδος
Σταδιακά τα παιδιά που μαθαίνουν μία Γ2, μεταβαίνουν στην παραγωγική περίοδο,
κατά την οποία αρχίζουν να διαφοροποιούν τις λέξεις και χρησιμοποιούν υποκείμενο,
ρήμα και αντικείμενο για να κατασκευάσουν μία πρόταση. Το ότι βρίσκονται σ’ αυτό
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το στάδιο δε σημαίνει ότι ακούγονται σαν φυσικοί ομιλητές της Γ2. Αντίθετα,
προφέρουν λάθος τις λέξεις και κάνουν λάθος στις λεξιλογικές επιλογές και τη
γραμματική, κάτι που είναι μέρος της τυπικής διαδικασίας κατάκτησης μιας γλώσσας
και δεν αποτελεί σημάδι ότι το παιδί δε μπορεί να τη μάθει ή ότι δυσκολεύεται4 .
Μέσω της δημιουργικής αυτής κατασκευής προτάσεων στη γλώσσα που μαθαίνουν
(είτε Γ1, είτε Γ2), τα παιδιά μέσα από την εξάσκηση αναβαθμίζουν τις εκφραστικές
και προσληπτικές γλωσσικές ικανότητές τους στη γλώσσα και, σταδιακά, συγκλίνουν
προς τη δομή- στόχο.

1.3.Θεωρία των Κατωφλιών- Μία θεωρία διγλωσσικής κατάκτησης
Κλείνοντας την ενότητα αυτή γύρω από τη γλωσσική κατάκτηση των δίγλωσσων,
σκόπιμο κρίνεται να γίνει αναφορά και στον βαθμό αυτής μέσω της Θεωρίας των
Οριακών Επιπέδων (ή θεωρία των Κατωφλιών- Thresholds Theory), η οποία
προσφέρει γόνιμο έδαφος στην ερμηνεία του επιπέδου της γλωσσικής ικανότητας που
διαμορφώνουν οι δίγλωσσοι. Τις βασικές αρχές της έθεσαν οι Tukomma και
Skutnabb-Kangas (1970) και ο Cummins (1976). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η
οποία αναπαρίσταται σχηματικά με ένα σπίτι τριών πατωμάτων, κάθε επίπεδο ή
κατώφλι είναι ένα επίπεδο γλωσσικής ικανότητας που έχει κάποιες επιπτώσεις για το
παιδί (Baker, 2001).
Στο ισόγειο του σπιτιού βρίσκονται αυτοί που η ικανότητά τους και στις δύο γλώσσες
είναι ανεπαρκώς ή σχετικά ανεπαρκώς ανεπτυγμένη συγκριτικά με την ηλικία τους.
Στην περίπτωση συνεπώς που υπάρχει χαμηλό επίπεδο ικανότητας και στις δύο
γλώσσες, μπορεί να υπάρξουν επιβλαβείς συνέπειες σε γνωστικό επίπεδο. Στο

4

Κατά την περίοδο όπου γίνεται παραγωγική χρήση του λεξιλογίου στη Γ2, δημιουργούνται κάποιες
γλωσσικές κατασκευές από το αναδυόμενα διαδοχικά δίγλωσσο παιδί που κάποιες φορές έχουν ως
αποτέλεσμα αποκλίνουσες από τη νόρμα γλωσσικές δομές. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε εξαιτίας της
επιρροής της Γ1 στη Γ2, είτε, πιο συχνά, είναι δυνατόν αυτές οι κατασκευές να αποτελούν μέρος της
αναπτυξιακής διαδικασίας ενός παιδιού για την κατάκτηση μιας γλώσσας. Ακόμα όμως και στην
πρώτη περίπτωση, στη μεταφορά δηλαδή κάποιων στοιχείων από τη Γ1 στη Γ2 κατά τη διάρκεια
κατάκτησης της Γ2, αυτή η κατάσταση θεωρείται μεταβατική και δεν πρέπει να μεταφράζεται ως
διαταραχή και δείχνει ότι τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν τη γλωσσική γνώση τους από τη Γ1 για
να δομήσουν την επάρκειά τους στη Γ2 και να μπορούν να συμμετάσχουν σε περιστάσεις
επικοινωνίας. Με άλλα λόγια, μπορεί να θεωρηθεί ως μία επωφελής και ουσιώδης στρατηγική και
μέσα από τα μορφολογικά, λεξιλογικά, γραμματικά λάθη και λάθη προφοράς κατακτάται η γλώσσα
(Genesee et al., 2004). Αναφορικά με το πόσο διαρκεί το μεταβατικό αυτό στάδιο, είναι γεγονός ότι τα
παιδιά κατακτούν τη γλώσσα σταδιακά και ειδικά στο κομμάτι της προφοράς, μπορούν να την
κατακτήσουν ορθά, αλλά αυτό το αποτέλεσμα δεν έρχεται γρήγορα (Genesee et al., 2004).
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δεύτερο πάτωμα του σπιτιού βρίσκονται αυτοί που έχουν γλωσσική επάρκεια
αντίστοιχη της ηλικίας τους σε μία από τις δύο γλώσσες, αλλά όχι και στις δύο. Στο
επίπεδο αυτό το δίγλωσσο παιδί δεν απολαμβάνει σημαντικές θετικές ή αρνητικές
γνωστικές διαφορές σε σύγκριση με ένα μονόγλωσσο. Τέλος, στο τρίτο πάτωμα
βρίσκονται όσα παιδιά θεωρούνται ως αμφίρροπα δίγλωσσα και έχουν γλωσσική
επάρκεια και στις δύο γλώσσες αντίστοιχη των συνομηλίκων του. Στην περίπτωση
αυτή τα δίγλωσσα παιδιά μπορούν να έχουν γνωστικά πλεονεκτήματα σε σχέση με
τους μονόγλωσσους (Baker, 2001).
Με άλλα λόγια, λοιπόν, το πρώτο κατώφλι είναι εκείνο στο οποίο πρέπει να φτάσει
κάποιος εν δυνάμει δίγλωσσος για να αποφύγει τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της
διγλωσσίας και το δεύτερο είναι εκείνο που απαιτείται για να μπορέσει να βιώσει τα
ενδεχόμενα οφέλη της διγλωσσίας (Baker, 2001).

2. Μαθησιακές δυσκολίες
2.1.Ζητήματα οριοθέτησης
Μέσα στη βιβλιογραφία οι μαθησιακές δυσκολίες ορίζονται ποικιλοτρόπως, με
αποτέλεσμα να υπάρχουν ασαφείς εννοιολογήσεις και γενικεύσεις που επιτρέπουν
συχνά την παρείσφρηση διάφορων περιπτώσεων σχολικής υποεπίδοσης. Ένας από
τους πρώτους ορισμούς είναι αυτός του Kirk, ο οποίος το 1962 προσπάθησε να
προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ως εξής: «Τα
παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες παρουσιάζουν κάποια διαταραχή σε μία ή
περισσότερες από τις βασικές ψυχολογικές διεργασίες που αφορούν την κατανόηση ή τη
χρήση του προφορικού ή γραπτού λόγου. Οι διαταραχές αυτές μπορεί να εκδηλωθούν
ως διαταραχές στην κατανόηση, στη σκέψη, στον λόγο, στην ανάγνωση, στη γραφή,
στην ορθογραφία ή στην αριθμητική. Εμπεριέχουν συνθήκες όπως αντιληπτικές
ανεπάρκειες, εγκεφαλική βλάβη, ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, δυσλεξία,
εξελικτική αφασία κλπ. Στις Μαθησιακές Δυσκολίες δεν εντάσσονται εκείνα τα
προβλήματα μάθησης που οφείλονται σε οπτικές ακουστικές ή κινητικές ανεπάρκειες,
σε νοητική καθυστέρηση, σε συναισθηματικές διαταραχές ή σε περιβαλλοντική
αποστέρηση» (Kirk, 1973).
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Συνεχίζοντας τη βιβλιογραφική επισκόπηση, οι Hallahan, Kaufmann και Lloyd
επισημαίνουν ότι «οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας όρος που δηλώνει προβλήματα
σε μια ή περισσότερες περιοχές ανάπτυξης ή ικανότητας, και αναφέρεται από κοινού
στη δυσλεξία, την υποεπίδοση, και την ελάχιστη εγκεφαλική βλάβη. Επειδή όλα τα
παιδιά που εντάσσονται σε αυτές τις κατηγορίες έχουν προβλήματα μάθησης, οι
Μαθησιακές Δυσκολίες πρέπει να έχουν μια κοινή αντιμετώπιση που η έμφασή της θα
επικεντρώνεται ανάλογα με την ειδική συμπεριφορά, τις ικανότητες ή τις ανεπάρκειες
του παιδιού» (Hallahan & Kaufmann & Lloyd, 1996).
Ένας ακόμα ορισμός είναι αυτός της επιτροπής National Joint Committee on
Learning Disabilities (NJCLD) ο οποίος διατυπώθηκε τη δεκαετία του 1980 έκανε
χρήση του όρου “learning disability”. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αυτόν, ως “learning
disabilities” οριζόταν «μια ετερογενής ομάδα διαταραχών που παρουσιάζεται με
σημαντικές δυσκολίες στην ακουστική αντίληψη, την ομιλία, την ανάγνωση, τη γραφή,
στον συλλογισμό και στις μαθηματικές δεξιότητες. Αυτές οι διαταραχές είναι εγγενείς
στο άτομο και θεωρείται ότι οφείλονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού
συστήματος. Αν και μια μαθησιακή δυσκολία μπορεί να προκύπτει ως επακόλουθο
άλλων αναπηριών (π.χ. αισθητηριακή αναπηρία, νοητική αναπηρία, κοινωνική και
συναισθηματική διαταραχή) ή περιβαλλοντικών παραγόντων (π.χ. πολιτισμικές
διαφορές, ανεπαρκής/ακατάλληλη διδασκαλία, ψυχογενετικοί παράγοντες) δεν αποτελεί
το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των συνθηκών ή επιρροών.» (Hammil, 1990: 77).
Σε μία πιο πρόσφατη προσπάθεια διερεύνησης του προσδιορισμού των μαθησιακών
δυσκολιών, η Linda Siegel και η Orly Lipka (2008) μελέτησαν τον τρόπο
οριοθέτησης

των

μαθησιακών

δυσκολιών

μέσα

από

αρκετά

άρθρα

που

δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Learning Disabilities μέσα σε
ένα χρονικό φάσμα περίπου 50 χρόνων. Μέσα από την ενδελεχή επισκόπηση αυτή,
διαπίστωσαν ότι οι ερευνητές χρησιμοποιούσαν τα εξής τέσσερα βασικά κριτήρια για
να ορίσουν τις μαθησιακές δυσκολίες: αυτό της επίδοσης, την απόκλισης, της
ευφυΐας, καθώς και μέσα από κριτήρια αποκλεισμού από το τυπικό (Siegel & Lipka,
2008).
Στην Ελλάδα, οι μαθησιακές δυσκολίες αποτέλεσαν πεδίο έρευνας στις αρχές της
δεκαετίας του ’80 με πρώτους μελετητές την Τζουριάδου (1975) και τον Πόρποδα
(1981) και μετά το 1985 επιχειρήθηκε η θέσπιση νόμων για την αξιολόγησή τους στο
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σχολικό περιβάλλον με τον νόμο 1143/85 (Τζουριάδου, 2011). Ένας ακόμα
σημαντικός σταθμός που συνέβαλε στην εξέλιξη του επιστημονικού και κοινωνικού
ενδιαφέροντος γύρω από τις μαθησιακές δυσκολίες στην Ελλάδα αποτέλεσε η
νομοθετική ρύθμιση υποκατάστασης των γραπτών εξετάσεων από προφορικές στην
περίπτωσης της δυσλεξίας Ν. 2817/2000 & Ν. 3699/2008) (Τζιβινίκου, 2015).
Οι μαθησιακές δυσκολίες, τα χαρακτηριστικά των οποίων θα προσπαθήσουμε να
περιγράψουμε σ’ αυτή την ενότητα, αποτελούν μία «ανομοιογενή ομάδα
διαταραχών», κάτι που σηματοδοτεί ότι δεν παρουσιάζουν όλα τα παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες όλες ή τις ίδιες διαταραχές (Γκιαούρη, Αλευριάδου &
Τσακιρίδου, 2009. Παντελιάδου, 2000) που διατυπώνονται στους ορισμούς που
αναφέραμε παραπάνω. Παράλληλα, σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι οι
μαθησιακές δυσκολίες γίνονται εμφανείς μέσα από διάφορα προβλήματα κατά την
πορεία μάθησης του παιδιού, γεγονός που όπως είναι αντιληπτό μέσα από τη χαμηλή
σχολική επίδοση αυτού. Βέβαια, οφείλει να επισημανθεί ότι η χαμηλή επίδοση δε
μπορεί από μόνη της να βεβαιώσει την ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών∙ αντίθετα, μία
τέτοια «διάγνωση» θα ήταν εξαιρετικά επισφαλής, ιδιαίτερα όταν η επίδοση αυτή δεν
είναι κατά δύο τουλάχιστον χρόνια χαμηλότερη από την αναμενόμενη. Τέλος, σε ό,τι
αφορά την αιτιολογία των μαθησιακών δυσκολιών, αυτή δε στηρίζεται σε εξωτερικές
συνιστώσες, αλλά αποτελούν προϊόν ενδογενών διαταραχών που, όμως, δεν έχουν να
κάνουν με τη νοητική καθυστέρηση, τα αισθητηριακά και τα κοινωνικοσυναισθηματικά προβλήματα (Παντελιάδου, 2000).

2.2.Χαρακτηριστικά
Περνώντας στα χαρακτηριστικά, μερικά από τα οποία συχνά εμφανίζουν παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες, αυτά όπως θα δούμε παρακάτω, σχετίζονται με την γνωστική
ανάπτυξη, την προσοχή, τη συγκέντρωση, τις επιτελικές λειτουργίες και τη μνήμη
(Γκιαούρη κ.ά., 2009). Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με το μαθησιακό προφίλ των
παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, έχουν διαπιστωθεί δυσκολίες στην ανάγνωση, στις
δεξιότητες φωνολογικής και μορφοσυντακτικής επίγνωσης, λάθη στη γραφή και
ορθογραφία, ιδιαιτερότητες στον προφορικό τους λόγο, στην αριθμητική λειτουργία
και δυσκολίες κατάκτησης αντιληπτικών, γνωστικών (π.χ. μνήμη) και μεταγνωστικών
ικανοτήτων (Τζουριάδου, 2011). Μάλιστα, οι δυσκολίες αυτές ξεκινούν να
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παρουσιάζονται ήδη από την προσχολική ηλικία ή ακόμα και από τη βρεφική, κάτι
που καθιστά απαραίτητο τον έγκαιρο εντοπισμό τους (Τζουριάδου & Μπάρμπας,
2009). Παρακάτω ακολουθεί μία πιο εκτενής παρουσίαση των τομέων εκείνων, στους
οποίους μπορούν να παρατηρηθούν αδυναμίες στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
Αρχίζοντας, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες συχνά εκδηλώνουν προβλήματα στις
αντιληπτικές ικανότητες και συγκεκριμένα στην οπτική και ακουστική αντίληψη και
επεξεργασία (Παντελιάδου και Μπότσας, 2007). Οι αδυναμίες αυτές, όμως, όπως έχει
διαπιστωθεί, δεν προκύπτουν εξαιτίας προβλημάτων στους αισθητηριακούς
καταγραφείς των ματιών και των αφτιών. Με άλλα λόγια, τα παιδιά αυτά δεν έχουν
κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την ακοή και την όρασή τους, αλλά με την
επεξεργασία

των

πληροφοριών

που

σχετίζονται

με

τις

ικανότητες

που

προαναφέρθηκαν (Μπότσας, 2008. Παντελιάδου και Μπότσας, 2007).
Αναφορικά με την οπτική αντίληψη, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να
παρουσιάσουν διάφορες αδυναμίες που συνδέονται μ’ αυτές. Πιο συγκεκριμένα, οι
αδυναμίες αυτές μπορεί να εμφανίζονται ως προβλήματα αναστροφών κατά την
ανάγνωση ή τη γραφή, δυσκολίες διαχωρισμού του δεξί από το αριστερό (Kurtz,
2006), δυσκολίες στην οπτική διάκριση (σχημάτων, χαρακτήρων ή λεπτομερειών σε
αντικείμενα), στην οπτική μνήμη, την οπτική ακολουθία, αλλά και στην αντίληψη
που έχει να κάνει με τις σχέσεις του χώρου γύρω τους (Kurtz, 2006. Παντελιάδου και
Μπότσας, 2007). Μάλιστα, το τελευταίο χαρακτηριστικό αρκετές φορές είναι τόσο
έντονο, που, κάποια παιδιά επιδεικνύουν αδεξιότητα και δυσκολίες στην κίνησή τους
μέσα στην τάξη ή το σπίτι (Μπότσας, 2008). Για τον λόγο αυτό, πολλές φορές η
συγκεκριμένη διαταραχή συνδέεται με την υπερκινητικότητα. Με άλλα λόγια, τα
παιδιά με υπερκινητικότητα βρίσκονται σε κίνδυνο, ώστε να εμφανίσουν σχολικές ή
μαθησιακές δυσκολίες, συναισθηματικά ή κοινωνικά προβλήματα. Έτσι, η πρώιμη
ανίχνευση αυτού του είδους διαταραχών αποτελεί και πάλι επιτακτική ανάγκη
(Τζουριάδου και Μπάρμπας, 2009).
Η ακουστική αντίληψη και επεξεργασία, από την άλλη, σχετίζεται με πολλές
δυσκολίες, οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι αυτές που συνδέονται με
δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης. Για την ακρίβεια, οι αδυναμίες αυτές γίνονται
αντιληπτές μέσα από τις δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή, μιας και οι
ικανότητες φωνολογικής επεξεργασίας αποτελούν προϋπόθεση κατάκτησής τους
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(Μπότσας, 2008. Παντελιάδου και Μπότσας, 2007). Πιο αναλυτικά, οι δεξιότητες
φωνολογικής επίγνωσης, στις οποίες είναι πολύ πιθανό να εμφανίσουν δυσκολία οι
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, έχουν να κάνουν με την επεξεργασία των
φωνημάτων και των συλλαβών μιας λέξης και συγκεκριμένα με την ανάλυση και
σύνθεση συλλαβών και φωνημάτων, την αναγνώρισή τους μέσα σε μια λέξη, καθώς
και την αφαίρεση και προσθήκη συλλαβών και φωνημάτων μέσα σε μία λέξη
(Παντελιάδου, 2000; Παντελιάδου και Μπότσας, 2007). Φαίνεται, λοιπόν, ότι στις
περιπτώσεις αυτές οι δεξιότητες φωνημικής ανάλυσης των παιδιών με μαθησιακές
δυσκολίες είναι μειωμένες (Bruck, 1990), κάτι που τους ακολουθεί ακόμα και στην
ενήλικη ζωή τους, βάζοντάς τους σε μειονεκτική θέση σε αρκετά περιβάλλοντα
εργασίας (Torgesen, 2002). Βέβαια, οι δυσκολίες στην ανάγνωση και γραφή δεν
συνδέονται αποκλειστικά με αδυναμίες στο κομμάτι της φωνολογίας, αλλά
σχετίζονται και με την ικανότητα της αυτόματης ονομασίας οπτικών συμβόλων, κάτι
που λειτουργεί ανεξάρτητα (Παντελιάδου και Μπότσας, 2007).
Εκτός, όμως, από τη φωνολογία και την αυτόματη ονομασία που είδαμε, είναι
δυνατόν να παρουσιάζουν φτωχό λεξιλόγιο, αδυναμία κατανόησης του προφορικού
λόγου, τα οποία συνδέονται με δεξιότητες κατανόησης κατά την ανάγνωση (Oakhill,
Cain & Bryant, 2003), αλλά ακόμα και δυσκολίες στο κομμάτι της μορφολογίας στον
λόγο τους (Nagy, Berngninger & Abbott, 2006). Βλέπουμε, λοιπόν, ότι τα παιδιά που
εμφανίζουν διάφορες μαθησιακές δυσκολίες, ενδέχεται να έχουν φωνολογικό
έλλειμμα και να αντιμετωπίζουν προβλήματα σε διάφορες πτυχές του προφορικού και
γραπτού λόγου. Έτσι, γίνεται εμφανές ότι ο προφορικός και ο γραπτός λόγος
εμφανίζουν κοινή βάση (Παντελιάδου και Μποτσας, 2007).
Η κοινή αυτή βάση μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου, φέρνει στο προσκήνιο
των μαθησιακών δυσκολιών και την πιθανότητα ύπαρξης διαταραχών στον
προφορικό λόγο. Εξάλλου, αυτές οι διαταραχές, οι οποίες μπορούν να εμφανιστούν
στην προσχολική ηλικία, συνδέονται με την εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών κατά
τη σχολική ηλικία (Τζουριάδου και Μπάρμπας, 2009). Μάλιστα, οι συγκεκριμένες
δυσκολίες στο κομμάτι του προφορικού λόγου, ενδέχεται να αφορούν είτε την ομιλία
αυτή καθ’ αυτή των παιδιών, είτε την ακουστική τους πρόσληψη∙ δυσκολίες που
σχετίζονται με την ακουστικοφωνημική επεξεργασία. Αναφορικά με την πρώτη
περίπτωση, αυτή των διαταραχών στον λόγο των παιδιών, τα παιδιά μπορεί να
κάνουν αρκετά λάθη κατά την προφορική τους έκφραση (Nagy et al., 2006). Επίσης,
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ενδέχεται να παρουσιάζουν περιορισμένο λεξιλόγιο, δυσκολία στην εκμάθηση νέων
λέξεων και στον ορισμό εννοιών ή να εμφανίζουν λάθη λεξιλογίου (όπως για
παράδειγμα υποκαταστάσεις, αντιμεταθέσεις, υπεργενισκεύσεις, παραποιήσεις).
Επίσης, συχνά οι προτάσεις τους είναι μικρές, το συντακτικό και η χρήση της
γραμματικής περιορισμένη, ενώ ενδέχεται να εμφανίζουν λανθασμένη σειρά στις
λέξεις κατά την παραγωγή λόγου και στην επανάληψη ακόμα και στερεότυπων
εκφράσεων (σε πιο βαριές μορφές). Αναφορικά τώρα με τον προσληπτικό λόγο,
αυτός μπορεί να χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην κατανόηση ορισμένων εννοιών,
σύνθετων προτάσεων. Ακόμα, σε πιο βαριές περιπτώσεις, υπάρχει περίπτωση να
εμφανίζεται αδυναμία στην κατανόηση βασικού λεξιλογίου ή απλών προτάσεων,
στην αναγνώριση ήχων και τον συνδυασμό φθόγγων και συμβόλων. Επίσης, είναι
δυνατόν να υπάρχουν δυσκολίες στην ανάλυση, ακολουθία, και άμεση μνήμη.
Τέτοιες διαταραχές εμφανίζονται πριν τα τέσσερα χρόνια (Παντελιάδου και
Μπότσας, 2007). Συνολικά, λοιπόν, οι διαταραχές του λόγου αποτελούν ενδείξεις για
παρουσία διαταραχών στη μετέπειτα μάθηση και συνήθως εμφανίζονται από την
προσχολική ηλικία του παιδιού (Τζουριάδου, 2011).
Παράλληλα, μία επιπρόσθετη αδυναμία με την οποία έρχονται συχνά αντιμέτωπα τα
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αφορά τη λειτουργία της μνήμης, η οποία εκτείνεται
σε ολόκληρο τον μνημονικό μηχανισμό (Μπότσας, 2008. Παντελιάδου και Μπότσας,
2007). Αν λάβουμε υπόψη μας μάλιστα και το γεγονός ότι ο μνημονικός μηχανισμός
διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία (Παντελιάδου και Μπότσας,
2007), μια και αντανακλά όλες τις πτυχές της μάθησης (Swanson, Cooney &
McNamara, 2004), καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό αντίκτυπο έχει στη μάθηση η
ύπαρξη διαταραχών σ’ αυτόν. Τα προβλήματα στις μνημονικές ικανότητες
εντοπίζονται στην προσωρινή αποθήκευση πληροφοριών στη βραχύχρονη μνήμη και
στην ανάκλησή τόσο αυτών, όσο και στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων (Μπότσας,
2008).
Επίσης, η διάσπαση προσοχής και συγκέντρωσης είναι αρκετά συνηθισμένο
φαινόμενο στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Cantwell & Baker, 1991.
Montague, 1997). Πιο αναλυτικά, οι αδυναμίες παρατηρούνται στην επιλεκτική
προσοχή και συντηρούμενη προσοχή (χρόνος που μπορεί κάποιος να συγκεντρωθεί
σ’ ένα ερέθισμα). Μάλιστα, η προσοχή αλληλεπιδρά σε σημαντικό βαθμό με τα τη
μνημονική ικανότητα, και συνολικά δυσχεραίνουν την ακαδημαϊκή πορεία των
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παιδιών (Μπότσας, 2008. Παντελιάδου και Μπότσας, 2007). Αναφορικά με την
αιτιολογία για τις συγκεκριμένες διαταραχές, δεν είναι ίδια για όλες. Για παράδειγμα,
η αδυναμία στην κατάκτηση και χρήση του συντακτικού και της μορφολογίας στον
λόγο των παιδιών, μπορεί να προκαλεί προβλήματα στη λειτουργία της προσοχής
(Γκιαούρη κ.ά., 2009). Επίσης, η διάσπαση προσοχής που εμφανίζεται σε παιδιά με
δυσκολίες μάθησης μπορεί να συνυπάρχει μαζί με την υπερκινητικότητα που είδαμε
προηγουμένως (Baker, 2001. Τζουριάδου και Μπάρμπας, 2009: 40).
Εκτός από τα παραπάνω, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να επιδείξουν
προβλήματα στο κομμάτι της μεταγνώσης. Βέβαια, κάτι τέτοιο δε σημαίνει πως οι
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες γενικότερα δεν αναπτύσσουν μεταγνωστικές
δεξιότητες. Αντίθετα, εμφανίζονται να έχουν λιγότερο εκλεπτυσμένες μεταγνωστικές
δεξιότητες από τους συνομηλίκους τους χωρίς μαθησιακές δυσκολίες (Wong, 1991).
Μάλιστα, αυτά επηρεάζουν αρκετά την επίδοση των μαθητών και τα ακαδημαϊκά
τους επιτεύγματα στο σχολείο. Ειδικότερα, τα ελλείμματα αυτά στη μεταγνώση
εντοπίζονται στην αναγνώριση απαιτήσεων του έργου, καθώς και στην επιλογή και
εφαρμογή στρατηγικών για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων (Meltzer,
1991. Μπότσας, 2008. Παντελιάδου και Μπότσας, 2007) στην παρακολούθηση και
τη ρύθμιση ενός έργου, καθώς και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του.
Παράλληλα, μπορεί να παρατηρηθεί και αδυναμία όσον αφορά την αυτορρύθμιση
του παιδιού (Μπότσας, 2008. Παντελιάδου και Μπότσας, 2007).
Τα κίνητρα αποτελούν ακόμη ένα στοιχείο, όπου αναδύονται προβλήματα σε ό,τι
αφορά τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες (Licht, 1983). Με άλλα λόγια, τα παιδιά
αυτά δύναται να παρουσιάσουν μειωμένο ενδιαφέρον για ενεργή εμπλοκή με τη
μάθησή τους, πεποίθηση ότι δε μπορούν να μάθουν, άρνηση σε ό,τι αφορά την
ολοκλήρωση ενός μαθησιακού έργου που τους ανατέθηκε, αλλά και εξάρτηση από
άλλους και ανάγκη για εξωτερική ενίσχυση της προσπάθειάς τους. Κάποια επιπλέον
στοιχεία που μπορεί να χαρακτηρίζουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι ότι
έχουν προβλήματα στην κοινωνική τους εξέλιξη και στις σχέσεις τους, εξαιτίας του
ότι δεν τυγχάνουν κοινωνικής αποδοχής από τους συνομηλίκους τους και του ότι η
συναισθηματική τους εξέλιξη είναι δύσκολη, μιας και βιώνουν ως επί το πλείστον
αρνητικά συναισθήματα μέσα στο σχολείο. (Μπότσας, 2008. Παντελιάδου και
Μπότσας, 2007).
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Κλείνοντας, μπορεί να εμφανίσουν προβλήματα συμπεριφοράς (Grigorenko, 2001)
που όμως δεν είναι πιο έντονα απ’ αυτά των υπόλοιπων παιδιών. Εντούτοις, όμως,
είναι πιο εύκολα παρατηρήσιμα απ’ αυτά των άλλων μαθητών, εξαιτίας της
δυσκολίας προσαρμογής που συχνά έχουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή
εξαιτίας των γλωσσικών προβλημάτων τους, τα οποία συχνά τους εμποδίζουν να
υπερασπιστούν τον εαυτό τους (Μπότσας, 2008). Συμπεριφορικά προβλήματα
αναδύονται επίσης εξαιτίας του ότι κάποιες φορές επιδιώκουν να τραβούν την
προσοχή ή να αντιδράσουν επιθετικά, όταν δεν τα καταφέρνουν στα μαθήματα
(Παντελιάδου και Μπότσας, 2007).

3. Διγλωσσία και μαθησιακές δυσκολίες: Βιβλιογραφική επισκόπηση
Αρχίζοντας την βιβλιογραφική επισκόπηση που αφορά τη διγλωσσία και τις
μαθησιακές δυσκολίες, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι οι ελλείψεις των δίγλωσσων
μαθητών στη Γ1 και Γ2 μπορεί να συνιστούν ένδειξη ύπαρξης μαθησιακών
δυσκολιών, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι λάθη σε μία από τις δύο γλώσσες αποτελούν
a priori επαρκή στοιχεία για μαθησιακές δυσκολίες (Armon-Lotem, Adam, &
Walters, 2008. Palladino, Bellagamba, Ferrari & Cornoldi, 2013).
Με άλλα λόγια, αναφορικά με τον πληθυσμό γλωσσικά και πολιτισμικά
διαφοροποιημένων παιδιών και των δυσκολιών που αυτοί μπορεί να εμφανίσουν κατά
τη μαθησιακή διαδικασία, οι τελευταίες αν και συνήθως αποδίδονται στην παρουσία
μαθησιακών δυσκολιών, εντούτοις οι αιτίες πρόκλησής τους μπορεί να είναι άλλες.
Για παράδειγμα, ακαδημαϊκές μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να οφείλονται στο
γεγονός ότι, όπως είδαμε, οι δίγλωσσοι χρειάζονται αρκετά χρόνια, ώστε να
κατακτήσουν ακαδημαϊκές πτυχές της γλώσσας, και, να συμβαδίσουν με τους
φυσικούς ομιλητές αυτής. Επίσης, μειωμένες δεξιότητες στη Γ2 στα πρώτα στάδια
κατάκτησής της, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι οι εν δυνάμει δίγλωσσοι
καθυστερούν στην έκφρασή τους, μιας και χρειάζονται αρκετό χρόνο για να
αποδώσουν μία φράση στη Γ1, μπορεί να ταυτιστούν με την παρουσία γλωσσικών
διαταραχών στο παιδί. Ακόμα, η δυσκολία εστίασης της προσοχής που συμβαίνει είτε
εξαιτίας του ότι τα δίγλωσσα παιδιά δε μπορούν εύκολα να αντιπαραβάλλουν τις
νεοπροσλαμβάνουσες πληροφορίες με τις προϋπάρχουσες εμπειρίες τους, είτε επειδή
βιώνουν μιας ματαίωση, μιας και δε μπορούν να ολοκληρώσουν δραστηριότητες στη
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Γ2, μπορεί να παρερμηνευτεί ως πρόβλημα στη μνήμη και την προσοχή. Τέλος,
συμπεριφορικά και κοινωνικά προβλήματα, τα οποία συνήθως χαρακτηρίζουν τα
δίγλωσσα παιδιά μπορεί να οφείλονται στο ότι τα πολιτισμικά πρότυπα κοινωνικών
αλληλεπιδράσεων, στα οποία έχουν μυηθεί, μπορεί να διαφέρουν από εκείνα της
χώρας υποδοχής τους. Επίσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το ότι η ίδια η
μετανάστευση ως εμπειρία μπορεί να έχει προκαλέσει μία κοινωνική και
συναισθηματική ευαισθησία στο παιδί που την έχει βιώσει (Capell, 2011, στο Γρίβα
και Στάμου, 2014: 83- 84).
Συνεχίζοντας με τη συσχέτιση διγλωσσίας και μαθησιακών δυσκολιών και
επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στο κομμάτι της δυσλεξίας, διαπιστώνονται
σημαντικά περισσότερες ελλείψεις και αδυναμίες στην επίδοση των δίγλωσσων με
δυσλεξία στα αδιαφανή ορθογραφικά συστήματα σε σχέση με τους δίγλωσσους
τυπικής ανάπτυξης, κυρίως σε δεξιότητες αναγνωστικής ακρίβειας και οπτικής
προσοχής, κάτι που δεν παρατηρήθηκε στο κομμάτι της φωνολογικής ενημερότητας
και στην ανάγνωση ψευδολέξεων (Lallier, Valdois, Lassus-Sangosse, Prado &
Kandel, 2014. Paladino et al., 2013). Συνεπώς, τα παιδιά διαμορφώνουν ένα
διαφορετικό μαθησιακό προφίλ ανάλογα με τη γλώσσα αναφοράς. Αυτό
παρατηρείται και μέσα από την έρευνα των Everatt, Smythe, Ocampo και Gyarmathy
(2004), οι οποίοι μελέτησαν τις δυσκολίες παιδιών στα ουγγρικά και τα αγγλικά.
Συνεχίζοντας, θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο παρουσίασης δυσκολιών στους
δίγλωσσους εξαιτίας της ύπαρξης

διαγλωσσικών επιδράσεων. Σε έρευνα των

Gutierrez-Clellen, Simon-Cereijido και Wagner (2008), στην οποία συμμετείχαν 71
δίγλωσσα (αγγλικής-ισπανικής γλώσσας) παιδιά 5,5- 6,5 χρόνων με και χωρίς
μαθησιακές δυσκολίες, στόχος ήταν να ερευνηθεί ο βαθμός κατά τον οποίο τα παιδιά
που είναι εκτεθειμένα σε δίγλωσσο περιβάλλον διαφέρουν στις γραμματικές
επιδόσεις τους, εξαιτίας της διαγλωσσικής επιρροής από την πρώτη τους γλώσσα. Οι
τυπολογικές διαφορές ανάμεσα στα αγγλικά και τα ισπανικά πάνω στη χρήση
υποκειμένων δε φαίνεται να επηρεάζουν την απόδοση των τυπικά αναπτυσσόμενων ή
μη δίγλωσσων μαθητών. Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι κατά τη
μάθηση μιας Γ2, δεν υπάρχει μεταφορά της μορφολογίας της Γ1. Τα προθήματα ή τα
επιθήματα σε μία Γ1 δεν εμφανίζονται ποτέ στις λεξικές μονάδες της Γ2 στη
διαγλώσσα (Muysken, 2006).
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Σημαντικό όμως στο σημείο αυτό είναι να καταγράψουμε τα λάθη που παρουσιάζουν
οι δίγλωσσοι με μαθησιακές δυσκολίες. Μέσα από τη σχετική βιβλιογραφική
επισκόπηση καταδείχθηκε ότι τα δίγλωσσα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
παρουσιάζουν δυσκολίες που σχετίζονται με την κλίση των ρημάτων, τις καταλήξεις
αυτών και τη συμφωνία υποκειμένου- ρήματος, δηλαδή δυσκολίες εστιασμένες στην
περιοχή της γραμματικής. Μάλιστα, οι δυσκολίες αυτές αποτέλεσαν στις έρευνες
δείκτη διαχωρισμού των μαθητών (δίγλωσσων και μονόγλωσσων) με Μ.Δ. από τους
αντίστοιχους Τ.Α. (Armon-Lotem et al., 2008. Gutierrez-Clellen et al., 2008.
Rothweiler, Chilla, & Clahsen, 2012. Stavrakaki, Vogindroukas, Chelas & Goushi,
2008). Μάλιστα, σε έρευνα των Armon-Lotem και συνεργατών (2008), η οποία
εξέτασε την κλίση των ρημάτων σε μία ομάδα στόχου 15 δίγλωσσων παιδιών
(ομιλητές αγγλικής και εβραϊκής γλώσσας) προσχολικής ηλικίας, 6 από τα οποία
είναι τυπικής ανάπτυξης και τα υπόλοιπα έχουν διαγνωστεί με γλωσσικές διαταραχές,
οι ερευνητές εντόπισαν μία ποιοτική διαφορά στον τύπο των λαθών ανάμεσα στους
δίγλωσσους με δυσκολίες και στις δύο γλώσσες και εκείνους με δυσκολίες μόνο στη
Γ2. Αυτοί που είχαν δυσκολίες και στις δύο γλώσσες, όπως και οι τυπικά
αναπτυσσόμενοι δίγλωσσοι και τα μονόγλωσσα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες,
είχαν περισσότερα λάθη αντικατάστασης λέξεων, ενώ εκείνοι με δυσκολίες μόνο στη
Γ2 είχαν την τάση να κάνουν περισσότερο λάθη παράλειψης λέξεων.
Συνεχίζοντας τη βιβλιογραφική επισκόπηση, θα γίνει εστίαση του ενδιαφέροντος στις
πιθανές ομοιότητες και διαφορές που παρουσιάζουν οι μονόγλωσσοι και οι δίγλωσσοι
κατά τη γλωσσική τους κατάκτηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να το γνωρίζει
κάποιος που θα επιχειρήσει να αξιολογήσει δίγλωσσους γλωσσικά, ιδίως ληφθεί
υπόψη το γεγονός ότι οι γλωσσικές δοκιμασίες έχουν σταθμιστεί σε μονόγλωσσους
πληθυσμούς, όπως έχουμε αναφέρει πολλάκις. Με άλλα λόγια, μέσα από την
επίγνωση των διαφορών και των ομοιοτήτων μεταξύ μονόγλωσσων και δίγλωσσων,
όσον αφορά τη γλωσσική τους συμπεριφορά, διευκολύνεται η σωστή ερμηνεία της
επίδοσης των τελευταίων σε γλωσσικές δοκιμασίες.
Καταρχάς, η σύγκριση ενός μονόγλωσσου με έναν δίγλωσσο περιέχει πολλές
προκλήσεις. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνει κατανοητό τι συνιστά γλωσσική
επάρκεια και πώς οι γλώσσες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (Butler & Hakuta, 2006).
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Αρχίζοντας και εστιάζοντας στις δύο αυτές κατηγορίες, θα γίνει αναφορά στο
κομμάτι που έχει να κάνει με την ανάπτυξη του επικοινωνιακού λόγου, το οποίο θα
επισημανθεί ιδιαιτέρως και αργότερα. Πιο αναλυτικά, όπως έχει αναφερθεί και
παραπάνω εκτενώς, σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη της συνομιλιακής
επάρκειας σε έναν δίγλωσσο, δηλαδή την ανάπτυξη των Βασικών Διαπροσωπικών
Δεξιοτήτων (BICS), αυτές μπορούν να αναπτυχθούν σε ένα με δύο χρόνια, ώστε να
αναπτυχθούν στο επίπεδο ενός φυσικού ομιλητή. Εξαιρετικά σημαντικό, όμως, είναι
να γίνει κατανοητό ότι οι ικανότητες αυτές συνδέονται με περιστάσεις επικοινωνίας
σχετικές με θέματα της καθημερινότητας, οι οποίες απαιτούν συνήθως καθημερινό
λεξιλόγιο, καθώς και με απλές συντακτικές δομές (Cummins, 2003). Με άλλα λόγια,
δεν έχουν να κάνουν με ακαδημαϊκές μορφές της γλώσσας (CALP).
Η ανάπτυξη των συγκεκριμένων δεξιοτήτων, οι οποίες, όπως φάνηκε, έχουν να
κάνουν με διάφορες συνομιλιακές περιστάσεις επικοινωνίας της καθημερινότητας, θα
μπορούσε, στην περίπτωση των δίγλωσσων που εξετάζονται στην παρούσα εργασία,
να συνδεθεί με το πραγματολογικό επίπεδο της γλώσσας, το οποίο, όπως θα δειχθεί
και παρακάτω, εξετάζει τις περιστάσεις χρήσης της γλώσσας κατά την καθημερινή
συνομιλία και τις επιρροές των προγενέστερων γνώσεων πάνω στο αποτέλεσμα της
επικοινωνίας (Ρούσσος, 2014). Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη του πραγματολογικού
επιπέδου ενός δίγλωσσου μπορεί να συμβεί μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έως δύο
χρόνων, ώστε να αποκτήσει ο δίγλωσσος αυτός το επίπεδο ενός φυσικού ομιλητή.
Όμως, αυτό δε μαρτυρά σε καμία περίπτωση το συνολικό επίπεδο επάρκειας του
δίγλωσσου αυτού στη συγκεκριμένη γλώσσα, αλλά παρέχει πληροφορίας γύρω από
την αποτελεσματική χρήση του λόγου σε καθημερινές περιστάσεις συνομιλιακής
φύσεως ή την εκδήλωση δυσκολιών μάθησης ως προς τη συγκεκριμένη γλωσσική
πτυχή. Γι’ αυτό θα πρέπει να εξετάζεται ως τέτοιο. Στην εργασία αυτή θα γίνει
προσπάθεια προσέγγισης του τομέα αυτού.
Επίσης,

οι

δίγλωσσοι

με

χαμηλά

επίπεδα

δεξιοτήτων

γραμματισμού

διαφοροποιούνται από τους μονόγλωσσους ως προς τις φωνολογικές δεξιότητες που
έχουν αναπτύξει, την απαγγελία ακολουθιών υψηλής συχνότητας (π.χ. οι μήνες του
χρόνου), την επανάληψη πρωτότυπων ακολουθιών άγνωστων ή μη γλωσσικών
ακουστικών πληροφοριών και την ικανότητα να αναγνωρίζουν σχήματα που έχουν
δει προγενέστερα. Για αυτό τον λόγο, οι συγγραφείς υποστηρίζουν πως τα δίγλωσσα
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παιδιά μπορούν να ωφεληθούν από τις διαδικασίες πρόωρης διάγνωσης που
εφαρμόζονται στα μονόγλωσσα παιδιά (Everatt, Smythe, Adams, & Ocampo, 2000).
Συνεχίζοντας την εστίαση στις δύο αυτές ομάδες και επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον
στο κομμάτι της φωνολογίας, εντοπίστηκαν χαμηλότερα επίπεδα επίδοσης σε
σχετικές δραστηριότητες σε δίγλωσσους με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και
συγκεκριμένα ειδικές δυσκολίες γραμματισμού σε σχέση με μονόγλωσσους και
δίγλωσσους τυπικής ανάπτυξης (Everatt et al., 2000), κάτι που καταδεικνύεται και
στη μελέτη των Lallier και συνεργατών (2014), η οποία πραγματοποιεί σύγκριση
δίγλωσσων παιδιών με και χωρίς δυσλεξία.
Παραμένοντας στη φωνολογική επίγνωση, σε πολλές έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι οι
δίγλωσσοι

δε διαφέρουν στο επίπεδο φωνολογικής

επίγνωσης

από τους

μονόγλωσσους (Frederickson & Frith, 1998. Guron & Lundberg, 2003. Kieffer &
Vucovic, 2012. Rothweiler et al., 2012. Stavrakaki et al., 2008). Επίσης, οι
μονόγλωσσοι με δυσκολίες στην αναγνώριση λέξεων παρουσιάζουν ομοιότητες με
τους δίγλωσσους με δυσκολίες στην αναγνώριση λέξεων ως προς στη φωνολογική
ενημερότητα και στην ταχεία κατονομασία (Geva, Yaghoub-Zadeh & Schuster,
2000). Με άλλα λόγια, οι δίγλωσσοι δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα στις
δεξιότητες φωνολογικής επεξεργασίας εξαιτίας του διγλωσσικού τους προφίλ. Αν
λάβουμε μάλιστα υπόψη μας το γεγονός ότι οι χαμηλές επιδόσεις σε δεξιότητες
φωνολογικής επίγνωσης αποτελούν παράγοντα που συνδέεται με την εμφάνιση
μαθησιακών δυσκολιών (βλ. κεφ. 2.2), ενδυναμώνεται ακόμη περισσότερο η άποψη
ότι η διγλωσσία δε συσχετίζεται με την παρουσίαση μαθησιακών δυσκολιών.
Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι οι δεξιότητες που σχετίζονται με τη φωνολογική
επίγνωση μπορούν να μεταφερθούν μεταξύ των γλωσσών (August, Calderon, &
Carlo, 2001. Lindsey, Manis, & Bailey, 2003). Κατ’ αντιστοιχία, έχε φανεί ότι οι
ατομικές διαφορές στο φωνολογικό προφίλ των δίγλωσσων παιδιών μπορεί να
αποτελέσει προβλεπτικό παράγοντα σε ό,τι έχει να κάνει με τις γλωσσικές δεξιότητες
του παιδιού και σε άλλες γλώσσες (Geva & Siegel, 2000).
Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα, διαπιστώνεται η υπεροχή των δίγλωσσων σε
δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης σε σχέση με τους μονόγλωσσους συνομηλίκους
τους (Bruck και Genesee, 1995). Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί στο ότι οι
δίγλωσσοι

πληθυσμοί

έχουν

αναπτύξει

αυξημένα

επίπεδα

μεταγλωσσικών
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ικανοτήτων όπως έχει αναφερθεί ξανά (Baker, 2011), λόγω του ότι επεξεργάζονται
και έρχονται σε επαφή με δύο διαφορετικά γλωσσικά συστήματα. Έτσι, κάποια
κομμάτια που έχουν να κάνουν με το φωνολογικό σύστημα και την επεξεργασία του
(π.χ. κατάτμηση λέξεων, αναγνώριση λέξεων που ομοιοκαταληκτούν), είναι ιδιαίτερα
γνώριμα στα παιδιά, ιδίως αν έχουν μυηθεί σε πρακτικές γραμματισμού στο
οικογενειακό τους πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, γίνεται εμφανές ότι όχι μόνο
η διγλωσσία δε δυσχεραίνει τις γλωσσικές επιδόσεις ενός παιδιού, αλλά αντίθετα τις
προωθεί. Κάτι τέτοιο έρχεται σε συμφωνία και με τα αποτελέσματα πλειάδας
ερευνών, σύμφωνα με τις οποίες η έκθεση σε μία Γ2 σε δίγλωσσα παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες δεν έχει σε καμία περίπτωση αρνητική επίδραση στη
γλωσσική απόδοση τους σε κάποια από τις δύο γλώσσες (Gutierrez-Clellen et al.,
2008. Rothweiler et al., 2012. Stavrakaki et al., 2008).
Όπως φάνηκε από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, σε δοκιμασίες
φωνολογικής επίγνωσης οι επιδόσεις μονόγλωσσων και δίγλωσσων δεν παρουσίασαν
διαφορές. Επίσης, έχει δειχθεί ότι η φωνολογική επίγνωση συνδέεται με τις μετέπειτα
αναγνωστικές δεξιότητες. Ωστόσο, σε έρευνες οι αναγνωστικές ικανότητες των
μονόγλωσσων σημείωσαν υπεροχή σε σύγκριση με την ομάδα των δίγλωσσων (π.χ.
Frederickson & Frith, 1998. Kieffer & Vucovic, 2012).
Συνεχίζοντας την εστίασή στο κομμάτι της φωνολογίας, από την έρευνα των Lallier
και συνεργατών (2014) συμπεραίνεται ότι πιθανότητα τα δίγλωσσα παιδιά με
δυσλεξία που εκτίθενται σε δύο γλώσσες για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα
αντισταθμίζουν κατά κάποιον τρόπο δυνητικές διαταραχές φωνολογικής επίγνωσης.
Οι έμπειροι δίγλωσσοι αναγνώστες φάνηκε να είναι γρηγορότεροι στην ανάγνωση
λέξεων σε σχέση με την ανάγνωση ψευδολέξεων, ανεξαρτήτως ορθογραφίας, κάτι
που δηλώνει ότι χρησιμοποιούν δύο διαδικασίες ανάγνωσης και στα γαλλικά και στα
ισπανικά. Αυτό πιθανόν να συμβαίνει, καθώς, όπως έχουν διαπιστώσει οι Griva,
Alevriadou και Geladari (2009), οι χαμηλοί δίγλωσσοι αναγνώστες χρησιμοποιούν
λίγες αναγνωστικές στρατηγικές σε σχέση με τους καλούς.
Πέρα από τις διαφορές που είδαμε παραπάνω, οφείλει να επισημανθεί ότι, γενικά, οι
ομοιότητες στα πρότυπα κατάκτησης μεταξύ μονόγλωσσων και δίγλωσσων παιδιών
είναι πολύ πιο βασικές από τις διαφορές τους (Genesee et al., 2004).
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Πιο αναλυτικά, σε ό,τι έχει να κάνει με τους ταυτόχρονα δίγλωσσους, αυτοί στο
κομμάτι της φωνολογίας και της γραμματικής εμφανίζουν τον ίδιο βαθμό και τα ίδια
στάδια ανάπτυξης με τους μονόγλωσσους (David & Wei, 2005). Πιο συγκεκριμένα,
μέσα από έρευνες που μελέτησαν τις ρηματικές δομές (Paradis & Crago, 2000) και
ειδικότερα τον σχηματισμού της άρνησης (Paradis, Nicoladis & Genesee, 2000) σε
πληθυσμούς ταυτόχρονα δίγλωσσων παιδιών, διαπιστώνεται συνολικά ότι είναι
πιθανόν για τους δίγλωσσους να παρουσιάσουν τον ίδιο ρυθμό γραμματικής
ανάπτυξης με τους μονόγλωσσους. Ταυτόχρονα, βέβαια, είναι βασικό να έχουμε
υπόψη μας ότι όπως οι μονόγλωσσοι, έτσι και οι δίγλωσσοι διαφοροποιούνται
σημαντικά όσον αφορά τον προσωπικό ρυθμό ανάπτυξής τους και έτσι κάποια παιδιά
κατακτούν τη γλώσσα πιο γρήγορα από κάποια άλλα.
Αντίθετα όμως με το κομμάτι της γραμματικής και της φωνολογίας, οι ταυτόχρονα
δίγλωσσοι τυπικά διαθέτουν μικρότερο λεξιλόγιο σε κάθε γλώσσα τους σε σχέση με
τους μονόγλωσσους που βρίσκονται στην ίδια ηλικία και κατακτούν την ίδια γλώσσα
(Genesee et al., 2004). Οι δίγλωσσοι μαθητές κατακτούν όλο και περισσότερα
ισοδύναμα μετάφρασης5 κατά τη γλωσσική τους ανάπτυξη, αλλά ποτέ δε φτάνουν σε
ένα σημείο, όπου έχουν κατακτήσει 100% όλα τα ισοδύναμα μετάφρασης (Genesee et
al., 2004). Με άλλα λόγια, αναφορικά με την ανάπτυξη του λεξιλογίου, τα
ταυτόχρονα δίγλωσσα παιδιά υστερούν σε σχέση με τα μονόγλωσσα6. Αυτό
συμβαίνει, καθώς το λεξιλόγιο αποτελεί μία ξεχωριστή πτυχή σε σχέση με άλλα
κομμάτια της γλωσσικής κατάκτησης. Και αυτό, διότι το λεξιλόγιο θεωρείται ως πιο
απαιτητικό όσον αφορά τον χρόνο, τη συχνότητα των εμπειριών που βιώνει ένα παιδί
μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια και το φορτίο μνήμης. Εξαιρετικά σημαντικό επίσης
είναι να ληφθεί υπόψη ότι ένα δίγλωσσο παιδί ενδέχεται να χρησιμοποιεί τη μία του
γλώσσα σε συγκεκριμένα πλαίσια περισσότερο από την άλλη και έτσι το παιδί να μην
5

«Ισοδύναμο μετάφρασης (translation equivalent) είναι μία λέξη που έχει το ίδιο νόημα σε δύο
γλώσσες» (Genesee et al., 2004: 69), όπως για παράδειγμα οι λέξη «παπούτσια» στα ελληνικά και
«shoes» στα αγγλικά. Τα ισοδύναμα μετάφρασης είναι κάτι το οποίο έχουν συνειδητοποιήσει από πολύ
νωρίς τα ταυτόχρονα δίγλωσσα παιδιά, μιας και τα επίπεδα μεταγλωσσικών τους δεξιοτήτων είναι
κατά πολύ αυξημένα σε σχέση με τους μονόγλωσσους (Baker, 2011). Μάλιστα, εδώ αξίζει να
αναφερθεί ότι αυτό που ενθαρρύνει τη συνειδητοποίηση περί ισοδύναμων μετάφρασης είναι το
μοντέλο μία γλώσσα- ένας γονέας (Baker, 2011), κατά το οποίο σε δίγλωσσες οικογένειες καθένας από
τους δύο γονείς μιλάει αποκλειστικά, ή κυρίως, μία γλώσσας στο παιδί (Genesee et al., 2004).
6

Βέβαια, οφείλει να επισημανθεί ότι το περιορισμένο παραγωγικό και προσληπτικό λεξιλόγιο σε μια
Γ2 αποτελεί χαρακτηριστικό και των διαδοχικά δίγλωσσων παιδιών που δεν έχουν κατακτήσει ακόμα
πλήρως τη Γ2, γεγονός που συχνά παρερμηνεύεται και οδηγεί στον χαρακτηρισμό τους ως ατόμων με
μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό συμβαίνει, καθώς και οι μαθησιακές δυσκολίες συνδέονται με αδυναμία
στην παραγωγή και κατανόηση του λεξιλογίου (Dannenbauer, 1992, στο Γρίβα και Στάμου, 2014).
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αναπτύξει το ίδιο λεξιλόγιο σε καθεμία από τις γλώσσες του. Επειδή τα δίγλωσσα
παιδιά έχουν τις ίδιες γνωστικές ικανότητες και περιορισμούς όσον αφορά το φορτίο
μνήμης με τους μονόγλωσσους, το λεξιλόγιό τους σε καθεμία από τις γλώσσες τους
θα είναι μικρότερο από αυτό των μονόγλωσσων. Για τον λόγο αυτόν, τα δίγλωσσα
παιδιά είναι πιθανόν να μην έχουν αποθηκεύσει τον ίδιο αριθμό λέξεων σε καθεμία
από τις γλώσσες τους σε σύγκριση μ’ αυτές που θα αποθήκευε ένας μονόγλωσσος
στη γλώσσα του στο ίδιο χρονικό διάστημα (Genesee et al., 2004). Βέβαια, οφείλει να
τονιστεί ότι αν το δει κανείς αθροιστικά και προσθέσει μαζί τα δύο λεξιλόγια που
έχουν οι δίγλωσσοι κοιτώντας πόσες έννοιες μπορούν να εκφράσουν λεκτικά είτε στη
μία γλώσσα είτε στην άλλη, τα παιδιά αυτά έχουν λεξιλόγιο που αντιστοιχεί στην
ηλικία τους (Genesee et al., 2004). Σε κάθε περίπτωση, όμως, καλό είναι να μην
εξάγονται συμπεράσματα για το επίπεδο της γλωσσικής ανάπτυξης ενός δίγλωσσου
μόνο από δοκιμασίες προσληπτικού λεξιλογίου (Long, 2005).
Επίσης, τα ταυτόχρονα δίγλωσσα παιδιά με ειδικές γλωσσικές διαταραχές έχουν
δυσκολίες και στις δύο γλώσσες τους. Επίσης, παρουσιάζουν ελλείμματα στην
γλώσσα, τα οποία είναι παρόμοια με αυτά των μονόγλωσσων με ειδικές γλωσσικές
διαταραχές στις ίδιες γλώσσες (Paradis, Crago & Genesee, 2003. Paradis, Crago,
Genesee & Rice, 2003).
Μεταβαίνοντας στο σημείο αυτό στις ομάδες των διαδοχικά δίγλωσσων και των
μονόγνωσσων με γλωσσικές διαταραχές, θα γίνει μία επισκόπηση των σχετικών
ερευνών που έχουν διεξαχθεί. Οι γλωσσικές δομές που δυσκολεύουν τους
μονόγλωσσους με γλωσσικές διαταραχές που μιλούν μία Γ1, είναι κατά βάση εκείνες,
στις οποίες εμφανίζουν δυσκολίες στη γλώσσα αυτή οι δίγλωσσοι (Genesee et al.,
2004. Paradis, 2005. Paradis & Crago, 2000). Με άλλα λόγια, εμφανίζουν δυσκολίες
στους ίδιους τομείς της γλώσσας. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η έρευνα των
Stavrakaki και συνεργατών (2008), οι οποίοι μελέτησαν δύο παιδιά με Ειδική
Γλωσσική Διαταραχή, το ένα εκ των οποίων ήταν δίγλωσσο με Γ1 τα γαλλικά και Γ2
τα ελληνικά και το άλλο μονόγλωσσο με Γ1 τα γαλλικά. Συγκεκριμένα, στην έρευνα
αυτή διαπιστώνεται ότι το δίγλωσσο με ειδικές γλωσσικές διαταραχές παιδί της
μελέτης απέδιδε όπως ο μονόγλωσσος συνομήλικός του με ειδικές γλωσσικές
διαταραχές σε μία δεδομένη γλώσσα. Αυτό συμβαίνει, γιατί, όπως έχει αναφερθεί,
κάθε γλώσσα έχει συγκεκριμένους τομείς, οι οποίοι συνδέονται με την εμφάνιση
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γλωσσικών διαταραχών7. Για παράδειγμα, έχει βρεθεί ότι γερμανόφωνα παιδιά με
Ειδική Γλωσσική Διαταραχή δε μπορούν να κωδικοποιήσουν και να παραγάγουν με
ακρίβεια τη συμφωνία υποκειμένου- ρήματος. Με άλλα λόγια η βαθμολογία τους
σχετικά με την ακρίβεια στην επιδιωκόμενη συμφωνία ρήματος- υποκειμένου ήταν
χαμηλή (Rothweiler et al., 2012) Στα εβραϊκά, μέσα από έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι
δυσκολίες αυτές έγκεινται στο να χρησιμοποιήσουν τη σωστή μορφολογία του
προσώπου σε παρελθοντικό χρόνο (Armon-Lotem et al., 2008). Επομένως, μάλλον
φαίνεται ότι οι ιδιαιτερότητες της κάθε γλώσσας, συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την
εκδήλωση της Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής.
Σύγχρονη έρευνα του Paradis (2005) εξέταζε τη μορφολογική ανάπτυξη
μονόγλωσσων με γλωσσικές διαταραχές με Γ1 την Αγγλική σε σύγκριση με αυτή
παιδιών που κατακτούσαν την Αγγλική ως Γ2, για την ανίχνευση του αν τα
εκφραστικά γλωσσικά χαρακτηριστικά των δύο αυτών ομάδων ήταν παρόμοια. Στη
συγκεκριμένη έρευνα, λοιπόν, διαπιστώθηκε ότι η αρχική μορφολογική ανάπτυξη του
δίγλωσσου δείγματος (το οποίο είχε εκτεθεί στη Γ2 για χρονικό διάστημα μικρότερο
του ενός έτους) μπορεί να παρουσιάσει ομοιότητες με αυτή του μονόγλωσσου με
γλωσσικές διαταραχές. Επίσης, κι οι δύο πληθυσμοί κάνουν λάθη στα γραμματικά
μορφήματα στα γαλλικά και στη σειρά των λέξεων στα σουηδικά (Hakansen &
Nettelbladt, 1993. Paradis & Crago, 2000). Παράλληλα, τα παιδιά με ειδικές
γλωσσικές διαταραχές και οι διαδοχικά δίγλωσσοι συνομήλικοί τους έχουν
παρόμοιους περιορισμούς στο λεξιλόγιο και συγκεκριμένα στο λεξιλόγιο που αφορά
ρήματα συγκρινόμενοι με μονόγλωσσους, τυπικά αναπτυσσόμενους συνομηλίκους
(Genesee et al., 2004. Paradis, 2005. Paradis & Crago, 2000).
Στο σημείο αυτό θα γίνει εστίαση του ενδιαφέροντος στις ομάδες των δίγλωσσων με
γλωσσικές διαταραχές και των μονόγλωσσων με γλωσσικές διαταραχές. Τα δίγλωσσα
παιδιά με ειδικές γλωσσικές διαταραχές δεν κατακτούν τη γλώσσα πιο αργά από τα

7

Για παράδειγμα, ένας μονόγλωσσος ομιλητής της Ελληνικής με γλωσσικές διαταραχές θα εμφανίσει
γλωσσικές δυσκολίες στις ίδιες δομές της Ελληνικής με αυτές που θα παρουσιάσει κάποιος δίγλωσσος
που η μία από τις δύο του γλώσσες είναι η Ελληνική. Με την ίδια ακριβώς λογική, τα δίγλωσσα παιδιά
με γλωσσικές διαταραχές είναι πιθανόν να παρουσιάσουν διαφορετικές δυσκολίες σε διαφορετικές
γλώσσες, καθώς κάθε γλώσσα έχει άλλες δομές, οι οποίες έχει διαπιστωθεί ότι συνδέονται με την
ύπαρξη γλωσσικών διαταραχών (Paradis & Crago, 2001). Όσον αφορά όμως τον βαθμό των
διαταραχών σε καθεμία από τις γλώσσες τους, κάποια δίγλωσσα παιδιά βιώνουν περισσότερες
διαταραχές στη μη κυρίαρχη γλώσσα τους, αλλά όχι όλα. Αυτό σημαίνει ότι κάποια παιδιά που έχουν
ως κυρίαρχη μία από τις δύο γλώσσες τους βιώνουν έντονες διαταραχές στη μη κυρίαρχη γλώσσα τους
σε σχέση με την κυρίαρχη (Paradis, Crago & Genesee, 2003; Paradis, Crago, Genesee & Rice, 2003).
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μονόγλωσσα παιδιά με ειδικές γλωσσικές διαταραχές. Επίσης, τα δίγλωσσα παιδιά με
γλωσσικές διαταραχές επιδεικνύουν τα ίδια πρότυπα δυσκολιών σε κάθε γλώσσα με
τους μονόγλωσσους συνομηλίκους τους με ειδικές γλωσσικές διαταραχές. Στα
αγγλικά, για παράδειγμα, οι μονόγλωσσοι με ειδικές γλωσσικές διαταραχές έχουν
δυσκολίες στο να χρησιμοποιήσουν σωστές ρηματικές δομές. Τα δίγλωσσα παιδιά με
ειδικές γλωσσικές διαταραχές (που η μία από τις δύο γλώσσες που μιλάνε είναι τα
αγγλικά) παρουσιάζουν τα ίδια πρότυπα δυσκολιών στην αγγλική (Paradis, Crago &
Genesee, 2003. Paradis, Crago, Genesee & Rice, 2003).
Είναι, ωστόσο, δυνατόν να διαχωριστούν αυτές οι δύο ομάδες ως προς τα
χαρακτηριστικά των δυσκολιών που εμφανίζουν;
Αν και όπως έχουμε δει οι τομείς στους οποίους εντοπίζονται τα ελλείμματα είναι
ίδιοι στους διαδοχικά δίγλωσσους και στους μονόγλωσσους με ειδικές γλωσσικές
διαταραχές σε μία συγκεκριμένη γλώσσα, μια πιο προσεκτική εξέταση των τύπων
των λαθών μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση κάποιων διαφορών. Για παράδειγμα,
τα πιο συχνά λάθη στην προφορική γλώσσα τόσο για τους διαδοχικά δίγλωσσους,
όσο και για τα παιδιά με ειδικές γλωσσικές διαταραχές είναι τα λάθη παραλείψεων.
Όμως, καταδεικνύεται ότι οι διαδοχικά δίγλωσσοι έχουν μεγαλύτερη ποικιλία στα
λάθη παραλείψεων που σχετίζονται με γραμματικά μορφήματα. Για τον λόγο αυτό,
αυτή μπορεί να είναι μία γλωσσική περιοχή εξέχουσας σημασίας για τον διαχωρισμό
μεταξύ των λαθών που κάνουν οι δύο ομάδες πληθυσμού που συζητάμε. Παράλληλα,
το μέγεθος της δυσκολίας, όπως και το προφίλ της σε σχέση με συγκεκριμένες πτυχές
της γλώσσας μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ανίχνευση των διαφορών που
αναζητούνται (Genesee et al., 2004). Συγκεκριμένα, οι μαθησιακές δυσκολίες
συνδέονται με δυσχέρεια στην άρθρωση μέσω παραλείψεων, αναγραμματισμών,
διαφοροποιήσεων και παραμορφώσεων, ενώ αντίθετα οι δυσκολίες στην άρθρωση
μέσω της προτίμησης συγκεκριμένων φωνημάτων, αντικατοπτρίζει χαρακτηριστικά
δίγλωσσων ατόμων (Dannenbauer, 1992, στο Γρίβα και Στάμου, 2014). Και αυτό,
διότι τα φωνήματα αυτά μπορεί να παρουσιάζονται στο γλωσσικό σύστημα της Γ1
τους, στο οποίο έχουν μυηθεί και το οποίο έχουν κατακτήσει. Επίσης, μία άλλη
διαφοροποίηση στο γλωσσικό προφίλ μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και
δίγλωσσων, είναι το ότι οι πρώτοι δυσκολεύονται να κατανοήσουν ένα κείμενο (εν
μέρει ή εξ ολοκλήρου), ενώ οι δεύτεροι έχουν δυσκολίες στο να το αποδώσουν
λεκτικά (Dannenbauer, 1992, στο Γρίβα και Στάμου, 2014).
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3.1.Συμπεράσματα
Μία λανθασμένη υπόθεση είναι ότι η διγλωσσία οδηγεί σε γλωσσικές και
επικοινωνιακές δυσκολίες (π.χ. γλωσσική καθυστέρηση). Τέτοιες αντιλήψεις, αν και
έχουν απορριφθεί ερευνητικά, πηγάζουν από προκατάληψη και αγνόηση των
σχετικών ερευνητικών δεδομένων. Οι διαφορές στον τρόπο επικοινωνίας των
δίγλωσσων ανθρώπων πρέπει να διαχωρίζονται από επικοινωνιακές διαταραχές. Το
γεγονός ότι δε γίνονται συχνά τέτοιοι διαχωρισμοί οφείλεται εν μέρει σε λανθασμένες
αξιολογήσεις και κατηγοριοποιήσεις που συχνά πραγματοποιούνται (Baker, 2011).
Ακόμα και σε περιπτώσεις όπου είναι αποδεκτό ότι η διγλωσσία δεν οδηγεί σε
προβλήματα εις βάρος του παιδιού που τη βιώνει και παρουσιάζει γλωσσικές
διαταραχές, πολλές φορές προτείνεται ως πρακτική βελτίωσης των όποιων δυσκολιών
η μετακίνηση από τη διγλωσσία στη μονογλωσσία, γεγονός που πηγάζει από
στερεοτυπικές αντιλήψεις σχετικά με την εκμάθηση δύο γλωσσών8. Με άλλα λόγια,
θεωρώντας ότι οι γνωστικές και γλωσσικές απαιτήσεις για ένα δίγλωσσο παιδί είναι
πιο πολλές, προβάλλεται η μονογλωσσία ως αποτελεσματικός τρόπος με τον οποίο θα
ξεπεραστεί το όποιο εμπόδιο, μιας και απλοποιούνται οι ανάγκες για το παιδί.
Υπάρχουν ενδείξεις, όμως, οι οποίες καταδεικνύουν ότι η αλλαγή από τη διγλωσσία
στη μονογλωσσία δεν έχει επίδραση στη γλωσσική καθυστέρηση. Αντίθετα, μία
τέτοια απότομη αλλαγή στη σχολική ή οικογενειακή ζωή μπορεί να παρατείνει ή και
να οξύνει το πρόβλημα, διότι μπορεί να προκαλέσει μπέρδεμα ή αναστάτωση στο
δίγλωσσο παιδί (Baker, 2011. Genesee et al., 2004). Η διατήρηση, όμως, των
διγλωσσικών ερεθισμάτων διευκολύνει την ευκολότερη κατάκτηση και των δύο
γλωσσών, αν λάβουμε υπόψη μας την υπόθεση την υπόθεση της Κοινής Υποκείμενης
Γλωσσικής Ικανότητας (Cummins, 2005), σύμφωνα με την οποία οι δύο γλώσσες

8

Η άποψη αυτή συνδέεται με τη θεωρία της Χωριστής Υποκείμενης Γλωσσικής Ικανότητας, σύμφωνα
με την οποία, αν θέλει ένα άτομο να μάθει μία γλώσσα, καλό είναι να επικεντρώνεται αποκλειστικά σε
αυτή, καθώς η ενασχόληση με οποιαδήποτε επιπλέον γλώσσα επιβαρύνει το άτομο (Σκούρτου, 2011).
Η υπόθεση αυτή αναπαρίσταται με δύο μπαλόνια (χώροι που αναπτύσσονται οι δύο γλώσσες) που
βρίσκονται στον εγκέφαλο και όταν φουσκώνει το ένα τροφοδοτούμενο από τη μία γλώσσα μέσα σε
αυτό, συμπιέζεται και ξεφουσκώνει το άλλο, μέχρι που εξαφανίζεται. Βέβαια, αυτή η θεωρία έχει
απορριφθεί και έχει πάρει τη θέση της η υπόθεση περί Κοινής Υποκείμενης Γλωσσικής Ικανότητας,
σύμφωνα με την οποία οι δύο γλώσσες έχουν κοινό εννοιολογικό υπόβαθρο και γι’ αυτό πρέπει να
ενθαρρύνεται η ενεργοποίηση της πρώτης για την ενίσχυση της ανάπτυξης της δεύτερης (Cummins,
2005).
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έχουν κοινό εννοιολογικό υπόβαθρο και γι’ αυτό πρέπει να ενθαρρύνεται η
ενεργοποίηση της πρώτης για να ενισχυθεί η ανάπτυξη της δεύτερης.
Μάλιστα, ακόμα και αν παραβλέψουμε τις σύγχρονες θεωρίες διγλωσσικής
κατάκτησης, δεν είναι σίγουρο ότι αν οι γονείς μιλάνε τη Γ2 στο σπίτι, η έκθεση του
παιδιού σ’ αυτήν θα είναι κατάλληλη, δηλαδή αν το γλωσσικό πρότυπο που
παρουσιάζει ο λόγος τους βοηθήσει τα παιδιά να κατακτήσουν τη Γ2, ή τα
δυσκολεύει ακόμα περισσότερο.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, φαίνεται ότι τα σύγχρονα δεδομένα συνηγορούν στο ότι η
διγλωσσική ανάπτυξη είναι μία θετική εμπειρία για τα δίγλωσσα παιδιά με γλωσσικές
μαθησιακές δυσκολίες (Baker, 2011).
Πρέπει λοιπόν να γίνει κατανοητό ότι η διγλωσσία δεν είναι η αιτία γλωσσικών
διαταραχών (Genesee et al., 2004), δυσλεξίας, αναπτυξιακής αφασίας, σοβαρών
ανωμαλιών στη γνωστική ανάπτυξη, σοβαρών συναισθηματικών δυσλειτουργιών,
συμπεριφορικών

προβλημάτων,

αυτοελέγχου,

κοινωνικής

αντίληψης

και

αλληλεπίδρασης (Γρίβα και Στάμου, 2014). Το γεγονός ότι ανήκει κάποιος σε μία
γλωσσική μειονότητα μπορεί να συνυπάρχει με μία από τις παραπάνω συνθήκες,
χωρίς αυτό να καθιστά τη διγλωσσία αιτία των τελευταίων. Οι δίγλωσσοι που
βιώνουν τέτοιες διαταραχές θα τις βίωναν ακόμα και αν μεγάλωναν ως μονόγλωσσοι.
Βέβαια, το δίγλωσσο προφίλ τους πιθανότατα αυξάνει τις ανάγκες τους για
παρέμβαση (Baker, 2011).
Για τον λόγο αυτό, δε συνιστάται ένα δίγλωσσο παιδί με ειδικές γλωσσικές
διαταραχές να ενθαρρυνθεί στο να χρησιμοποιεί μόνο τη μία από τις δύο γλώσσες
του. Δεν υπάρχει λόγος υιοθετηθεί η αντίληψη ότι η γνώση των δυο γλωσσών θα
αποτελέσει εμπόδιο για τα παιδιά με ειδικές γλωσσικές διαταραχές. Στην
πραγματικότητα, τα παιδιά με ειδικές γλωσσικές διαταραχές είναι ικανά να μάθουν
δύο γλώσσες (Paradis, Crago & Genesee, 2003. Paradis, Crago, Genesee & Rice,
2003).
Αναφορικά με τη δυσλεξία, επίσης, οι δυσκολίες δε μπορούν σε καμία περίπτωση να
αποδοθούν εξ ολοκλήρου βάσει των δυσκολιών στη Γ1 (Paradino et al., 2013). Τα
δίγλωσσα παιδιά, λοιπόν, που παρουσιάζουν δυσλεξία, δε θα πρέπει να εξαιρεθούν
από κάθε είδος γραπτής επεξεργασίας υλικού σε μία ξένη γλώσσα ή ακόμη και να
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απαλλαγούν τελείως από αντίστοιχο μάθημα στο σχολείο, εξαιτίας γενικευμένων
δυσκολιών που «νομοτελειακά» θα παρουσιαστούν κατά τη διαδικασία εκμάθησης
μιας Γ2.
Πιο αναλυτικά, υπό κατάλληλες συνθήκες, τα παιδιά με γλωσσικές διαταραχές
μπορούν να αναπτύξουν μία διγλωσσική κατάκτηση κι αυτό δεν είναι προνόμιο των
τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών (Genesee et al., 2004).

4. Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση της μάθησης, είναι ένα

αναπόσπαστο τμήμα της μαθησιακής

διαδικασίας, μιας και κύριος στόχος της αποτελεί η εκτίμηση του αποτελέσματος της
μάθησης. Μέσω αυτής της εκτίμησης, από τη μία βγαίνουν συμπεράσματα για το
μαθησιακό αποτέλεσμα και από την άλλη γίνονται προτάσεις για την υπέρβαση των
δυσκολιών που ίσως έχει το άτομο όσον αφορά τη μαθησιακή πορεία του (Πόρποδας,
2002).
Φαίνεται, λοιπόν, ότι η αξιολόγηση για να προσεγγιστεί ως έννοια προϋποθέτει τον
προσδιορισμό πολλών παραγόντων. Η ευρύτητα του όρου της και οι συνιστώσες που
περιλαμβάνει επισημαίνονται και από τον Πόρποδα (2003: 343- 344), ο οποίος
καταλήγει στο ότι «η αξιολόγηση… περιλαμβάνει τη μελέτη του ιστορικού και της
οικογενειακής

κατάστασης

του

παιδιού,

την

αξιολόγηση

των

ιδιαίτερων

χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του και, τέλος, το συμπέρασμα για την αναλυτική
διάγνωση του προβλήματός του, που θα αποτελέσει τον οδηγό για την ανάπτυξη και
εφαρμογή του προγράμματος εκπαιδευτικής παρέμβασης».
Σκόπιμο κρίνεται να αναφερθεί ότι η αξιολόγηση ως όρος δε θα πρέπει να συγχέεται
με τη διάγνωση, καθώς, όπως έχει επισημανθεί, η πρώτη αποτελεί μία πιο ευρεία
έννοια (Αγαλιώτης, 2004). Πιο συγκεκριμένα, αυτή μπορεί να έχει ανιχνευτικό
χαρακτήρα όσον αφορά τις μαθησιακές δυσκολίες, να στοχεύει δηλαδή στον
εντοπισμό της επικινδυνότητας ή μη που έχει ένα παιδί, ώστε να εμφανίσει
μαθησιακές δυσκολίες (Long, 2005), αλλά και διαγνωστικό, όπου στην περίπτωση
αυτή στόχος είναι ταξινόμηση των δυσκολιών (εφόσον διαγνωστούν) και η κατάταξη
του παιδιού ή μη σε κάποια κατηγορία (Αγαλιώτης, 2004).
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Τα συνήθη βήματα της αξιολόγησης του παιδιού αναφορικά με τη γλωσσική του
ανάπτυξη είναι η ανίχνευση των γλωσσικών δυσκολιών που εμφανίζει το παιδί, η
διαδικασία της διάγνωση και τέλος, η δόμηση της κατάλληλης παρέμβασης.
Μάλιστα, η ίδια σειρά βημάτων ορίζεται και για τους γλωσσικά και πολιτισμικά
διαφοροποιημένους μαθητές, μέσω ενός μοντέλου αξιολόγησης που προτείνεται
(Long, 2005) και το οποίο θα αναφερθεί εκτενέστερα σε επόμενο κεφάλαιο. Βέβαια,
καλό είναι να έχουμε υπόψη μας ότι ακόμα και έπειτα από την εξακρίβωση των
μαθησιακών δυσκολιών, ο μαθητής που λαμβάνει κάποια παρέμβαση χρειάζεται να
συνεχίσει να παρακολουθείται αναφορικά με την πρόοδό του (Fletcher, Coulter,
Reschly & Vaughn, 2004).
Σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέσα αξιολόγησης, αυτά μπορεί να είναι είτε τυπικά, είτε
άτυπα. Στα τυπικά ανήκουν οι σταθμισμένες δοκιμασίες, στις οποίες μέσα από τις
νόρμες των επιδόσεων συγκρίνεται η επίδοση του μαθητή που αξιολογείται με
εκείνες των μαθητών μιας αντιπροσωπευτικής ομάδας ίδιας ηλικίας. Οι άτυπες
διαδικασίες αξιολόγησης, οι οποίες θα μελετηθούν διεξοδικά σε επόμενο κεφάλαιο
αναφορικά με τον δίγλωσσο πληθυσμό, στον οποίο επικεντρώνεται η παρούσα
εργασία, αποτελούν ένα εξίσου σημαντικό τρόπο εξέτασης ατόμων με μαθησιακές
δυσκολίες (Πόρποδας, 2003).
Συνεπώς, η αξιολόγηση δε θα πρέπει να είναι συνυφασμένη μόνο με τη χορήγηση
σταθμισμένων δοκιμασιών (τυπική αξιολόγηση). Και αυτό, διότι, αν και τα
παραπάνω προσφέρουν αρκετά σημαντικές πληροφορίες για το παιδί, εντούτοις δεν
είναι από μόνα τους επαρκή για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με την παρέμβαση
που θα επιλεγεί στη συνέχεια (Αγαλιώτης, 2004). Με άλλα λόγια, οι τεχνικές
ανεπίσημης αξιολόγησης, όπως για παράδειγμα η παρακολούθηση της πορείας του
παιδιού, δε θα πρέπει να υποβιβάζονται, αλλά να αποτελούν μέρος των δεξιοτήτων
όλων των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να καταρτιστούν εξειδικευμένα και
στοχευμένα προγράμματα υποστήριξης (Αγαλιώτης, 2004).

4.1.Έγκαιρη ανίχνευση
Όπως έχει διατυπωθεί ήδη, η ανίχνευση του κινδύνου που έχει ένα παιδί, ώστε να
εμφανίσει μαθησιακές δυσκολίες, αποτελεί το πρώτο βήμα της αξιολογικής
διαδικασίας. Στο υποκεφάλαιο αυτό, θα γίνει εστίαση στο κομμάτι της ανίχνευσης
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γενικότερα και ειδικότερα της έγκαιρης ανίχνευσης των μαθησιακών δυσκολιών, μιας
και αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό στάδιο. Αυτό, μάλιστα, αποδεικνύεται και
από την ανάγκη για κατασκευή κατάλληλων εργαλείων αξιολόγησης, όπως το
«Λογόμετρο» που θα παρουσιαστεί αργότερα.
Αρχίζοντας, μέσω της ανίχνευσης των δυσκολιών δίνεται η δυνατότητα να έρθουν
στο προσκήνιο μοντέλα πρόληψης αυτών για τους μαθητές και να εξαλειφθεί η
αντίληψη περί «αναμονής μέχρι την αποτυχία» που υπάρχει σε αρκετά σχολεία
(Fletcher et al., 2004). Για να επωφεληθούν όμως όσο το δυνατόν περισσότερο από
την παρέμβαση τα παιδιά και να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες ανταπόκρισης των
τελευταίων σ’ αυτήν, πρέπει ο έγκαιρος εντοπισμός των δυσκολιών να αποτελεί
στόχο της αξιολόγησης (Αγαλιώτης, 2004) κι έτσι, από πολύ νωρίς, ακόμα κι από το
νηπιαγωγείο, να πραγματοποιηθούν διαδικασίες ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών
στα παιδιά για να διαπιστωθεί το αν βρίσκονται όχι σε κίνδυνο να τις εμφανίσουν
(Cavanaugh, Kim, Wanzek & Vaughn, 2004). Συνεπώς, ο έγκαιρος εντοπισμός των
δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίσει το παιδί είναι πολύ σημαντικός, έτσι ώστε,
στη συνέχεια, να ακολουθήσει μία συστηματική παρέμβαση (Πόρποδας, 2002). Στην
περίπτωση αυτή, γίνεται λόγος για τη σημασία της «πρώιμης ανίχνευσης» των
δυσκολιών.
Ως πρώιμη ανίχνευση ορίζεται η παροχή εκπαιδευτικών ή συμβουλευτικών
υπηρεσιών σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, τα οποία έχει
εντοπιστεί ότι διατρέχουν κίνδυνο να παρουσιάσουν κάποια δυσκολία που μπορεί να
επηρεάσει τη γενικότερη ανάπτυξή τους (Πολύχρονη κ.ά., 2006).
Παράλληλα, η πρώιμη ανίχνευση είναι πολύ ουσιώδης, καθώς, αν τα παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες δεν εντοπιστούν νωρίς, τα μαθησιακά προβλήματα θα
συνεχίζονται και μπορούν να οδηγήσουν όλο περισσότερους μαθητές στο να μείνουν
πίσω, να χάσουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες (Whiteley, Smith & Hutchinson, 2005), να
εγκαταλείψουν το σχολείο, να παρουσιάζουν συμπεριφορικά προβλήματα και να
αναπτύξουν πιο σημαντικά ακαδημαϊκά ελλείμματα (Steele, 2004). Με άλλα λόγια, η
έγκαιρη ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών είναι απαραίτητη, καθώς μπορεί να
συμβάλει στην πρόληψη δευτερευόντων προβλημάτων από το να εμφανιστούν
(Steele, 2004). Έτσι, με τον τρόπο αυτό, επιχειρείται η πρόληψη σε πρωτογενές παρά
σε δευτερογενές και τριτογενές επίπεδο. Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι η ανίχνευση
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και η εκτίμηση του επιπέδου των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων για τον καθορισμό του
βαθμού στον οποίο το παιδί βρίσκεται «σε κίνδυνο» να εμφανίσει μαθησιακές
δυσκολίες δεν αποτελεί χαμένο χρόνο (Fletcher et al., 2004). Εκτός των άλλων, όμως,
η ανίχνευση των ελλειμμάτων του παιδιού από πολύ νωρίς, δηλαδή ακόμα και από το
νηπιαγωγείο, σηματοδοτεί και την ύπαρξη ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση
(Μουζάκη, Πρωτόπαπας, & Τσαντούλα, 2008). Και αυτό συμβαίνει, διότι, αν οι
πρώιμες δυσκολίες δεν εντοπιστούν, σε εξεραιτικά δύσκολη θέση βρίσκονται εκτός
των άλλων ιδιαίτερα τα παιδιά με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο (Whiteley et
al., 2005).
Βέβαια, οφείλει να τονιστεί ότι η ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών απαιτεί
εκπαιδευτικούς που κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας θα παρατηρούν
έγκαιρα διάφορους τομείς της ανάπτυξης του παιδιού και κυρίως αυτόν της γλώσσας,
ο οποίος προσφέρεται για πρώιμη ανίχνευση (Steele 2004), οι οποίοι θα
παρεμβαίνουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και έπειτα, αν κριθεί απαραίτητο, θα
παραπέμπουν τους μαθητές για επίσημες διαγνώσεις. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η
παρατήρηση, ως ανεπίσημη μέθοδος αξιολόγησης, θεωρείται ως διαδικασία ζωτικής
σημασίας, ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με ανίχνευση δυσκολιών σε μικρά
παιδιά (Steele, 2004). Οι άτυπες τεχνικές αξιολόγησης, όμως, δε θα πρέπει να
παραμερίσουν την αξία των τυπικών, όπως για παράδειγμα των ανιχνευτικών
εργαλείων, τα οποία βοηθούν, ώστε να εντοπιστούν τα παιδιά που βρίσκονται σε
κίνδυνο για εμφάνιση προβλημάτων στη μετέπειτα σχολική πορεία τους και παρέχουν
επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την μαθησιακή ετοιμότητά τους, καθώς και τον
τύπο της παρέμβασης που ενδέχεται να είναι αποτελεσματική γι’ αυτά (Whiteley et
al., 2005).
Κρίνοντας από τα παραπάνω, εξαιρετικά σημαντική κρίνεται η κατασκευή ενός
ανιχνευτικού εργαλείου, το οποίο θα μπορεί με ακρίβεια να αναγνωρίζει ένα αρχικό
πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται τα παιδιά που είναι σε κίνδυνο να αποτύχουν
μαθησιακά (Catts, Petscher, Schatschneider, Bridges & Mendoza, 2009). Αν και οι
είναι γνωστό όμως ότι υπάρχει ανάγκη για πρώιμη ανίχνευση των επικοινωνιακών
δυσκολιών

στα

παιδιά,

εντούτοις

υπάρχει

έλλειψη

εργαλείων,

ώστε

να

πραγματοποιηθεί αυτή η ανίχνευση (Mroz & Hall, 2003).
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5. Αξιολόγηση δίγλωσσων
Αναφορικά με την αξιολόγηση των δίγλωσσων, αυτή αποτελεί μία περίπλοκη
διαδικασία, κατά την οποία παρουσιάζονται αρκετές δυσκολίες, λιγότερο ή
περισσότερο έντονες κάθε φορά. Παρακάτω θα εξεταστούν οι δυσκολίες που μπορεί
να φέρει μία προσπάθεια αξιολόγησης ενός δίγλωσσου παιδιού.

5.1.Αξιολόγηση δίγλωσσων και δυσκολίες
Πιο αναλυτικά, συχνά παρατηρείται το φαινόμενο της υπεραντιπροσώπευσης
αναφορικά με τα δίγλωσσα παιδιά που διαγιγνώσκονται με κάποια διαταραχή και
τοποθετούνται στην ειδική εκπαίδευση. Αυτό, όμως, δεν αποτελεί και το μόνο
σενάριο σε ό,τι έχει να κάνει με τον δίγλωσσο πληθυσμό και την αξιολόγησή του.
Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνεται συχνά και η ύπαρξη μιας υποαντιπροσώπευσης,
ιδιαίτερα όταν η γλωσσική μειονότητα αποτελεί μικρό ποσοστό του πληθυσμού
(Baker, 2011). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο διαχωρισμός των δίγλωσσων
ατόμων με τυπική ανάπτυξη από δίγλωσσα άτομα με γλωσσικές διαταραχές είναι
αρκετά δυσδιάκριτος (Long, 2005), καθώς δεν υπάρχουν μοναδικοί δείκτες που να
τους διαχωρίζουν (Genesee et al., 2004).
Για τον λόγο αυτό, μπορεί να υπάρξει μία μονοδιάστατη αιτιολόγηση μιας χαμηλής
επίδοσης του παιδιού. Με άλλα λόγια, είναι δυνατόν ο αξιολογητής είτε να αποδώσει
μία τέτοια επίδοση αποκλειστικά στην ύπαρξη γλωσσικών διαταραχών, χωρίς να
ληφθεί υπόψη η διγλωσσία του παιδιού, ή αντίθετα, αυτή η χαμηλή επίδοση να
αποδοθεί αποκλειστικά στη γλωσσική διαφοροποίηση του προφίλ του παιδιού από το
δείγμα στάθμισης, χωρίς υπολογιστεί η πιθανή ύπαρξη γλωσσικών διαταραχών
(Genesee et al., 2004. Martin, 2009). Έτσι, επί της ουσίας μπορεί να υπάρξει είτε
υπερεκτίμηση, είτε υποτίμηση της χαμηλής επίδοσης του δίγλωσσου αντίστοιχα.
Εξαιτίας αυτού, γενικά, καλό θα ήταν να μπορεί ως κάποιο βαθμό, παρά τις
δυσκολίες που προαναφέρθηκαν, ένας αξιολογητής να διαχωρίζει τα χαρακτηριστικά
της γλωσσικής διαφοροποίησης ενός δίγλωσσου παιδιού από αυτά των γλωσσικών
διαταραχών (Long, 2005. Owens, 2004).
Αυτή η λανθασμένη ερμηνεία που περιγράφηκε παραπάνω μπορεί να έχει να κάνει
και με τις προσδοκίες του αξιολογητή απέναντι στον αξιολογούμενο δίγλωσσο,
καθώς είναι πιθανόν οι χαμηλές προσδοκίες του αξιολογητή ως προς τις επιδόσεις του
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δίγλωσσου σε γλωσσικές δεξιότητες να τον κάνουν να δυσκολεύεται να αναγνωρίζει
πιθανές γλωσσικές διαταραχές (Genesee et al., 2004). Γενικότερα, οι προγενέστερες
εμπειρίες ενός αξιολογητή πάνω σε δίγλωσσα άτομα μπορεί να τον οδηγήσουν να
αναμένει την εμφάνιση ενός συγκεκριμένου γλωσσικού προτύπου από τον
συγκεκριμένο πληθυσμό. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να συμβαίνει όσον αφορά τον
χρόνο που θεωρεί ότι πρέπει να περιμένει μέχρι ένα παιδί να ανταποκριθεί σε μία
δοκιμασία. Αν λοιπόν από προηγούμενη εμπειρία του έχει παρατηρήσει ότι τα
γλωσσικά και πολιτισμικά διαφοροποιημένα παιδιά θα έχουν χαμηλές επιδόσεις σε
συγκεκριμένες ή σε όλες τις δοκιμασίες που έχουν να κάνουν με τη γλωσσική τους
ανάπτυξη όταν τους χορηγείται ένα εργαλείο αξιολόγησης, τότε δε θα θεωρήσει ότι
έχει σημασία να δώσει επιπλέον χρόνο στο παιδί, ώστε να του δώσει το περιθώριο να
απαντήσει ορθά (Long, 2005).
Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, σποραδικά, επαγγελματίες αξιολογητές στην ειδική
αγωγή προχωρούν σε λάθος διαγνώσεις, κατά τις οποίες η γλωσσική καθυστέρηση
αποδίδεται στη διγλωσσία του παιδιού (Baker, 2011) ή αντίθετα μονομερώς στην
ύπαρξη διαταραχών. Τέτοια λάθη μπορεί να οφείλονται στην ανεπαρκή κατάρτισή
τους πάνω στον πληθυσμό των παιδιών που συζητάμε. Με άλλα λόγια, είναι πιθανόν
οι αξιολογητές και οι εκπαιδευτικοί να μην έχουν επαρκή εμπειρίας με γλωσσικά,
διαλεκτικά και πολιτισμικά διαφοροποιημένες ομάδες παιδιών και να μην είναι
εξοικειωμένοι με τα ιδιαίτερα γλωσσικά και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους, τα
οποία μπορούν να επηρεάσουν την απόδοσή τους (Long, 2005. Owens, 2004). Το
γεγονός αυτό, επίσης, περιορίζει αυτόματα και την εμπλοκή τους με την οικογένεια,
ώστε, για παράδειγμα, να πάρουν το ιστορικό του παιδιού (Martin, 2009) και να
καταγράψουν τα στοιχεία του πολιτισμικού και γλωσσικού προφίλ τους, κάτι το
οποίο είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατά την αξιολόγηση. Κι αυτό, γιατί μέσω όλων
αυτών των στοιχείων αναδύονται χαρακτηριστικά, τα οποία μπορεί να διαφοροποιούν
ακόμα και στοιχεία της συμπεριφοράς και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των
δίγλωσσων. Για παράδειγμα, ο τρόπος της αλληλεπίδρασης των παιδιών με ενήλικες
μπορεί να διαφέρει εξαιτίας διαφορετικών πολιτισμικών προτύπων και πιο
συγκεκριμένα να αποφεύγεται η βλεμματική επαφή μεταξύ μικρών και μεγάλων. Σε
τέτοιες περιπτώσεις, αν ο αξιολογητής έχει άγνοια αυτής της πολιτισμικής
συμπεριφοράς, είναι δυνατόν να την αποδώσει σε νευρικότητα, ανακρίβεια όσον
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αφορά τις απαντήσεις του παιδιού, αδιαφορία από πλευράς παιδιού, περιφρόνηση ή
ακόμα και διαταραχή (Long, 2005).
Η καταγραφή των διάφορων παραμέτρων που έχουν να κάνουν με τα γλωσσικά και
πολιτισμικά χαρακτηριστικά των παιδιών, αν και θεωρητικά πιστεύεται ότι είναι
εύκολη, επί της ουσίας αποτελεί μία αρκετά δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία.
Είναι, όμως απαραίτητη για μία ολοκληρωμένη αξιολογική διαδικασία, καθώς όλα
αυτά τα χαρακτηριστικά του παιδιού αποτελούν τη βάση για την επιλογή της
αξιολόγησης που θα ακολουθηθεί. Πιο αναλυτικά, η αξιολόγηση θα πρέπει να
σχεδιάζεται εξειδικευμένα με βάση το ατομικό προφίλ του παιδιού, ιδιαίτερα ενός
παιδιού που είναι γλωσσικά και πολιτισμικά διαφοροποιημένο (Owens, 2004). Αυτό,
όπως ειπώθηκε, σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μία λεπτομερής περιγραφή όλων
των στοιχείων που πρέπει να ληφθούν υπόψη και ενδέχεται να επηρεάσουν, έστω και
μερικώς, την αξιολόγηση του παιδιού. Εκεί, λοιπόν, έγκειται και μία από τις πιο
σημαντικές δυσκολίες της αξιολόγησης του πληθυσμού που εξετάζουμε. Κι αυτό,
γιατί ο αξιολογητής πολλές φορές δε γνωρίζει τη μειονοτική γλώσσα του
αξιολογούμενου παιδιού και οι γονείς του τελευταίου έχουν περιορισμένη γνώση της
κυρίαρχης γλώσσας, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη μεταξύ τους επικοινωνία.
Ακόμα, μία άλλη δυσκολία έχει να κάνει με το ότι είναι πιθανόν ο λόγος του
δίγλωσσου παιδιού στη γλώσσα που αξιολογείται να είναι περιορισμένος ή να γίνεται
οριακά κατανοητός από τον αξιολογητή για διάφορους λόγους (π.χ. ζητήματα
προφοράς), πράγμα που θα οδηγήσει τον τελευταίο να ζητήσει διευκρινίσεις. Το
γεγονός αυτό, όμως, μπορεί να ερμηνευτεί από το παιδί ως ένδειξη αποτυχίας του
ίδιου στις δοκιμασίες και συνεπώς να διστάζει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει την
αξιολόγηση (Long, 2005).

5.2.Αξιολόγηση

δίγλωσσων

και

σταθμισμένες

δοκιμασίες

(τυπική

αξιολόγηση)
Η αξιολόγηση των δίγλωσσων μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω τυπικών μέσων
αξιολόγησης, είτε άτυπων. Αναφορικά με τα τυπικά μέσα αξιολόγησης, στα οποία
εστιάζεται το ενδιαφέρον σε αυτό το κεφάλαιο, αυτές εξετάζουν τα επιφανειακά
συστατικά της γλώσσας, δηλαδή τη φωνολογία, τη μορφολογία, το συντακτικό, τη
γραμματική και το λεξιλόγιο (Rhodes et al., 2005).
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Αυτό σημαίνει ότι στο πλαίσιο της τυπικής αξιολόγησης, τα συμπεράσματα σχετικά
με τη γενική γλωσσική επάρκεια του αξιολογούμενου καλό είναι να βασίζονται σε
δοκιμασίες που δε μετρούν απλώς μία γλωσσική δεξιότητα, αλλά ένα εύρος από
πολλά γλωσσικά χαρακτηριστικά (Rhodes et al., 2005). Με άλλα λόγια, ιδιαίτερης
σημασίας χρήζει η προσπάθεια προς αποφυγή επιλογής δοκιμασιών που θα μετρούν
έναν μεμονωμένο τομέα της γλωσσικής ανάπτυξης. Αντίθετα, σκόπιμο κρίνεται να
επιδιώκεται η χρήση πολλαπλών πηγών ενίσχυσης των πληροφοριών και των
δεδομένων που συλλέγονται (Rhodes et al., 2005). Επίσης, εξαιρετικά σημαντικό
κατά την επιλογή σταθμισμένων δοκιμασιών για την αξιολόγηση της γλωσσικής
επάρκειας είναι να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ψυχομετρικούς παράγοντες
(αξιοπιστία, εγκυρότητα) και παράγοντες στάθμισης που αφορούν τις δοκιμασίες
αυτές, σε δεξιότητες που αξιολογούνται και στο θεωρητικό υπόβαθρο, πάνω στο
οποίο δομήθηκαν οι δοκιμασίες (Rhodes, Ochoa & Ortiz, 2005). Στο σημείο αυτό
οφείλει να επισημανθεί ότι η τυπική αξιολόγηση πραγματοποιείται επί της ουσίας
μέσω σύγκρισης με τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά με τη χρήση σταθμισμένων
δοκιμασιών και μπορεί να παρέχει την βάση της γνώσης για μελλοντική παρέμβαση
και υποστήριξη (Martin, 2009).
Περνώντας τώρα στη διαδικασία της γλωσσικής αξιολόγησης πολιτισμικά και
γλωσσικά διαφοροποιημένων παιδιών9, σύμφωνα με τον Long (2005), αυτή
διαμορφώνεται μέσα από ένα μοντέλο, το οποίο, όπως έχει αναφερθεί πρωτύτερα,
ακολουθεί τα παρακάτω βήματα.
Πρώτο βήμα αποτελεί αυτό της ανίχνευσης, όπου αναγνωρίζεται αν το παιδί είναι
πιθανόν να παρουσιάσει κάποια γλωσσική διαταραχή. Έπειτα ακολουθεί αυτό της
διάγνωσης, όπου παραπέμπονται τα παιδιά που έχουν αποτύχει στις δοκιμασίες
ανίχνευσης. Στο στάδιο αυτό, διαπιστώνονται συγκεκριμένα οι διαταραχές που έχει
το παιδί (εφόσον τελικά αποδειχθεί ότι έχει). Τέλος, υπάρχει το στάδιο της
παρέμβασης, κατά το οποίο το παιδί αν έχει αποτύχει σε διαγνωστικές δοκιμασίες
παραπέμπεται για υποστήριξη σε συγκεκριμένα κομμάτια της γλωσσικής ανάπτυξης,
όπου παρατηρήθηκαν οι διαταραχές. Μάλιστα, ο Long προτείνει αυτή η διαδικασία
αξιολόγησης να υλοποιηθεί και για τις δύο γλώσσες, αν φυσικά υπάρχουν διαθέσιμες
9

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο πρωτόκολλο αξιολόγησης δημιουργήθηκε για την
αξιολόγηση πολιτισμικά και γλωσσικά διαφοροποιημένων παιδιών που ζουν σε αμερικάνικες
κοινωνίες όπου κυρίαρχη γλώσσα και Γ2 των παιδιών αυτών είναι τα αμερικάνικα αγγλικά.
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γλωσσικές δοκιμασίες στη Γ1 των παιδιών και αξιολογητές που να γνωρίζουν τη Γ1
αυτή, ώστε να διαπιστωθεί αν οι δυσκολίες του παιδιού αποδίδονται στο ότι
εμφανίζει κάποια γλωσσική διαταραχή, ή στο ότι μιλά επαρκώς μόνο μία γλώσσα ή
διάλεκτο, η οποία είναι μειονοτική στο δεδομένο κοινωνικό πλαίσιο που λαμβάνει
χώρα η αξιολόγηση (Long, 2005).

5.2.1. Αδυναμίες

σταθμισμένων

γλωσσικών

δοκιμασιών

που

χρησιμοποιούνται σε δίγλωσσο πληθυσμό
Προηγουμένως διατυπώθηκαν απόψεις γύρω από το πώς μπορεί να γίνει η
αξιολόγηση δίγλωσσων πληθυσμών με τη χρήση σταθμισμένων δοκιμασιών. Στο
υποκεφάλαιο αυτό θα εξεταστούν οι περιορισμοί που μπορούν να προκύψουν μέσα
από την τυπική αυτή αξιολόγηση.
Αρχίζοντας, η προσπάθεια μετάφρασης γλωσσικών δοκιμασιών από κάποιον που δεν
είναι ειδικός στο κομμάτι αυτό είναι εξαιρετικά επίφοβο και θα πρέπει να
αποφεύγεται (Genesee et al., 2004. Long, 2005. Martin, 2009. Owens, 2004), καθώς
δε διασφαλίζει την αναπροσαρμογή της νόρμας των πρωτότυπων δοκιμασιών, ώστε
να απευθύνεται σε υποκείμενα που μιλούν τη γλώσσα στην οποία επιχειρείται η
μετάφραση αυτών των δοκιμασιών (Rhodes et al., 2005). Πιο συγκεκριμένα, λόγω
του ότι οι γλωσσικές δοκιμασίες στοχεύουν στην αξιολόγηση των διάφορων πτυχών
της γλωσσικής ανάπτυξης, μία μετάφραση μιας σταθμισμένης δοκιμασίας σε μία
άλλη γλώσσα από κάποιον που δεν είναι εξειδικευμένος να την πραγματοποιήσει,
είναι πολύ πιθανόν να μη λάβει υπόψη της τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στη
φωνολογία, το συντακτικό, τη μορφολογία ή την πραγματολογία μεταξύ των
γλωσσών (Martin, 2009). Αυτό συμβαίνει, διότι κάθε γλώσσα έχει διαφορετικές
γλωσσικές δομές- στόχους, των οποίων η κατάκτηση εξετάζεται μέσα από
δοκιμασίες, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποια γλωσσική διαταραχή (Genesee et
al., 2004). Ακόμα, αναφορικά με τις δοκιμασίες λεξιλογίου, μπορεί να μην είναι
δυνατόν να αποδοθεί ένα αντικείμενο ή μία έννοια με μία λέξη σε όλες τις γλώσσες.
Ακόμα και να είναι δυνατό, ωστόσο, οι λέξεις αυτές μπορεί να μην είναι ισοδύναμες
μεταξύ των γλωσσών, υπό την έννοια ότι η δυσκολία αναγνώρισης, κατονομασίας ή
διατύπωσης ενός ορισμού σε μία λέξη μπορεί να διαφέρει από γλώσσα σε γλώσσα
(Rhodes et al., 2005).
52

Είναι φανερό, λοιπόν, ότι κάθε γλωσσική δοκιμασία που είναι σχεδιασμένη σε μία
δεδομένη γλώσσα, έχει συγκεκριμένους στόχους, όσον αφορά την αξιολόγηση των
γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών (Martin, 2009). Γι’ αυτό, όταν επιχειρείται να
αξιολογηθεί η γλωσσική επάρκεια ενός δίγλωσσου, θα πρέπει να διασφαλιστεί το ότι
λαμβάνονται πληροφορίες για το γλωσσικό προφίλ του παιδιού στη συγκεκριμένη
μόνο γλώσσα (Martin, 2009). Μία τυφλή μετάφραση, συνεπώς, η οποία δε θα
εξετάζει στις δομές εκείνες, οι οποίες συνδέονται με γλωσσικές διαταραχές στη
συγκεκριμένη γλώσσα που επιδιώκονται να μεταφραστούν γλωσσικές δοκιμασίες,
είναι καταδικασμένη να αποτύχει.
Συνεχίζοντας με τις αδυναμίες των εργαλείων αξιολόγησης, οι γλωσσικές δοκιμασίες
έχουν πρωταρχικά σχεδιαστεί για μονόγλωσσους πληθυσμούς που κατακτούν/ έχουν
κατακτήσει τη γλώσσα, οι δεξιότητες της οποίας αξιολογούνται (Genesee et al., 2004.
Rhodes et al., 2005). Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να
βρεθούν δοκιμασίες που έχουν συμπεριλάβει στο δείγμα στάθμισής τους γλωσσικά
και πολιτισμικά διαφοροποιημένους πληθυσμούς (Genesee et al., 2004. Long, 2005.
Martin, 2009). Το γεγονός αυτό δημιουργεί αρκετές δυσκολίες. Αρχικά, εξαιτίας
αυτής της στάθμισης σε μονόγλωσσους πληθυσμούς, είναι δυνατόν να διατυπωθεί
λανθασμένα η υπόθεση ότι όλα τα παιδιά έχουν παρόμοιες εμπειρίες, κάτι που οδηγεί
σε προβλήματα όσον αφορά το περιεχόμενο των δοκιμασιών (Martin, 2009). Επίσης,
όπως έχει αναφερθεί ξανά, μπορεί να υπάρξουν παρερμηνείες αναφορικά με τη
χαμηλή γλωσσική επίδοση, την οποία μπορεί να εμφανίσουν οι αξιολογούμενοι
δίγλωσσοι πληθυσμοί. Έτσι, κινδυνεύουν είτε να μην αναγνωριστούν πιθανές
γλωσσικές διαταραχές, είτε να μην αναγνωριστεί η γλωσσική και πολιτισμική
διαφορετικότητα του παιδιού (Martin, 2009).
Αντίστροφα,

ακόμα

και

στην

περίπτωση

όπου

η

γλωσσική

αξιολόγηση

πραγματοποιείται στη Γ1 του παιδιού που για το γλωσσικό του προφίλ είναι η
κυρίαρχη, αλλά για τα γλωσσικά δεδομένα της κοινωνίας μειονοτική, μπορούν να
υπάρξουν κάποια προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, επειδή κι αυτές οι δοκιμασίες
έχουν σταθμιστεί πάνω σε μονόγλωσσους πληθυσμούς (της αντίστοιχης γλώσσας)
(Genesee et al., 2004), οι τελευταίοι διαφοροποιούνται ως προς πολλούς παράγοντες
από τους δίγλωσσους πληθυσμούς στους οποίους χορηγούνται οι δοκιμασίες και οι
οποίοι διαμένουν πολλά χρόνια στη χώρα υποδοχής. Έτσι, οι νόρμες των δοκιμασιών
αυτών δε μπορεί να είναι ούτε επαρκείς, ούτε πλήρως αντιπροσωπευτικοί για τους
53

αναδυόμενα αυτούς δίγλωσσους (Rhodes et al., 2005). Κι αυτό συμβαίνει, εξαιτίας
του ότι δε λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές που έχουν επέλθει σε μία μειονοτική
γλώσσα από την επίδραση της κυρίαρχη σ’ αυτήν. Με άλλα λόγια, μετά από κάποιο
διάστημα παρουσίας μιας μειονοτικής γλώσσας σ’ ένα περιβάλλον, στο οποίο
κυριαρχεί μία άλλη γλώσσα, είναι φυσικό να υπάρξουν αρκετά ίχνη της κυρίαρχης
στη μειονοτική, ώστε να αλλάξει εν μέρει η γλωσσική νόρμα μέσα στο συγκεκριμένο
περιβάλλον και συνεπώς και η γλωσσική ανάπτυξη στη μειονοτική γλώσσα. Αυτό
είναι απολύτως φυσικό, μια και η γλώσσα δεν αποτελεί κάτι στατικό, αλλά είναι ένα
κοινωνικό κατασκεύασμα που αναδιαμορφώνεται συνεχώς ανάλογα με το κοινωνικό
και πολιτικό πλαίσιο (Street, 1993). Έτσι, λάθη που προηγουμένως μπορεί να
θεωρούνταν ως δείκτες μη τυπικής γλωσσικής κατάκτησης, με το πέρασμα κάποιων
χρόνων και της διαγλωσσικής επίδρασης μπορεί να αποτελούν πια κομμάτι της
μειονοτικής γλώσσας, όπως αυτή έχει πλέον διαμορφωθεί (Martin, 2009). Για
παράδειγμα, αν ένας Αλβανός μαθητής έχει ως κυρίαρχη γλώσσα τα αλβανικά και
έχει ζήσει στην ελληνική κοινωνία αρκετά χρόνια μαζί με την οικογένειά του, μπορεί
κατά την αξιολόγηση της γλωσσικής του ανάπτυξης στην Αλβανική να διαπιστωθούν
αποκλίσεις από την τυπική Αλβανική, οι οποίες όμως να μην αποτελούν ενδείξεις για
την ύπαρξη γλωσσικών διαταραχών, αλλά να έχουν να κάνουν με την αλλαγή
κάποιων χαρακτηριστικών της κατά την παραμονή της στο ελληνικό περιβάλλον.
Έτσι, μία σύγκριση του παιδιού αυτού με ένα παιδί που έχει γεννηθεί και μεγαλώσει
στην Αλβανία κρίνεται τουλάχιστον άδικη.
Παράλληλα, οι νόρμες των δοκιμασιών δε συμπεριλαμβάνουν διαλεκτικές
διαφοροποιήσεις (Owens, 2004: 108; Rhodes et al., 2005: 141), γεγονός που καθιστά
επίφοβη τη χορήγηση των δοκιμασιών σε παιδιά που μιλούν μία διαφορετική από την
τυπική διάλεκτο για την οποία είναι κατασκευασμένες όλες οι δοκιμασίες, μιας και
υπάρχει ο κίνδυνος λάθη που πηγάζουν από αυτές τις διαλεκτικές διαφορές να
οδηγήσουν στην αποτυχία του παιδιού σε μία ή και περισσότερες γλωσσικές
δοκιμασίες.
Επίσης, πολλές φορές η στάθμιση των δοκιμασιών έχει γίνει σε δείγματα πληθυσμού
που υπεραντιπροσωπεύουν τη μεσαία τάξη (Martin, 2009. Οwens, 2004). Σε αυτές
τις περιπτώσεις, λοιπόν, η χορήγηση τέτοιων δοκιμασιών σε παιδιά, οι οικογένειες
των οποίων ανήκουν σε άλλο κοινωνικοοικονομικό στρώμα, μπορεί να φέρει
διαφοροποιήσεις στις επιδόσεις, οι οποίες μπορεί να μην ερμηνευτούν σωστά.
54

Εξάλλου, το κοινωνικοοικονομικό στάτους μαζί με τη διάρκεια του χρόνου έκθεσης
στην κυρίαρχη γλώσσα αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση των
παιδιών από γλωσσικά και πολιτισμικά διαφοροποιημένες ομάδες σε γλωσσικές
δοκιμασίες (Owens, 2004). Αυτό συμβαίνει, καθώς οι διαφορετικές εμπειρίες και
προσλαμβάνουσες που έχουν τα παιδιά από διαφορετικά υπόβαθρα στο σπίτι, όπως
για παράδειγμα οι εμπειρίες κοινωνικοποίησης και εκπαίδευσης (π.χ. οι πρώιμες
εμπειρίες οικογενειακού γραμματισμού, τραυματικές εμπειρίες από πλαίσιο
εκμάθησης της κυρίαρχης γλώσσας), επιδρούν στη γλωσσική ανάπτυξη και
αναπόφευκτα στις επιδόσεις τους στις γλωσσικές δοκιμασίες (Long, 2005. Stockman,
2000, in Martin, 2009).
Ακόμα, είναι πιθανόν να μη χρησιμοποιείται αυθεντικός λόγος στο περιεχόμενο των
δοκιμασιών που χορηγούνται στο δίγλωσσο παιδί, αλλά τυποποιημένος, γεγονός που
μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις τους παιδιού, ιδιαιτέρως ενός δίγλωσσου, καθώς
στην περίπτωση αυτή η γλώσσα των δοκιμασιών δεν ανταποκρίνεται στη γλώσσα
που ακούει και χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του (Rhodes et al., 2005).
Εκτός απ’ αυτό, όμως, οι λέξεις ή οι ιδιωματισμοί μιας γλώσσας στην οποία
πραγματοποιείται η αξιολόγηση μπορεί να μην είναι οικείοι για ένα γλωσσικά και
πολιτισμικά διαφοροποιημένο παιδί που αξιολογείται (Long, 2005). Επίσης, μπορεί
στις συγκεκριμένες γλωσσικές δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται να μη δίνεται
έμφαση σε όλες της πτυχές της γλωσσικής ανάπτυξης, ώστε τελικά να έχουμε μία
ολοκληρωμένη εικόνα για το γλωσσικό προφίλ του δίγλωσσου παιδιού, αλλά να
δίνεται έμφαση σε κάποιους γλωσσικούς τομείς και κάποιοι άλλοι να αγνοούνται
(Rhodes et al., 2005).

5.3.Άτυπη αξιολόγηση δίγλωσσων
Στην προηγούμενη ενότητα εξετάστηκε η αξιολόγηση γλωσσικά και πολιτισμικά
διαφοροποιημένων παιδιών μέσα από τη χρήση τυπικών μορφών αξιολόγησης και
συγκεκριμένα μέσα από σταθμισμένες δοκιμασίες. Μεταβαίνοντας στις άτυπες
μεθόδους αξιολόγησης της γλωσσικής επάρκειας των δίγλωσσων, οι Rhodes, Ochoa
και Ortiz (2005) προτείνουν μία σειρά από ανεπίσημες πρακτικές, μέσω των οποίων
μπορούν να αντληθούν στοιχεία για το γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο του
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δίγλωσσου παιδιού, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για τη διαμόρφωση του
γλωσσικού προφίλ του.


Παρατήρηση. Η παρατήρηση του παιδιού τόσο κατά τις αλληλεπιδράσεις του
στο σχολικό πλαίσιο, όσο και σε άλλα περιβάλλοντα δράσης του, μπορούν να
παρέχουν

χρήσιμες

αποτελεσματικότητας

πληροφορίες
της

για

επικοινωνίας

τον
του

τρόπο
σε

και

τον

βαθμό

διαφοροποιημένες

επικοινωνιακές περιστάσεις. Επίσης, μέσω της παρατήρησης μπορεί να
κατανοήσει κάποιος τις επικοινωνιακές συμπεριφορές που πηγάζουν από το
πολιτισμικό υπόβαθρο του παιδιού και ίσως αποκλίνουν από τις κυρίαρχες σε
μία δεδομένη κοινωνία, ώστε να μην παρερμηνεύονται και να αναγνωρίζονται
ως γλωσσικό, αναπτυξιακό ή συμπεριφορικό πρόβλημα.


Ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια μπορεί να είναι βοηθητικά, γιατί μέσω
αυτών μπορούν οι εκπαιδευτικοί να συλλέγουν πληροφορίες από τους γονείς
για τη γλωσσική κατάκτηση τόσο της μειονοτικής γλώσσας του παιδιού, όσο
και της κυρίαρχης. Επίσης, τα ερωτηματολόγια δίνουν στους γονείς την
ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία σχηματισμού μιας
ολοκληρωμένης εικόνας, όσον αφορά τις δεξιότητες του παιδιού τους, κάτι
που είναι πολύ σημαντικό και για τους ίδιους. Συνεχίζοντας στο ίδιο πλαίσιο,
η καταγραφή της διγλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού στο πλαίσιο της
οικογένειας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία γλωσσικής
πολιτικής10 και πρακτικών γραμματισμού στο σπίτι, προτείνεται (Martin,
2009), καθώς η αγνόηση αυτών δυσχεραίνει το οποιοδήποτε πρόβλημα (Peer,
1999). Και αυτό, διότι μέσω μιας τέτοιας καταγραφής αναδύονται ιδιαίτερα
χρήσιμα στοιχεία γλωσσικής κοινωνικοποίησης, τα οποία μπορούν να
διευκολύνουν την αξιολόγηση. Παράλληλα, μέσα από την άντληση στοιχείων
που αποτελούν το γλωσσικό, κοινωνικό και πολιτισμικό ιστορικό του παιδιού
και της οικογένειας, μπορούν να αναδειχθούν και κάποιες πληροφορίες που
αποτελούν παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση γλωσσικών διαταραχών. Για
παράδειγμα,

συνήθεις

παράγοντες

κινδύνου

αποτελούν

η

εμφάνιση

γλωσσικών δυσκολιών και δυσκολιών κατάκτησης του γραμματισμού σε
10

Η Γλωσσική πολιτική, σύμφωνα με την Curdt-Christiansen (2009: 352, in Chatzidaki and
Maligkoudi, 2013: 676), ορίζεται ως «μία σκόπιμη προσπάθεια εξάσκησης ενός συγκεκριμένου
γλωσσικού προτύπου χρήσης και συγκεκριμένων πρακτικών γραμματισμού, μέσα στο κοινωνικό πεδίο
του σπιτιού, μεταξύ των μελών μιας οικογένειας».
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κάποια μέλη της οικογένειας, η φτώχεια και το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό
στάτους της οικογένειας, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο γονέων, οι αρνητικές
στάσεις απέναντι στη διγλωσσία ή ένα τραυματικό ιστορικό μετανάστευσης.
Επίσης, η δυσκολία κατανόησης του λόγου του παιδιού ή η ύπαρξη
γλωσσικής καθυστέρησης στη Γ1 αυτού αποτελούν σημαντικούς παράγοντες
κινδύνου για εμφάνιση γλωσσικών διαταραχών (Genesee et al., 2004. Martin,
2009).


Κλίμακες αξιολόγησης από τον δάσκαλο. Οι κλίμακες αυτές μπορούν να
εστιάζουν σε διάφορα συστατικά της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού, τα
οποία είναι στόχος να κατακτήσει το τελευταίο. Οι κλίμακες ή κλείδες
μπορούν να συμπληρώνονται από τον δάσκαλο. Το πλεονέκτημα σε αυτή τη
μέθοδο είναι ότι η συμπλήρωση αυτών των κλιμάκων πραγματοποιείται μέσα
σε ένα αυθεντικό πλαίσιο ακαδημαϊκών και διαπροσωπικών καταστάσεων.



Διήγηση ιστορίας. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των
εκφραστικών ικανοτήτων του παιδιού και παρέχει πληροφορίες για την
ικανότητα οργάνωσης των πληροφοριών, τοποθέτησης των γεγονότων σε μία
λογική ακολουθία, για την εξαγωγή συμπερασμάτων και για την αξιολόγηση
δράσεων (Ortiz, 1997, in Rhodes et al., 2005).



Αναδιήγηση ιστορίας. Η χρήση αυτής της μεθόδου, η οποία βοηθά στην
αξιολόγηση της γλωσσικής επάρκειας και συγκεκριμένα στην αξιολόγηση των
προσληπτικών και εκφραστικών ικανοτήτων, μπορεί να πραγματοποιηθεί,
όπως και η προηγούμενη και στις δύο γλώσσες του παιδιού (Ortiz, 1997, in
Rhodes et al., 2005). Κατά την τεχνική αυτή, το παιδί ακούει μία ιστορία και
στη συνέχεια ζητείται απ’ αυτό να την αναδιηγηθεί.



Τεχνικές συμπλήρωσης κενών. Αυτή η τεχνική, στην οποία αξιολογούνται οι
ακαδημαϊκές ικανότητες του παιδιού που είναι απαραίτητες για μία επιτυχή
επίδοση στην τάξη (Mattes & Omark, 1991, in Rhodes et al., 2005), μπορεί να
γίνει είτε προφορικά, είτε γραπτά και υλοποιείται ζητώντας από το παιδί να
συμπληρώσει μία λέξη (γραπτά ή προφορικά) σε ένα κείμενο, στο οποίο
λείπουν κάποιες λέξεις.



Γλωσσικά δείγματα. Η άτυπη αυτή τεχνική χρησιμοποιείται για να
αξιολογήσει τις γλωσσικές ικανότητες του παιδιού στη Γ2 του μέσω ενός
γλωσσικού δείγματος του τελευταίου, το οποίο έχει συλλεχθεί. Το γλωσσικό
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δείγμα μπορεί να αντληθεί είτε μέσω μιας συνομιλίας του αξιολογητή με το
δίγλωσσο παιδί γύρω από ένα θέμα που άπτεται του ενδιαφέροντος του
παιδιού, είτε μέσω μιας συνομιλίας του παιδιού με έναν συμμαθητή του ή με
τον δάσκαλό του, η οποία θα καταγράφεται από τον αξιολογητή.

Πολλές από τις παραπάνω μεθόδους άτυπης αξιολόγησης δίγλωσσου πληθυσμού,
όπως αυτή της παρατήρησης, της κατασκευής κλιμάκων παρατήρησης, της εξέτασης
γλωσσικού δείγματος του παιδιού και των κλιμάκων αξιολόγησης από τον δάσκαλο,
αντλούν δεδομένα από το πλαίσιο, μέσα στο οποίο δρα το υποκείμενο. Με άλλα
λόγια, τα δεδομένα που εξάγονται δεν θεωρούνται ανεξάρτητα από το συγκείμενο,
αλλά ερμηνεύονται βάσει αυτού. Μία τέτοιου είδους αξιολόγηση, ακολουθεί τη
φιλοσοφία μίας «οικολογικής προσέγγισης», σύμφωνα με την οποία κάθε υποκείμενο
είναι αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού συστήματος, άρα δε μπορεί να μη ληφθεί
υπόψη το πλαίσιο, μέσα στο οποίο παρουσιάζεται μία γλωσσική συμπεριφορά
(McCormick, 1997, in Martin, 2009). Παράλληλα, η οικολογική προσέγγιση, της
οποίας σημαντική πτυχή αποτελεί η σύνδεση μεταξύ αξιολόγησης, σχεδιασμού και
παρέμβασης, μπορεί να συνεισφέρει στον διαχωρισμό μεταξύ τυπικής και μη τυπικής
διγλωσσικής ανάπτυξης (Martin, 2009).
Μία άλλη άτυπη διαδικασία αξιολόγησης δίγλωσσων που λαμβάνει επίσης υπόψη της
τις αρχές της «οικολογικής προσέγγισης» είναι το μοντέλο RIOT. Το μοντέλο αυτό
αποτελείται από συγκεκριμένες δράσεις11, οι οποίες αν και είναι αρκετά σύνθετες και
δύσκολο πολλές φορές να γίνουν, εντούτοις παρέχουν μία ολοκληρωμένη εικόνα για
το γλωσσικό προφίλ του παιδιού. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά επιχειρείται μία
ανασκόπηση προηγούμενων πληροφοριών που αφορούν το παιδί. Έπειτα,
πραγματοποιούνται συνεντεύξεις προς δασκάλους, συνομηλίκους, φίλους, μέλη της
οικογένειας και άλλους που μπορούν να παρέχουν πληροφορίες για το παιδί.
Κατόπιν, η διαδικασία συνεχίζεται με την παρατήρηση του μαθητή σε διάφορα
γλωσσικά πλαίσια δράσης του και τέλος χορηγούνται δοκιμασίες και στις δύο
γλώσσες.

11

Οι δράσεις της διαδικασίας RIOT είναι η ανασκόπηση (Review), η συνέντευξη (Interview), η
παρατήρηση (Observation) και η χορήγηση τεστ (Test).
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γλωσσικά

και

πολιτισμικά

διαφοροποιημένους μαθητές είναι η δυναμική αξιολόγηση. Η δυναμική αξιολόγηση
μπορεί να προσφέρει θεωρητική πληροφόρηση που να συνεισφέρει στον διαχωρισμό
των παιδιών που παρουσιάζουν γλωσσικές και επικοινωνιακές δυσκολίες από τα
παιδιά που εμφανίζουν τυπική γλωσσική ανάπτυξη και απλώς διαφέρουν ως προς το
γλωσσικό τους προφίλ. Πιο συγκεκριμένα, σ’ αυτού του είδους την αξιολόγηση, η
οποία διαφέρει σημαντικά απ’ όλες όσες παρουσιάστηκαν παραπάνω, στόχος είναι ο
τρόπος με τον οποίο τα παιδιά με γλωσσικές δυσκολίες εμπλέκονται με ενήλικες και
διαπραγματεύονται το νόημα και τη μάθηση. Με άλλα λόγια, σ’ αυτήν τη διαδικασία
αξιολόγησης, η οποία στηρίζεται και στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης του
Vygotsky12, η διδασκαλία και η μάθηση συμβαίνουν παράλληλα. Ένας τρόπος για να
πραγματοποιηθεί αυτή η διαδικασία αξιολόγησης είναι να αξιολογηθεί αρχικά το
παιδί ως προς μία γλωσσική δεξιότητα, να ακολουθήσει διδασκαλία πάνω στα
κομμάτια στα οποία έχουν βρεθεί ελλείμματα από την αρχική αξιολόγηση και τέλος
να αξιολογηθεί ξανά το παιδί για να διαπιστωθούν πιθανές αλλαγές στη γλωσσική
συμπεριφορά του παιδιού (Martin, 2009). Φαίνεται λοιπόν πως η έμφαση δε δίνεται
στο τι έχει κατακτήσει το παιδί, αλλά στην ικανότητά του να ανταποκριθεί σε
μαθησιακές εμπειρίες και να μεταβάλλει κομμάτια της γλωσσικής του συμπεριφοράς∙
δηλαδή στο πώς ένα παιδί μαθαίνει (Owens, 2004), κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει
και σε ζητήματα παρέμβασης (Martin, 2009).
Συμπερασματικά, η χρήση τόσο τυπικών, όσο και άτυπων μεθόδων, δίνει τη
δυνατότητα για αξιολόγηση διαφορετικών πτυχών της γλωσσικής ανάπτυξης, ώστε
να εξάγονται σημαντικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν τόσο όσον αφορά το
κομμάτι της αξιολόγησης, όσο και αυτό της παρέμβασης (Rhodes et al., 2005).

5.4.Ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση
Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρηθεί η αναφορά όλων αυτών που καλό να γνωρίζουν οι
εξεταστές προτού επιχειρήσουν να πραγματοποιήσουν μία αξιολόγηση γλωσσικών
ικανοτήτων σε ένα δίγλωσσο παιδί.
12

Πιο συγκεκριμένα, αυτό που ο Vygotsky περιέγραψε ως ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, έχει να κάνει
με το σημείο της απαιτούμενης κυριότητας/κυριαρχίας (masterity), όπου ένα παιδί δε μπορεί
αποτελεσματικά να λειτουργήσει μόνο του, αλλά μπορεί να επιτύχει με «σκαλωσιές» ή υποστήριξη
(Tomlinson et al., 2003).
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5.4.1. Προφίλ παιδιού
Τόσο τα παιδιά με ειδικές γλωσσικές διαταραχές, όσο και οι διαδοχικά δίγλωσσοι
είναι πληθυσμοί ετερογενείς, όσον αφορά την επίδοσή τους σε γλωσσικές δοκιμασίες.
(Paradis, 2005. Paradis & Crago, 2000). Συνεπώς, ο τυπικός ρυθμός ανάπτυξης μιας
Γ2 μπορεί να διαφοροποιείται κι έτσι είναι αρκετά δύσκολο να προβλεφθεί η επίδοση
του παιδιού μόνο από έναν παράγοντα. Σημαντικό είναι να έχουμε υπόψη μας ότι το
πόσο γρήγορα τα παιδιά κατακτούν μία Γ2 εξαρτάται τόσο από το ίδιο το παιδί, όσο
και από την πτυχή της γλώσσας που εξετάζεται (Genesee et al., 2004).
Γι’ αυτό, η καταγραφή του γλωσσικού προφίλ του δίγλωσσου παιδιού είναι
ιδιάζουσας σημασίας κατά την αξιολόγηση των γλωσσικών του ικανοτήτων στη
συνέχεια (Peer, 1999). Μία τέτοια καταγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία
κυριαρχίας των γλωσσών (Rhodes et al., 2005), ζητήματα οικογενειακού
γραμματισμού, το πλαίσιο κατάκτησης της Γ1, αλλά και της Γ2 του παιδιού, αλλά και
τις συνθήκες εκπαίδευσής του στη Γ1 (αν έχει πάει σχολείο στη χώρα καταγωγής του)
(Rhodes et al., 2005). Επίσης, κατά την καταγραφή του γλωσσικού προφίλ του
παιδιού σημαντικό είναι να συμπεριληφθούν δεδομένα που έχουν να κάνουν με τις
πολιτισμικές, διαλεκτικές και γλωσσικές διαφορές και του τρόπου που αυτές μπορούν
να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης (Genesee et al., 2004. Owens, 2004),
ώστε να μπορέσουν να διαχωριστούν από ενδείξεις γλωσσικής διαταραχής (Owens,
2004). Ακόμα, μέσω της καταγραφής του συνολικού ιστορικού του παιδιού και της
οικογένειας, όσον αφορά τα γλωσσικά στοιχεία που το απαρτίζουν, μπορούν να
αναδυθούν και κάποιοι πιθανοί παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι, όπως έχει διατυπωθεί
σε προηγούμενο κεφάλαιο, μπορούν να αποτελέσουν προβλεπτικούς δείκτες για
εμφάνιση γλωσσικών διαταραχών (Genesee et al., 2004. Martin, 2009).

5.4.2. Διαδικασία κατάκτησης μιας Γ2
Παράλληλα, είναι σημαντικό να υπάρχει καλή κατανόηση της τυπικής κατάκτησης
μιας Γ2 και επίγνωση των επικαλύψεων μεταξύ των παιδιών με γλωσσικές δυσκολίες
και των διαδοχικά δίγλωσσων στην προφορική γλώσσα (Geva et al., 2000. Peer,
1999), ώστε να μπορεί να γίνει διαχωρισμός αυτών των δύο (Genesee et al., 2004.
Long, 2005. Owens, 2004). Επίσης, με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να γίνει
60

ευκολότερα αντιληπτό το πού βρίσκεται γλωσσικά ο αξιολογούμενος ως τη γλωσσική
κατάκτηση της Γ2 (Rhodes et al., 2005).
Αναφορικά με το κομμάτι της διαδικασίας κατάκτησης μιας γλώσσας και την
αξιολόγηση ενός γλωσσικά διαφοροποιημένου παιδιού, σημαντικό είναι το ζήτημα
της προφοράς και το πώς αυτό ερμηνεύεται από τον αξιολογητή. Πιο συγκεκριμένα, η
ύπαρξη ή μη «προφοράς» στον λόγο ενός παιδιού στη Γ2 του, αποτελεί απλώς
ένδειξη του πότε το παιδί αυτό ξεκίνησε να αποκτά γλωσσικές εμπειρίες και να
εκτίθεται στη γλώσσα αυτή. Με άλλα λόγια, η σωστή ή μη προφορά δεν αποτελεί
δείκτη γλωσσικής επάρκειας και για τον λόγο αυτόν δε θα πρέπει να γίνει προσπάθεια
συσχετισμού της ως προς αυτόν τον παράγοντα (Rhodes et al., 2005).

5.4.3. Συνήθη γλωσσικά φαινόμενα κατά την κατάκτηση μιας Γ2
Ένα επιπλέον ζήτημα που οφείλει να ληφθεί υπόψη κατά τη γλωσσική αξιολόγηση
γλωσσικά και πολιτισμικά διαφοροποιημένων παιδιών, είναι τα διάφορα γλωσσικά
φαινόμενα, τα οποία παρατηρούνται κατά τη διάρκεια κατάκτησης μιας Γ2. Η γνώση
των φαινομένων αυτών εμποδίζει την παρερμηνεία της γλωσσικής συμπεριφοράς των
δίγλωσσων και αποτελεί τη βάση της κατανόησης της διγλωσσικής κατάκτησης.
Αρχίζοντας, ένα συχνό φαινόμενο που παρατηρείται στην έκφραση και την
επικοινωνία δίγλωσσων παιδιών είναι η εναλλαγή κωδίκων. Η εναλλαγή κωδίκων
παρατηρείται όταν ένα παιδί μεταβαίνει από τη μία γλώσσα στην άλλη κατά τη
διάρκεια μιας συνομιλίας. Μάλιστα, αυτή η μεταβολή μπορεί να συμβεί και μέσα
στην ίδια πρόταση (Rhodes et al., 2005). Τα δίγλωσσα παιδιά τείνουν να
χρησιμοποιούν εναλλακτικά τους γλωσσικούς κώδικες λιγότερο όταν απευθύνονται
σε μονόγλωσσους και περισσότερο όταν απευθύνονται σε δίγλωσσους (Genesee et
al., 2004). Μέσω αυτής της διαδικασίας, το παιδί αναπτύσσει τη γλωσσική ικανότητα
και την ευελιξία να υλοποιεί γλωσσικές αλλαγές σε διαφορετικές ανάγκες και
πλαίσια. Επίσης, όταν συμβαίνει εναλλακτική χρήση δύο γλωσσών από ένα νήπιο (ή
ακόμα και ταυτόχρονη), είναι πιθανόν να ενεργοποιούνται οι μεταγλωσσικές
ικανότητες των παιδιών και με τον τρόπο αυτό τα τελευταία να βρίσκουν ομοιότητες
και αποκλίσεις μεταξύ των δύο γλωσσικών συστημάτων, να κατανοούν τα γλωσσικά
και πρότυπα, τους κανόνες και τις συμβάσεις που ενυπάρχουν σε κάθε γλώσσα και
κάθε φωνολογικό σύστημα και, συνεπώς, να προωθείται η επιτυχής κατάκτηση και
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των δύο γλωσσών (Li, 1999). Η εναλλαγή και μίξη δύο ή περισσότερων γλωσσικών
κωδίκων επιτρέπει στα παιδιά με ανεπτυγμένες διγλωσσικές ικανότητες να
συμμετέχουν σε «γλωσσικά παιχνίδια» και να αλληλεπιδρούν κοινωνικά (Meier,
2004). Έτσι, γίνεται κατανοητό πως το φαινόμενο αυτό δεν αποτελεί ένδειξη
γλωσσικών διαταραχών, αλλά αντίθετα μέρος μιας τυπικής διγλωσσικής ανάπτυξης
των αναδυόμενα δίγλωσσων παιδιών. Γι’ αυτό, θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως τέτοιο
και να μην παρερμηνεύεται.
Άλλο ένα σύνηθες φαινόμενο που παρατηρείται στη δίγλωσση ανάπτυξη είναι η
δημιουργία μιας διαγλώσσας (interlanguage). Η διαγλώσσα αναπτύσσεται από
κάποιον που μαθαίνει μία Γ2 και αποτελεί ένα γλωσσικό σύστημα που ενσωματώνει
τόσο στοιχεία από τη Γ1, όσο και στοιχεία από τη Γ2 που αρχίζει να κατακτάται
(Rhodes et al., 2005). Πιο αναλυτικά, «η διαγλώσσα

αποτελεί την περίοδο της

γλωσσικής κατάκτησης μιας Γ2, η οποία οριοθετείται ανάμεσα στο διάστημα από τότε
που αυτός που μαθαίνει μία Γ2 ξεκινά να χρησιμοποιεί τη γλώσσα παραγωγικά μέχρι
τότε που κατορθώνει να κατακτήσει επάρκεια παρόμοια με έναν φυσικό ομιλητή»
(Genesee et al., 2004: 121). Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για ένα υβριδικό γλωσσικό
σύστημα που στηρίζεται μεν σε κανόνες, αλλά δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά του
γλωσσικού συστήματος- στόχου που επιδιώκεται να κατακτηθεί. Πιο συγκεκριμένα,
στο σύστημα αυτό η Γ1 μπορεί να επηρεάσει την προφορά και τη γραμματική της Γ2
και παράλληλα μέσα σ’ αυτό υπάρχουν αποκλίνουσες γλωσσικές δομές, η κατασκευή
των οποίων αποτελεί κομμάτι της τυπικής αναπτυξιακής διαδικασίας που εντοπίζεται
κατά την εκμάθηση της γλώσσας- στόχου (Genesee et al., 2004).
Παράλληλα, κατά τη γλωσσική κατάκτηση μιας Γ2, δε θα πρέπει να λησμονούνται
φαινόμενα διαγλωσσικής επίδρασης. Οι διαγλωσσικές επιδράσεις αναφέρονται στις
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο γλωσσών του δίγλωσσου παιδιού κατά τη διάρκεια
της γλωσσικής ανάπτυξης. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις οδηγούν στην κατασκευή
αποκλίνουσων δομών σε μία γλώσσα, οι οποίες αυτές δομές αντανακλούν δομικά
στοιχεία της άλλης γλώσσας» (Genesee et al., 2004: 217). Οι διαγλωσσικές επιρροές
δεν είναι πάντα παρατηρήσιμες, αν δε μετρηθεί η συχνότητα με την οποία
χρησιμοποιεί ένα παιδί μία συγκεκριμένη κατασκευή. Επιπλέον, οι διαγλωσσικές
επιρροές δεν είναι ανεξέλεγκτες στον λόγο των δίγλωσσων παιδιών, καθώς τα
τελευταία γενικά χρησιμοποιούν γραμματικές δομές που συμπλέουν με το
αναπτυξιακό τους στάδιο σε αυτή τη γλώσσα. Όταν λοιπόν παρατηρείται η παραγωγή
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αποκλίνουσων δομών στον λόγο των δίγλωσσων, οι ειδικοί καλό είναι να λαμβάνουν
υπόψη τους ότι αυτό είναι ένα τυπικό φαινόμενο κατά τη δίγλωσση ανάπτυξη και δε
σηματοδοτεί σύγχυση ή δυσκολία στη διαχείριση των δίγλωσσων ερεθισμάτων του
παιδιού. Στην πραγματικότητα, ο δανεισμός γραμματικών δομών από τη μία γλώσσα
σε μία άλλη μπορεί να ερμηνευτεί και ως μία έξυπνη και πρακτική στρατηγική που
χρησιμοποιούν οι δίγλωσσοι κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους όταν δεν έχουν
κατακτήσει τις δομές- στόχους στην άλλη γλώσσα. Πιο αναλυτικά, επειδή τα
δίγλωσσα παιδιά συνήθως εμφανίζονται πιο ανεπτυγμένα σε μία από τις δύο γλώσσες
τους, σε ό,τι έχει να κάνει με τον λόγο στην κυρίαρχη γλώσσα μπορεί να
χρησιμοποιούν λέξεις από την κυρίαρχη γλώσσα τους, επειδή δεν τις γνωρίζουν στη
μη κυρίαρχη γλώσσα (Genesee et al., 2004). Συνεπώς, το φαινόμενο αυτό, το οποίο
όπως αναφέρει και ο Baker, παλαιότερα είχε αρνητικό σημασιολογικό φορτίο,
αποτελεί μέρος της τυπικής κατάκτησης μιας Γ2 και είναι προσωρινό (Baker, 2011.
Genesee et al., 2004). Τέλος, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα παιδιά κατά το αρχικό
χρονικό διάστημα έκθεσής τους σε ένα περιβάλλον (3- 6 πρώτοι μήνες), όπου
ομιλείται μία άλλη γλώσσα από τη Γ1 τους, περνάνε μία σιωπηλή περίοδο, κατά την
οποία δεν επικοινωνούν λεκτικά, αλλά κυρίως μέσω χειρονομιών (Genesee et al.,
2004. Meier, 2004. Rhodes et al., 2005). Αυτό αποτελεί ένα ακόμα επιχείρημα που
συνηγορεί υπέρ της συμπερίληψης των διαγλωσσικών επιδράσεων στην τυπική
ανάπτυξη μιας δεύτερης γλώσσας και επιβεβαιώνει πως δεν αποτελούν ένδειξη
ύπαρξης γλωσσικών ή πραγματολογικών διαταραχών.

5.4.4. BICS- CALP
Τα παιδιά κατακτούν τη γραμματική επάρκεια και δομούν το λεξιλόγιό τους αργά σε
μία Γ2. Όπως έχουμε δει, μπορεί να περάσουν και από μία σιωπηλή περίοδο όταν
πρωτοέρθουν σε επαφή με μία γλώσσα (Owens, 2004), ενώ όταν αρχίσουν να
παραγάγουν τη Γ2, ο αρχικός τους λόγος είναι σύντομος και στερεοτυπικός. Επίσης,
γεγονός είναι ότι τα διαδοχικά δίγλωσσα παιδιά μπορούν να είναι αποτελεσματικά
στην επικοινωνία τους σε συνομιλιακό επίπεδο μέσα στους πρώτους μήνες έκθεσής
τους στη Γ213, κάτι που δε συνεπάγεται και την επίτευξη επάρκειας σε επίπεδο

13

Εδώ γίνεται λόγος για τις Βασικές Διαπροσωπικές Δεξιότητες (BICS), οι οποίες μπορούν να
αναπτυχθούν μέσα σε ένα με δύο χρόνια και συνδέονται με περιστάσεις επικοινωνίας σχετικές με
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γραμματικής, λεξιλογίου και την κατάκτηση της ορθής προφοράς των λέξεων. Ακόμα
και μετά από περίοδο δύο χρόνων έκθεσης στη Γ2, τα παιδιά δεν ακούγονται σαν
φυσικοί ομιλητές και μπορεί να τους πάρει αρκετά χρόνια για να κατακτήσουν
εκείνες τις πτυχές της Γ2 που είναι σχετικές με την εκπαίδευση14 (Genesee et al.,
2004).
Για τον λόγο αυτό, καλό θα είναι κατά την αξιολόγηση να ληφθούν υπόψη οι
διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο αυτών όψεων της γλωσσικής ικανότητας και να
γίνεται κατανοητό ότι η κατάκτηση της συνομιλιακής ευχέρειας στη Γ2 του
δίγλωσσου παιδιού δε συνεπάγεται κατάκτηση των ακαδημαϊκών όψεων της
συγκεκριμένης γλώσσας (Rhodes et al., 2005). Επίσης, αναφορικά με το ζήτημα αυτό,
σημαντικό για την αποφυγή ερμηνευτικών λαθών σχετικά με τις γλωσσικές
ικανότητες του δίγλωσσου παιδιού που αξιολογείται είναι να γίνει εξαρχής ξεκάθαρο
ποιος τύπος δεξιοτήτων γλωσσικής επάρκειας τίθεται υπό αξιολόγηση κάθε φορά
(Rhodes et al., 2005).

5.4.5. Εκφραστικές- προσληπτικές δεξιότητες
Συνεχίζοντας με την καταγραφή των ζητημάτων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
κατά την αξιολόγηση δίγλωσσων πληθυσμών ως προς τη γλωσσική τους κατάκτηση,
σημαντικό είναι να χορηγούνται δοκιμασίες που να εξετάζουν τόσο τις εκφραστικές
ικανότητες του παιδιού, όσο και τις προσληπτικές. Αν και η αναγκαιότητα
αξιολόγησης των πρώτων πολλές φορές δεν αμφισβητείται, καθώς θεωρούνται
χρήσιμες, ιδιαίτερα για την συμμετοχή μέσα στο πλαίσιο του μαθήματος και την
έκφραση των σκέψεων των δίγλωσσων παιδιών με γραπτό και προφορικό τρόπο,
εντούτοις και οι εκφραστικές είναι εξίσου σημαντικές, μιας και αποτελούν σημαντική
πτυχή της διαδικασίας κατάκτησης μιας γλώσσας (Rhodes et al., 2005). Γι’ αυτόν τον

θέματα της καθημερινότητας, οι οποίες απαιτούν συνήθως καθημερινό λεξιλόγιο, καθώς και με απλές
συντακτικές δομές (Cummins, 2003).
14
Οι πτυχές αυτές έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της Γνωστικής Ακαδημαϊκής Γλωσσικής
Επάρκειας/ικανότητας (CALP), η οποία σχετίζεται με την ανάπτυξη γλωσσικών πτυχών που έχουν να
κάνουν πιο πολύ με τον επιστημονικό λόγο. Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη αυτού του επιπέδου
γλωσσικής επάρκειας συνδέεται με χρήση λεξιλογίου χαμηλής συχνότητας, με σύνθετες συντακτικές
δομές και περιστάσεις επικοινωνίας που συνδέονται με θέματα που δεν είναι οικεία στα παιδιά. Η
ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών σύμφωνα με τον Cummins (2003) απαιτεί 5- 7 χρόνια.
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λόγο, δε θα πρέπει να λησμονείται η αξιολόγησή τους μέσα από τις γλωσσικές
δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται.

5.4.6. Γλώσσα και μέθοδοι αξιολόγησης
Αναφορικά με την επιλογή της γλώσσας, στην οποία θα πραγματοποιηθεί η
αξιολόγηση των γλωσσικά και πολιτισμικά διαφοροποιημένων ατόμων, αυτή καλό
είναι να γίνεται καταρχήν και στις δύο γλώσσες, αν φυσικά αυτό είναι δυνατό (Baker,
2011. Genesee et al., 2004. Rhodes et al., 2005). Όμως τις περισσότερες φορές ο
αξιολογητής δεν γνωρίζει τη Γ2 του παιδιού και επίσης δεν υπάρχουν διαθέσιμες
γλωσσικές δοκιμασίες στη γλώσσα αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές, λοιπόν, θα
μπορούσε να αξιολογηθεί η γλωσσική ικανότητα του δίγλωσσου παιδιού στην
κυρίαρχη γλώσσα του για να εντοπιστούν πιθανές γλωσσικές δυσκολίες και
διαταραχές (Genesee et al., 2004).
Μάλιστα, η αξιολόγηση αυτή καλό θα ήταν, αν είναι εφικτό, να υλοποιείται μέσω της
χρήσης ποικιλίας μεθόδων (τυπικών και άτυπων) (Genesee et al., 2004. Owens, 2004.
Rhodes et al., 2005) και πηγών πληροφόρησης (Genesee et al., 2004. Rhodes et al.,
2005), ειδικά σε περιπτώσεις όπου ο αξιολογητής δε γνωρίζει τη γλώσσα του
αξιολογούμενου.
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
6. Μεθοδολογικό πλαίσιο
6.1.

Σκοπός και επιμέρους στόχοι

Βασικός σκοπός της έρευνας αποτελεί η ανίχνευση του κινδύνου εμφάνισης
δυσκολιών μάθησης στους τομείς της λεξιλογικής γνώσης, φωνολογικής επίγνωσης
και πραγματολογικής επάρκειας σε δίγλωσσα παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο.
Ως επιμέρους στόχοι προσδιορίζονται η ανίχνευση εκείνων των παραγόντων, οι
οποίοι επιδρούν είτε θετικά, είτε αρνητικά στις επιδόσεις των δίγλωσσων παιδιών
αυτών στους τομείς του λεξιλογίου, της φωνολογίας και πραγματολογίας.

6.2.

Ερευνητικά Ερωτήματα

Μέσα από την παράθεση του σκοπού και των στόχων που προηγήθηκε, γίνεται
κατανοητό ότι μέσα από την εργασία αυτή σκοπεύεται να ερευνηθεί αφενός το πώς
διαμορφώνονται οι επιδόσεις που επέδειξαν τα δίγλωσσα νήπια του δείγματος της
παρούσας έρευνας σε σχέση με τη νόρμα, ερμηνεύοντας παράλληλα τυχόν συγκλίσεις
και αποκλίσεις βάσει της σχετικής βιβλιογραφίας και αφετέρου να αναδειχθούν
κάποια στοιχεία που πιθανώς να συσχετίζονται με την εμφάνιση των επιδόσεων
αυτών. Στην κατεύθυνση αυτή, η επιπρόσθετη αποτύπωση της στάσης των γονέων,
αποτελεί συστατικό στοιχείο της ερμηνείας των ευρημάτων.
Τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα, όπως αυτά διαμορφώνονται για τη διερεύνηση
του ζητήματος που εξετάζουμε, είναι τα παρακάτω:


Πώς διαμορφώνεται το διγλωσσικό προφίλ του κάθε παιδιού του δείγματος
(συνθήκες που οδήγησαν στη διγλωσσία, γλώσσες που το αποτελούν, τύπος
διγλωσσίας παιδιού, γλωσσικά ερεθίσματα που δέχεται στη μειονοτική
γλώσσα, επίπεδα διγραμματιμού του παιδιού κ.ά.);



Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του δίγλωσσου οικογενειακού περιβάλλοντος
του κάθε δίγλωσσου παιδιού (χρόνια διαμονής γονέων στην Ελλάδα,
γλωσσική πολιτική οικογένειας, επαφή με τη χώρα καταγωγής, προώθηση
γραμματισμού μειονοτικής στο σπίτι, μορφωτικό επίπεδο γονέων κ.ά.);
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Τι επιδόσεις διαμορφώνουν οι δίγλωσσοι του δείγματος στις γλωσσικές
περιοχές «λεξιλογική γνώση», «φωνολογική επίγνωση» και «πραγματολογία»;



Υπάρχουν ομοιότητες ή συγκεκριμένες τάσεις στο ατομικό και οικογενειακό
προφίλ του δείγματος της έρευνας αυτής που έχουν υψηλές επιδόσεις ανά
γλωσσικό τομέα και χαμηλές επιδόσεις ανά γλωσσικό τομέα;



Μπορεί να γίνει λόγος για ανίχνευση κάποιων παραγόντων που επιδρούν
θετικά ή αρνητικά στη διαμόρφωση των επιδόσεων, οι οποίοι να σχετίζονται
με ατομικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά που φέρουν τα νήπια του
δείγματος στο προφίλ τους;

6.3.

Ερευνητικές Υποθέσεις

Οι ερευνητικές υποθέσεις που διατυπώθηκαν αφορούν τους τομείς γλωσσικών
ικανοτήτων που μελετώνται και είναι οι παρακάτω.
I.

Λεξιλογική γνώση
1) Τόσο οι ταυτόχρονα δίγλωσσοι, όσο και οι διαδοχικά δίγλωσσοι αναμένεται
να έχουν μειωμένο επίπεδο λεξιλογικής γνώσης (προσληπτικού και
εκφραστικού λεξιλογίου) σε σχέση με τη νόρμα, η οποία αφορά πληθυσμό
που είχε ως κυρίαρχη την ελληνική.
2) Υποθέτουμε ότι εκπαιδευτικοί παράγοντες θα είναι επίσης αυτοί που θα
διαφοροποιήσουν τις επιδόσεις των παιδιών σε σχέση με τα επίπεδα
λεξιλογικής γνώσης.

II.

Φωνολογία
1) Υποθέτουμε ότι οι δίγλωσσοι που έχουν μυηθεί από στο σπίτι τους
συστηματικά σε πρακτικές γραμματισμού θα έχουν αυξημένες δεξιότητες
φωνολογικής επεξεργασίας, οι οποίες θα εντοπίζονται και στις δύο γλώσσες.
2) Υποθέτουμε ότι εκπαιδευτικοί παράγοντες θα διαφοροποιούν τις επιδόσεις
των δίγλωσσων παιδιών του δείγματος σε δεξιότητες φωνολογικής
επεξεργασίας.

III.

Πραγματολογία
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3) Υποθέτουμε ότι, αν στο σπίτι των παιδιών του δείγματος ομιλείται η
Ελληνική (είτε σε συνδυασμό, είτε κατ’ αποκλειστικότητα), τότε τα παιδιά θα
έχουν αναπτύξει υψηλότερα επίπεδα πραγματολογικής επάρκειας σε σύγκριση
με εκείνα που δεν ομιλείται η ελληνική στο σπίτι τους.

6.4.

Μεθοδολογία

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η θεωρητική τεκμηρίωση της μεθοδολογίας
που χρησιμοποιήθηκε αναφορικά με τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας. Ένα
από τα πρώτα ζητήματα που καλείται να καθορίσει κάποιος που διεξάγει μία έρευνα
είναι η μεθοδολογία που θα ακολουθήσει, τόσο σε σχέση με την προβληματική, όσο
και με βάση το υπό εξέταση πεδίο. Στο πλαίσιο μιας ερευνητικής εργασίας η επιλογή
της μεθοδολογικής προσέγγισης εξαρτάται κυρίως από τον τύπο των αναγκαίων προς
συλλογή δεδομένων, όπως αυτά καθορίζονται από το γενικότερο σκοπό, τους
ειδικότερους στόχους και τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας, τα οποία
παρουσιάστηκαν παραπάνω. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ως καταλληλότερη
ερευνητική προσέγγιση για την παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η ποιοτική προσέγγιση
και ειδικότερα η μελέτη περίπτωσης.

6.4.1.

Η ποιοτική μέθοδος

Για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος,
διότι θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη αναφορικά με τη συγκέντρωση πληροφοριών
και στοιχείων του ατομικού και οικογενειακού προφίλ του δείγματος σε συνδυασμό
με τις επιδόσεις που αυτό επιδεικνύει. Με άλλα λόγια, η ποιοτική μέθοδος
χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία, καθώς παρέχει όλες εκείνες τις
προϋποθέσεις, ώστε να μελετηθεί το ίδιο το άτομο, μιας και βασική της υπόθεση είναι
ότι το άτομο είναι ξεχωριστό και αξίζει μελέτης σε βάθος με ολιστικό τρόπο
(Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005). Μάλιστα, αυτός ο στόχος και η ανάγκη
για ολιστική μελέτη του ατόμου οδήγησε στη χρήση δύο μέσων συλλογής δεδομένων
στην έρευνα, τα οποία έδρασαν συμπληρωματικά και στα οποία θα γίνει αναφορά
εκτενώς παρακάτω.
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Επανερχόμενοι στην ποιοτική έρευνα και τις αρχές της, αυτό που συμβαίνει κατά τη
χρήση της είναι μία «λεπτή» περιγραφή (Geertz, 1973), ώστε να καταγραφεί η φωνή
του υποκειμένου (Eisner, 1991).
Προχωρώντας στα κεντρικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ποιοτική έρευνα, αυτή
διακρίνεται από αμεσότητα, βάθος (Ιωσηφίδης, 2008) και έμφαση στις διαδικασίες,
στη βιωμένη εμπειρία, στα νοήματα και στις αναπαραστάσεις (Mason, 2011).
Αναφορικά με την αμεσότητα, η εμπλοκή του ερευνητή είναι ενεργή και τα άτομα ή
οι ομάδες που συμμετέχουν στην ερευνητική διαδικασία δεν είναι αντικείμενα από το
οποία αντλούνται πληροφορίες, αλλά ερευνητικοί συνεργάτες με τους οποίους
δομούνται

ερευνητικά

και

κοινωνικοπολιτισμικά

πλαίσια

επικοινωνίας

και

παράγονται νοήματα. Σε σχέση με το βάθος που αναφέρθηκε, η ποιοτική έρευνα
στοχεύει στη διερεύνηση των μηχανισμών και των διαδικασιών παραγωγής
συγκεκριμένων

νοημάτων

και

ερμηνευτικών

πλαισίων

κοινωνικής

δράσης

(Ιωσηφίδης, 2008).
Σύμφωνα με τους Denzin & Lincoln (2000:3), «...η ποιοτική έρευνα είναι μία
εμπλαισιωμένη δραστηριότητα (situated activity) που τοποθετεί τον παρατηρητή στον
κόσμο. Αποτελείται από ένα σύνολο από ερμηνευτικές και υλικές πρακτικές που
καθιστούν τον κόσμο ορατό. Η ποιοτική έρευνα περιλαμβάνει μία ερμηνευτική και
νατουραλιστική προσέγγιση προς τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι οι ερευνητές μελετούν
πράγματα στο φυσικό τους πλαίσιο, προσπαθώντας να κατανοήσουν ή να ερμηνεύσουν
φαινόμενα σε σχέση με τα νοήματα που δίνουν οι άνθρωποι σε αυτά.» Αυτός ο
ερμηνευτικός άξονας, γύρω από τον οποίο φαίνεται, σύμφωνα με τον προηγούμενο
ορισμό, ότι κινείται η ποιοτική έρευνα, έχει τη βάση της στο ερμηνευτικό
μεθοδολογικό παράδειγμα. Το ερμηνευτικό παράδειγμα στοχεύει στην ανίχνευση,
κατανόηση και ερμηνεία του τρόπου σκέψης και δράσης των υποκειμένων που
συμμετέχουν στην έρευνα. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος δεν είναι η γενίκευση, καθώς
ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υποκειμενική νοηματοδότηση της πραγματικότητας
των ατόμων, ανάλογα με τις εκάστοτε κοινωνικο- πολιτισμικο- οικονομικο- πολιτικές
συνθήκες στις οποίες ζουν. (Μακράκης, 1998).
Συνολικά, λοιπόν, η ποιοτική έρευνα στοχεύει στην περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία
και κατανόηση κοινωνικών φαινομένων, καταστάσεων και ομάδων απαντώντας
κυρίως στα ερωτήματα «πώς» και «γιατί» (Ιωσηφίδης, 2008). Έτσι, επί της ουσίας,
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στη συγκεκριμένη εργασία, δεν επιδιώχθηκε η αναγωγή των παρατηρήσεων σε
μετρήσιμες ποσότητες, αλλά η διερεύνηση και η ανάλυση της δομής και της
λειτουργίας των φαινομένων, αντικείμενο που εμπίπτει στο περιεχόμενο του
ερευνητικού παραδείγματος της ποιοτικής μεθόδου (Ιωσηφίδης, 2008).

6.4.2.

Η μελέτη περίπτωσης

Η μελέτη περίπτωσης, ως μεθοδολογικό εργαλείο, είναι η σε βάθος μελέτη μιας
μονάδας- μιας περίπτωσης (π.χ. ενός ατόμου, μιας ομάδας μαθητών ή ομαδικής
δραστηριότητας) σε κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο (π.χ. σπίτι, σχολείο, κ.ά.)
(Καχριμάνης, Κόμης & Αβούρης, 2008).
Περνώντας στα πλεονεκτήματα της μελέτης περίπτωσης, τα δεδομένα αυτής είναι
ισχυρά στην πραγματικότητα. Η ιδιαίτερη δύναμή τους έγκειται στην προσοχή που
δίνουν στη λεπτομέρεια και στην πολυπλοκότητα της ίδιας της περίπτωσης. Επίσης,
οι μελέτες περίπτωσης αναγνωρίζουν την πολυπλοκότητα και το πλαίσιο των
κοινωνικών

αληθειών,

αφού

παρακολουθώντας

προσεκτικά

τις

κοινωνικές

καταστάσεις, οι μελέτες περίπτωσης μπορούν να εκφράσουν ως έναν βαθμό τις
ασυμφωνίες ή τις συγκρούσεις ανάμεσα στις απόψεις των συμμετεχόντων. Οι
καλύτερες μελέτες περίπτωσης καταφέρνουν να στηρίξουν εναλλακτικές ερμηνείες.
Παράλληλα, οι μελέτες περίπτωσης, αν θεωρηθούν ως προϊόντα, μπορούν να
αποτελέσουν αρχείο περιγραφικού υλικού, που είναι αρκετά πλούσιο, ώστε να
επιδέχεται μεταγενέστερη επανερμηνεία. Υπό την έννοια αυτή, έχει ιδιαίτερη
σημασία το να υπάρχει μία πηγή δεδομένων για ερευνητές και χρήστες, των οποίων
οι σκοποί μπορεί να διαφέρουν από τους δικούς μας. (Cohen & Manion, 1994).
Η επιλογή της βασίστηκε στο γεγονός ότι μέσω αυτής παρεχόταν η δυνατότητα για
εστίαση στο πραγματικό πλαίσιο της ζωής των προσώπων. Επίσης, με τη χρήση της
μελέτης περίπτωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μία άμεση παρακολούθηση της
πολυπλοκότητας των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στο δίγλωσσο περιβάλλον
της οικογένειας και να διατυπωθούν νέα ερωτήματα και υποθέσεις. Με τη χρήση
αυτής της μεθόδου, λοιπόν, καθίσταται εφικτή η κατανόηση του πλαισίου, μέσα στο
οποίο διαμορφώνονται οι στάσεις που μελετώνται, κάτι που διευκολύνει μία πιο
ολιστική- έγκυρη και αξιόπιστη ερμηνεία του φαινομένου που ερευνάται.
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6.5.

Παρουσίαση μέσων συλλογής δεδομένων

Η προβληματική αυτής της εργασίας, όπως είδαμε, επιχειρείται να ερευνηθεί μέσα
από μία ερευνητική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει α) την εξέταση του δίγλωσσου
δείγματος ως προς την εξέταση των επιδόσεων στους τρεις αυτούς τομείς της
γλωσσικής ανάπτυξης που αναφέρθηκαν παραπάνω στην Ελληνική και β) την
καταγραφή των στοιχείων εκείνων που συνθέτουν το ατομικό και οικογενειακό
διγλωσσικό προφίλ τους.
Αναφορικά με τα ερευνητικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν, η εξέταση αυτή
υλοποιείται μέσω της χορήγησης του σταθμισμένου εργαλείου «Λογόμετρο» που
στοχεύει στην πρόωρη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών και αφορά παιδιά
προσχολικής ηλικίας 4-7 χρόνων. Παράλληλα, πραγματοποιείται διερεύνηση του
διγλωσσικού προφίλ τους μέσα από τη συλλογή στοιχείων που έχουν να κάνουν με
αυτά και το οικογενειακό περιβάλλον τους. Το τελευταίο πραγματοποιείται μέσα από
δομημένες συνεντεύξεις που απευθύνονται στον/ στη νηπιαγωγό κάθε δίγλωσσου
παιδιού αντίστοιχα.

6.5.1. Το εργαλείο αξιολόγησης «Λογόμετρο»
Σύμφωνα με τη γλωσσολογία, η γλώσσα περιγράφεται σε έξι ξεχωριστά επίπεδα, και
πιο συγκεκριμένα στο φωνητικό, τη φωνολογία, τη μορφολογία, το συντακτικό, τη
σημασιολογία και την πραγματολογία15.
Αναφορικά με την ανίχνευση του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο για να
εμφανίσει γλωσσικές δυσκολίες, θα πρέπει να γίνεται εστίαση στο κομμάτι της
15

Στο φωνητικό επίπεδο μελετώνται οι ήχοι της γλώσσας, δηλαδή οι φθόγγοι και οι μεταξύ τους
σχέσεις, στη φωνολογία εξετάζεται η οργάνωση των φωνημάτων, ενώ το μορφολογικό επίπεδο
εστιάζει στις μορφολογικές μονάδες που απαρτίζουν τις λέξεις. Παράλληλα, στο συντακτικό επίπεδο
μελετώνται οι ακολουθίες που σχηματίζονται από την οργάνωση των λέξεων μέσα σε φράσεις και
προτάσεις και στο σημασιολογικό οι σημασιακές ιδιότητες των λέξεων και οι συνδυασμοί τους μέσα
σε φράσεις και προτάσεις, καθώς και οι σχέσεις σημασίας μεταξύ των λέξεων. Τέλος, το
πραγματολογικό επίπεδο εξετάζει τις περιστάσεις χρήσης της γλώσσας κατά την καθημερινή
συνομιλία και τις επιρροές των προγενέστερων γνώσεων πάνω στο αποτέλεσμα της επικοινωνίας
(Ρούσσος, 2014). Μάλιστα, σε ό,τι έχει να κάνει με το τελευταίο γλωσσικό επίπεδο, αυτό της
πραγματολογίας, λόγω του ότι εξετάζει τη χρήση της γλώσσας σε διάφορες συνομιλιακές περιστάσεις
επικοινωνίας της καθημερινότητας, θα μπορούσε, στην περίπτωση των δίγλωσσων που εξετάζονται
στην εργασία αυτή, όπως έχει αναφερθεί ξανά, να συνδεθεί με την ανάπτυξη των βασικών
διαπροσωπικών δεξιοτήτων (BICS), όπως τις εισήγαγε ο Cummins, οι οποίες έχουν να κάνουν με
διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας που απαιτούν καθημερινό λεξιλόγιο, όπως και οι ερωτήσεις για
τον έλεγχο της πραγματολογικής επάρκειας των υπό εξέταση υποκειμένων στο «Λογόμετρο».

71

γλώσσας (Steele, 2004). Συγκεκριμένα, δυσκολίες που έχουν να κάνουν με τη
μορφολογία, το συντακτικό, την κατανόηση λέξεων και προτάσεων προφορικά, την
φωνολογική ενημερότητα, τη λεκτική μνήμη και την παραγωγή λόγου συνδέονται με
μετέπειτα προβλήματα στην αναγνώριση λέξεων και φωνημάτων. Οι δυσκολίες
αυτές, μάλιστα, μπορούν να ανιχνευτούν σε πρώιμο στάδιο πριν την έναρξη της
επίσημης εκπαίδευσης (Cavanaugh et al., 2004), κάτι που δείχνει την ύπαρξη
ισονομίας στην εκπαίδευση (Μουζάκη κ.ά., 2008) και είναι δείκτες για πιθανά
προβλήματα ανάγνωσης (Steele, 2004).
Παρ’ όλα τα πλεονεκτήματα όμως που παρουσιάζει η πρώιμη ανίχνευση των
γλωσσικών δυσκολιών, υπάρχει έλλειψη εργαλείων για τον σκοπό αυτό (Mroz &
Hall, 2003). Για τον λόγο αυτό, επιδιώκεται να παρουσιαστεί ένα εργαλείο
αξιολόγησης, το οποίο στοχεύει σ’ αυτό ακριβώς: στην πρώιμη ανίχνευση
παραγόντων που θέτουν τα παιδιά σε κίνδυνο για αποτυχία στον γραπτό λόγο.
Πιο αναλυτικά, το «Λογόμετρο» αποτελεί ένα εργαλείο ανίχνευσης γλωσσικών
δεξιοτήτων που μπορούν να αποτελέσουν προβλεπτικούς δείκτες για τη σχολική
επίδοση. Αφορά παιδιά 4- 7 χρόνων και χορηγείται σε ψηφιακή μορφή μέσω
φορητών συσκευών, όπως tablet. Έχει κατασκευαστεί από την επιστημονική ομάδα
των Α. Μουζάκη, Α. Ράλλη, Φ. Αντωνίου, Β. Διαμαντή & Σ. Παπαϊωάννου και
περιλαμβάνει δοκιμασίες, οι οποίες εξετάζουν δεξιότητες πάνω σε ποικιλία επιπέδων
ανάλυσης της γλώσσας που έχουν να κάνουν τόσο με τον προφορικό, όσο και με τον
γραπτό λόγο.

6.5.1.1. Στόχοι

Βασικός στόχος του συγκεκριμένου ανιχνευτικού εργαλείου που παρουσιάζεται είναι
ο εντοπισμός εκείνων των δεξιοτήτων, οι οποίες αποτελούν προβλεπτικούς δείκτες
για την πρόγνωση της μετέπειτα σχολικής επίδοσης. Παράλληλα, κύριο μέλημα
συνιστά η έγκυρη και έγκαιρη ανίχνευση των παιδιών που βρίσκονται «σε κίνδυνο»,
ώστε να παρουσιάσουν ορθογραφικές και αναγνωστικές δυσκολίες κατά τη φοίτησή
τους στο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο (Μουζάκη, Ράλλη, Αντωνίου, Διαμαντή &
Παπαϊωάννου, 2016).
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Ως επιμέρους στόχοι του ανιχνευτικού εργαλείου «Λογόμετρο» είναι η εξέταση της
προφορικής γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών ως προς τις φωνολογικές,
μορφολογικές, σημασιολογικές και πραγματολογικές δεξιότητες, σε επίπεδο
προσληπτικών και εκφραστικών ικανοτήτων. Επίσης, επιδιώκεται η διαπίστωση των
ικανοτήτων ακουστικής κατανόησης και των δεξιοτήτων γραμματισμού, καθώς και η
ανίχνευση του ξεχωριστού προφίλ των παιδιών, ώστε να διαμορφωθούν
προγράμματα παρέμβασης, τα οποία θα εστιάζουν στις περιοχές όπου υπάρχουν
δυσκολίες (Παπαϊωάννου κ.ά., 2015).

6.5.1.2. Στάθμιση

Αρχικά, διεξάχθηκε μία πιλοτική μελέτη, κατά την οποία συλλέχθηκαν πιλοτικά
δεδομένα που είχαν στόχο την επανεξέταση των ερωτημάτων κάθε δοκιμασίας. Στο
πλαίσιο αυτής της πιλοτικής μελέτης συμπεριλήφθηκαν 237 παιδιά 4- 7 χρόνων (98
αγόρια και 139 κορίτσια, 48-95,5 μηνών, με Μ.Ο. ηλικίας 66,8 μήνες) από 4
γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας. Από τα 237, τα 79 ήταν κάτω των 5 ετών
(33,3%), τα 58 κάτω των 6 ετών (24,5%) και τα 100 ήταν πάνω από 6 χρονών (42%)
(Παπαϊωάννου κ.ά., 2015). Από τα δεδομένα της πιλοτικής αυτής έρευνας,
διαπιστώθηκε η καταλληλότητα του «Λογόμετρου» ως ανιχνευτικού εργαλείου για
την αξιολόγηση του λόγου των παιδιών αυτής της ηλικίας και έδωσε το έναυσμα για
την κύρια μελέτη στάθμισης (Μουζάκη κ.ά., 2016).
Αναφορικά

με

την

κύρια

μελέτη

στάθμισης,

πραγματοποιήθηκε

τυχαία

δειγματοληψία δείγματος. Επίσης, για την υλοποίησή της εξασφαλίστηκε άδεια από
το Υπουργείο Παιδείας και συγκατάθεση των γονέων για συμμετοχή των παιδιών. Το
εργαλείο χορηγήθηκε από ειδικά εκπαιδευμένους εξεταστές, οι οποίοι χρειάστηκαν
για το κάθε παιδί 2- 6 συνεδρίες σε διάστημα δύο εβδομάδων, ώστε να ολοκληρωθεί
η διαδικασία. Αναφορικά με τα παιδιά, τα οποία αποτέλεσαν το δείγμα στάθμισης,
αυτά είχαν ως κυρίαρχη γλώσσα την Ελληνική και δεν παρουσίαζαν κάποια
αισθητηριοκινητική ή αναπτυξιακή δυσκολία. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες
ήταν 619 παιδιά (302 αγόρια και 317 κορίτσια), τα οποία ανήκαν σε τρεις ηλικιακές
ομάδες: 4:0:0-4:11:30 χρόνων, 5:0:0-5:11:30 και 6:0:0-6:11:30 ετών. Από τα παιδιά
αυτά 156 φοιτούσαν στο προνήπιο (25,2%), 260 στο νήπιο (42%) και 203 στην Α’
Δημοτικού (32,8%). Τα παιδιά αυτά προέρχονταν από αστικές, ημιαστικές και
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αγροτικές περιοχές της Αττικής, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Κρήτης
(Μουζάκη κ.ά., 2016).

6.5.1.3. Ζητήματα αξιοπιστίας

Σε ό,τι αφορά την έννοια της αξιοπιστίας, αυτή έχει να κάνει με το κατά πόσο ένα
εργαλείο μέτρησης εμφανίζει συνέπεια σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις σε ίδιο
δείγμα και διαφορετικές χρονικές στιγμές, δηλαδή σταθερότητα ως προς τα
αποτελέσματά του. (Robson, 2007). Σύμφωνα με τις στατιστικές αναλύσεις για την
αξιοπιστία των δοκιμασιών, μέσα από τα δεδομένα του δείγματος στάθμισης των 619
παιδιών παρουσιάστηκε υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας σε όλες τις δοκιμασίες (Μουζάκη
κ.ά., 2016).
6.5.1.4. Δοκιμασίες

Οι δοκιμασίες που περιλαμβάνει το εργαλείο «Λογόμετρο», οι οποίες είναι 24,
αξιολογούν γλωσσικές δεξιότητες που αφορούν τη φωνολογία, τη μορφολογία, τη
σημασιολογία και την πραγματολογία, δηλαδή τα περισσότερα από τα επίπεδα
ανάλυσης της γλώσσας. Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη μας τον γενικότερο στόχο του
ανιχνευτικού αυτού εργαλείου, καταλαβαίνουμε πως είναι πολύ σημαντικό που
στοχεύει σ’ αυτά τα επίπεδα της γλώσσας, μιας και η γνώση του αλφαβήτου, η
φωνολογική επίγνωση στην προσχολική ηλικία (Γιαννικοπούλου, 2003), και ο
προφορικός λόγος του παιδιού, όπως διαμορφώνεται μέσα από τον βαθμό ανάπτυξης
του μορφολογικού, σημασιολογικού, συντακτικού και πραγματολογικού επιπέδου
ανάλυσης της γλώσσας, αποτελούν προβλεπτικούς δείκτες για την κατάκτηση
δεξιοτήτων που έχουν να κάνουν με τον γραπτό λόγο (Μουζάκη κ.ά., 2008).
Αρχίζοντας με την αξιολόγηση του προφορικού λόγου, όσον αφορά το κομμάτι της
φωνολογικής επίγνωσης και επεξεργασίας, αυτό εξετάζεται μέσα από δοκιμασίες που
αξιολογούν την αναγνώριση της αρχικής συλλαβής και του αρχικού φωνήματος,
δεξιότητες σύνθεσης λέξεων σε επίπεδο συλλαβής (π.χ. γά-τα γάτα) και φωνήματος
(ε-γ-ώ εγώ), δοκιμασίες κατάτμησης λέξεων σε συλλαβικό (π.χ. μήλο μή-λο) και
φωνημικό επίπεδο (στο σ-τ-ο) και τέλος μέσα από δοκιμασίες που έχουν να κάνουν
με την απαλοιφή τμήματος της λέξης (π.χ. δασκάλα δασκάλα).
Προχωρώντας στην αξιολόγηση του προφορικού λόγου αναφορικά με το
σημασιολογικό επίπεδο, αυτές περιλαμβάνουν δοκιμασία που εξετάζει το
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προσληπτικό λεξιλόγιο, κατά την οποία το παιδί καλείται να αναγνωρίσει τη σωστή
εικόνα μέσα από τέσσερις που του δίνονται, η οποία απεικονίζει τη λέξη που ακούει
κάθε φορά. Στη δοκιμασία αυτή, η οποία περιέχει δηλώσεις προτροπής, όπως για
παράδειγμα «Δείξε το υποβρύχιο», υπάρχει κανόνας διακοπής. Επίσης, αναφορικά με
το σημασιολογικό επίπεδο, υπάρχει μία δοκιμασία κατονομασίας εικόνων, όπου το
παιδί πρέπει να κατονομάσει αυτό που αναπαρίσταται στην εικόνα που κάθε φορά
βλέπει απαντώντας στην ερώτηση «Τι είναι αυτό;». Ακόμα, έχουν δημιουργηθεί μία
δοκιμασία ακουστικής κατανόησης οδηγιών, όπου το παιδί πρέπει να απαντήσει σε
κάποια ερωτήματα (π.χ. δείξε την μπάλα που είναι κάτω από το τραπέζι) και μία
δοκιμασία ορισμού λέξεων, στην οποία το παιδί καλείται να δώσει έναν ορισμό για
κάθε λέξη που ακούει.
Η κατάκτηση του προφορικού λόγου μέσα από την αξιολόγηση αφηγηματικών
δεξιοτήτων εξετάζεται μέσα από τρεις εικονογραφημένες ιστορίες. Στην πρώτη
δοκιμασία αυτής της υποκλίμακας, τα παιδιά καλούνται να αναδιηγηθούν μία
εικονογραφημένη ιστορία που άκουσαν, στη δεύτερη να απαντήσουν σε κάποιες
ερωτήσεις κατανόησης αφού ακούσουν μία εικονογραφημένη ιστορία και στην Τρίτη
δοκιμασία αφηγηματικού λόγου να αφηγηθούν μία ιστορία βάσει των εικόνων που
την αποτελούν και εμφανίζονται μπροστά τους.
Συνεχίζοντας με τις δοκιμασίες προφορικού λόγου, το μορφολογικό επίπεδο της
γλώσσας αξιολογείται μέσα από δοκιμασίες αναγνώρισης και παραγωγής. Σε ό,τι έχει
να κάνει με τις δοκιμασίες αναγνώρισης, ζητείται από τα παιδιά να αναγνωρίσουν τον
σωστό γραμματικό λεκτικό τύπο, όπως αυτός διαμορφώνεται τόσο σε ουσιαστικά,
όσο και σε ρήματα. Στις δοκιμασίες που αφορούν παραγωγή, πρέπει τα παιδιά να
παραγάγουν τον σωστό γραμματικό τύπο σε ρήματα και ουσιαστικά. Σημαντικό
κρίνεται να αναφερθεί ότι τόσο σε δοκιμασίες παραγωγής, όσο και αναγνώρισης,
γίνεται χρήση λέξεων και ψευδολέξεων, ώστε να διαπιστωθεί αν τα παιδιά έχουν
κατακτήσει τη μορφολογία της γλώσσας στα ρήματα και τα ουσιαστικά. Η δοκιμασία
αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς αναφορικά με τις ψευδολέξεις, οι δοκιμασίες
επανάληψής τους βοηθούν στον εντοπισμό παιδιών με ειδικές γλωσσικές διαταραχές
(Girbau & Schwartz, 2007).
Τελειώνοντας με την αξιολόγηση του προφορικού λόγου, έχει δημιουργηθεί και μία
δοκιμασία εκτίμησης της πραγματολογικής επάρκειας, στην οποία παρουσιάζονται
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διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις σε μορφή σύντομων ιστοριών, κατά τις οποίες
το παιδί καλείται να εκφραστεί κατάλληλα για να εκπληρώσει τις ανάγκες των ηρώων
κάθε φορά ή να αναγνωρίσει συναισθήματα και να βγάλει συμπεράσματα βάσει των
εκφράσεών τους και των συγκεκριμένων καταστάσεων, στις οποίες βρίσκονται.
Τέλος, περνώντας στην αξιολόγηση του γραπτού λόγου, στα παιδιά ηλικίας 4- 7 ετών
στα οποία χορηγείται το «Λογόμετρο», ζητείται να αναγνωρίσουν γράμματα του
αλφάβητου, να γράψουν το όνομά τους και να εκτελέσουν μία δοκιμασία
επινοημένης γραφής για να εκφράσουν γραπτά μία φράση (Μουζάκη κ.ά., 2016.
Παπαϊωάννου κ.ά., 2015).
Σε σχέση με τις δοκιμασίες που αναφέρθηκαν, διαμορφώνονται διάφοροι δείκτες
γλωσσικές επάρκειας, όπως αυτός της κατανόησης του προφορικού λόγου, της
λεξιλογικής γνώσης, του αφηγηματικού λόγου, της φωνολογικής επίγνωσης, της
μορφολογικής επίγνωσης, της πραγματολογίας, της γνώσης γραφοφωνημικών
αντιστοιχιών και της χρήσης γραπτού λόγου.
Στη συγκεκριμένη εργασία θα διερευνηθούν γλωσσικά ζητήματα που έχουν να
κάνουν με τη λεξιλογική γνώση, τη φωνολογική επίγνωση και την πραγματολογία,
μια και μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση εξετάστηκαν κατά κύριο λόγο οι
τομείς αυτοί και εντοπίστηκαν ερευνητικά δεδομένα, τα οποία θα βοηθήσουν να
ερμηνευτούν με περισσότερη ορθότητα και πληρότητα οι επιδόσεις των δίγλωσσων
σ’ αυτά τα κομμάτια της γλωσσικής επάρκειας. Κύρια αφετηρία κάθε ερμηνευτικής
προσέγγισης που θα ακολουθηθεί θα είναι η διγλωσσία των παιδιών αυτών και οι
γνώσεις μας γύρω από τη γλωσσική ανάπτυξη των δίγλωσσων στους τομείς αυτούς
που διαπιστώθηκε μέσα από τη σχετική βιβλιογραφία. Με τον τρόπο αυτό αφενός θα
επιχειρηθεί η εξήγηση των επιδόσεων των δίγλωσσων νηπίων και αφετέρου θα γίνει
προσπάθεια μέσα από τη σκιαγράφηση του προφίλ τους να αναδειχθούν οι
παράγοντες που επιδρούν διαμορφώνοντας τις επιδόσεις αυτές.

6.5.1.5. Σημασία

Η σημασία του εργαλείου που παρουσιάστηκε ενδελεχώς παραπάνω για την
αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία,
είναι εξαιρετικά μεγάλη, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε
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κάτι παρόμοιο στην Ελλάδα. Ακόμα, είναι πολύ ουσιώδες το γεγονός ότι
περιλαμβάνει την αξιολόγηση των περισσότερων πτυχών της δομής της γλώσσας,
κάτι που προσφέρει μία σφαιρική εικόνα για το προφίλ του παιδιού που τίθεται υπό
αξιολόγηση. Επίσης, το γεγονός ότι περιλαμβάνει δοκιμασία εξέτασης του
πραγματολογικού επιπέδου της γλωσσικής ανάπτυξης κάνει το «Λογόμετρο»
ιδιαίτερα καινοτόμο. Επιπρόσθετα, το πλεονέκτημα της ψηφιακής χορήγησης και της
αυτόματης βαθμολόγησης κάνει το «Λογόμετρο» εύχρηστο, γρήγορο και ορθό στις
μετρήσεις του, ενώ εντείνει εύκολα την προσοχή και το ενδιαφέρον των μικρών
παιδιών (Παπαϊωάννου κ.ά., 2015). Εκτός απ’ αυτό, όπως έχει φανεί σε προηγούμενο
κεφάλαιο, η έγκαιρη ανίχνευση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το παιδί στη
γλωσσική κατάκτηση και η πρόγνωση των μελλοντικών του αναγκών οφείλει να
αποτελεί στόχο της αξιολόγησης (Αγαλιώτης, 2004), καθώς είναι εξαιρετικά
σημαντική για την ανίχνευση μιας έγκαιρης μελλοντικής διάγνωσης και
αποτελεσματικής παρέμβασης (Πόρποδας, 2002). Η έγκαιρη ανίχνευση, όμως,
αποτελεί τον βασικό στόχο του συγκεκριμένου εργαλείου. Συνεπώς, λαμβάνοντας
υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες, το «Λογόμετρο» αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο
εργαλείο

για

τους

εκπαιδευτικούς,

τους

ειδικούς

παιδαγωγούς

και

τους

λογοθεραπευτές, οι οποίοι έχουν πολύ εύκολα τη δυνατότητα να ανιχνεύσουν έγκαιρα
τα παιδιά που κινδυνεύουν να εμφανίσουν ορθογραφικές και αναγνωστικές δυσκολίες
στο ελληνικό Δημοτικό σχολείο, ώστε να παραπεμφθούν για διάγνωση έγκαιρα και
να σχεδιαστεί μία κατάλληλη υποστηρικτική παρέμβαση.

6.5.1.6. «Λογόμετρο» και αξιολόγηση δίγλωσσων: Συμπεράσματα

Το «Λογόμετρο», όπως έχει δειχθεί, στοχεύει στον έγκαιρο εντοπισμό του κινδύνου
εμφάνισης μαθησιακών δυσκολιών, γεγονός πολύ ουσιώδες, μιας και η έγκαιρη
αξιολόγηση είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα στους δίγλωσσους πληθυσμούς που
εξετάζουμε (Γρίβα και Στάμου, 2014). Ένα σημαντικό στοιχείο είναι το ότι μέσω του
«Λογόμετρου» αξιολογούνται δεξιότητες που άπτονται διαφορετικών επιπέδων
ανάλυσης της γλώσσας, τόσο σε προφορικό, όσο και σε γραπτό επίπεδο. Αυτό, στην
περίπτωση της αξιολόγησης δίγλωσσων πληθυσμών, η οποία εξετάζεται στην
παρούσα εργασία, έχει επισημανθεί ότι είναι ιδιάζουσας σημασίας, καθώς υπάρχει
ανάγκη η αξιολόγηση αυτή να βασίζεται σε δοκιμασίες που δε μετρούν απλώς μία
γλωσσική δεξιότητα, αλλά ένα εύρος από πολλά χαρακτηριστικά (Rhodes et al.,
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2005). Ειδικότερα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις δοκιμασίες φωνολογικής επίγνωσης
που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο εργαλείο, είναι πολύ σημαντικές αναφορικά
με τον δίγλωσσο πληθυσμό που μελετάται. Και αυτό, διότι, όπως έχει φανεί, οι
δεξιότητες που σχετίζονται με τη φωνολογική επίγνωση μπορούν να μεταφερθούν
μεταξύ των γλωσσών (August, et al., 2001. Lindsey et al., 2003), κάτι που δείχνει ότι
μπορούν να χορηγηθούν δοκιμασίες φωνολογικής ενημερότητας στη Γ2 των παιδιών.
Μάλιστα, έχει δειχθεί ότι το κομμάτι της φωνολογίας και αυτό της ταχείας
κατονομασίας σε μία Γ2 αποτελούν δείκτες με εξαιρετικά υψηλή προγνωστική αξία
για τη μετέπειτα αναγνωστική επίδοση του παιδιού στη Γ2 αυτή (Geva et al., 2000).
Επίσης, συνεχίζοντας με την αξιολόγηση δίγλωσσου πληθυσμού και τη χρήση του
«Λογόμετρου», αυτό εξετάζει τόσο προσληπτικές, όσο και εκφραστικές ικανότητες,
γεγονός που αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα επιλογής μιας διαδικασίας
αξιολόγησης, όπως έχει ήδη αναφερθεί (Rhodes et al., 2005). Με τον τρόπο αυτό,
διαμορφώνεται μία ολοκληρωμένη εικόνα όσον αφορά το γλωσσικό επίπεδο
ανάπτυξης του παιδιού και δεν εξάγονται συμπεράσματα από απομονωμένες
γλωσσικές δεξιότητες, κάτι που θα οδηγούσε σε εσφαλμένα αποτελέσματα. Τέλος, το
ξεκίνημα της αξιολόγησης μέσα από ένα εργαλείο ανίχνευσης του κινδύνου
παρουσίασης δυσκολιών στην κυρίαρχη γλώσσα, αποτελεί, σύμφωνα με το μοντέλο
αξιολόγησης του Long (2005), το πρώτο βήμα μιας ολοκληρωμένης αξιολογικής
πορείας. Για όλους αυτούς τους λόγους, τα δεδομένα του «Λογόμετρου» για το
γλωσσικό προφίλ ενός δίγλωσσου παιδιού στα ελληνικά μπορούν να αναδείξουν
εξαιρετικά σημαντικούς πρώιμους δείκτες για μελλοντική επιτυχία ή αποτυχία στον
γραπτό λόγο ενός παιδιού, ιδίως όταν η Ελληνική είναι η κυρίαρχη γλώσσα αυτού.
Μάλιστα, σε συνδυασμό με την άντληση επιπρόσθετων πληροφοριών που έχουν να
κάνουν με το παιδί και την οικογένειά του (π.χ. έκθεση στα ελληνικά, χρόνια
παραμονής στην Ελλάδα κ.ά.) και με γνώσεις πάνω στην κατάκτηση μιας Γ2, το
«Λογόμετρο» αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό και αποτελεσματικό εργαλείο για
την έγκαιρη ανίχνευση παραγόντων, οι οποίοι μπορούν να θέσουν το παιδί σε κίνδυνο
για αποτυχία στην ανάγνωση και γραφή.
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6.5.2.

Η δομημένη συνέντευξη

Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στη δομημένη συνέντευξη και πιο αναλυτικά στη
χρήση της ως ερευνητικού εργαλείου για τη συλλογή δεδομένων προς ανάλυση και
ερμηνεία, αρχικά θα γίνει προσπάθεια εξέτασης των αρχών της.
Σύμφωνα με τους Cohen και Manion (1994: 376), «η δομημένη συνέντευξη είναι αυτή
που το περιεχόμενο και η διαδικασία είναι οργανωμένα εκ των προτέρων. Αυτό
σημαίνει ότι η αλληλουχία και διατύπωση των ερωτήσεων είναι καθορισμένα βάσει
σχεδιαγράμματος και […] οποιαδήποτε ελευθερία κινήσεων είναι καθορισμένη από την
αρχή. Έτσι, χαρακτηρίζεται ως κλειστή κατάσταση».
Σύμφωνα με τον Βάμβουκα (2010: 235), σ’ αυτού του τύπου τη συνέντευξη, «το
υποκείμενο καλείται να απαντήσει σε μία σειρά ερωτήσεων, των οποίων ο αριθμός, η
εκφώνηση και η σειρά διατύπωσης έχουν προκαθοριστεί. […] Οι ερωτήσεις που
τίθενται διερευνούν και καλύπτουν συστηματικά τις διάφορες όψεις του θέματος της
έρευνας».
Στη συγκεκριμένη έρευνα, χρησιμοποιήθηκε η δομημένη συνέντευξη ως τρόπος
συλλογής συμπληρωματικών στοιχείων που συνθέτουν πιο ολοκληρωμένα την κάθε
μελέτη περίπτωσης του δείγματος που μελετάται, καθώς θεωρήθηκε ως ο
καταλληλότερος τρόπος για το συγκεκριμένο δείγμα που αφορούσε. Πιο αναλυτικά,
οι συνεντεύξεις αυτές τέθηκαν σε δίγλωσσους γονείς, οι περισσότεροι από τους
οποίους είχαν ως Γ2 τα ελληνικά. Επίσης, κάποιοι από αυτούς, δεν είχαν αναπτύξει
δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής στα ελληνικά. Για τον λόγο αυτό, η εκμαίευση των
απαντήσεων σε διάφορα ζητήματα που επιδιωκόταν να θιχτούν μέσω του
ερωτηματολογίου ήταν πρακτικά αδύνατη.
Παράλληλα, η διστακτικότητα των περισσότερων γονέων ως προς το να
συναντήσουν την ερευνήτρια σε χώρο εκτός σχολείου και ο λιγοστός χρόνος που
είχαν στη διάθεσή τους οι γονείς των δίγλωσσων νηπίων, ο οποίος περιοριζόταν μόνο
σε μεσημεριανές ώρες που παραλάμβαναν τα παιδιά τους, έθεταν επιπρόσθετους
περιορισμούς στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να συλλεχθούν τα δεδομένα.
Έτσι, αποφασίστηκε ο τρόπος που θα συλλέγονταν οι απαντήσεις να είναι
προφορικός και σύντομος και καθόλου κουραστικός. Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε η
δομημένη συνέντευξη, η οποία χωρίς να χάνει το πλεονέκτημα της προσωπικής
επαφής με τον συνεντευξιαζόμενο, εντούτοις καταφέρνει να εστιάζει στην εξαγωγή
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απαντήσεων πάνω σε μία σειρά από καλά οργανωμένες, στοχευμένες και
καθορισμένες ερωτήσεις. Και αυτό, διότι, η δομημένη συνέντευξη πρόκειται επί της
ουσίας για ένα είδος προφορικού ερωτηματολογίου, του οποίου την ακρίβεια και
πληρότητα προσπαθεί να εξασφαλίσει ο ερευνητής με τη δική του παρουσία
(Βάμβουκας, 2010). Εξάλλου, η δομημένη συνέντευξη προτείνεται στις περιπτώσεις
που τα υποκείμενα αδυνατούν για κάποιον λόγο να συμπληρώσουν ένα
ερωτηματολόγιο (Nibet & Entwistle, 1978, στο Βάμβουκας, 2010).

6.6.

Το δείγμα αναφοράς

Τα κριτήρια και η διαδικασία καθορισμού του δείγματος σε μια ποιοτικού τύπου
έρευνα διαφέρουν σημαντικά από εκείνα που εφαρμόζονται σε μια ποσοτικού τύπου
έρευνα, η οποία στοχεύει στη γενίκευση των αποτελεσμάτων στο γενικό πληθυσμό.
Το γεγονός ότι η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η μελέτη περίπτωσης,
καταδεικνύει και το ότι το δείγμα της έρευνας δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Βασικό
κριτήριο για την επιλογή των δίγλωσσων νηπίων του δείγματος που μελετήθηκε
αποτέλεσε η συγκατάθεση των γονέων τους στο να υποβληθούν τα νήπια αυτά στις
δοκιμασίες του «Λογόμετρου», αλλά και της διάθεσης και προθυμίας τους να
συμμετάσχουν κι οι ίδιοι οι γονείς στην έρευνα μέσα από δομημένες συνεντεύξεις.
Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε ένα δείγμα δέκα (10) δίγλωσσων νηπίων με τις οικογένειές
τους.

6.7.

Περιγραφή ερευνητικής διαδικασίας

Κατά την ερευνητική διαδικασία της εργασίας αυτής τα δέκα δίγλωσσα νήπια
υποβλήθηκαν στις δοκιμασίες του «Λογόμετρου», ώστε να αναδειχθούν οι επιδόσεις
τους στους γλωσσικούς τομείς όπου εστιάζεται το ενδιαφέρον. Η διαδικασία αυτή
ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016, όπου έγιναν και οι πρώτες τηλεφωνικές
επικοινωνίες με νηπιαγωγεία του νομού Ηρακλείου και Ρεθύμνης, ώστε να
πραγματοποιηθεί μία πρώτη ενημέρωση των διευθυντών γύρω από τους σκοπούς της
συγκεκριμένης έρευνας και να πληροφορηθεί η ερευνήτρια ως προς την ύπαρξη ή μη
δίγλωσσων παιδιών, καθώς και του αριθμού τους ανά νηπιαγωγείο. Στη συνέχεια,
υπήρξε μία δια ζώσης συνάντηση με τους διευθυντές των νηπιαγωγείων που
ενδιαφέρθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα, κατά την οποία ενημερώθηκαν τόσο
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προφορικά, όσο και γραπτά μέσω ενημερωτικού σημειώματος για τα πλαίσια μέσα
στα οποία θα διεξαγόταν η έρευνα αυτή, το ερευνητικό αντικείμενό της και τους
στόχους της. Έπειτα, μοιράστηκαν γράμματα προς τους γονείς των δίγλωσσων
παιδιών των νηπιαγωγείων αυτών, τα οποία εμπεριείχαν ενημερωτικό έντυπο και
έντυπο συγκατάθεσης, ώστε να δηλώσουν την άδειά τους για να συμμετάσχει το
δίγλωσσο παιδί τους στην ερευνητική διαδικασία. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε
γύρω στα τέλη Οκτώβρη.
Μέσα στον Νοέμβριο του 2016 και αφού είχαν επιστραφεί τα έντυπα συγκατάθεσης
στην ερευνήτρια, ξεκίνησε η χορήγηση των γλωσσικών δοκιμασιών στα δίγλωσσα
νήπια που είχε δοθεί η άδεια από τους γονείς για τη συμμετοχή τους στην έρευνα. Η
διαδικασία αυτή διήρκησε περίπου 4 μήνες, δηλαδή μέχρι τα τέλη του Φεβρουαρίου
του 2017, μια και για την ολοκλήρωση όλων των δοκιμασιών ανά παιδί χρειάστηκαν
περίπου πέντε με έξι συνεδρίες.
Ταυτόχρονα με τη χορήγηση των δοκιμασιών και αφού είχε ήδη γίνει μία πρώτη
γνωριμία με τους περισσότερους γονείς, πραγματοποιήθηκαν και οι δομημένες
συνεντεύξεις σε έναν από τους δύο γονείς των παιδιών του δείγματος, οι οποίες
διήρκησαν περίπου 15 με 20 λεπτά. Οι συνεντεύξεις αυτές έλαβαν χώρα στο
περιβάλλον του σχολείου, συνήθως κατά τη λήξη του μαθήματος, όταν δηλαδή
έρχονταν οι γονείς να παραλάβουν τα παιδιά τους από το νηπιαγωγείο. Οι
συναντήσεις αυτές κανονίστηκαν μέσω των νηπιαγωγών ή των διευθυντών των
νηπιαγωγείων. Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της χορήγησης των δοκιμασιών
και των δομημένων συνεντεύξεων έγινε η βαθμολόγηση των δοκιμασιών και έπειτα
εξήχθησαν τα αποτελέσματα με τις επιδόσεις των δίγλωσσων νηπίων.
Ακολούθως, υλοποιήθηκε η παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων που
συλλέχθηκαν και η συγγραφή του ερευνητικού μέρους της εργασίας. Τέλος, ο
σχολιασμός και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε μέσα από την
αντιπαραβολή τους με τη σχετική βιβλιογραφία, η οποία παρουσιάστηκε στο πρώτο
μέρος της εργασίας. Τέλος, επιχειρήθηκε η εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων, τα
οποία αφορούν τον σκοπό και τους επιμέρους ερευνητικούς στόχους της εργασίας.

81

6.8.

Περιορισμοί

Όπως επισημάνθηκε παραπάνω, η συγκεκριμένη έρευνα ήταν ποιοτικού χαρακτήρα
και συγκεκριμένα ήταν μία έρευνας μελέτης περιπτώσεων. Στο κεφάλαιο αυτό θα
γίνει αναφορά στους περιορισμούς που έχει μία τέτοιου είδους μεθοδολογική
προσέγγιση. Αρχικά, σημαντικό κρίνεται να αναφερθεί ότι, αν και τα δεδομένα μιας
ποιοτικής έρευνας παρέχουν στον ερευνητή τη δυνατότητα να αποκομίσει πλούσιο
πληροφοριακό υλικό, συνήθως αναφέρονται σε μικρό αριθμό ατόμων ή περιπτώσεων.
Το γεγονός αυτό, ειδικά στις μελέτες περιπτώσεων που εξετάζονται, παρόλο που
ενισχύει τη δυνατότητα κατανόησης των ερευνητικών περιπτώσεων σε βάθος,
μειώνει τη δυνατότητα γενίκευσης16 των αποτελεσμάτων της έρευνας (Nibet & Watt,
1984, στο Cohen, Manion & Morrison, 2008). Κι αυτό, διότι, γενικά, όσο μεγαλύτερο
είναι το δείγμα, τόσο πιο αντιπροσωπευτικό είναι (Cohen & Manion, 1994). Με άλλα
λόγια, δεν επιδιώκεται μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα να γίνει γενίκευση των
αποτελεσμάτων, αλλά αντίθετα να κατανοηθούν και να ερμηνευτούν σε βάθος τα
δεδομένα που δίνουν τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στις συγκεκριμένες περιπτώσεις
που μελετώνται. Για τον λόγο αυτό, σε κάθε αποτέλεσμα το οποίο θα εξάγεται, θα
επισημαίνεται ότι αυτό αφορά το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας.
Επίσης, δεδομένου ότι προσεγγίσαμε το θέμα μεθοδολογικά βάσει της μελέτης
περιπτώσεων, σύμφωνα με τους Nibet και Watt (1985, στο Cohen et al., 2008), δεν
είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί επανέλεγχος στα αποτελέσματα της έρευνας και
συνεπώς υπάρχει ο κίνδυνος να είναι προκατειλημμένα, επιλεκτικά, προσωπικά και
υποκειμενικά.
Τέλος, αναφορικά με τη συνέντευξη, υπάρχει είτε κίνδυνος παρερμηνείας των
λεγομένων των γονέων των δίγλωσσων νηπίων, είτε κίνδυνος μη κατανόησης των
ερωτήσεων που τους διατυπώθηκαν, παρόλο που έγινε προσπάθεια από την
ερευνήτρια να χρησιμοποιηθεί κατάλληλη γλώσσα κατά τη διατύπωση των
ερωτήσεων. Ακόμα, υπάρχει και ο κίνδυνος των ψευδών απαντήσεων εξαιτίας της
διστακτικότητας που μπορεί να είχαν απέναντι στην ερευνήτρια, παρόλο που,
τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις, επιδιώχθηκε να πραγματοποιηθεί μία
πρώτη προσωπική επαφή με τους γονείς, ώστε να αισθανθούν άνετα και να
16

Σύμφωνα με τους Polit και Beck (2010:1), «η γενίκευση αποτελεί μία συλλογιστική που εμπλέκει τον
σχεδιασμό γενικών συμπερασμάτων μέσα από συγκεκριμένες περιπτώσεις, δηλαδή την εξαγωγή
συμπερασμάτων σχετικά με το μη παρατηρήσιμο βασισμένων στο παρατηρήσιμο».
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γνωρίσουν καλύτερα την ερευνήτρια και τη στοχοθεσία της έρευνας. Μάλιστα, ο
τελευταίος περιορισμός ισχύει και για τα νήπια του δείγματος, που, αν και
υλοποιήθηκε και με αυτά μία πρώτη γνωριμία και επαφή στον χώρο του σχολείου,
ωστόσο μπορεί να είχαν κάποια συστολή στις απαντήσεις τους.

Ερευνητικό μέρος
Μέσα από τη χορήγηση του «Λογόμετρου», το οποίο μέσα από αρκετές δοκιμασίες
εξέτασε διάφορες πτυχές της γλωσσικής επάρκειας του κάθε δίγλωσσου παιδιού,
αναδύθηκαν συγκεκριμένες επιδόσεις ανά γλωσσική περιοχή σε κάθε παιδί, οι οποίες
το κατατάσσουν σε μία συγκεκριμένη ποσοστιαία θέση σε σχέση με το δείγμα
στάθμισης. Στη συγκεκριμένη εργασία, η εστίαση του ενδιαφέροντος θα δοθεί στην
παρουσίαση, ανάλυση και ερμηνεία εκείνων των γλωσσικών δεξιοτήτων, στις οποίες
μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση εντοπίστηκε ο τρόπος σύνδεσής τους με τη
διγλωσσία και τη διγλωσσική ανάπτυξη. Αυτές οι περιοχές γλωσσικής επάρκειας
είναι η φωνολογική επίγνωση, η λεξιλογική γνώση και η πραγματολογία. Η
επικέντρωση στις συγκεκριμένες γλωσσικές περιοχές επιδιώκεται, καθώς με τον
τρόπο αυτό θα είναι δυνατόν να ερμηνευτούν περισσότερο ορθά οι επιδόσεις των
δίγλωσσων παιδιών και τη θέση που λαμβάνουν σε σχέση με τη νόρμα στάθμισης, η
οποία περιλαμβάνει παιδιά με κυρίαρχη την Ελληνική. Με άλλα λόγια, γνωρίζοντας
μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας το πώς συνδέεται καθεμία απ’ αυτές τις
γλωσσικές περιοχές με τη διγλωσσική ανάπτυξη του παιδιού και το αν μοιάζει ή
διαφοροποιείται η επίδοση των δίγλωσσων παιδιών σε σχέση με τους μονόγλωσσους
συνομηλίκους τους στις συγκεκριμένες πάλι γλωσσικές περιοχές, κάθε προσπάθεια
ερμηνείας των επιδόσεων των παιδιών που θα γίνει στη συνέχεια θα επιδιωχθεί να
είναι όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο επιστημονικά συνεπής και να ξεκινά με
αφετηρία τη διγλωσσία του παιδιού. Βέβαια, μία τέτοια ανάλυση δε γίνεται να μη
λαμβάνει υπόψη και διάφορα χαρακτηριστικά του διγλωσσικού προφίλ της κάθε
οικογένειας, ώστε να ανακύπτει μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το κάθε παιδίμελέτη περίπτωσης. Συνολικά, λοιπόν, έχοντας από τη μία πλευρά ως βάση τη γνώση
γύρω από το πώς αναπτύσσεται η φωνολογική επίγνωση, η πραγματολογία και η
λεξιλογική γνώση των δίγλωσσων παιδιών και γνωρίζοντας από την άλλη κάποια
επιπρόσθετα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το γλωσσικό προφίλ της κάθε
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δίγλωσσης οικογένειας του δείγματος της παρούσας εργασίας, θα επιχειρηθεί να γίνει
μία όσο το δυνατόν περισσότερο ορθή και πλήρης ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
Έτσι, θα μελετηθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές από τη νόρμα. Επίσης, θα
εξεταστεί το αν μπορούν να ερμηνευτούν τυχόν αποκλίσεις μεταξύ του δείγματος και
της νόρμας βάσει της διγλωσσίας του κάθε παιδιού και κάποιων στοιχείων που
σχετίζονται με το γλωσσικό προφίλ της οικογένειας και θα διερευνηθούν οι
παράγοντες εκείνοι, οι οποίοι πιθανόν να διαδραματίζουν κάποιον ρόλο στη
διαμόρφωση των επιδόσεων των δίγλωσσων παιδιών του δείγματος. Πρώτο βήμα
όμως για την πραγματοποίηση της σύνθετης αυτής διαδικασίας αποτελεί η
παρουσίαση των στοιχείων εκείνων που συνθέτουν το διγλωσσικό προφίλ της
οικογένειας των δίγλωσσων παιδιών, καθώς και των επιδόσεών τους στη «λεξιλογική
γνώση», τη «φωνολογική επίγνωση» και την «πραγματολογία. Στο κεφάλαιο που
ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία αυτά και οι επιδόσεις ανά περίπτωση
δίγλωσσου παιδιού του δείγματος.

7. Παρουσίαση μελετών περίπτωσης
Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά θα γίνει παρουσίαση των στοιχείων εκείνων, τα οποία
σκιαγραφούν το διγλωσσικό προφίλ των οικογενειών των δείγματος και
διαμορφώνουν το διγλωσσικό προφίλ και τα επίπεδα διγραμματισμού του κάθε
δίγλωσσου νηπίου. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από δομημένες συνεντεύξεις που
απευθύνθηκαν στους γονείς των νηπίων αυτών.
Έπειτα, για κάθε περίπτωση παιδιού, θα καταγραφούν οι επιδόσεις του σε καθεμία
γλωσσική περιοχή που εξετάζεται και η οποία έχει μελετηθεί στη βιβλιογραφική
επισκόπηση που προηγήθηκε ως προς τον τρόπο που συνδέεται με τη διγλωσσία. Οι
επιδόσεις

αυτές

έχουν

διαμορφωθεί

μέσα από

διάφορες

δοκιμασίες

του

«Λογόμετρου», στις οποίες υποβλήθηκε το δείγμα κατά την ερευνητική διαδικασία.
Έτσι, έχοντας σκιαγραφήσει αρχικά το προφίλ της κάθε οικογένειας σε ό,τι έχει να
κάνει με τις δύο γλώσσες, καθώς και τα επίπεδα διγραμματισμού του κάθε δίγλωσσου
νηπίου και έχοντας παρουσιάσει στη συνέχεια τις επιδόσεις της σε διάφορους δείκτες
γλωσσικής επάρκειας που έχει βρεθεί ότι συνδέονται με τη διγλωσσία, θα εξαχθεί μία
συνολική εικόνα του προφίλ της γλωσσικής επάρκειας του κάθε παιδιού. Με τον
τρόπο αυτό, θα μπορέσουμε να μελετήσουμε ποια στοιχεία του γλωσσικού προφίλ
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των νηπίων του δείγματος ενδεχομένως έχουν κάποια συνάφεια με τις επιδόσεις που
επιδεικνύουν τα δέκα (10) αυτά παιδιά σε καθέναν από τους τομείς γλωσσικής
επάρκειας που εξετάζονται. Με άλλα λόγια, θα επιδιωχθεί η ανάδειξη των
ομοιοτήτων του γλωσσικού προφίλ των παιδιών που παρουσιάζουν παρεμφερείς
επιδόσεις στους γλωσσικούς δείκτες «λεξιλογική γνώση», «φωνολογία» και
«πραγματολογία» και έπειτα, βάσει των επιδόσεων των παιδιών και στους τρεις
αυτούς δείκτες, θα επιχειρηθεί η εξέταση των παραγόντων του γλωσσικού προφίλ
τους, οι οποίοι διαδραματίζουν κάποιον ρόλο στις επιδόσεις τους. Βέβαια, κάτι τέτοιο
θα μελετηθεί σε σχέση με σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα που έχουν αναφερθεί στη
βιβλιογραφία.
Πριν όμως ξεκινήσει η παρουσίαση των στοιχείων που συνθέτουν το διγλωσσικό
προφίλ των νηπίων και η καταγραφή των επιδόσεων ανά περίπτωση παιδιού του
δείγματος, σκόπιμη κρίνεται η αναφορά στις δοκιμασίες του «Λογόμετρου», βάσει
των οποίων συγκροτούνται οι δείκτες για την επίδοση των παιδιών στις γλωσσικές
περιοχές «Λεξιλογική Γνώση», «Φωνολογική επίγνωση» και «Πραγματολογία». Με
τον τρόπο αυτό, μπορούν να κατανοηθούν ποιες δεξιότητες του παιδιού εξετάζονται
κάθε φορά για την ανάδειξη της επίδοσής του στις γλωσσικές αυτές περιοχές.
Αρχίζοντας, οι δοκιμασίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη της «Λεξιλογικής
Γνώσης» περιλαμβάνουν την εκτίμηση του προσληπτικού λεξιλογίου του παιδιού
(δηλαδή του συνόλου των λέξεων του προφορικού λόγου που μπορεί εκείνο να
κατανοήσει τι σημαίνουν), αλλά και του εκφραστικού (ή παραγωγικού) λεξιλογίου
του παιδιού (δηλαδή του συνόλου των λέξεων του προφορικού λόγου που το παιδί
χρησιμοποιεί σωστά στην ομιλία του για να επικοινωνήσει με τους γύρω του).
Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη της «Λεξιλογικής γνώσης» αναδύεται μέσα από τις
δοκιμασίες α) του προσληπτικού λεξιλογίου (δοκ. Νο 1), β) του ορισμού των λέξεων
(δοκ. Νο 15) και γ) της κατονομασίας εικόνων (δοκ. Νο 16).
Οι δοκιμασίες που αντιπροσωπεύει ο δείκτης «Φωνολογική Επίγνωση» αφορούν την
αξιολόγηση της κατανόησης από το παιδί της φωνολογικής δομής της προφορικής
γλώσσας, δηλαδή της ικανότητας του παιδιού να αναγνωρίζει ότι μία λεξική μονάδα
αποτελείται από συλλαβές και οι συλλαβές από φωνήματα. Ειδικότερα, ο δείκτης
φωνολογική επίγνωση διαμορφώνεται μέσα από τις δοκιμασίες α) της αναγνώρισης
της ομοιότητας ή διαφοράς λέξεων σε επίπεδο συλλαβής (δοκ. Νο 2), β) της
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αναγνώρισης της ομοιότητας ή διαφοράς σε επίπεδο φωνήματος (δοκ. Νο 3), γ) της
σύνθεσης των λέξεων σε επίπεδο συλλαβής (δοκ. Νο 4), δ) της σύνθεσης των λέξεων
σε επίπεδο φωνήματος (δοκ. Νο 5), ε) της κατάτμησης των λέξεων σε επίπεδο
συλλαβής (δοκ. Νο 6), στ) της κατάτμησης των λέξεων σε επίπεδο φωνήματος (δοκ.
Νο 7), της απαλοιφής τμήματος της λέξης σε επίπεδο συλλαβής (δοκ. Νο 8) και της
απαλοιφής τμήματος της λέξης σε επίπεδο φωνήματος (δοκ. Νο 9).
Επίσης, η πραγματολογική επάρκεια αναφέρεται στην κατανόηση και ερμηνεία των
επικοινωνιακών συνθηκών και της ικανότητας του παιδιού να εκφράσει την
κατάλληλη απόκριση ανάλογα με τις εκάστοτε επικοινωνιακές απαιτήσεις του
περιβάλλοντος. Οι επιδόσεις των δίγλωσσων παιδιών στην πραγματολογική επάρκεια
εξετάζονται μέσα από τη δοκιμασία 24.
Τέλος, σκόπιμο κρίνεται να αναφερθεί και ο τρόπος καταγραφής των επιδόσεων του
δίγλωσσου δείγματός της παρούσας έρευνας. Ειδικότερα, αρχικά θα αναγράφεται
ένας δείκτης που αντιπροσωπεύει την επίδοση του παιδιού σε καθεμία από τις
γλωσσικές περιοχές που αναφέρθηκαν παραπάνω ότι θα εξεταστούν και στη συνέχεια
θα αποτυπώνεται και η αντίστοιχη ποσοστιαία θέση που λαμβάνει το κάθε παιδί
βάσει αυτού του δείκτη, η οποία θα δηλώνει τη θέση επί τοις εκατό του κάθε νηπίου
σε σχέση με τη νόρμα. Μάλιστα, η ποσοστιαία αυτή θέση του κάθε δίγλωσσου
νηπίου στις τρεις αυτές περιοχές γλωσσικής ικανότητας θα απεικονίζεται
επιπρόσθετα και μέσα από διαγράμματα.

1η περίπτωση παιδιού- Ν1
Η Ν1 που είναι κορίτσι, φοιτά στο νηπιαγωγείο και είναι δίγλωσση, όπως όλα τα
παιδιά του δείγματος της εργασίας αυτής. Αποτελεί το μόνο παιδί στην οικογένειά
της, δεν έχει πάει στο προνήπιο, γεννήθηκε στην Ελλάδα και οι γονείς της κατάγονται
από τη Γεωργία, όπου και μεγάλωσαν. Συνεπώς, η Γ1 και των δύο είναι η γεωργιανή.
Ο πατέρας της έχει ολοκληρώσει τη φοίτησή του στο πανεπιστήμιο, είναι ξεναγός στο
επάγγελμα και διαμένει στην Ελλάδα 13 χρόνια. Αναφορικά με τη γλωσσομάθειά
του, καταλαβαίνει, μιλάει, γράφει και διαβάζει γεωργιανά, ελληνικά, ρώσικα και
αγγλικά. Η μητέρα της Ν1 είναι ιδιωτική υπάλληλος, διαμένει στην Ελλάδα 18
χρόνια και η μόρφωσή της βρίσκεται σε επίπεδο Λυκείου. Αναφορικά με η
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γλωσσομάθειά της, καταλαβαίνει και μιλάει γεωργιανά, ελληνικά, ρώσικα και
αγγλικά, ενώ γράφει και διαβάζει στα ελληνικά και γεωργιανά.
Σε ό,τι έχει να κάνει με τη γλωσσική πολιτική της οικογένειας, στο σπίτι μιλάνε
γεωργιανά, κάτι που δεν έχει αλλάξει με την πάροδο των χρόνων και δεν κάνουν
ταυτόχρονη χρήση των δύο γλωσσών.
Ακόμα, αναφορικά με τη σχέση της οικογένειας με τη χώρα καταγωγής και τα
γλωσσικά ερεθίσματα που έχει στη μειονοτική γλώσσα17, η συγκεκριμένη οικογένεια
πηγαίνει λιγότερο από μία φορά στα δύο χρόνια στη Γεωργία, όπου και κάθεται
περίπου έναν μήνα. Μάλιστα, την τελευταία φορά που πήγαν εκεί η Ν1 δε μιλούσε
ακόμα. Τώρα που βρίσκονται στην Ελλάδα επικοινωνούν με φίλους και συγγενείς
από τη Γεωργία περίπου μία φορά τον μήνα και η Ν1 ακούει από άλλες γλωσσικές
πηγές (κυρίως από άλλες γεωργιανές οικογένειες που μένουν κοντά) τη μειονοτική
τους γλώσσα, περίπου μέρα παρά μέρα.
Όσον αφορά τον γραμματισμό18 του παιδιού στην κυρίαρχη και μειονοτική γλώσσα,
εκείνο μπορεί να διαβάσει κάποια γράμματα στα ελληνικά και να γράψει κάτι στα
ελληνικά (το όνομά του), κάτι όμως στο οποίο δεν εμπλέκονται οι γονείς του. Τη
μειονοτική γλώσσα τη βλέπει γραμμένη συχνά, δεν μπορεί όμως να διαβάσει κάποια
γράμματα ή λέξεις σ’ αυτήν. Έχει προσπαθήσει να γράψει κάτι στα γεωργιανά (το
όνομά της), μετά από παρότρυνση του πατέρα της, κάτι που όμως, όπως ανέφερε, έχει
συμβεί μία- δύο φορές και όχι σε συστηματική βάση. Τέλος, αν και η Ν1 μπορεί να
ξεχωρίζει τις δύο γλώσσες αν δει δύο διαφορετικά κείμενα γραμμένα το ένα στα
ελληνικά και το άλλο στα γεωργιανά, εντούτοις δεν καταλαβαίνει τις ομοιότητες και
διαφορές μεταξύ των δύο αλφάβητων.
Τέλος, οι γονείς της συναντιούνται κάθε εβδομάδα με τη νηπιαγωγό, ύστερα από δική
τους πρωτοβουλία, ενώ στις σχολικές γιορτές πηγαίνουν πάντα.

17

Στην εργασία αυτή θα χρησιμοποιείται ο όρος «μειονοτική γλώσσα» με την έννοια της μη κυρίαρχης
στο περιβάλλον γλώσσας. Επί της ουσίας για το ελληνικό περιβάλλον που εξετάζεται και διεξάγεται η
συγκεκριμένη έρευνα, ως μειονοτική νοείται η μη ελληνική γλώσσα του δείγματος και ως κυρίαρχη η
Ελληνική. Ο λόγος που θα χρησιμοποιείται αυτός ο όρος είναι πρακτικός, μια και στις περιπτώσεις των
νηπίων του δείγματος, τα οποία προέρχονται από μεικτό γάμο και είναι ταυτόχρονα δίγλωσσα, έχουν
δύο γλώσσες ως Γ1 και για τον λόγο αυτό με τη χρήση των όρων Γ1 και Γ2 πιθανώς να υπάρξει
σύγχυση.
18
Στην περίπτωση των νηπίων γίνεται αναφορά στον αναδυόμενο γραμματισμό που αναπτύσσουν πριν
τη σχολική ζωή τους.
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Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα από τις δοκιμασίες του «Λογόμετρου»
στις οποίες υποβλήθηκε η Ν1και συγκεκριμένα εκείνες που αφορούσαν τις γλωσσικές
περιοχές «Λεξιλογική γνώση», «Φωνολογική επίγνωση» και «Πραγματολογία», οι
οποίες εξετάζονται, φάνηκε ότι παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες στη λεξιλογική
γνώση και στη φωνολογική επίγνωση. Αντίθετα, παρουσιάζει υψηλές για την ηλικία
της επιδόσεις στην πραγματολογία. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται και στο
παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 1. Ποσοστιαίες θέσεις Ν1

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης λεξιλογικής γνώσης, ο οποίος αφορά το εκφραστικό
(ορισμός λέξεων και κατονομασία εικόνων) και το προσληπτικό λεξιλόγιο (επιλογή
εικόνας), είναι 40. Η ποσοστιαία θέσης που αναγράφεται στο παραπάνω διάγραμμα
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(16%) κατατάσσει την επίδοση αυτή του παιδιού στο χαμηλό επίπεδο γλωσσικής
ικανότητας σε σχέση με τον δείκτη λεξιλογικής γνώσης. Αυτό σημαίνει ότι το 16%
των παιδιών της ηλικίας και του φύλου της έχουν επίπεδο λεξιλογικής γνώσης ίσο ή
μικρότερό της.
Περνώντας στον δείκτη φωνολογικής επίγνωσης, ο οποίος αφορά το συλλαβικό και
φωνημικό επίπεδο, αυτό ανέρχεται στο 37. Η επίδοση αυτή κατατάσσει το παιδί στο
χαμηλό επίπεδο γλωσσικής επάρκειας με ποσοστιαία θέση 9% (όπως φαίνεται και
στην εικόνα), αναφορικά με τον δείκτη φωνολογικής επίγνωσης. Αυτό σημαίνει ότι
το 9% των παιδιών της ηλικίας και του φύλου της έχουν το επίπεδο φωνολογικής
επίγνωσης ίσο ή μικρότερό της.
Τέλος, ο δείκτης της πραγματολογίας, ο οποίος αφορά την κατανόηση και ερμηνεία
επικοινωνιακών συνθηκών, την απόκριση που υποδηλώνει επικοινωνιακή πρόθεση,
την κατάλληλη απόκριση σε πρόκληση επικοινωνίας και την κατάλληλη απόκριση
στο επικοινωνιακό πλαίσιο είναι 63. Η ποσοστιαία θέση 91% που φαίνεται
παραπάνω,

κατατάσσει

την

επίδοση

του

παιδιού

στο

ανώτερο

επίπεδο

πραγματολογικής επάρκειας. Αυτό σημαίνει ότι το 91% των παιδιών της ηλικίας και
του φύλου της έχουν επίπεδο πραγματολογικής επάρκειας ίσο ή μικρότερό της.

2η περίπτωση παιδιού- Ν2
Η δεύτερη περίπτωση παιδιού που θα εξεταστεί είναι Ν2, η οποία επίσης φοιτά σε
νηπιαγωγείο και είναι δίγλωσση. Η Ν2 προέρχεται από μεικτό γάμο, γεννήθηκε στην
Ελλάδα, είναι το μοναδικό παιδί στην οικογένεια και δεν έχει πάει στο προνήπιο.
Αναφορικά με το προφίλ των γονιών της, ο πατέρας της κατάγεται από την Ελλάδα,
είναι απόφοιτος Λυκείου, εργάζεται ως τεχνικός δημοσίου και σε ό,τι έχει να κάνει με
τη γλωσσομάθειά του, καταλαβαίνει, μιλάει, γράφει και διαβάζει στα ελληνικά. Η
μητέρα της Ν2 κατάγεται από τη Ρουμανία, είναι απόφοιτος Λυκείου, διαμένει στην
Ελλάδα εδώ και 17 χρόνια και δεν εργάζεται. Ως προς τη γλωσσομάθειά της,
καταλαβαίνει, μιλάει και διαβάζει στα ελληνικά και στα ρουμανικά, ενώ γράφει μόνο
στα ρουμανικά.
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Σε σχέση με τη γλωσσική πολιτική της οικογένειας, στο σπίτι μιλάνε ελληνικά, δεν
χρησιμοποιούν ταυτόχρονα και τις δύο γλώσσες, ενώ πριν πάει η Ν2 στο νηπιαγωγείο
μιλούσαν στο σπίτι και τις δύο γλώσσες.
Επίσης, αναφορικά με τη σχέση της οικογένειας με τη χώρα καταγωγής της μητέρας
και την επαφή της οικογένειας με τα ρουμανικά, πηγαίνουν μία φορά τον χρόνο στη
Ρουμανία, όπου μένουν περίπου έναν μήνα και εκεί η Ν2 μιλάει και τις δύο γλώσσες.
Στην Ελλάδα έχουν επικοινωνία με τους φίλους και συγγενείς τους από τη Ρουμανία
κάθε μέρα, ενώ, πέρα από τη μητέρα της, η Ν2 ακούει κάθε μέρα στην Ελλάδα
ρουμανικά από άλλες πηγές (τηλεόραση και από φιλικές οικογένειες από τη Ρουμανία
που μένουν κοντά τους).
Συνεχίζοντας την παρουσίαση του προφίλ της συγκεκριμένης οικογένειας, θα γίνει
αναφορά στον γραμματισμό της Ν2 στις δύο γλώσσες της. Στα ελληνικά μπορεί να
διαβάσει κάποια γράμματα και να γράψει κάτι στα ελληνικά (το όνομά της), κάτι στο
οποίο εμπλέκεται και η οικογένεια. Τη ρουμανική γλώσσα τη βλέπει γραμμένη στο
σπίτι συχνά, μπορεί να διαβάσει κάποια γράμματα σ’ αυτήν και έχει προσπαθήσει να
γράψει κάτι στη Ρουμανική, αλλά όχι σε συστηματική βάση, όπως ανέφερε η μητέρα.
Επίσης, όταν δει δύο διαφορετικά κείμενα γραμμένα το καθένα σε καθεμία από τις
γλώσσες που συνθέτουν το διγλωσσικό της προφίλ, καταλαβαίνει ότι το ένα είναι
γραμμένο στα ελληνικά και το άλλο στα ρουμανικά, ενώ καταλαβαίνει και τις
ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των γραμμάτων των δύο γλωσσών. Η μύησή της
σε πρακτικές γραμματισμού στη μειονοτική γλώσσα είναι συστηματική.
Τέλος, οι γονείς της συναντιούνται μία φορά τον μήνα με τη νηπιαγωγό, ύστερα από
αίτημα της νηπιαγωγού, ενώ στις σχολικές γιορτές πηγαίνουν πάντα.
Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα από τις δοκιμασίες του «Λογόμετρου»
στις οποίες υποβλήθηκε η Ν2 και συγκεκριμένα εκείνες που αφορούσαν τις
γλωσσικές

περιοχές

«Λεξιλογική

γνώση»,

«Φωνολογική

επίγνωση»

και

«Πραγματολογία», οι οποίες εξετάζονται, φάνηκε ότι παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες
στη λεξιλογική γνώση και στη φωνολογική επίγνωση. Αντίθετα, παρουσιάζει υψηλές
για την ηλικία της επιδόσεις στην πραγματολογία. Τα αποτελέσματα αυτά
παρουσιάζονται και στο παρακάτω διάγραμμα.
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Διάγραμμα 2. Ποσοστιαίες θέσεις Ν2

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης λεξιλογικής γνώσης της Ν2 είναι 37. Η ποσοστιαία θέση
(9%) κατατάσσει την επίδοσή της στο χαμηλό επίπεδο γλωσσικής ικανότητας
αναφορικά με τον δείκτη της Λεξιλογικής γνώσης. Αυτό σημαίνει ότι το 9% των
παιδιών της ηλικίας και του φύλου της έχουν επίπεδο Λεξιλογικής γνώσης ίσο ή
μικρότερό της.
Ο δείκτης της Φωνολογικής επίγνωσης της Ν2 είναι 40. Αυτή η επίδοση την
κατατάσσει στο χαμηλό επίπεδο γλωσσικής ικανότητας με ποσοστιαία θέση 16%.
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Αυτό σημαίνει ότι το 16% των παιδιών της ηλικίας της και του φύλου της έχουν
επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης ίσο ή μικρότερό της.
Σύμφωνα με τον δείκτη πραγματολογικής επάρκειας, αυτός είναι 67 και αντιστοιχεί
στην ποσοστιαία θέση 95%, η οποία κατατάσσει την επίδοση του παιδιού στο
ανώτερο επίπεδο γλωσσικής ικανότητας αναφορικά με τον δείκτη πραγματολογικής
επάρκειας. Με άλλα λόγια, το 95% των παιδιών της ηλικίας και του φύλου της έχουν
επίπεδο πραγματολογικής επάρκειας ίσο ή μικρότερο από εκείνη.

3η περίπτωση παιδιού- Ν3
Η Ν3, η οποία είναι δίγλωσση και φοιτά στο ίδιο νηπιαγωγείο με τη Ν2, έχει γεννηθεί
στην Ελλάδα, είναι το μόνο παιδί στην οικογένεια, δεν έχει πάει στο προνήπιο και οι
γονείς της κατάγονται από την Αλβανία.
Ως προς το προφίλ των γονιών της, είναι και οι δύο απόφοιτοι Γυμνασίου και
αναφορικά με τη γλωσσομάθειά τους, καταλαβαίνουν, μιλάνε και διαβάζουν και στις
δύο γλώσσες (αλβανικά- ελληνικά), ενώ μπορούν να γράφουν μόνο στα αλβανικά. Ο
πατέρας της εργάζεται ως οικοδόμος και διαμένει 20 χρόνια στην Ελλάδα, ενώ η
μητέρα της δεν εργάζεται.
Στο σπίτι μιλάνε ελληνικά και αλβανικά, ενώ τυχαίνει να κάνουν ταυτόχρονη χρήση
των δύο γλωσσών μέσα σε μία συζήτηση. Πριν πάει η Ν3 στο σχολείο, στο σπίτι
μιλούσαν μόνο αλβανικά.
Ως προς τη σχέση τους με τη χώρα καταγωγής τους, στην Αλβανία πηγαίνουν μία
φορά το χρόνο και κάθονται περίπου 1- 2 εβδομάδες. Εκεί η Ν3 μιλάει αλβανικά.
Τώρα που βρίσκονται στην Ελλάδα, η οικογένεια της Ν3 έχει καθημερινή
επικοινωνία με συγγενείς και φίλους από την Αλβανία και η Ν3, εκτός από την
οικογένειά της, ακούει αλβανικά και από κάποιες οικογένειες που κάνουν παρέα. Η
συχνότητα αυτού του γλωσσικού ερεθίσματος είναι περίπου μία φορά την εβδομάδα.
Αναφορικά με τον γραμματισμό του παιδιού, η Ν3 δε μπορεί να διαβάσει κάποια
γράμματα ή λέξεις στα ελληνικά, ενώ στο σπίτι έχει προσπαθήσει να γράψει κάτι στα
ελληνικά με τη βοήθεια των γονιών της. Τη μειονοτική γλώσσα τη βλέπει γραμμένη
σπάνια, ενώ δεν μπορεί να διαβάσει και δεν έχει προσπαθήσει να γράψει κάτι στα
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αλβανικά. Τέλος, δε μπορεί να καταλάβει ότι ένα κείμενο είναι γραμμένο στα
ελληνικά και ένα άλλο στα αλβανικά.
Τέλος, οι γονείς της συναντιούνται κάθε μήνα με τη νηπιαγωγό, ύστερα είτε από δική
τους πρωτοβουλία, είτε από αίτημα της νηπιαγωγού, ενώ στις σχολικές γιορτές
πηγαίνουν πάντα.
Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα από τις δοκιμασίες του «Λογόμετρου»
στις οποίες υποβλήθηκε η Ν3και συγκεκριμένα εκείνες που αφορούσαν τις γλωσσικές
περιοχές «Λεξιλογική γνώση», «Φωνολογική επίγνωση» και «Πραγματολογία», οι
οποίες εξετάζονται, φάνηκε ότι παρουσιάζει ήπιας μορφής δυσκολίες στη λεξιλογική
γνώση και σοβαρές δυσκολίες στη φωνολογική επίγνωση. Αντίθετα, παρουσιάζει
αναμενόμενες για την ηλικία της επιδόσεις στην πραγματολογία. Τα αποτελέσματα
αυτά παρουσιάζονται και στο παρακάτω διάγραμμα.
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Διάγραμμα 3. Ποσοστιαίες θέσεις Ν3

Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης της Λεξιλογικής Γνώσης της Ν3 είναι 43. Η επίδοση
αυτή κατατάσσει το νήπιο αυτό στο οριακό επίπεδο γλωσσικής ικανότητας
αναφορικά με τον δείκτη λεξιλογικής γνώσης με ποσοστιαία θέση 25%, όπως
φαίνεται στην εικόνα. Με άλλα λόγια, το 25% των παιδιών της ηλικίας και του φύλου
τους έχουν επίπεδο λεξιλογικής γνώσης ίσο ή μικρότερό της Ν3.
Ο δείκτης φωνολογικής επίγνωσης της Ν3 είναι 40. Η ποσοστιαία θέση στην οποία
αντιστοιχεί ο δείκτης αυτός κατατάσσει την επίδοση του παιδιού στο χαμηλό επίπεδο
γλωσσικής ικανότητας αναφορικά με τον δείκτη φωνολογικής επίγνωσης με
ποσοστιαία θέση 16%. Αυτό σημαίνει ότι το 16% των παιδιών της ηλικίας και του
φύλου της έχουν επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης ίσο ή μικρότερό της.
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Ο δείκτης πραγματολογικής επάρκειας της Ν3 διαμορφώνεται στο 53. Αυτό την
κατατάσσει στο μέσο επίπεδο γλωσσικής ικανότητας αναφορικά με τον συγκεκριμένο
δείκτη με ποσοστιαία θέση, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, στο 63%. Αυτό
σημαίνει ότι το 63% των παιδιών της ηλικίας και του φύλου της έχουν επίπεδο
πραγματολογικής επάρκειας ίσο ή μικρότερό της.

4η περίπτωση παιδιού- Ν4
Η Ν4 είναι δίγλωσση, φοιτά στο νηπιαγωγείο, γεννήθηκε στην Ελλάδα και οι γονείς
της κατάγονται από τη Μολδαβία. Είναι το πρώτο παιδί στην οικογένεια, έχει πάει
προνήπιο και έχει έναν αδερφό 3 χρόνων, ο οποίος γεννήθηκε επίσης στην Ελλάδα.
Αναφορικά με το προφίλ των γονιών της, ο πατέρας της είναι απόφοιτος Λυκείου,
δουλεύει ως τεχνικός εργασιών και διαμένει στην Ελλάδα εδώ και 18 χρόνια.
Αναφορικά με τη γλωσσομάθειά του, καταλαβαίνει, μιλάει, μπορεί να γράφει και να
διαβάζει στα μολδαβικά, ρώσικα και ελληνικά. Η μητέρα της Ν4 διαμένει στην
Ελλάδα 9 χρόνια, η μόρφωσή της βρίσκεται σε επίπεδο ανώτερης εκπαίδευσης,
δουλεύει ως ιδιωτική υπάλληλος σε κατάστημα και καταλαβαίνει, μιλάει, γράφει και
διαβάζει στα μολδαβικά, ρώσικα και ελληνικά.
Περνώντας στη γλωσσική πολιτική της οικογένειας, στο σπίτι μιλούν μολδαβικά και
ελληνικά, ενώ κάνουν ταυτόχρονη χρήση και των δύο γλωσσών σε μία συζήτηση. Η
γλωσσική πολιτική της οικογένειας της Ν4 ήταν ίδια με τώρα και πριν την είσοδο της
Ν4 στο νηπιαγωγείο.
Αναφορικά με τη σχέση της οικογένειας με τη χώρα καταγωγής της, πηγαίνουν κάθε
χρόνο στη Μολδαβία, όπου η Ν4 μένει περίπου 2 μήνες και μιλάει μολδαβικά. Τώρα
που βρίσκονται στην Ελλάδα, έχουν καθημερινή επικοινωνία με συγγενείς και φίλους
τους που βρίσκονται στη Μολδαβία. Επίσης, εκτός από τους γονείς, από τους οποίους
η Ν4 ακούει μολδαβικά, δε δέχεται από κάπου αλλού γλωσσικό ερέθισμα στη
μειονοτική γλώσσα.
Σε ό,τι έχει να κάνει με τον γραμματισμό της στις δύο γλώσσες, η Ν4 μπορεί να
διαβάσει κάποια γράμματα ή λέξεις στα ελληνικά και έχει προσπαθήσει να γράψει
στην Ελληνική, χωρίς όμως την εμπλοκή των γονιών της στη διαδικασία αυτή. Τη
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μολδαβική γλώσσα τη βλέπει γραμμένη, αλλά σπάνια, μέσα στο σπίτι και δεν ξέρει
να διαβάζει ή να γράφει κάτι στα μολδαβικά. Παρόλ’ αυτά, καταλαβαίνει πότε ένα
κείμενο είναι γραμμένο στα ελληνικά και πότε στα μολδαβικά, χωρίς να μπορεί να
ξεχωρίσει ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των γραμμάτων.
Τέλος, αναφορικά με τη γονεϊκή συμμετοχή στην εκπαίδευση του παιδιού τους, οι
γονείς της Ν4 συναντιούνται πιο συχνά από μία φορά την εβδομάδα με τη νηπιαγωγό,
ύστερα από δική τους πρωτοβουλία, ενώ στις σχολικές γιορτές πηγαίνουν πάντα.
Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα από τις δοκιμασίες του «Λογόμετρου»
στις οποίες υποβλήθηκε η Ν4 και συγκεκριμένα εκείνες που αφορούσαν τις
γλωσσικές

περιοχές

«Λεξιλογική

γνώση»,

«Φωνολογική

επίγνωση»

και

«Πραγματολογία», οι οποίες εξετάζονται, φάνηκε ότι παρουσιάζει ήπιας μορφής
δυσκολίες στη λεξιλογική γνώση. Αντίθετα, παρουσιάζει αναμενόμενες για την
ηλικία της επιδόσεις στη φωνολογική επίγνωση. Επίσης, επιδεικνύει ήπιας μορφής
δυσκολίες στον τομέα της πραγματολογίας. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται
και στο παρακάτω διάγραμμα.
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Διάγραμμα 4. Ποσοστιαίες θέσεις Ν4

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης λεξιλογική γνώσης που αφορά το εκφραστικό και
προσληπτικό λεξιλόγιο της Ν4 είναι 43. Αυτό αντιστοιχεί στην ποσοστιαία θέση
25%, η οποία κατατάσσει την επίδοσή της στο οριακό επίπεδο γλωσσικής ικανότητας
αναφορικά με τον δείκτη λεξιλογικής γνώσης. Αυτό σημαίνει ότι το 25% των παιδιών
της ηλικίας και του φύλου της έχουν επίπεδο λεξιλογικής γνώσης ίσο ή μικρότερό
της.
Ο δείκτης της φωνολογικής επίγνωσης, ο οποίος αφορά το συλλαβικό και φωνημικό
επίπεδο ανέρχεται στο 53. Η αντίστοιχη ποσοστιαία θέση του παιδιού αυτού σε σχέση
με τον συγκεκριμένο δείκτη είναι 63%, η οποία την κατατάσσει στο μέσο επίπεδο
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γλωσσικής ικανότητας και σημαίνει ότι το 63% των παιδιών της ηλικίας και του
φύλου της έχουν επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης ίσο ή μικρότερο της Ν4.
Η ποσοστιαία θέση της Ν4 αναφορικά με τον δείκτη πραγματολογίας είναι 37%, η
οποία αντιστοιχεί στην επίδοση 47 και την κατατάσσει στο οριακό επίπεδο
γλωσσικής ικανότητας στον συγκεκριμένο δείκτη. Αυτό σημαίνει ότι το 37% των
παιδιών της ηλικίας και του φύλου της έχουν επίπεδο πραγματολογικής επάρκειας ίσο
ή μικρότερό της.

5η περίπτωση παιδιού- Ν5
Η Ν5 φοιτά στο ίδιο νηπιαγωγείο με τη Ν4 και έχει πάει την προηγούμενη σχολική
χρονιά στο προνήπιο έχοντας την ίδια νηπιαγωγό, όπως και η Ν4. Η Ν5 είναι παιδί
οικογένειας μεταναστευτικού υπόβαθρου. Η μητέρα της κατάγεται από τη Βουλγαρία
και ο πατέρας από την Αλβανία. Συμπεριλαμβάνεται, όμως, στο δείγμα των
δίγλωσσων παιδιών της έρευνας, καθώς, δε μιλάει καθόλου τη γλώσσα της μητέρας
(Βουλγαρική), η βουλγαρική γλώσσα δεν ακούγεται επίσης καθόλου μέσα στο σπίτι,
καθώς δεν τη γνωρίζει ούτε ο πατέρας και επίσης η μητέρα πέρα από το να μιλάει τη
γλώσσα αυτή και να την καταλαβαίνει, δε μπορεί να διαβάσει, ούτε να γράψει
καθόλου στα βουλγαρικά. Συνεπώς, η Ν5 δε δέχεται ούτε γλωσσικά ερεθίσματα στη
γλώσσα της μαμάς, ούτε έχει δει ποτέ γραμμένα τα βουλγάρικα κάπου ή έχει μυηθεί
σε κάποια μορφή γραμματισμού μέχρι τώρα. Η μόνη γλώσσα εκτός της ελληνικής
που έχει ακούσει, έστω και αποσπασματικά όπως θα φανεί παρακάτω, είναι η
Αλβανική, δηλαδή η γλώσσα του πατέρα της. Συνεπώς σε καμία περίπτωση δε μπορεί
να θεωρηθεί τρίγλωσση, αλλά μόνο δίγλωσση, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά της
έρευνας.
Συνεχίζοντας με την παρουσίαση του προφίλ των γονιών της Ν5, ο πατέρας της είναι
απόφοιτος Γυμνασίου, διαμένει στην Ελλάδα 7 χρόνια, δουλεύει ως τεχνικός
εργασιών και μιλάει, καταλαβαίνει, γράφει και διαβάζει αλβανικά και ελληνικά. Η
μητέρα της Ν5 διαμένει στην Ελλάδα 16 χρόνια, είναι αναλφάβητη, μιλάει και
καταλαβαίνει βουλγάρικα, τούρκικα, ελληνικά, ρώσικα και αλβανικά και δεν
εργάζεται.
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Η οικογένεια της Ν5 μιλάει στο σπίτι ως επί το πλείστον ελληνικά και δεν κάνουν
ταυτόχρονη χρήση των δύο γλωσσών μέσα σε μία συζήτηση. Στην Αλβανία
πηγαίνουν λιγότερο από μία φορά στα δύο χρόνια και μάλιστα την τελευταία φορά
που πήγαν, η Ν5 ήταν αρκετά μικρή για να μπορεί να μιλήσει.
Στην Ελλάδα, όπου διαμένουν, έχουν επικοινωνία με φίλους και συγγενείς από την
Αλβανία περίπου μία φορά την εβδομάδα, ενώ το παιδί δεν ακούει από κάπου αλλού
την αλβανική γλώσσα, πέρα από τους συγγενείς της από την Αλβανία όταν
επικοινωνούν με τους γονείς της.
Στα ελληνικά μπορεί να διαβάσει κάποια γράμματα και έχει κάνει προσπάθειες στο
σπίτι να γράψει, χωρίς την εμπλοκή των γονέων της. Την Αλβανική δεν τη βλέπει
κάπου γραμμένη στο οικογενειακό περιβάλλον, δεν μπορεί να διαβάσει κάποια
γράμματα ή λέξεις σ’ αυτήν και έχει προσπαθήσει μεμονωμένα 1- 2 φορές να γράψει
κάποια λέξη στα αλβανικά μέσω αντιγραφής από μία λέξη που είχε γράψει ο πατέρας
της στα αλβανικά. Τέλος, αναγνωρίζει πότε ένα κείμενο είναι γραμμένο στα ελληνικά
και πότε στην μειονοτική της γλώσσα, χωρίς να καταλαβαίνει ομοιότητες και
διαφορές μεταξύ των γραμμάτων στα δύο αλφάβητα.
Τέλος, οι γονείς της συναντιούνται περίπου δύο φορές τον μήνα με τη νηπιαγωγό,
ύστερα από αίτημα της νηπιαγωγού, ενώ στις σχολικές γιορτές πηγαίνουν πάντα.
Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα από τις δοκιμασίες του «Λογόμετρου»
στις οποίες υποβλήθηκε η Ν5 και συγκεκριμένα εκείνες που αφορούσαν τις
γλωσσικές

περιοχές

«Λεξιλογική

γνώση»,

«Φωνολογική

επίγνωση»

και

«Πραγματολογία», οι οποίες εξετάζονται, φάνηκε ότι σημείωσε αναμενόμενες για την
ηλικία της επιδόσεις στη λεξιλογική γνώση και στη φωνολογική επίγνωση.
Παράλληλα, παρουσιάζει υψηλές για την ηλικία της επιδόσεις στην πραγματολογία.
Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται και στο παρακάτω διάγραμμα.
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Διάγραμμα 5. Ποσοστιαίες θέσεις Ν5

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης της Λεξιλογικής γνώσης για την Ν5 είναι 53, ο οποίος
αντιστοιχεί στην ποσοστιαία θέση 63% και κατατάσσει την επίδοση του παιδιού στο
μέσο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας αναφορικά με τον δείκτη της Λεξιλογικής
γνώσης, όπως φαίνεται παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι το 63% των παιδιών της
ηλικίας και του φύλου της έχουν επίπεδο Λεξιλογικής γνώσης ίσο ή μικρότερο της
Ν5.
Ο δείκτης της φωνολογικής επίγνωσης της Ν5 είναι 53. Η ποσοστιαία θέση 63% που
απεικονίζεται στο παραπάνω διάγραμμα κατατάσσει την επίδοση του παιδιού στο
μέσο επίπεδο γλωσσικής ικανότητας αναφορικά με τον συγκεκριμένο δείκτη. Αυτό
δηλώνει ότι το 63% των παιδιών της ηλικίας και του φύλου της έχουν επίπεδο
φωνολογικής επίγνωσης ίσο ή μικρότερο της Ν5.

100

Τέλος, ο δείκτης της πραγματολογικής επάρκειας του δίγλωσσου νηπίου Ν5 είναι 67
και η αντίστοιχη ποσοστιαία θέση (95%) που αφορά τον δείκτη αυτό το κατατάσσει
στο ανώτερο επίπεδο γλωσσικής ικανότητας. Έτσι, φαίνεται πως το 95% των παιδιών
της ηλικίας και του φύλου της έχουν επίπεδο πραγματολογικής επάρκειας ίσο ή
μικρότερο της Ν5.

6η περίπτωση παιδιού- Ν6
Ο Ν6, ο οποίος είναι δίγλωσσος και φοιτά στο νηπιαγωγείο, έχει γεννηθεί στην
Ελλάδα, δεν έχει πάει στο προνήπιο και οι γονείς του κατάγονται από την Αλβανία.
Σε ό,τι έχει να κάνει με το προφίλ των γονιών του, αυτοί βρίσκονται 19 χρόνια στην
Ελλάδα, είναι απόφοιτοι Λυκείου και καταλαβαίνουν, μιλούν, γράφουν και
διαβάζουν στα ελληνικά και τα αλβανικά. Ο πατέρας εργάζεται στον τομέα των
τεχνικών εργασιών και η μητέρα δεν εργάζεται.
Στο σπίτι μιλάνε κυρίως αλβανικά και κάνουν ταυτόχρονη χρήση και των δύο
γλωσσών μέσα σε μία συζήτηση στο σπίτι. Η γλωσσική πολιτική της οικογένειας δεν
έχει αλλάξει από την είσοδο του Ν6 στο νηπιαγωγείο.
Αναφορικά με τη σχέση με τη χώρα καταγωγή στους, πηγαίνουν μία φορά τον χρόνο
στην Αλβανία και μένουν εκεί περίπου 1- 2 εβδομάδες. Εκεί ο Ν6 μιλάει αλβανικά.
Στην Ελλάδα, στην οποία μένουν μόνιμα, επικοινωνούν με φίλους και συγγενείς τους
από την Αλβανία περίπου μία φορά την εβδομάδα, ενώ το παιδί δέχεται καθημερινά
γλωσσικά ερεθίσματα στην Αλβανική από την τηλεόραση ή από άλλες οικογένειες
από την Αλβανία που κάνουν παρέα και οι οποίες μένουν επίσης στην Ελλάδα.
Σε σχέση με τον γραμματισμό του Ν6, αυτός μπορεί να διαβάσει κάποια γράμματα
στα ελληνικά και να γράψει το όνομά του στα ελληνικά, προσπάθειες στις οποίες
εμπλέκεται και η οικογένειά του. Την Αλβανική δεν τη βλέπει κάπου γραμμένη, δεν
μπορεί να διαβάσει κάτι σ’ αυτήν, ενώ δεν έχει κάνει κάποια προσπάθεια να γράψει
στα αλβανικά. Μπορεί να καταλάβει πότε ένα κείμενο είναι γραμμένο στα ελληνικά
και πότε στα αλβανικά, αλλά δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει ομοιότητες και
διαφορές μεταξύ των δύο αλφάβητων.
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Τέλος, σε ό,τι αφορά την εμπλοκή των γονέων στην σχολική ζωή του Ν6, οι γονείς
του συναντιούνται πιο συχνά από μία φορά την εβδομάδα με τη νηπιαγωγό, ύστερα
από δική τους πρωτοβουλία, ενώ στις σχολικές γιορτές πηγαίνουν πάντα.
Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα από τις δοκιμασίες του «Λογόμετρου»
στις οποίες υποβλήθηκε ο Ν6 και συγκεκριμένα εκείνες που αφορούσαν τις
γλωσσικές

περιοχές

«Λεξιλογική

γνώση»,

«Φωνολογική

επίγνωση»

και

«Πραγματολογία», οι οποίες εξετάζονται, φάνηκε ότι παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες
στη λεξιλογική γνώση και στη φωνολογική επίγνωση. Αντίθετα, παρουσιάζει υψηλές
για την ηλικία του επιδόσεις στην πραγματολογία. Τα αποτελέσματα αυτά
παρουσιάζονται και στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 6. Ποσοστιαίες θέσεις Ν6
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Πιο αναλυτικά, ο δείκτης της λεξιλογικής γνώσης του σύμφωνα με τα αποτελέσματα
των αντίστοιχων δοκιμασιών είναι 27. Αυτό τον κατατάσσει στο χαμηλό επίπεδο
γλωσσικής ικανότητας αναφορικά με τον δείκτη της λεξιλογικής γνώσης με
ποσοστιαία θέση 1%, όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα. Με άλλα λόγια, το
1% των παιδιών που βρίσκονται στην ηλικία του και είναι αγόρια, έχουν επίπεδο
λεξιλογικής γνώσης ίσο ή μικρότερο από το δικό του.
Όσον αφορά τον δείκτη της φωνολογικής επίγνωσης, ο οποίος διαμορφώθηκε από
δοκιμασίες που εστίαζαν στο συλλαβικό και φωνημικό επίπεδο, αυτός είναι 37 και
τον κατατάσσει στο χαμηλό επίπεδο γλωσσικής ικανότητας ως προς τον δείκτη
αυτόν. Μάλιστα, η ποσοστιαία θέση του ως προς τον δείκτη αυτόν είναι 9%. Αυτό
σημαίνει πως το 9% των παιδιών της ηλικίας και του φύλου του έχουν επίπεδο
φωνολογικής επίγνωσης ίσο ή μικρότερο απ’ αυτόν.
Επιπρόσθετα, σε σχέση με τον δείκτη πραγματολογικής επάρκειας, η επίδοση του Ν6
είναι 57. Μία τέτοια επίδοση αντιστοιχεί στην ποσοστιαία θέση 75% και οδηγεί τον
Ν6 στο ανώτερο επίπεδο γλωσσικής ικανότητας αναφορικά με τον δείκτη αυτόν.
Ειδικότερα, αυτό σημαίνει πως το 75% των παιδιών της ηλικίας και του φύλου του
έχουν επίπεδο πραγματολογικής επάρκειας ίσο ή μικρότερό του.

7η περίπτωση παιδιού- Ν7
Ο Ν7 γεννήθηκε στην Ελλάδα, φοιτά στο νηπιαγωγείο, έχει πάει στο προνήπιο και
είναι το μοναδικό παιδί στην οικογένεια. Οι γονείς του κατάγονται από την Αλβανία
και είναι απόφοιτοι Γυμνασίου. Ο πατέρας του ασχολείται με τεχνικές εργασίες, ζει
στην Ελλάδα 16 χρόνια και όσον αφορά τη γλωσσομάθειά του, καταλαβαίνει και
μιλάει αλβανικά και ελληνικά. Επίσης, διαβάζει και στις δύο γλώσσες, αλλά γράφει
μόνο αλβανικά. Η μητέρα του εργάζεται στον τομέα του τουρισμού, ζει στην Ελλάδα
τα τελευταία 7 χρόνια και μιλάει και καταλαβαίνει τόσο ελληνικά, όσο και αλβανικά.
Μπορεί να διαβάσει και στις δύο γλώσσες (τα ελληνικά σε μέτριο βαθμό) και γράφει
μόνο στα αλβανικά.
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Στο περιβάλλον του σπιτιού μιλάνε κυρίως αλβανικά και λίγα ελληνικά, ενώ τυχαίνει
να κάνουν ταυτόχρονη χρήση των δύο γλωσσών μέσα σε μία συζήτηση. Η γλωσσική
πολιτική της οικογένειας έχει αλλάξει μερικώς από την είσοδο του Ν7 στο
νηπιαγωγείο, καθώς παλαιότερα το περιβάλλον του σπιτιού ήταν αμιγώς
αλβανόφωνο.
Σε ό,τι αφορά τη σχέση με τη χώρα καταγωγής της οικογένειας, πηγαίνουν περίπου
μία φορά στα δύο χρόνια και τότε μένουν εκεί γύρω στους δύο μήνες. Επίσης, όταν
πηγαίνουν στην Αλβανία ο Ν7 μιλάει αλβανικά. Τώρα που βρίσκονται στην Ελλάδα
επικοινωνούν με συγγενείς και φίλους τους περίπου μία φορά την εβδομάδα, ενώ ο
Ν7 δέχεται αλβανόφωνα γλωσσικά ερεθίσματα περίπου μία φορά την εβδομάδα από
συγγενικές αλβανόφωνες οικογένειες που διαμένουν κι αυτές κοντά τους.
Σε ό,τι έχει να κάνει με τα επίπεδα γραμματισμού του παιδιού, εκείνο δε μπορεί να
διαβάσει κάποιο γράμμα ή λέξη στα ελληνικά, ενώ έχει προσπαθήσει να γράψει μόνο
το όνομά του στα ελληνικά, μία διαδικασία στην οποία δεν έχει εμπλακεί η
οικογένεια. Την Αλβανική γενικά δεν τη βλέπει γραμμένη κάπου στο περιβάλλον του
σπιτιού και δεν μπορεί να διαβάσει κάποια γράμματα ή λέξεις στα αλβανικά. Όμως, ο
Ν7 μπορεί να γράψει κάποιες λέξεις στην αλβανική γλώσσα, κάτι που έχει προωθήσει
η ίδια η οικογένεια, όποτε τυχαίνει, όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη. Επίσης, αν
και καταλαβαίνει πότε ένα κείμενο είναι γραμμένο στα ελληνικά και πότε στα
αλβανικά, δεν αναγνωρίζει ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των γραμμάτων των δύο
γλωσσών.
Τέλος, οι γονείς του Ν7 συναντιούνται περίπου μία φορά στους δύο μήνες με τη
νηπιαγωγό, ύστερα από αίτημα της τελευταίας, ενώ στις σχολικές γιορτές πηγαίνουν
πάντα.
Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα από τις δοκιμασίες του «Λογόμετρου»
στις οποίες υποβλήθηκε ο Ν7 και συγκεκριμένα εκείνες που αφορούσαν τις
γλωσσικές

περιοχές

«Λεξιλογική

γνώση»,

«Φωνολογική

επίγνωση»

και

«Πραγματολογία», οι οποίες εξετάζονται, φάνηκε ότι παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες
στη λεξιλογική γνώση. Παράλληλα, εμφανίζει ήπιας μορφής δυσκολίες στη
φωνολογική επίδοση και σοβαρές για την ηλικία του επιδόσεις στην πραγματολογία.
Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται και στο παρακάτω διάγραμμα.
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Διάγραμμα 7. Ποσοστιαίες θέσεις Ν7

Ειδικότερα, ο δείκτης της λεξιλογικής γνώσης ανέρχεται στο 30. Αυτό καθιστά τον
Ν7 στο χαμηλό επίπεδο λεξιλογικής ικανότητας με ποσοστιαία θέση 2%, όπως
αποτυπώνεται στο σχετικό διάγραμμα της παραπάνω εικόνας. Με άλλα λόγια, το 2%
των παιδιών της ηλικίας και του φύλου του έχουν επίπεδο λεξιλογικής γνώσης ίσο ή
μικρότερο από αυτό του Ν7.
Ακόμα, όσον αφορά τον δείκτη της φωνολογικής επίγνωσης, ο Ν7 μέσα από τις
επιδόσεις του στις σχετικές δοκιμασίες του «Λογόμετρου», διαμορφώνει ποσοστιαία
θέση 25%, κάτι που τον κατατάσσει στο οριακό επίπεδο γλωσσικής ικανότητας. Αυτό
σημαίνει ότι το 25% των παιδιών που βρίσκονται στην ηλικία του και είναι αγόρια,
έχουν επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης ίσο ή μικρότερο από το δικό του. Επίσης, ο
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δείκτης της φωνολογικής επίγνωσης του Ν7, βάσει του οποίου ορίζεται η ποσοστιαία
του θέση που φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, είναι 43.
Τέλος, ο δείκτης πραγματολογικής επάρκειας του Ν7 είναι 37 και η ποσοστιαία θέση
που λαμβάνει βάσει αυτού είναι 9%, κάτι που τον κατατάσσει στο χαμηλό επίπεδο
γλωσσικής ικανότητας αναφορικά με αυτόν τον δείκτη. Με άλλα λόγια, το 9% των
παιδιών της ηλικίας και του φύλου του έχουν επίπεδο πραγματολογικής επάρκειας
ίσο ή μικρότερο από τον Ν7.

8η περίπτωση παιδιού- Ν8
Η Ν8, η οποία είναι δίγλωσση και φοιτά σε νηπιαγωγείο, γεννήθηκε στην Ελλάδα,
δεν έχει πάει προνήπιο και είναι το πρώτο παιδί σε μία οικογένεια, της οποίας το
δεύτερο παιδί είναι μόλις λίγων μηνών.
Αναφορικά με τους γονείς της, κατάγονται και οι δύο από τη Ρωσία και είναι
απόφοιτοι πανεπιστημίου. Ο πατέρας της Ν8 είναι ξεναγός και διαμένει μόνιμα στην
Ελλάδα εδώ και 20 χρόνια. Οι γλώσσες που καταλαβαίνει είναι ρώσικα, αγγλικά,
ουκρανικά, πολωνικά, τσέχικα, ελληνικά και γερμανικά, ενώ μιλάει, διαβάζει και
γράφει στα ρώσικα, αγγλικά, ουκρανικά και ελληνικά. Η μητέρα της Ν8 ζει 8 χρόνια
στην Ελλάδα, δεν εργάζεται και αναφορικά με τα επίπεδα γλωσσομάθειάς της,
καταλαβαίνει ρώσικα και ελληνικά, ενώ μιλάει, γράφει και διαβάζει στα ρώσικα.
Συνεχίζοντας με τη γλωσσική πολιτική της οικογένειας, στο σπίτι μιλάνε
αποκλειστικά ρώσικα και συνεπώς δεν κάνουν ταυτόχρονη χρήση δύο γλωσσών σε
μία συζήτηση. Αυτή είναι μία πολιτική που δεν άλλαξε εισερχόμενη η Ν8 στο
νηπιαγωγείο.
Στη χώρα καταγωγής τους πηγαίνουν μία φορά τον χρόνο, κάθονται παραπάνω από
δύο μήνες και εκεί η Ν8 μιλάει επίσης ρώσικα. Τώρα που βρίσκονται στην Ελλάδα
έχουν επικοινωνία με συγγενείς και φίλους τους από τη χώρα καταγωγής τους
περίπου μία φορά την εβδομάδα. Επίσης, η Ν8, εκτός από τους γονείς της, δέχεται
καθημερινά γλωσσικά ερεθίσματα στα ρωσικά από τους παππούδες της που μένουν
κοντά τους, από άλλες ρωσόφωνες οικογένειες, από ρωσική μουσική και από την
τηλεόραση.
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Σε ό,τι έχει να κάνει με τον γραμματισμό, η Ν8 μπορεί να διαβάσει ολόκληρα κείμενα
στα ελληνικά, μία διαδικασία στην οποία πια δεν εμπλέκεται η οικογένειά της.
Επίσης, έχει προσπαθήσει να γράψει λέξεις και φράσεις στα ελληνικά στο σπίτι,
χωρίς τη βοήθεια των γονιών της. Τη ρωσική γλώσσα τη βλέπει πολύ συχνά
γραμμένη και μπορεί να διαβάσει εκτενή ρωσικά κείμενα από διάφορα βιβλία, όπως
και να γράψει λέξεις και φράσεις στα ρώσικα. Στις διαδικασίες αυτές την έχουν
εισαγάγει από πολύ μικρή ηλικία οι γονείς της σε συστηματική βάση ξεκινώντας με
πρακτικές γραμματιαμού αρχικά στη μειονοτική της γλώσσα και πλέον είναι
αυτάρκης αναγνώστης και στις δύο γλώσσες. Συνεπώς, είναι αναμενόμενο το γεγονός
ότι όχι μόνο ξεχωρίζει ποια κείμενα είναι γραμμένα στα ρώσικα και ποια στα
ελληνικά, αλλά καταλαβαίνει επίσης και τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των
γραμμάτων από τα δύο αλφάβητα.
Τέλος, οι γονείς της συναντιούνται κάθε εβδομάδα με τη νηπιαγωγό, ύστερα από δική
της πρωτοβουλία, ενώ στις σχολικές γιορτές πηγαίνουν πάντα.
Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα από τις δοκιμασίες του «Λογόμετρου»
στις οποίες υποβλήθηκε η Ν8 και συγκεκριμένα εκείνες που αφορούσαν τις
γλωσσικές

περιοχές

«Λεξιλογική

γνώση»,

«Φωνολογική

επίγνωση»

και

«Πραγματολογία», οι οποίες εξετάζονται, φάνηκε ότι παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες
στη λεξιλογική γνώση. Αντίθετα, παρουσιάζει υψηλές για την ηλικία της επιδόσεις
στην φωνολογική επίγνωση. Παράλληλα, η Ν8 επιδεικνύει ήπιας μορφής δυσκολίες
στο κομμάτι της πραγματολογίας. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται και στο
παρακάτω διάγραμμα.

107

Διάγραμμα 8. Ποσοστιαίες θέσεις Ν8

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης της λεξιλογικής γνώσης της Ν8, ο οποίος αφορά το
εκφραστικό και προσληπτικό λεξιλόγιο είναι 10. Η αντίστοιχη ποσοστιαία θέση
(<1%) την κατατάσσει στο χαμηλό επίπεδο γλωσσικής ικανότητας αναφορικά με τον
δείκτη αυτόν. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι λιγότερο από το 1% των παιδιών που
βρίσκονται στην ηλικία της Ν8 και είναι κορίτσια έχουν επίπεδο λεξιλογικής γνώσης
ίσο ή μικρότερο από το δικό της.
Συνεχίζοντας με τον δείκτη της φωνολογικής επίγνωσης που διαμορφώνεται από την
επίδοση του νηπίου αυτού στις σχετικές δοκιμασίες του «Λογόμετρου», αυτός
ανέρχεται στο 63. Η αντίστοιχη ποσοστιαία θέση της Ν8 βάσει αυτού του δείκτη
είναι 91% και την κατατάσσει στο ανώτερο επίπεδο γλωσσικής ικανότητας σε σχέση
με τον δείκτη αυτόν. Κάτι τέτοιο δείχνει ότι το 91% των παιδιών της ηλικίας της Ν8
και του φύλου της έχουν επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης ίσο ή μικρότερο από το
δικό της.
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Τέλος, ο δείκτης της πραγματολογικής επάρκειας της Ν8 είναι 47, κάτι που
κατατάσσει την επίδοσή της στο οριακό επίπεδο γλωσσικής ικανότητας για το
συγκεκριμένο κομμάτι της γλωσσικής επάρκειας. Αυτό σημαίνει ότι το 37% των
παιδιών της ηλικίας και του φύλου της Ν8 έχουν επίπεδο πραγματολογικής επάρκειας
ίσο ή μικρότερο από αυτό που έχει η Ν8.

9η περίπτωση παιδιού- Ν9
Η Ν9 γεννήθηκε στην Ελλάδα, βρίσκεται στο νηπιαγωγείο, δεν έχει πάει προνήπιο
και είναι παιδί μεικτού γάμου. Είναι το δεύτερο παιδί μιας τετραμελούς οικογένειας
και έχει έναν αδελφό 7 χρόνων που φοιτά στην Α’ Δημοτικού. Ο πατέρας της είναι
απόφοιτος Λυκείου, κατάγεται από την Ελλάδα και είναι ελεύθερος επαγγελματίας.
Ως προς την ελληνομάθειά του, καταλαβαίνει και μιλάει ελληνικά και αγγλικά, ενώ
γράφει και διαβάζει στα ελληνικά. Η μητέρα της Ν9 είναι απόφοιτος πανεπιστημίου,
δεν εργάζεται και ζει μόνιμα στην Ελλάδα εδώ και 8 χρόνια. Μπορεί να καταλάβει,
να μιλήσει, να γράψει και να διαβάσει στα σέρβικα, αγγλικά, ιταλικά και ελληνικά.
Όμως, όπως ανέφερε μέσα στη δομημένη συνέντευξη, τα ελληνικά μπορεί να τα
διαβάσει λιγότερο καλά από τις υπόλοιπες γλώσσες.
Στο σπίτι της οικογένειας Ν9 μιλάνε ελληνικά και σέρβικα, κάτι που δεν άλλαξε με
την είσοδο των παιδιών στο σχολείο, ενώ χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τα ελληνικά και
τα σέρβικα σε καθημερινές συζητήσεις τους. Στη χώρα καταγωγής της μητέρας
πηγαίνουν μία φορά τον χρόνο και μένουν περίπου έναν μήνα. Εκεί μιλάνε σέρβικα.
Τώρα που βρίσκονται στην Ελλάδα μιλάνε με συγγενείς και φίλους τους που
βρίσκονται στη Ρωσία καθημερινά. Επίσης, η Ν9 ακούει επιπλέον σερβόφωνα
γλωσσικά ερεθίσματα από το διαδίκτυο, την τηλεόραση, από άλλες σερβόφωνες
οικογένειες που μένουν κοντά τους, καθώς και μέσα από τη σέρβικη μουσική κάθε
μέρα.
Ως προς το επίπεδο γραμματισμού, η Ν9 δεν μπορεί να διαβάσει κάποια γράμματα ή
λέξεις στα ελληνικά, ενώ όσον αφορά το κομμάτι της γραφής, μπορεί να γράψει μόνο
το όνομά της στα ελληνικά. Τα σέρβικα τα βλέπει συχνά γραμμένα κάπου μέσα στο
σπίτι και μπορεί να διαβάσει 1- 2 γράμματα στη μειονοτική γλώσσα, μέσα από τη
βοήθεια της μητέρας της. Στο σπίτι της, ακόμα, έχει προσπαθήσει να γράψει το όνομά
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της στη σέρβικη γλώσσα με τη βοήθεια της μητέρας της. Οι προσπάθειες αυτές,
όμως, δε γίνονται σε συστηματική βάση. Η Ν9 μπορεί να ξεχωρίσει ένα σέρβικο
κείμενο από ένα ελληνικό και μπορεί να κάνει μερικές παρατηρήσεις για ομοιότητες
και διαφορές μεταξύ των γραμμάτων των δύο γλωσσών.
Τέλος, οι γονείς της συναντιούνται λιγότερο από μία φορά στους δύο μήνες με τη
νηπιαγωγό, ύστερα από δική της πρωτοβουλία, ενώ στις σχολικές γιορτές πηγαίνουν
πάντα.
Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα από τις δοκιμασίες του «Λογόμετρου»
στις οποίες υποβλήθηκε η Ν9 και συγκεκριμένα εκείνες που αφορούσαν τις
γλωσσικές

περιοχές

«Λεξιλογική

γνώση»,

«Φωνολογική

επίγνωση»

και

«Πραγματολογία», οι οποίες εξετάζονται, φάνηκε ότι παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες
στη λεξιλογική γνώση και ήπιας μορφής στη φωνολογική επίγνωση. Αντίθετα,
παρουσιάζει υψηλές για την ηλικία της επιδόσεις στην πραγματολογία. Τα
αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται και στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 9. Ποσοστιαίες θέσεις Ν9
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Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τον δείκτη της λεξιλογικής γνώσης, αυτός
ανέρχεται στο 37. Η αντίστοιχη ποσοστιαία θέση της βάσει αυτού του δείκτη είναι
9% και την κατατάσσει στο χαμηλό επίπεδο γλωσσικής ικανότητας αναφορικά με τον
δείκτη της λεξιλογικής γνώσης. Αυτό δηλώνει ότι το 9% των παιδιών της ηλικίας και
του φύλου της έχουν επίπεδο λεξιλογικής γνώσης ίσο ή μικρότερο από το δικό της.
Από την άλλη πλευρά, αναφορικά με τη φωνολογική επίγνωση, ο δείκτης που δείχνει
την επίδοση της Ν9 σ’ αυτόν τον τομέα είναι 47. Η αντίστοιχη ποσοστιαία θέση της
Ν9 στον τομέα αυτόν είναι 37% και την κατατάσσει στο οριακό επίπεδο γλωσσικής
ικανότητας ως προς αυτόν τον δείκτη. Αυτό δείχνει ότι το 37% των παιδιών της
ηλικίας και του φύλου της Ν9 έχουν επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης ίσο ή
μικρότερό της.
Τέλος, ο δείκτης της πραγματολογικής επάρκειας της Ν9 ανέρχεται στο 63. Η
αντίστοιχη ποσοστιαία θέση της Ν9 βάσει αυτού του δείκτη είναι 91% και την
κατατάσσει στο ανώτερο επίπεδο γλωσσικής ικανότητας ως προς αυτόν τον δείκτη.
Με άλλα λόγια, το 91% των παιδιών που βρίσκονται στην ηλικία της Ν9 και είναι
κορίτσια, έχουν επίπεδο πραγματολογικής επάρκειας ίσο ή μικρότερο από αυτήν.

10η περίπτωση παιδιού- Ν10
Η Ν10 είναι ένα δίγλωσσο κορίτσι που φοιτά στο νηπιαγωγείο, έχει γεννηθεί στην
Ελλάδα, έχει πάει στο προνήπιο, είναι το μόνο παιδί μέσα στην οικογένεια,
προέρχεται από μεικτό γάμο και οι γονείς της είναι απόφοιτοι Λυκείου. Ο πατέρας
της είναι ιδιωτικός υπάλληλος και καταλαβαίνει, μιλάει, γράφει και διαβάζει στα
ελληνικά και στα αγγλικά. Η μητέρα της κατάγεται από το Κάιρο, μένει μόνιμα στην
Ελλάδα 7 χρόνια και καταλαβαίνει, μιλάει, γράφει και διαβάζει στα αραβικά, αγγλικά
και ελληνικά. Τα τελευταία, βέβαια, με λιγότερη άνεση. Σημαντικό κρίνεται να
αναφερθεί ότι μαζί με την τριμελή αυτή οικογένεια μένει και η γιαγιά του παιδιού, η
μητέρα δηλαδή του πατέρα της Ν10, η οποία, όπως και ο πατέρας της, είναι φυσική
ομιλήτρια των ελληνικών. Μάλιστα, κατά τη συνέντευξη προσήλθε τόσο η μητέρα
της Ν10, όσο και η γιαγιά της, η οποία παρενέβαινε σε αρκετές ερωτήσεις, ώστε να
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απαντήσει μαζί με τη μητέρα, κάτι που δηλώνει ότι ο ρόλος της μέσα στην οικογένεια
είναι μάλλον ισχυρός.
Στο σπίτι μιλάνε κυρίως ελληνικά, αλλά και αραβικά και μάλιστα κάποιες φορές η
μητέρα και η Ν10 χρησιμοποιούν ταυτόχρονα και τις δύο γλώσσες κατά τη διάρκεια
μίας συζήτησης. Η πολιτική αυτή δεν έχει αλλάξει από τότε που πήγε η Ν10 στο
νηπιαγωγείο.
Αναφορικά με τους δεσμούς της οικογένειας με τη χώρα καταγωγής της μητέρας, από
τη γέννηση της Ν10 δεν έχουν πάει ξανά στο Κάιρο. Στην Ελλάδα μιλάνε με τους
φίλους και συγγενείς της μητέρας που βρίσκονται στο Κάιρο καθημερινά. Επίσης, η
Ν10 ακούει γλωσσικά ερεθίσματα στα αραβικά μέσω ίντερνετ, αραβικής τηλεόρασης
και αραβικής μουσικής περίπου δύο φορές τον μήνα.
Σε ό,τι αφορά τον γραμματισμό της Ν10 στα ελληνικά, μπορεί να διαβάσει 1- 2
γράμματα, ενώ ξέρει να γράφει το όνομά της. Στη γραφή του ονόματος τη βοηθάνε οι
γονείς της. Τα αραβικά, από την άλλη πλευρά, τα βλέπει γραμμένα, αλλά σπάνια.
Επίσης, μπορεί να διαβάσει 1- 2 γράμματα στη γλώσσα αυτή και έχει προσπαθήσει
να γράψει κάποια γράμματα, χωρίς όμως οι προσπάθειές της αυτές να γίνονται
συστηματικά, όπως ανέφερε η μητέρα της στα πλαίσια της δομημένης συνέντευξης.
Στις προσπάθειές της αυτές, οι οποίες δεν είναι συστηματικές, τη βοηθάει η μητέρα
της στο σπίτι. Τέλος, καταλαβαίνει ότι ένα κείμενο είναι γραμμένο στα αραβικά και
κάποιο άλλο στα ελληνικά. Όσον αφορά την αναγνώριση ομοιοτήτων και διαφορών,
λόγω του ότι δε μοιάζουν καθόλου τα δύο αυτά αλφάβητα, δεν έχει να παρατηρήσει
κάποιες ομοιότητες.
Επίσης, οι γονείς της συναντιούνται πιο συχνά από μία φορά την εβδομάδα με τη
νηπιαγωγό, ύστερα είτε από δική τους πρωτοβουλία, είτε από πρωτοβουλία της
νηπιαγωγού, ενώ στις σχολικές γιορτές πηγαίνουν πάντα.
Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα από τις δοκιμασίες του «Λογόμετρου»
στις οποίες υποβλήθηκε η Ν10 και συγκεκριμένα εκείνες που αφορούσαν τις
γλωσσικές

περιοχές

«Λεξιλογική

γνώση»,

«Φωνολογική

επίγνωση»

και

«Πραγματολογία», οι οποίες εξετάζονται, φάνηκε ότι παρουσιάζει υψηλές για την
ηλικία της επιδόσεις στη λεξιλογική γνώση. Επίσης, εμφανίζει ήπιας μορφής
δυσκολίες στη φωνολογική επίγνωση. Ακόμα, παρουσιάζει υψηλές για την ηλικία της
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επιδόσεις στην πραγματολογία. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται και στο
παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 10. Ποσοστιαίες θέσεις Ν10

Ειδικότερα, η Ν10 επιδεικνύει ποσοστιαία θέση 91% βάσει του δείκτη της
λεξιλογικής γνώσης που διαμορφώνει (63). Αυτή η θέση την κατατάσσει στο
ανώτερο επίπεδο γλωσσικής ικανότητας αναφορικά με τον δείκτη που συζητάμε και
σηματοδοτεί ότι το 91% των παιδιών της ηλικίας και του φύλου της έχουν επίπεδο
λεξιλογικής γνώσης ίσο ή μικρότερο από εκείνη.
Επικεντρώνοντας στη συνέχεια το ενδιαφέρον μας στον δείκτη φωνολογικής
επίγνωσης, αυτός ανέρχεται στο 47 και διαμορφώνει ποσοστιαία θέση για την Ν10
37%. Το ποσοστό αυτό σημαίνει ότι το 37% των παιδιών της ηλικίας και του φύλου
της έχουν επίπεδο φωνολογικής επάρκειας ίσο ή μικρότερο από τη Ν10.
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Τέλος, ο δείκτης της πραγματολογικής επάρκειας της Ν10 είναι 73. Αυτός ο αριθμός
αντιστοιχεί στην ποσοστιαία θέση 99% και κατατάσσει την επίδοση της Ν10 στο
ανώτερο επίπεδο της γλωσσικής ικανότητας σε σχέση με τον δείκτη πραγματολογικής
επάρκειας που μελετάμε. Κάτι τέτοιο δείχνει ότι το 99% των παιδιών της ηλικίας και
του φύλου του έχουν επίπεδο πραγματολογικής επάρκειας ίσο ή μικρότερο από το
δικό της.

8. Ανάλυση επιδόσεων βάσει του προφίλ των νηπίων
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα επιχειρηθεί η ανάλυση των επιδόσεων των
δίγλωσσων παιδιών του δείγματος στους τομείς της λεξιλογικής γνώσης, της
φωνολογίας και της πραγματολογικής επάρκειας σε σχέση με τα στοιχεία του
γλωσσικού προφίλ των οικογενειών τους και των ίδιων των παιδιών, όπως αυτά
συλλέχθηκαν μέσα από δομημένες συνεντεύξεις. Συγκεκριμένα, δουλεύοντας ανά
γλωσσική περιοχή σε καθεμία από τις αναλύσεις που θα ακολουθήσουν, αρχικά θα
ομαδοποιηθούν τα δίγλωσσα παιδιά του δείγματος σε 4 υποκατηγορίες, ανάλογα με
το επίπεδο που επιδεικνύουν στον εκάστοτε δείκτη που μελετάται (χαμηλό, οριακό,
μέσο και υψηλό). Στη συνέχεια, μέσα από εσωτερικές συγκρίσεις των παιδιών που
βρίσκονται στην ίδια υποκατηγορία, θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθούν οι
ομοιότητες στα γλωσσικά προφίλ τους ως προς τα στοιχεία που έχουν αντληθεί από
τις δομημένες συνεντεύξεις. Τέλος, θα ελεγχθούν πιθανές ομοιότητες ή διαφορές
μεταξύ κάποιων υποκατηγοριών, οι οποίες πιθανώς να οδηγήσουν σε ορισμένες
παρατηρήσεις ως προς τις επιδόσεις των παιδιών στην κάθε γλωσσική περιοχή. Οι
παρατηρήσεις αυτές θα αναφερθούν συνοπτικά στο τέλος της ανάλυσης των πτυχών
της γλωσσικής ικανότητας που εξετάζονται και θα ερμηνευτούν βιβλιογραφικά στο
επόμενο κεφάλαιο, αυτό της συζήτησης των αποτελεσμάτων.
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Διάγραμμα 11. Επίπεδα λεξιλογικής γνώσης παιδιών- Ποσοστιαίες θέσεις

Υποκατηγορία 1: Δίγλωσσα παιδιά δείγματος με χαμηλό επίπεδο λεξιλογικής γνώσης
Τα παιδιά που σύμφωνα με την επίδοσή τους σε σχετικές με τη λεξιλογική τους
γνώση δοκιμασίες κατατάχθηκαν στο χαμηλό επίπεδο ήταν τα Ν1, Ν2, Ν6, Ν7, Ν8
και Ν9. Στο σημείο αυτό, λοιπόν, θα μελετηθούν οι ομοιότητες και οι κοινές τάσεις
που σημειώνονται στα γλωσσικά προφίλ αυτών των 6 νηπίων, όπως διαμορφώθηκαν
μέσα από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τις δομημένες συνεντεύξεις που έγιναν.
Αρχίζοντας από τις ομοιότητες, όλα τα παιδιά της υποκατηγορίας αυτής, τα οποία
γεννήθηκαν όλα στην Ελλάδα, μέχρι την είσοδό τους στο σχολείο μιλούσαν στο σπίτι
και τη μειονοτική γλώσσα. Επίσης, σε ό,τι έχει να κάνει με την τωρινή γλωσσική
πολιτική των οικογενειών, πέντε στις έξι οικογένειες μιλάνε και τη μειονοτική τους
γλώσσα στο σπίτι και μάλιστα, απ’ αυτές, στις τέσσερις οικογένειες η μειονοτική
είναι είτε η κυρίαρχη, είτε η μόνη γλώσσα που ακούγεται. Επίσης, όλες οι οικογένειες
των παιδιών αυτών έχουν επικοινωνία με συγγενείς και φίλους από τη χώρα
καταγωγής τους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Παράλληλα, και τα έξι παιδιά
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δέχονται γλωσσικά ερεθίσματα στη μειονοτική τους γλώσσα από άλλες πηγές πέρα
από τους γονείς και τους συγγενείς τους, μία φορά την εβδομάδα ή πιο συχνά.
Επίσης, όλα έχουν προσπαθήσει να γράψουν κάτι στα ελληνικά. Ακόμα, αυτά τα
παιδιά αναγνωρίζουν πότε ένα κείμενο είναι γραμμένο στα ελληνικά και πότε στη
μειονοτική τους γλώσσα και όλοι οι γονείς πηγαίνουν πάντα σε σχολικές γιορτές.
Συνεχίζοντας με τις κατευθύνσεις που φαίνεται να έχουν τα περισσότερα γλωσσικά
προφίλ των έξι αυτών παιδιών, πέντε από τα έξι παιδιά έχουν πάει μόνο νήπιο.
Επίσης, οι τέσσερις από τις έξι οικογένειες είναι μεταναστευτικού επιπέδου και οι
άλλες δύο είναι μεικτού γάμου. Όμως, σκόπιμο κρίνεται να επισημανθεί ότι στις δύο
αυτές οικογένειες μεικτού γάμου, οι μητέρες, οι οποίες κατάγονται από άλλη χώρα
και επί της ουσίας η ελληνική είναι η Γ2 τους, δεν εργάζονται και συνεπώς έχουν
περισσότερη γλωσσική αλληλεπίδραση με τα παιδιά τους. Μάλιστα, οι μητέρες που
δεν εργάζονται στην υποκατηγορία αυτή των παιδιών που μελετάται, δεν είναι μόνο
αυτές οι δύο, αλλά συνολικά είναι τέσσερις από τις έξι και συγκεκριμένα οι μητέρες
των δίγλωσσων νηπίων Ν2, Ν6, Ν8 και Ν9. Επίσης, εδώ οφείλει να αναφερθεί ότι η
μητέρα του Ν7, όπως έχει καταγραφεί στην παρουσίαση του προφίλ της οικογένειας,
εργάζεται στον τομέα του τουρισμού και συνεπώς δουλεύει το καλοκαίρι. Κάτι τέτοιο
σημαίνει ότι δουλεύει μόνο συγκεκριμένη περίοδο. Πράγματι, μέσα από τη σύγκριση
των ποσοστιαίων θέσεων των 6 αυτών παιδιών, γίνεται αντιληπτό ότι μεταξύ τους την
καλύτερη ποσοστιαία θέση λαμβάνει το νήπιο Ν1, του οποίου η μητέρα εργάζεται και
μάλιστα όχι σε εποχική δουλειά.
Συνεχίζοντας την ανάλυση, τέσσερα από τα έξι παιδιά πάνε μία φορά τον χρόνο στη
χώρα καταγωγής τους, όπου μιλάνε τη μειονοτική γλώσσα. Επίσης, πέντε από τους
έξι πατέρες έχουν περισσότερα χρόνια παραμονής στην Ελλάδα από τις μητέρες.
Ακόμα, πέντε στα έξι παιδιά μπορούν να διαβάσουν κάποια γράμματα στα ελληνικά.
Σε ό,τι έχει να κάνει με τη μειονοτική γλώσσα, τέσσερα στα έξι τη βλέπουν συχνά
κάπου γραμμένη, ενώ πέντε στα έξι έχουν προσπαθήσει να γράψουν κάτι σε αυτήν,
με τη βοήθεια των γονέων.

Υποκατηγορία 2: Δίγλωσσα παιδιά δείγματος με οριακό επίπεδο λεξιλογικής γνώσης
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Αναφορικά με τα δίγλωσσα παιδιά που είχαν οριακό επίπεδο λεξιλογικής γνώσης,
αυτά ήταν η Ν3 και η Ν4. Προχωρώντας στα κοινά που παρατηρήθηκαν αναφορικά
με το γλωσσικό τους προφίλ, τα παιδιά αυτά κατάγονται από οικογένειες
μεταναστευτικού υπόβαθρου, έχουν από έναν αδελφό και γεννήθηκαν και τα δύο
στην Ελλάδα. Επίσης, οι πατέρες τους είναι τεχνίτες εργασιών. Η μητέρες τους είχαν
λιγότερα χρόνια παραμονής στην Ελλάδα από τους πατέρες τους, η μία εργάζεται και
η άλλη όχι, ενώ και τα δύο ζεύγη γονέων μιλούν και καταλαβαίνουν τις δύο γλώσσες
των παιδιών τους.
Στο σπίτι οι δύο αυτές οικογένειες έχουν κοινή γλωσσική πολιτική, αφού μιλούν και
τις δύο γλώσσες και κάνουν ταυτόχρονη χρήση των δύο γλωσσών. Όσον αφορά τη
γλωσσική πολιτική που είχαν πριν πάει το παιδί τους στο νηπιαγωγείο, στη μία
οικογένεια μιλούσαν μόνο τη μειονοτική και στην άλλη και τις δύο γλώσσες. Στη
χώρα καταγωγής τους πηγαίνουν μία φορά τον χρόνο, όπου μιλούν τη μειονοτική
τους γλώσσα. Ακόμα, όσον αφορά την επαφή τους με συγγενείς και φίλους που ζουν
μόνιμα στη χώρα απ’ όπου κατάγονται, έχουν καθημερινή επικοινωνία μ’ αυτούς.
Παράλληλα, έχουν και τα δύο παιδιά προσπαθήσει να γράψουν κάτι στα ελληνικά,
ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με τη μειονοτική τους γλώσσα, τη βλέπουν και οι δύο
γραμμένη σπάνια. Συνεχίζοντας με τη μειονοτική γλώσσα, το ένα παιδί δέχεται
γλωσσικά ερεθίσματα σ’ αυτήν από άλλες πηγές, ενώ το άλλο όχι. Επίσης, και τα δύο
παιδιά δε μπορούν να διαβάσουν κάποια γράμματα ή λέξεις ση μειονοτική γλώσσα,
ενώ δεν έχουν προσπαθήσει να γράψουν κάτι σ’ αυτήν. Τέλος, οι γονείς και των δύο
οικογενειών πηγαίνουν πάντα στις σχολικές γιορτές των παιδιών τους. Σε σχέση με το
αν έχουν πάει ή όχι στο προνήπιο, ένας παράγοντας που μελετήθηκε στην
προηγούμενη κατηγορία, το ένα από τα δύο παιδία της υποκατηγορίας αυτής έχει
πάει στο προνήπιο και το άλλο δεν έχει πάει.

Υποκατηγορία 3: Δίγλωσσα παιδιά δείγματος με μέσο επίπεδο λεξιλογικής γνώσης
Στο μέσο επίπεδο λεξιλογικής γνώσης βρίσκεται ένα δίγλωσσο παιδί από το δείγμα
μας, η Ν5. Αν και το γλωσσικό προφίλ του νηπίου αυτού έχει παρουσιαστεί στο
προηγούμενο κεφάλαιο, στην ενότητα αυτή θα εστιαστεί η προσοχή στα στοιχεία
εκείνα του προφίλ του, τα οποία στην ανάλυση των δύο προηγούμενων
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υποκατηγοριών έδωσαν κάποιες διαπιστώσεις. Με άλλα λόγια, επειδή στην
κατηγορία αυτή ανήκει ένα παιδί, από το γλωσσικό προφίλ του παιδιού αυτού θα
μελετηθούν τα δεδομένα, τα οποία έχει φανεί από τις δύο παραπάνω αναλύσεις ότι
προσφέρουν κάποια κατεύθυνση και πιθανώς σχετίζονται με τη λεξιλογική γνώση.
Αρχίζοντας, λοιπόν, η Ν5 έχει πάει στο προνήπιο. Επίσης, σε αντίθεση με τις άλλες
δύο υποκατηγορίες, η μητέρα της Ν5 έχει αρκετά περισσότερα χρόνια παραμονής
στην Ελλάδα σε σχέση με τον πατέρα της. Ακόμα, η μητέρα της δεν εργάζεται και
συνεπώς έχει περισσότερο χρόνο γλωσσικής αλληλεπίδρασης με το παιδί της
συγκριτικά με τον σύζυγό της. Και οι δύο γονείς της Ν5 μιλούν και καταλαβαίνουν
και τις δύο γλώσσες του παιδιού. Επιπλέον, στο σπίτι μιλούν μόνο ελληνικά, μία
γλωσσική πολιτική που υπήρχε και πριν πάει η Ν5 στο σχολείο, ενώ το γλωσσικό
προφίλ της στη μειονοτική σε γενικές γραμμές είναι φτωχό. Η Ν5 δεν επισκέπτεται
συχνά τη χώρα καταγωγής της μαζί με την οικογένειά της, μια και πάνε λιγότερο
συχνά από μία φορά στα δύο χρόνια.
Πέρα απ’ αυτό, η Ν5 δε δέχεται γλωσσικά ερεθίσματα από άλλες πηγές στη
μειονοτική της γλώσσα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το προφίλ γραμματισμού της, στα
ελληνικά μπορεί να διαβάσει 1- 2 γράμματα και έχει προσπαθήσει να γράψει κάτι,
ενώ στη μειονοτική γλώσσα, την οποία δε βλέπει κάπου γραμμένη, δεν ξέρει να
διαβάζει και έχει προσπαθήσει αποσπασματικά να γράψει κάτι.

Υποκατηγορία 4: Δίγλωσσα παιδιά δείγματος με υψηλό επίπεδο λεξιλογικής γνώσης
Στο υψηλό επίπεδο λεξιλογικής γνώσης βρίσκεται ένα δίγλωσσο νήπιο από το σύνολο
των περιπτώσεων που μελετάται, η Ν10. Όπως και με την ανάλυση της
υποκατηγορίας 3 που προηγήθηκε, έτσι και εδώ θα δοθεί έμφαση στα δεδομένα του
γλωσσικού προφίλ αυτού του παιδιού, τα οποία στις προηγούμενες αναλύσεις
προσέφεραν κάποιες πληροφορίες για τους παράγοντες που πιθανώς να συνδέονται
με τη λεξιλογική γνώση που αναπτύσσουν τα παιδιά του δείγματος.
Αρχίζοντας, λοιπόν, η Ν10 έχει πάει στο προνήπιο. Επίσης, στην περίπτωση του
παιδιού Ν10, η μητέρα έχει λιγότερα χρόνια διαμονής από τον πατέρα, ο οποίος
κατάγεται από την Ελλάδα. Όμως, σ’ αυτήν την περίπτωση της οικογένειας του
δίγλωσσου νηπίου αυτού, μαζί τους ζει και η γιαγιά, δηλαδή η μητέρα του πατέρα της
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Ν10, η οποία είναι φυσική ομιλήτρια της Ελληνικής. Στο σπίτι μιλάνε κυρίως
ελληνικά, αλλά και αραβικά κάποιες φορές, μία γλωσσική πολιτική που δεν έχει
αλλάξει από την είσοδο του παιδιού στο νηπιαγωγείο. Επίσης, η οικογένεια της Ν10
πηγαίνει στη χώρα καταγωγής της μητέρας ιδιαίτερα αραιά και μάλιστα η Ν10 δεν
έχει πάει ποτέ εκεί.
Αναφορικά με την επαφή της οικογένειας με συγγενείς και φίλους που ζουν στη χώρα
καταγωγής της μητέρας, αυτή έχει καθημερινή επικοινωνία με αυτούς. Ακόμα, σε
σχέση με τα γλωσσικά ερεθίσματα που δέχεται η Ν10 στη μειονοτική γλώσσα από
άλλες πηγές πέρα από τη μητέρα της και τους συγγενείς της τελευταίας, αυτά δεν
είναι πολύ συχνά, αλλά υπάρχουν περίπου μία φορά τον μήνα. Γενικά το επίπεδο
γραμματισμού της Ν10 στα ελληνικά είναι υψηλό ενώ στη μειονοτική γλώσσα
βρίσκεται σε μέτριο επίπεδο, μια και μπορεί να διαβάσει και να γράψει 1- 2 γράμματα
στα αραβικά.

Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στη φωνολογική ενημερότητα των παιδιών του
δείγματος. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει στο σύνολο του δείγματός την επίδοση της
κάθε περίπτωσης που μελετάται.

Διάγραμμα 12. Επίπεδα φωνολογικής επίγνωσης παιδιών- Ποσοστιαίες θέσεις
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Υποκατηγορία 1: Δίγλωσσα παιδιά δείγματος με χαμηλό επίπεδο φωνολογικής
επίγνωσης
Τα παιδιά που έχουν χαμηλό επίπεδο φωνολογικής ενημερότητας είναι η Ν1, η Ν2, η
Ν3 και ο Ν6. Αναφορικά με τα παιδιά, των οποίων η φωνολογική επίγνωση
κατατάσσεται στο χαμηλό επίπεδο, φαίνεται ότι το γλωσσικό τους προφίλ έχει
κάποιες ομοιότητες, οι οποίες, αν και δεν είναι πολωμένες, εντούτοις έχουν κάποιες
συγκεκριμένες τάσεις.
Πιο αναλυτικά, και τα τέσσερα παιδιά που κατατάσσονται στο επίπεδο αυτό δεν
έχουν πάει προνήπιο. Ακόμα, τα παιδιά που φοιτούσαν στο ίδιο νηπιαγωγείο (Ν2 και
Ν3), είχαν ίδια ποσοστιαία θέση αναφορικά με τα επίπεδα της φωνολογικής τους
ενημερότητας (16%). Επίσης, οι μητέρες των παιδιών αυτών είναι απόφοιτες μέσης
εκπαίδευσης (Γυμνασίου ή Λυκείου) και οι τρεις από τις τέσσερις από αυτές
ασχολούνται με τα οικιακά. Παράλληλα, με εξαίρεση τη μητέρα της Ν3, οι υπόλοιποι
γονείς μένουν μόνιμα στην Ελλάδα από 13 χρόνια και πάνω. Επίσης, όλοι οι γονείς
των παιδιών καταλαβαίνουν και μιλούν και τις δύο γλώσσες του δίγλωσσου παιδιού
τους, εκτός από τον Έλληνα πατέρα. Σχετικά με τη γλωσσική πολιτική των
οικογενειών αυτών, και τα τέσσερα παιδιά, πριν πάνε στο σχολείο, μιλούσαν στο
σπίτι τη μειονοτική τους γλώσσα. Εκτός απ’ αυτά, δύο κάνουν ταυτόχρονη χρήση
των δύο γλωσσών και δύο όχι, ενώ όλες οι οικογένειες έχουν επικοινωνία με
συγγενείς και φίλους τους που μένουν στη χώρα καταγωγής τους, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει συνέπεια στη συχνότητα επικοινωνίας. Επίσης, και τα τέσσερα παιδιά της
υποκατηγορίας αυτής δέχονται γλωσσικά ερεθίσματα στη μειονοτική γλώσσα από
άλλες πηγές, πέρα από τους γονείς, με συχνότητα τουλάχιστον μία φορά την
εβδομάδα. Σχετικά με τον γραμματισμό τους στα ελληνικά, όλα ξέρουν να γράφουν
το όνομά τους. Αναφορικά με τη μειονοτική γλώσσα, όσοι έχουν προσπαθήσει να
γράψουν κάτι σ’ αυτήν, δεν το κάνουν συστηματικά, αλλά αποσπασματικά, όταν
τύχει. Τέλος, όλοι οι γονείς πηγαίνουν πάντα στις σχολικές γιορτές των παιδιών τους.
Συνεχίζοντας με τις τάσεις που διαφαίνονται αναφορικά με τα στοιχεία των
δίγλωσσων οικογενειών που συλλέχθηκαν, σημαντικό κρίνεται να αναφερθεί ότι
τρεις από τις τέσσερις οικογένειες είναι μεταναστευτικού υπόβαθρου. Ακόμα, ως
προς τη σχέση με τη χώρα καταγωγής, τρεις από τις τέσσερις οικογένειες πηγαίνουν
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μία φορά τον χρόνο στη χώρα καταγωγής, όπου τα παιδιά μιλάνε τη μειονοτική
γλώσσα. Επίσης, τρία στα τέσσερα παιδιά μπορούν να διαβάσουν ένα με δύο
γράμματα στα ελληνικά, ενώ τρία στα τέσσερα παιδιά βλέπουν τη μειονοτική γλώσσα
κάπου γραμμένη. Επίσης, τρία στα τέσσερα παιδιά δε μπορούν να διαβάσουν κάποια
γράμματα ή λέξεις στη μειονοτική γλώσσα. Σχετικά με την επαφή τους με τη
μειονοτική γλώσσα, τρία στα τέσσερα παιδιά καταλαβαίνουν ότι ένα κείμενο είναι
γραμμένο στα ελληνικά και ένα άλλο στη μειονοτική γλώσσα. Παρόλ’ αυτά, όμως,
τρία στα τέσσερα παιδιά δε μπορούν να ξεχωρίσουν ομοιότητες και διαφορές.
Κρίνοντας από τα παραπάνω, αρχικά είναι αντιληπτό ότι στο προφίλ αυτών των
παιδιών δεν υπάρχει απόλυτη σύμπνοια, αλλά μία τάση προς ορισμένους τομείς,
βάσει της οποίας θα αναζητηθούν ορισμένα συμπεράσματα. Ειδικότερα, οι γονείς των
παιδιών αυτής της κατηγορίας, οι οποίοι είναι μετανάστες, μένουν στην Ελλάδα
αρκετά χρόνια, είναι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης και καταλαβαίνουν και μιλούν τις
γλώσσες των παιδιών τους. Σημαντικό επίσης είναι ότι τρεις στις τέσσερις μητέρες
δεν εργάζονται. Όλα τα παιδιά έχουν επαφή με τη μειονοτική γλώσσα σε συχνή βάση
(έστω και σε προφορικό επίπεδο) και όλα μιλούσαν πριν την είσοδό τους στο
νηπιαγωγείο.
Αναφορικά με τον γραμματισμό των παιδιών, στα ελληνικά ο γραμματισμός αυτός
περιορίζεται στη γραφή του ονόματός τους (κάτι που μαθαίνουν και στο νηπιαγωγείο)
και τα περισσότερα μπορούν να διαβάσουν ένα με δύο γράμματα. Επίσης, αναφορικά
με τη μειονοτική γλώσσα, τρία στα τέσσερα παιδιά τη βλέπουν κάπου γραμμένη στο
οικογενειακό περιβάλλον και μπορούν να αντιληφθούν πότε ένα κείμενο είναι
γραμμένο στα ελληνικά και πότε στη μειονοτική τους γλώσσα. Παρόλ’ αυτά, τρία
στα τέσσερα παιδιά δε μπορούν να διαβάσουν κάποια γράμματα ή λέξεις στη γλώσσα
αυτή, αυτά που έχουν προσπαθήσει να γράψουν κάτι δεν το κάνουν συστηματικά και
επίσης τρία στα τέσσερα παιδιά δεν ξεχωρίζουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των
γραμμάτων των δύο γραπτών συστημάτων. Με άλλα λόγια, η ενασχόλησή τους με
τον γραμματισμό και στις δύο γλώσσες, αν και δεν είναι ανύπαρκτη, συνολικά
βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο και όταν συμβαίνει, δεν συμβαίνει συστηματικά.
Δηλαδή, αν και τα παιδιά αυτά έρχονται σε επαφή με το γραπτό σύστημα των δύο
γλωσσών, η επαφή αυτή φαίνεται να είναι περισσότερο επιφανειακή. Κάτι τέτοιο
αποτυπώνεται και μέσα από το γεγονός ότι τρία στα τέσσερα παιδιά δεν ξεχωρίζουν
ομοιότητες από διαφορές στα γράμματα των δύο γλωσσών.
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Υποκατηγορία 2: Υποκατηγορία 1: Δίγλωσσα παιδιά δείγματος με οριακό επίπεδο
φωνολογικής επίγνωσης
Όπως φαίνεται και από το παραπάνω διάγραμμα, τα παιδιά, των οποίων η επίδοση τα
κατέταξε στο οριακό επίπεδο φωνολογικής επάρκειας ήταν ο Ν7, η Ν9 και η Ν10.
Εξετάζοντας πιο προσεκτικά τις τρεις αυτές περιπτώσεις παιδιών, φαίνεται ότι
υπάρχουν κάποιες ομοιότητες αναφορικά με το γλωσσικά τους προφίλ, αλλά και
κάποιες τάσεις, οι οποίες θα καταγραφούν παρακάτω.
Αρχίζοντας με τις ομοιότητες, τα χρόνια παραμονής και των τριών μητέρων είναι
περίπου ίδια (7 με 8). Επίσης, όλοι οι γονείς μιλούν, καταλαβαίνουν και μπορούν να
διαβάσουν και τις δύο γλώσσες των παιδιών, με εξαίρεση τον Έλληνα πατέρα που δε
γνωρίζει τη γλώσσα καταγωγής της συζύγου του. Βέβαια, σημαντικό είναι να
επισημανθεί ότι οι μητέρες στη δομημένη συνέντευξη είπαν ότι μπορούν να
διαβάσουν ελληνικά σε μέτριο βαθμό. Άλλο ένα κοινό μεταξύ των οικογενειών της
υποκατηγορίας αυτής είναι ότι ακολουθούν παρόμοια γλωσσική πολιτική, μια και στο
σπίτι μιλιούνται και οι δύο γλώσσες, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Επίσης, τα
παιδιά πριν πάνε στο νηπιαγωγείο μιλούσαν τη μειονοτική γλώσσα στο σπίτι. Σε ό,τι
έχει να κάνει με τη σχέση τους με τη χώρα καταγωγής, και στις τρεις οικογένειες των
παιδιών υπάρχει επικοινωνία με συγγενείς και με φίλους που ζουν στην άλλη χώρα,
με συχνότητα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Ακόμα, όλα τα παιδιά δέχονται
γλωσσικά ερεθίσματα στη μειονοτική γλώσσα, χωρίς εντούτοις να υπάρχει κάποια
συνέπεια στη συχνότητα. Σημαντικό κοινό μεταξύ των τριών αυτών περιπτώσεων
είναι ότι και στις τρεις οικογένειες γίνεται ταυτόχρονη χρήση και των δύο γλωσσών
στο σπίτι. Επίσης, τα τρία αυτά παιδιά στα ελληνικά μπορούν να γράψουν κάτι και
συγκεκριμένα το όνομά τους, όμως στις δύο από τις τρεις περιπτώσεις δεν εμπλέκεται
η οικογένεια στη διαδικασία αυτή. Συνεχίζοντας με τα κοινά στοιχεία, φαίνεται ότι
και τα τρία παιδιά έχουν προσπαθήσει να γράψουν κάτι στη μειονοτική γλώσσα, με
τη βοήθεια της οικογένειας, όχι όμως σε συστηματική βάση, όπως φάνηκε από αυτά
που είπαν οι γονείς στις δομημένες συνεντεύξεις. Ακόμα, όλα καταλαβαίνουν πότε
ένα κείμενο είναι γραμμένο στην Ελληνική και πότε στη μειονοτική τους γλώσσα.
Τέλος, όλοι οι γονείς πηγαίνουν πάντα στις σχολικές γιορτές.
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Συνεχίζοντας με τις τάσεις που διαμορφώνονται μέσα από τη σύγκριση των
γλωσσικών προφίλ των παιδιών αυτών, δύο από τα τρία παιδιά έχουν πάει προνήπιο,
ενώ ένα δεν έχει πάει. Επίσης, δύο από τις τρεις οικογένειες των παιδιών είναι
οικογένειες μεικτού γάμου και μάλιστα τα παιδιά από τις δύο αυτές οικογένειες
σημειώνουν το μεγαλύτερο σκορ στην κατηγορία αυτή (37%). Ακόμα, δύο από τα
τρία παιδιά μπορούν να διαβάσουν ένα με δύο γράμματα στα ελληνικά και, μάλιστα,
σε αυτά που μπορούν, δεν εμπλέκεται η οικογένειά τους στη διαδικασία αυτή.
Επίσης, δύο από τα τρία παιδιά βλέπουν τη μειονοτική γλώσσα κάπου γραμμένη και
η ίδια μερίδα παιδιών μπορεί να διαβάσει στη μειονοτική γλώσσα ένα με δύο
γράμματα. Τέλος, δύο από τα τρία παιδιά αναγνωρίζουν τις ομοιότητες και τις
διαφορές μεταξύ των γραμμάτων των δύο γλωσσών.
Συνολικά, σκόπιμο κρίνεται να επισημανθεί ότι και οι τρεις οικογένειες της
κατηγορίας αυτής επικοινωνούν με συγγενείς και φίλους, και τα τρία παιδιά δέχονται
γλωσσικά ερεθίσματα στη μειονοτική γλώσσα. Επίσης, κάτι που παρουσιάζει
ενδιαφέρον από την υποκατηγορία αυτή, είναι ότι οι δύο από τις τρεις οικογένειες
ήταν μεικτού γάμου. Αυτό το στοιχείο θεωρείται σημαντικό να αναφερθεί λόγω του
ότι συνολικά οι οικογένειες μεικτού γάμου του δείγματος ήταν τρεις και τα παιδιά
των δύο μεικτών οικογενειών της υποκατηγορίας αυτής είχαν την ίδια ποσοστιαία
θέση (37%), η οποία ήταν πιο ψηλή από το άλλο παιδί που ανήκει στην
υποκατηγορία αυτή. Επίσης, τα χρόνια διαμονής των μητέρων είναι περίπου ίδια ή
και χαμηλότερα από αυτά των παιδιών που είχαν χαμηλό επίπεδο στη φωνολογική
τους ενημερότητα. Ακόμα, και στις τρεις οικογένειες γίνεται ταυτόχρονη χρήση των
δύο γλωσσών σε μία συζήτηση ή μία πρόταση.
Εκτός απ’ αυτό, οφείλει να επισημανθεί ότι αναφορικά με τον γραμματισμό των
παιδιών της κατηγορίας αυτής στα ελληνικά, αν και βρίσκεται στα ίδια επίπεδα των
παιδιών που είχαν χαμηλές επιδόσεις στη φωνολογική επίγνωση, εντούτοις εδώ δεν
υπάρχει εμπλοκή της οικογένειας. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον γραμματισμό στη
μειονοτική γλώσσα, αυτός βρίσκεται σε πιο ψηλά επίπεδα από αυτόν των παιδιών
που είχαν χαμηλή επίδοση στον δείκτη φωνολογικής ενημερότητας, κάτι που
φαίνεται και από το γεγονός ότι δύο από τα τρία παιδιά αναγνωρίζουν τις ομοιότητες
και διαφορές μεταξύ των γραμμάτων των δύο γλωσσών. Βέβαια, η μύηση των
παιδιών στον γραμματισμό στη μειονοτική γλώσσα δε φαίνεται να είναι
συστηματική. Ο παράγοντας γλωσσικά ερεθίσματα στη μειονοτική γλώσσα από
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άλλες πηγές πέρα από τους γονείς είναι εμφανίζεται με όμοιο τρόπο και στις
οικογένειες που τα παιδιά έχουν χαμηλές επιδόσεις και στις οικογένειες που τα παιδιά
έχουν οριακές επιδόσεις.

Υποκατηγορία 3: Δίγλωσσα παιδιά δείγματος με μέσο επίπεδο φωνολογικής
επίγνωσης
Στο μέσο επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης κατατάσσονται η Ν4 και Ν5, δύο
δίγλωσσα κορίτσια μεταναστευτικής καταγωγής που έχουν φοιτήσει στο ίδιο
προνήπιο και τώρα φοιτούν και στο ίδιο νηπιαγωγείο με την ίδια νηπιαγωγό.
Μάλιστα, η ποσοστιαία θέση τους είναι ίδια (63%). Πέρα από τα προαναφερθέντα
κοινά, οι πατέρες των δύο κοριτσιών κάνουν το ίδιο επάγγελμα, δηλαδή είναι τεχνίτες
εργασιών, μιλάνε, καταλαβαίνουν, μπορούν να γράφουν και να διαβάζουν και στις
δύο αυτές γλώσσες, ενώ οι μητέρες τους μιλάνε και καταλαβαίνουν και τις δύο
γλώσσες του παιδιού. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι στο σπίτι σε καμία από τις
δύο περιπτώσεις παιδιών δε γίνεται ταυτόχρονη χρήση των δύο γλωσσών. Ακόμα,
έχουν και οι δύο οικογένειες επικοινωνία με συγγενείς και φίλους τους που μένουν
στη χώρα καταγωγής, χωρίς να υπάρχει συνέπεια στη συχνότητα της επικοινωνίας
αυτής. Όμως, και τα δύο αυτά κορίτσια δεν ακούνε από αλλού τη μειονοτική γλώσσα.
Συνεχίζοντας, οι δύο αυτές περιπτώσεις δίγλωσσων παιδιών που συζητούνται
διαβάζουν κάποια γράμματα ή λέξεις στα ελληνικά και μπορούν να γράψουν στα
ελληνικά, αλλά και στις δύο διαδικασίες δεν εμπλέκεται η οικογένειά τους. Όσον
αφορά τη μειονοτική γλώσσα, αυτή το ένα κορίτσι δεν τη βλέπει γραμμένη κάπου
στο σπίτι, ενώ το άλλο τη βλέπει σπάνια και έπειτα από δική του πρωτοβουλία, χωρίς
την εμπλοκή των γονέων. Κανένα από τα δύο δίγλωσσα κορίτσια δε μπορεί να
διαβάσει γράμματα ή λέξεις στη μειονοτική γλώσσα, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με τη
γραφή στη μειονοτική γλώσσα το ένα κορίτσι δεν έχει προσπαθήσει ποτέ να γράψει
κάτι και το άλλο μεμονωμένα μία δύο φορές, όπως είπε η μητέρα του, έχει
προσπαθήσει να αντιγράψει μία λέξη που είναι γραμμένη από τον πατέρα της στη
μειονοτική γλώσσα. Ακόμα, και τα δύο κορίτσια μπορούν να αναγνωρίσουν σε ποια
γλώσσα είναι γραμμένο ένα κείμενο (στην ελληνική ή τη μειονοτική) και μάλιστα,
μπορούν να αναγνωρίσουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των γραμμάτων των δύο
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γλωσσών. Τέλος, οι γονείς και των δύο παιδιών πηγαίνουν πάντα σε σχολικές
γιορτές.
Συνολικά, φαίνεται ότι στην υποκατηγορία αυτή οι οικογένειες δεν εμπλέκονται στον
γραμματισμό των παιδιών τους, ούτε στα ελληνικά, ούτε στη μειονοτική γλώσσα. Για
τον λόγο αυτό, τα παιδιά δεν έχουν μυηθεί σε πρακτικές γραμματισμού σε
συστηματική βάση, δεν έχουν επαρκή επαφή με τη μειονοτική γλώσσα και δε
μπορούν να γράψουν και να διαβάσουν σ’ αυτήν. Το ένα από τα δύο κορίτσια που
έχει προσπαθήσει να γράψει κάτι, έχει μπει στη διαδικασία αυτή μέσω αντιγραφής
και δεν είναι ικανό να γράψει αυτόνομα κάποια λέξη ή γράμμα στη μειονοτική
γλώσσα. Παρόλ’ αυτά, όμως, τα παιδιά αναγνωρίζουν ομοιότητες και διαφορές
μεταξύ των γραμμάτων των δύο γλωσσικών συστημάτων. Επίσης, τα γλωσσικά
ερεθίσματα που δέχονται είναι ελάχιστα και περιορίζονται μόνο σ’ αυτά των γονέων
ή των συγγενών με τους οποίους επικοινωνούν οι γονείς. Ακόμα, δεν γίνεται
ταυτόχρονη χρήση των δύο γλωσσών στο σπίτι. Παρ’ όλο, όμως, που το προφίλ
γραμματισμού των παιδιών στη μειονοτική γλώσσα είναι φτωχό και τα γλωσσικά
ερεθίσματα που δέχονται στη μειονοτική γλώσσα δεν είναι πλούσια, γεγονός που
πιθανώς να δημιουργεί προσδοκίες για χαμηλά επίπεδα φωνολογικής ενημερότητας,
εντούτοις τα παιδιά αυτά βρίσκονται στο μέσο επίπεδο. Αυτό είναι κάτι που θα
επιχειρηθεί να ερμηνευτεί στο επόμενο κεφάλαιο.
Επίσης, σε ό,τι αφορά τη μίξη κωδίκων, στις δύο προηγούμενες υποκατηγορίες
παρατηρήθηκε μία τάση για αναλογική αύξηση των επιδόσεων, όταν αυξάνονταν οι
οικογένειες που έκαναν ταυτόχρονη χρήση των δύο γλωσσών. Στην υποκατηγορία,
όμως, αυτή, δεν παρατηρείται να συνεχίζεται αυτή η τάση, καθώς, αν και τα παιδιά
έχουν πιο ψηλές επιδόσεις στη φωνολογική επίγνωση, εντούτοις στις οικογένειές τους
δε γίνεται ταυτόχρονη χρήση των δύο γλωσσών. Το γεγονός αυτό επίσης θα
επιχειρηθεί να ερμηνευτεί βιβλιογραφικά στο επόμενο κεφάλαιο.

Υποκατηγορία 4: Δίγλωσσα παιδιά δείγματος με ανώτερο επίπεδο φωνολογικής
επίγνωσης
Στην κατηγορία αυτή βρίσκεται μόνο ένα παιδί από το δείγμα μας, του οποίου τα
στοιχεία του γλωσσικού προφίλ της οικογένειας και του ίδιου καταγράφηκαν στο
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προηγούμενο κεφάλαιο. Ως γενικές παρατηρήσεις, θα αναφερθεί ότι το κορίτσι αυτό
δεν έχει πάει προνήπιο, το μορφωτικό επίπεδο και των δύο γονέων του είναι υψηλό,
ενώ ο πατέρας της είναι πολύγλωσσος, μιας και καταλαβαίνει και γνωρίζει να μιλάει,
να γράφει και να διαβάζει πολλές γλώσσες. Η διάρκεια της παραμονής της στη χώρα
καταγωγής της, όταν την επισκέπτονται οικογενειακώς, είναι πάνω από δύο μήνες. Τα
γλωσσικά ερεθίσματα επίσης που λαμβάνει στη μειονοτική του γλώσσα είναι
πλούσια, μια και στο σπίτι μιλάνε τη μειονοτική γλώσσα κατ’ αποκλειστικότητα, η
οικογένειά της έχει συχνή επικοινωνία με συγγενείς και φίλους που βρίσκονται στη
χώρα καταγωγής των γονιών της και δέχεται επιπρόσθετα γλωσσικά ερεθίσματα από
άλλες πηγές σε καθημερινή βάση. Επιπλέον, το επίπεδο γραμματισμού της και στις
δύο γλώσσες είναι ιδιαίτερα υψηλό, μια και μπορεί να διαβάσει εκτενή κείμενα και
στις δύο γλώσσες. Αυτό ξεκίνησε από μικρή ηλικία στη μειονοτική γλώσσα και
προεκτάθηκε στη συνέχεια στην Ελληνική. Επίσης, μπορεί να γράψει λέξεις και
φράσεις και στις δύο γλώσσες, ενώ αναγνωρίζει ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των
γραμμάτων των δύο αλφάβητων. Τέλος, αν και δεν εμπλέκονται οι γονείς της πια στη
γραφή και την ανάγνωση στα ελληνικά, στη μειονοτική γλώσσα προωθούν συνεχώς
πρακτικές γραμματισμού για την ανάπτυξη των δύο αυτών δεξιοτήτων. Τέλος, οι
γονείς της φαίνεται να εμπλέκονται και στην εκπαίδευση του παιδιού τους στο
νηπιαγωγείο και να ενημερώνονται, ενώ πηγαίνουν πάντα στις σχολικές γιορτές. Με
άλλα λόγια, βλέπουμε πως το διγλωσσικό προφίλ του νηπίου αυτού, το οποίο δεν έχει
πάει προνήπιο, είναι εξαιρετικά πλούσιο, οι δεξιότητες γραμματισμού του είναι
ιδιαίτερα υψηλές και τα γλωσσικά ερεθίσματα και οι πρακτικές γραμματισμού στη
μειονοτική γλώσσα, στις οποίες εκτίθεται, είναι ιδιαίτερα συστηματικές.
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Τέλος, θα μελετηθούν οι επιδόσεις των παιδιών ως προς την πραγματολογική
επάρκεια. Στη συγκεκριμένη γλωσσική ικανότητα που εξετάζεται, εξαιτίας του ότι η
διασπορά των απαντήσεων είναι διαφορετική σε σχέση με τις άλλες δύο, μια και έξι
από τα νήπια του δείγματος έχουν υψηλό επίπεδο πραγματολογικής επάρκειας, όπως
φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα, αφετηρία της ανάλυσης θα είναι η
υποκατηγορία αυτή, ώστε να διαμορφωθεί πιο εύκολα μία εικόνα γύρω από τα
στοιχεία που ίσως συνδέονται με την ανάπτυξη της ικανότητας αυτής. Στη συνέχεια,
βέβαια, θα γίνει μελέτη των προφίλ των υπόλοιπων υποομάδων που έχουν
σχηματιστεί, ώστε να εντοπιστούν τα στοιχεία εκείνα που συνδέονται με τις επιδόσεις
των παιδιών του δείγματος της έρευνας.

Διάγραμμα 13. Επίπεδα πραγματολογικής επάρκειας παιδιών- Ποσοστιαίες θέσεις

Υποκατηγορία 4: Δίγλωσσα παιδιά δείγματος με υψηλό επίπεδο πραγματολογικής
επάρκειας
Αρχίζοντας, τα δίγλωσσα παιδιά που έχουν υψηλό επίπεδο πραγματολογικής
επάρκειας είναι έξι και συγκεκριμένα η Ν1, η Ν2, η Ν5, η Ν6, η Ν9 και η Ν10.
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Σημαντικό κρίνεται να αναφερθεί ότι όλα τα παιδιά από μεικτές οικογένειες του
δείγματος εντάσσονται μέσα στην υποκατηγορία αυτή, έχουν δηλαδή υψηλό επίπεδο
πραγματολογικής επάρκειας. Αναφορικά με τα χρόνια φοίτησης των παιδιών στο
σχολείο, πέντε από τα έξι παιδιά της υποκατηγορίας αυτής έχουν πάει μόνο νήπιο.
Επίσης, πέντε από τις έξι μητέρες των παιδιών της υποκατηγορίας αυτής δεν
εργάζονται. Παραμένοντας στις μητέρες, τα χρόνια παραμονής των περισσότερων
στην Ελλάδα είναι από16 και πάνω και, στις περιπτώσεις που είναι λιγότερα (Ν9 και
Ν10), οι μητέρες αυτές έχουν κάνει μεικτό γάμο με Έλληνα, πράγμα που δίνει στα
παιδιά τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν γλωσσικά με έναν φυσικό ομιλητή της
Ελληνικής. Μάλιστα, στην περίπτωση της Ν10, ο πατέρας δεν είναι ο μόνος φυσικός
ομιλητής της Ελληνικής μέσα στην οικογένεια, μια και όπως έχει ήδη αναφερθεί η
γιαγιά μένει μαζί τους και η Ν10 έχει καθημερινή επαφή μαζί της. Εκτός απ’ αυτό,
τέσσερις στις έξι οικογένειες μιλάνε ελληνικά στο σπίτι (χωρίς αυτό να αποκλείει το
άκουσμα και της μειονοτικής γλώσσας). Μάλιστα, στην περίπτωση του Ν6, στην
οικογένεια του οποίου μιλάνε κυρίως τη μειονοτική γλώσσα, η επίδοσή του στον
γλωσσικό τομέα που μελετάται είναι η χαμηλότερη από τις υψηλές επιδόσεις των
υπολοίπων παιδιών της υποκατηγορίας αυτής. Ακόμα, όλες οι οικογένειες από την
υποκατηγορία αυτή έχουν επικοινωνία με φίλους και συγγενείς που διαμένουν στη
χώρα καταγωγής, ενώ πέντε από τις έξι οικογένειες δέχονται από άλλες πηγές
ερεθίσματα στη μειονοτική τους γλώσσα, χωρίς να υπάρχει μία συγκεκριμένη
κατεύθυνση ως προς τη συχνότητα.
Όλα τα παιδιά αυτής της υποκατηγορίας διαβάζουν κάποια γράμματα ή λέξεις στα
ελληνικά και όλα έχουν προσπαθήσει να γράψουν κάτι στη γλώσσα αυτή. Σε σχέση
με τη μειονοτική γλώσσα, πέντε στα έξι παιδιά έχουν προσπαθήσει να γράψουν κάτι
με τη βοήθεια γονέων. Επίσης, όλα καταλαβαίνουν πότε ένα κείμενο είναι γραμμένο
στα ελληνικά και πότε στη μειονοτική γλώσσα, ενώ τέσσερα στα έξι παιδιά
αναγνωρίζουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των γραμμάτων των δύο γλωσσών.
Τέλος, όλοι οι γονείς της συγκεκριμένης υπο-ομάδας συμμετέχουν πάντα στις
σχολικές γιορτές του νηπιαγωγείου του παιδιού σας.

Υποκατηγορία 3: Δίγλωσσα παιδιά δείγματος με μέσο επίπεδο πραγματολογικής
επάρκειας
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Στη συγκεκριμένη υποομάδα, στην οποία ανήκει ένα παιδί, θα εξεταστούν εκείνοι οι
δείκτες στο προφίλ του, οι οποίοι έδωσαν κάποια εικόνα αναφορικά με το προφίλ των
οικογενειών της προηγούμενης υποομάδας που μελετήθηκε. Αρχίζοντας, λοιπόν,
στην υποομάδα των παιδιών που επιδεικνύουν μέσο επίπεδο πραγματολογικής
επάρκειας, ανήκει η Ν3. Η Ν3, η οποία δεν έχει πάει στο προνήπιο, κατάγεται από
οικογένεια μεταναστών και η μητέρα της δεν εργάζεται. Τα χρόνια παραμονής της
μητέρας της στην Ελλάδα είναι έξι, δηλαδή είναι λιγότερα από αυτά των μητέρων της
προηγούμενης υποκατηγορίας. Στο σπίτι μιλάνε και τις δύο γλώσσες, ενώ σε ό,τι έχει
να κάνει με τις σχέσεις της οικογένειάς της με τους φίλους και συγγενείς που ζουν
στη χώρα καταγωγής, μιλάνε μ’ αυτούς καθημερινά. Η Ν3 δέχεται από άλλες πηγές
γλωσσικά ερεθίσματα στη μειονοτική γλώσσα με συχνότητα περίπου μία φορά τον
μήνα.
Επίσης, η Ν3 δε διαβάζει κάποια γράμματα ή λέξεις στα ελληνικά, ενώ έχει
προσπαθήσει να γράψει κάτι στη γλώσσα αυτή. Συνεχίζοντας, η Ν3 δε μπορεί να
διαβάσει κάποια γράμματα ή λέξεις ή να γράψει κάτι στη μειονοτική γλώσσα, ούτε
έχει προσπαθήσει να γράψει κάτι σ’ αυτήν. Εκτός απ’ αυτό, δεν καταλαβαίνει πότε
ένα κείμενο είναι γραμμένο στα ελληνικά και πότε στη μειονοτική γλώσσα της, ούτε
μπορεί να αναγνωρίσει τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των γραμμάτων των δύο
γλωσσών. Τέλος, οι γονείς της πηγαίνουν πάντα στις σχολικές γιορτές.

Υποκατηγορία 2: Δίγλωσσα παιδιά δείγματος με οριακό επίπεδο πραγματολογικής
επάρκειας
Στην υποκατηγορία αυτή ανήκουν δύο παιδιά, η Ν4 και η Ν8. Οι γονείς και των δύο
οικογενειών είναι μετανάστες και αναφορικά με την εργασία των μητέρων, στη μία
περίπτωση η μητέρα δεν εργάζεται, ενώ στην άλλη δουλεύει. Τα χρόνια παραμονής
των μητέρων είναι 8 και 9 αντίστοιχα, δηλαδή όσα περίπου και τα χρόνια της
μητέρας, της οποίας το παιδί κατατάσσεται στο μέσο επίπεδο και λιγότερα από τα
χρόνια διαμονής των μητέρων, των οποίων τα παιδιά κατατάσσονται στο υψηλό.
Αναφορικά με τη γλώσσα που μιλάνε στο σπίτι, η μία οικογένεια μιλάει και τις δύο
γλώσσες του παιδιού, ενώ η άλλη μόνο τη μειονοτική. Και οι δύο οικογένειες μιλάνε
με συγγενείς και φίλους, με διαφορετική συχνότητα βέβαια η κάθε οικογένεια, ενώ σε
σχέση με τα γλωσσικά ερεθίσματα που δέχονται τα δίγλωσσα αυτής της
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υποκατηγορίας από άλλες πηγές, το ένα δίγλωσσο νήπιο λαμβάνει και το άλλο όχι.
Επίσης, και τα δύο δίγλωσσα, εκ των οποίων το ένα έχει πάει προνήπιο και το άλλο
όχι, διαβάζουν στα ελληνικά και έχουν προσπαθήσει να γράψουν κάτι στη γλώσσα
αυτή. Στη μειονοτική, από την άλλη, το ένα αναγνωρίζει κάποια γράμματα και το
άλλο όχι, ενώ και οι δύο οικογένειες πηγαίνουν πάντα στις σχολικές γιορτές των
παιδιών τους.

Υποκατηγορία 1: Δίγλωσσα παιδιά δείγματος με χαμηλό επίπεδο πραγματολογικής
επάρκειας
Κλείνοντας με τις υποκατηγορίες ανάλυσης, στο χαμηλό επίπεδο πραγματολογικής
επάρκειας κατατάσσεται ένα δίγλωσσο παιδί του δείγματος, ο Ν7. Ο Ν7, όπως
έχουμε αναφέρει στο κεφάλαιο της παρουσίασης, δεν έχει πάει προνήπιο και
κατάγεται από μεταναστευτική οικογένεια, η μητέρα του εργάζεται και τα χρόνια
παραμονής της είναι 7, δηλαδή περίπου όσα των μητέρων που τα παιδιά τους
βρίσκονται στο μέσο και οριακό επίπεδο στην πραγματολογία και λιγότερα από
εκείνες τις μητέρες, των οποίων τα παιδιά είχαν υψηλό επίπεδο. Στο σπίτι μιλάνε
κυρίως τη μειονοτική γλώσσα και μάλιστα, πριν πάει ο Ν7 στο σχολείο μιλούσαν
αποκλειστικά τη μειονοτική.
Επίσης, υπάρχει επικοινωνία της οικογένειας με συγγενείς και φίλους που μένουν στη
χώρα καταγωγής, ενώ δέχεται γλωσσικά ερεθίσματα στη μειονοτική από άλλες πηγές.
Ο Ν7 δε μπορεί να διαβάσει κάποια γράμματα ή λέξεις στα ελληνικά, ενώ έχει
προσπαθήσει να γράψει στη γλώσσα αυτή. Στη μειονοτική γλώσσα, από την άλλη, δε
μπορεί να διαβάσει κάποια γράμματα ή λέξεις, αλλά έχει προσπαθήσει να γράψει κάτι
σ’ αυτήν. Τέλος, δεν αναγνωρίζει ομοιότητες και διαφορές στα γράμματα των δύο
γραπτών συστημάτων και η οικογένειά του πηγαίνει πάντα στις γιορτές του σχολείου.

9. Αποτελέσματα
Μέσα από την ανάλυση που προηγήθηκε ανά μελέτη περίπτωσης, παρατηρήθηκε πως
κάποια στοιχεία- δείκτες της δομημένης συνέντευξης δε προσέφεραν κάποια
πληροφορία, μιας και όλοι οι γονείς του δίγλωσσου δείγματος έδωσαν τις ίδιες
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απαντήσεις. Αυτά τα στοιχεία είναι η επικοινωνία ή μη με συγγενείς και φίλους που
μένουν στη χώρα καταγωγής (απάντησαν όλοι ναι), το πόσο συχνά πηγαίνουν στις
σχολικές γιορτές (απάντησαν όλοι πάντα), το αν γράφουν κάποια λέξη στα ελληνικά
(απάντησαν όλοι ναι) και ο τόπος γέννησης του παιδιού τους (απάντησαν όλοι την
Ελλάδα). Για τον λόγο αυτό, δε θα δοθεί κάποια έμφαση στους δείκτες αυτούς στα
συμπεράσματα, καθώς οι απαντήσεις των γονιών είναι κοινές και δε βγαίνουν κάποια
συμπεράσματα σε σχέση με την επίδοση των παιδιών στους τομείς γλωσσικής
ικανότητας που εξετάζονται.
Συνολικά, μέσα από την εξέταση των γλωσσικών προφίλ των νηπίων, αφού
ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο που σημείωσαν στη
λεξιλογική γνώση, φάνηκε ότι μερικά στοιχεία ενδεχομένως δίνουν κάποιες
πληροφορίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη της λεξιλογικής τους γνώσης, ενώ
κάποια άλλα δε φάνηκε να διαφοροποιούν τα επίπεδα απόδοσής τους. Αναφορικά τα
πρώτα, αυτά δηλαδή που αναδείχθηκαν ως ιδιαίτερα ισχυρά για την σύνδεσή τους με
τα επίπεδα λεξιλογικής γνώσης των δίγλωσσων παιδιών του δείγματος, αυτά είναι τα
παρακάτω.
Αρχίζοντας, η γλώσσα που μιλούν στο σπίτι οι οικογένειες των παιδιών και αυτή
στην οποία ήταν εκτεθειμένα μέχρι την είσοδό τους στο νηπιαγωγείο, φαίνεται να
διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο, μια και ταυτόχρονα με την αύξηση της ποσοστιαίας
θέσης των δίγλωσσων παιδιών στη γλωσσική ικανότητα «λεξιλογική γνώση»
παρατηρείται σε γενικές γραμμές και μία βαθμιαία αύξηση της παρουσίας της
Ελληνικής στο οικογενειακό περιβάλλον του δίγλωσσου παιδιού. Ακόμα, η
συχνότητα επίσκεψης στη χώρα καταγωγής αποτελεί έναν παράγοντα που σχετίζεται
με τη λεξιλογική γνώση των δίγλωσσων του δείγματος της παρούσας έρευνας, αλλά
αυτή τη φορά με αντιστρόφως ανάλογο τρόπο, τουλάχιστον σε γενικές γραμμές. Ενώ
τα παιδιά που ανήκουν στα δύο πιο χαμηλά επίπεδα επισκέπτονται στην πλειονότητά
τους τη χώρα καταγωγής τους μία φορά τον χρόνο, αυτό που ανήκει στο μέσο
επίπεδο την επισκέπτεται πιο αραιά από μία φορά στα δύο χρόνια και εκείνο που
ανήκει στο ανώτερο δεν την έχει επισκεφτεί ποτέ.
Συνεχίζοντας, τα γλωσσικά ερεθίσματα που δέχονται τα νήπια στη μειονοτική τους
γλώσσα από άλλες πηγές πέρα από τους γονείς, τους συγγενείς και τους φίλους, οι
οποίοι μένουν στη χώρα καταγωγής και με τους οποίους επικοινωνούν, είναι ένας
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ακόμα παράγοντας που παρουσιάζει ενδιαφέρον αναφορικά με την διαμόρφωση των
επιπέδων λεξιλογικής γνώσης των παιδιών. Πιο αναλυτικά, τα παιδιά που ανήκουν
στο χαμηλό επίπεδο λεξιλογικής γνώσης δέχονται μία φορά την εβδομάδα ή και πιο
συχνά γλωσσικά ερεθίσματα στη μειονοτική από άλλες πηγές πέρα από τους γονείς
και συγγενείς τους. Αναφορικά με τα δύο δίγλωσσα παιδιά που βρίσκονται στο
οριακό επίπεδο, από την άλλη, το ένα δέχεται τέτοιου είδους γλωσσικά ερεθίσματα
μία φορά την εβδομάδα και το άλλο όχι. Η Ν5 που ανήκει στο μέσο επίπεδο δε
δέχεται γλωσσικά ερεθίσματα και, τέλος, η Ν10 που ανήκει στο υψηλό δέχεται, με
συχνότητα περίπου δύο φορές τον μήνα. Η διασπορά της ύπαρξης και του βαθμού
παρουσίας του συγκεκριμένου στοιχείου, αν και φαινομενικά δείχνει τυχαία, ωστόσο
αναφέρεται,

καθώς

μπορεί

να

αναδείξει

κάποια

ιδιαίτερα

ενδιαφέροντα

συμπεράσματα που την ερμηνεύουν, τα οποία θα συζητηθούν στο επόμενο κεφάλαιο.
Ένας άλλος παράγοντας που αναδεικνύεται είναι το λεξιλογικό πρότυπο της μητέρας
στα ελληνικά, το οποίο σε συνδυασμό με τα χρόνια παραμονής της μητέρας στην
Ελλάδα και με το αν εργάζεται ή όχι, φαίνεται να επηρεάζει το επίπεδο λεξιλογικής
γνώσης των παιδιών. Με άλλα λόγια, μέσα από την έρευνα φαίνεται πως όταν οι
μητέρες δεν εργάζονται και έχουν λιγότερα χρόνια παραμονής στην Ελλάδα από τον
πατέρα, τα δίγλωσσα παιδιά τους έχουν την τάση να σημειώνουν χαμηλότερα επίπεδα
λεξιλογικής γνώσης από άλλες περιπτώσεις παιδιών που είτε η μητέρα τους
εργάζεται, είτε έχει περισσότερα χρόνια διαμονής στην Ελλάδα από τον σύζυγό της.
Αυτό σημαίνει πως, τουλάχιστον στο δίγλωσσο δείγμα της έρευνας, το επίπεδο
λεξιλογικής γνώσης του παιδιού διαμορφώνεται περισσότερο από το λεξιλογικό
πρότυπο της μητέρας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ν5, της οποίας η
μητέρα διαμένει στην Ελλάδα περισσότερα (τα διπλάσια) χρόνια από τον σύζυγό της
και το δίγλωσσο παιδί της είναι το μόνο που έχει επίπεδο λεξιλογικής γνώσης
αναμενόμενο με την ηλικία του. Ο βαθμός αλληλεπίδρασης του λεξιλογικού
προτύπου της μητέρας έναντι του πατέρα φαίνεται και μέσα από το γεγονός ότι στις
δύο από τις τρεις περιπτώσεις μεικτού γάμου του δείγματος, αν και ο πατέρας είναι
φυσικός ομιλητής της Ελληνικής και τα παιδιά αλληλεπιδρούν και με αυτόν στο
σπίτι, εντούτοις τα τελευταία σημειώνουν χαμηλό επίπεδο λεξιλογικής γνώσης.
Βέβαια, θα πρέπει να επισημανθεί ότι στις περιπτώσεις αυτές η μητέρα δεν εργάζεται.
Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμα και στις περιπτώσεις μεικτού γάμου, όπου ο πατέρας
είναι φυσικός ομιλητής της Ελληνικής, σημαντικότερο ρόλο για τη διαμόρφωση του
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λεξιλογικού επιπέδου του παιδιού διαδραματίζει το λεξιλογικό επίπεδο της μητέρας
στα ελληνικά, το οποίο στις περιπτώσεις αυτές σίγουρα είναι πιο χαμηλό από αυτό
του πατέρα. Το γεγονός αυτό θα επιχειρηθεί να ερμηνευτεί στο κεφάλαιο που
ακολουθεί. Βέβαια, σε αντίθεση με τα προηγούμενα, έρχεται η περίπτωση της Ν10, η
οποία αν και προέρχεται από οικογένεια μεικτού γάμου και η μητέρα της έχει λίγα
χρόνια παραμονής και δεν εργάζεται, εντούτοις σημειώνει την υψηλότερη ποσοστιαία
θέση του δείγματος (91%). Το γεγονός αυτό επίσης θα επιχειρηθεί να ερμηνευτεί στο
κεφάλαιο που ακολουθεί.
Πέρα απ’ αυτό και σε ό,τι έχει να κάνει με τη σύνδεση του επιπέδου λεξιλογικής
γνώσης των δίγλωσσων με το αν έχουν πάει στο προνήπιο ή όχι, μέσα από τις
επισημάνσεις που έγιναν κατά την ανάλυση των τεσσάρων υποκατηγοριών που
προηγήθηκε, διαπιστώνεται ότι υπάρχει συνάφεια μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων.
Ειδικότερα, ενώ τα παιδιά με χαμηλά επίπεδα λεξιλογικής γνώσης σχεδόν όλα δεν
είχαν πάει προνήπιο και από τα παιδιά που είχαν οριακή επίδοση ένα είχε πάει και
ένα άλλο όχι, στις δύο τελευταίες κατηγορίες, αυτές που εμπεριείχαν τα νήπια με
μέση και υψηλή επίδοση, δεν υπήρχε κάποιο παιδί που να μην είχε πάει στο
προνήπιο. Συνεπώς, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δείγμα αυτής της ποιοτικής
έρευνας, φαίνεται ότι το να έχουν πάει τα παιδιά στο προνήπιο επιδρά θετικά στα
επίπεδα λεξιλογικής τους γνώσης. Τα υπόλοιπα στοιχεία του γλωσσικού προφίλ των
νηπίων, από την άλλη, μέσα από την ανάλυση που έγινε, δε φάνηκε να επηρεάζουν τα
επίπεδα λεξιλογικής γνώσης των δίγλωσσων παιδιών του δείγματος.

Ως προς το κομμάτι της φωνολογίας, φαίνεται πως σε ό,τι αφορά τον δείκτη «επίπεδα
διγραμματισμού», αυτός παίζει σημαντικό ρόλο στα επίπεδα φωνολογικής επίγνωσης
που διαμορφώνουν τα δίγλωσσα παιδιά του δείγματος της παρούσας εργασίας. Πιο
αναλυτικά, τα παιδιά που ανήκουν στα δύο χαμηλότερα επίπεδα φωνολογικής
επίγνωσης (χαμηλό και οριακό), έχουν γενικότερα χαμηλά επίπεδα γραμματισμού
στη μειονοτική γλώσσα και κάθε προσπάθεια μύησης των παιδιών αυτών σε
«συμβάντα γραμματισμού» στο σπίτι δεν ήταν συστηματική, αλλά αποσπασματική.
Αντίθετα, το προφίλ γραμματισμού του παιδιού που κατατάσσεται στο ψηλότερο
επίπεδο φωνολογικής ενημερότητας (Ν8) είναι εντελώς διαφορετικό. Ειδικότερα, η
Ν8 έχει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο διγραμματισμού, κάτι που έχει διαμορφωθεί
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σταδιακά μέσα από τη μύησή της σε πρακτικές γραμματισμού και στις δύο γλώσσες
από πολύ μικρή ηλικία. Με άλλα λόγια, οι πρακτικές γραμματισμού που προωθούνται
από τους γονείς της στο οικογενειακό περιβάλλον είναι συστηματικές, κάτι που έχει
συνδράμει στην ανάπτυξη υψηλών δεξιοτήτων γραμματισμού και φωνολογικής
ενημερότητας. Η Ν8, λόγω αυτής της προσπάθειας των γονέων μπορεί πια να
διαβάσει εκτενή κείμενα και στις δύο γλώσσες, ενώ γράφει ακόμα και φράσεις στην
Ελληνική και τη μειονοτική της γλώσσα. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός
ότι τέτοια συνέπεια και πληρότητα στο γλωσσικό προφίλ αναφορικά και με τις δύο
γλώσσες του παιδιού δεν παρατηρήθηκε ξανά σε κάποια από τα παιδιά του δείγματος,
γίνεται κατανοητό ότι στο δείγμα της παρούσας εργασίας αυτό ίσως ήταν το στοιχείο
εκείνο που διαφοροποίησε το νήπιο αυτό από τα υπόλοιπα. Είναι λοιπόν ξεκάθαρη η
αντίθεση μεταξύ του προφίλ γραμματισμού της Ν8 από τα παιδιά που κατατάσσονται
στις δύο χαμηλότερες κατηγορίες φωνολογικών επιδόσεων. Τι γίνεται όμως με τα
παιδιά που κατατάχθηκαν στο μέσο επίπεδο, δηλαδή το Ν4 και Ν5;
Με μία γρήγορη ματιά στο γλωσσικό τους προφίλ, φαίνεται ότι η οικογένεια δεν έχει
καμία εμπλοκή με στην προώθηση του γραμματισμού σ’ αυτά, ούτε σε ό,τι έχει να
κάνει με τον γραμματισμό στην Ελληνική, ούτε σε ό,τι έχει να κάνει με τον
γραμματισμό στην μειονοτική γλώσσα. Με άλλα λόγια, αν συγκρίνουμε το προφίλ
γραμματισμού τους σε σχέση με αυτό των παιδιών που κατατάσσονται στο χαμηλό
και οριακό επίπεδο, φαίνεται ότι εδώ οι οικογένειες των Ν4 και Ν5 δεν προωθούν με
κάποιον τρόπο την ανάπτυξη του διγραμματισμού, σε αντίθεση με τις οικογένειες των
παιδιών που βρίσκονται στο χαμηλό και οριακό επίπεδο, οι οποίες, αν και δεν τον
προωθούν συστηματικά, όπως είδαμε, εντούτοις εμπλέκονται, έστω και ευκαιριακά,
μ’ αυτόν. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να αναζητηθεί σε κάποιο άλλο σημείο το
στοιχείο που διαφοροποιεί την Ν4 και Ν5 από τα δίγλωσσα παιδιά των χαμηλότερων
υποκατηγοριών και τα κατατάσσει σε αναμενόμενο για την ηλικία και το φύλο τους
επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης.
Σε μια πιο προσεκτική ανασκόπηση του προφίλ τους, γίνεται αντιληπτό ότι τα δύο
αυτά κορίτσια έχουν ως κοινό ότι φοιτούν στο ίδιο νηπιαγωγείο, τόσο φέτος, όσο και
πέρυσι. Επίσης, είχαν και την ίδια νηπιαγωγό τα δύο αυτά χρόνια. Μάλιστα, τα παιδιά
αυτά δεν κατατάσσονται απλώς στο ίδιο επίπεδο φωνολογικής ενημερότητας, αλλά
έχουν και την ίδια ποσοστιαία θέση. Η καλή τους επίδοση στη φωνολογική
ενημερότητα που φάνηκε από την ποσοστιαία θέση αυτών στις δοκιμασίες
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φωνολογικής επεξεργασίας, επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι τα παιδιά αυτά
μπορούν να αναγνωρίσουν διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των γραμμάτων των δύο
γραπτών συστημάτων. Πιθανολογείται, λοιπόν, ότι παρόλο που η οικογένειά τους δεν
έχει προωθήσει την ανάπτυξη του διγραμματισμού, κάτι που, όπως φάνηκε
παραπάνω, μάλλον στο δείγμα της έρευνας αυτής συνδέεται με τη φωνολογική
ενημερότητα των δίγλωσσων, ο παράγοντας που διαμορφώνει τη φωνολογική
επίγνωσή τους στο μέσο επίπεδο ίσως είναι η φοίτησή τους στο ίδιο νηπιαγωγείο και
το ότι δέχονται την ίδια διδασκαλία εδώ και δύο χρόνια, μια και έχουν ακριβώς την
ίδια ποσοστιαία θέση στις επιδόσεις τους.
Συνεπώς, αν η νηπιαγωγός προωθεί την ανάπτυξη του γραμματισμού και της
φωνολογικής ενημερότητας με διάφορες δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης, τα
παιδιά θα ενδυναμώνονται σημαντικά στο κομμάτι αυτό και θα επιδεικνύουν και
καλές επιδόσεις, παρ’ όλο που στο σπίτι δεν προωθείται κάτι τέτοιο σε καμία από τις
δύο γλώσσες. Μάλιστα, η υπόθεση γύρω από την ανάδειξη του παράγοντα
διδασκαλία στο νηπιαγωγείο ως σημαντικού για την ανάπτυξη ή μη της φωνολογικής
επίγνωσης του παιδιού, ενδυναμώνεται και επιβεβαιώνεται και από την παρατήρηση
που έγινε στην υποκατηγορία των παιδιών που είχαν χαμηλές επιδόσεις, όπου δύο
παιδιά που είχαν ίση ποσοστιαία θέση (16%) (Ν2 και Ν3), φοιτούσαν στο ίδιο
νηπιαγωγείο. Μάλιστα, ο παράγοντας αυτός ανήκει στους εκπαιδευτικούς παράγοντες
που στις αρχικές υποθέσεις διατυπώθηκε ότι θα παίξουν ρόλο στη φωνολογική
ανάπτυξη του παιδιού.
Αναφορικά με το επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης σε σχέση με το αν ένα δίγλωσσο
παιδί έχει πάει στο προνήπιο ή όχι, μέσα από την ανάλυση που προηγήθηκε, φαίνεται
πως, τουλάχιστον στο δείγμα της έρευνας αυτής, το να έχει πάει ένα παιδί στο
προνήπιο επιδρά θετικά στις επιδόσεις του στη φωνολογική ενημερότητα. Με άλλα
λόγια, την αύξηση του επιπέδου φωνολογικής επίγνωσης των παιδιών ακολουθεί μία
βαθμιαία αύξηση της μερίδας των παιδιών που είχαν πάει στο προνήπιο. Ο
συγκεκριμένος

παράγοντας,

μάλιστα,

κατατάσσεται

στους

εκπαιδευτικούς

παράγοντες που είχαν καταγραφεί στις αρχικές υποθέσεις ότι θα επιδράσουν στη
συνολική επίδοση των δίγλωσσων παιδιών του δείγματος στο κομμάτι της
φωνολογίας. Βέβαια, εδώ οφείλει να επισημανθεί κάτι πολύ σημαντικό. Ενώ αυτό
γίνεται μέχρι το μέσο επίπεδο φωνολογικής ενημερότητας, στο υψηλό βλέπουμε ένα
νήπιο που δεν έχει πάει προνήπιο, έχει ωστόσο το πιο υψηλό επίπεδο γραμματισμού
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από όλα τα άλλα. Το γεγονός αυτό θα επιχειρηθεί να ερμηνευτεί στο παρακάτω
κεφάλαιο.
Τέλος, σε σχέση με τον παράγοντα ταυτόχρονη χρήση των δύο γλωσσικών κωδίκων
στο σπίτι, αν και μέχρι την υποκατηγορία των παιδιών που κατατάσσονται στο
οριακό επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης φαίνεται ότι επιδρά θετικά στα επίπεδα
φωνολογικής ενημερότητας του παιδιού, εντούτοις στις οικογένειες των παιδιών, τα
οποία κατατάσσονται στα δύο ανώτερα επίπεδα φωνολογικής επίγνωσης (μέσο και
υψηλό) δεν υπάρχει, δηλαδή δε γίνεται ταυτόχρονη χρήση των δύο γλωσσών.
Συνεπώς, συνολικά, δε φαίνεται να προσδίδει θετική επίδραση η παρουσία του στις
επιδόσεις του δείγματος στο κομμάτι της φωνολογικής επίγνωσης. Το εύρημα αυτό,
εντούτοις, αναφέρεται, καθώς επιδέχεται διάφορες ερμηνείες, οι οποίες θα γίνει
προσπάθεια να προσεγγιστούν στο επόμενο κεφάλαιο.
Κλείνοντας, κάτι που οφείλει να επισημανθεί είναι ότι δε φαίνεται να υπάρχει κάποια
συνέπεια στην παρουσία των υπόλοιπων παραγόντων, ώστε να αναδεικνύονται ως
παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση του φωνολογικού προφίλ των δίγλωσσων
του δείγματος της εργασίας αυτής. Με άλλα λόγια, η ανασκόπηση των προφίλ των
δίγλωσσων που προηγήθηκε δε επιτρέπει να θεωρηθεί ότι αυτοί οι δείκτες είναι τόσο
ισχυροί σε σχέση που άλλους που αναδύθηκαν, ώστε μεμονωμένα να μπορούν να
διαμορφώσουν τις επιδόσεις των παιδιών, ιδιαίτερα όταν εξετάζονται μέσα από μία
μεθοδολογία ανάλυσης μελέτης περιπτώσεων. Ίσως σε έρευνα μεγάλης κλίμακας να
μπορούσαν να παρατηρηθούν πιθανές συνδέσεις των παραγόντων αυτών και των
επιδόσεων των παιδιών στον συγκεκριμένο τομέα γλωσσικής ικανότητας.

Τέλος, κρίνοντας μέσα από την επισκόπηση του προφίλ των παιδιών ανά κατηγορία
επιδόσεων στον τομέα «πραγματολογία», φαίνεται, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει
με το δείγμα της έρευνας αυτής, ότι όταν ένα δίγλωσσο παιδί προέρχεται από μεικτό
γάμο είναι πιο εύκολο να αποκτήσει υψηλά επίπεδα πραγματολογικής επάρκειας.
Επίσης, το να μιλιέται η Ελληνική στο σπίτι έχει θετικές επιδράσεις στην επίδοση του
δίγλωσσου παιδιού σε σχέση με τα επίπεδα πραγματολογικής του επάρκειας, μιας και
φάνηκε ότι βαθμιαία η παρουσία της Ελληνικής υποχωρεί με τη μείωση της επίδοσης
των δίγλωσσων παιδιών στην πραγματολογία.
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Ακόμα, αναφορικά με τη μητέρα και τον ρόλο της στις επιδόσεις του δίγλωσσου
παιδιού της στην πραγματολογία, στο δείγμα φαίνεται ότι όταν η μητέρα ζει στην
Ελλάδα πολλά χρόνια, σε συνδυασμό με το να μην εργάζεται, έχει θετικές επιδράσεις
στην πραγματολογικής επάρκεια του παιδιού. Επανερχόμενοι, όμως, στα χρόνια
διαμονής της μητέρας στην Ελλάδα, οφείλει να τονιστεί ότι ενώ στην πλειονότητα
των παιδιών που είχαν υψηλές επιδόσεις φάνηκε ότι η μητέρα τους διέμενε πολλά
χρόνια στην Ελλάδα, στα παιδιά που είχαν μέσες, οριακές και χαμηλές δε φάνηκε
κάποια διαφοροποίηση στα χρόνια παραμονής της μητέρας, τα οποία, εντούτοις, ήταν
λιγότερα από τις μητέρες, των οποίων τα παιδιά είχαν υψηλό επίπεδο.
Σε αντίθεση με τα στοιχεία αυτά, τα υπόλοιπα δεδομένα που συλλέχθηκαν δε φάνηκε
να συνδέονται με κάποιον τρόπο με τη γλωσσική ικανότητα που μελετάται, μιας και
δεν είχαν κάποια συνέπεια ή διαβάθμιση στην εμφάνισή τους σε σχέση με τις
επιδόσεις των παιδιών.

10.Συζήτηση- ερμηνεία αποτελεσμάτων βάσει της βιβλιογραφίας
Αναφορικά με τη γλωσσική πτυχή «Λεξιλογική γνώση», μέσα από την έρευνας της
παρούσας εργασίας αναδείχθηκαν κάποια αποτελέσματα, τα οποία αναφέρθηκαν στο
προηγούμενο κεφάλαιο. Τα ευρήματα αυτά επιτρέπουν να συμπεράνουμε κάποια
πράγματα, τόσο αναφορικά με τη γενική εικόνα του επιπέδου της λεξιλογικής γνώσης
του δίγλωσσου δείγματος τη παρούσας έρευνας σε σχέση με τη νόρμα, όσο και
αναφορικά με τη σύνδεση κάποιων στοιχείων του γλωσσικού προφίλ των 10
δίγλωσσων που μελετώνται με το επίπεδο της λεξιλογικής γνώσης τους. Στο
κεφάλαιο αυτό θα γίνει αναφορά ξανά στα αποτελέσματα αυτά, εξετάζοντας τις
αρχικές υποθέσεις που έγιναν σε σχέση με τον γλωσσικό αυτόν τομέα και
επιχειρώντας κάθε φορά να ερμηνευτεί κάθε εύρημα βάσει της σχετικής
βιβλιογραφίας.
Πιο αναλυτικά, η πρώτη υπόθεση είχε να κάνει με τη γενική εικόνα του επιπέδου των
δίγλωσσων παιδιών του δείγματός στον γλωσσικό τομέα «Λεξιλογική γνώση». Ως
υπόθεση, λοιπόν, διατυπώθηκε πως, τόσο οι ταυτόχρονα, όσο και οι διαδοχικά
δίγλωσσοι θα έχουν μειωμένο επίπεδο λεξιλογικής γνώσης (προσληπτικού και
εκφραστικού λεξιλογίου) σε σχέση με τη νόρμα. Πράγματι, παρατηρώντας τις
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επιδόσεις των δίγλωσσων νηπίων του δείγματος, γίνεται αντιληπτό ότι 8 στις 10
περιπτώσεις σημειώνουν χαμηλό ή οριακό επίπεδο. Μάλιστα, οι 6 από τις 8
περιπτώσεις των νηπίων αυτών βρίσκονται στο χαμηλό επίπεδο. Σημασία έχει να
επισημανθεί ξανά ότι οι δοκιμασίες του «Λογόμετρου» σταθμίστηκαν κατά βάση σε
μονόγλωσσα παιδιά που είχαν ως κυρίαρχη την Ελληνική. Το παραπάνω εύρημα
είναι αναμενόμενο και δικαιολογείται βάσει της βιβλιογραφίας, σύμφωνα με την
οποία οι ταυτόχρονοι δίγλωσσοι διαθέτουν μικρότερο εκφραστικό και προσληπτικό
λεξιλόγιο σε κάθε τους γλώσσα σε σχέση με τους μονόγλωσσους που βρίσκονται
στην ίδια ηλικία (Genesee et al., 2004). Μάλιστα, αυτό παρατηρείται και στους
διαδοχικά δίγλωσσους (Dannenbauer, 1992, στο Γρίβα και Στάμου, 2014). Αυτό
συμβαίνει, καθώς οι δίγλωσσοι, αν και συνεχώς κατακτούν ολοένα και περισσότερα
ισοδύναμα μετάφρασης, δηλαδή λέξεις που έχουν το ίδιο νόημα σε δύο γλώσσες
(Genesee et al., 2004), εντούτοις δε φτάνουν ποτέ στο σημείο, όπου θα τα έχουν
κατακτήσει όλα τα ισοδύναμα μετάφρασης (Genesee et al., 2004).
Με άλλα λόγια, αναφορικά με την ανάπτυξη του λεξιλογίου, τα δίγλωσσα παιδιά
υστερούν από τα μονόγλωσσα, καθώς το λεξιλόγιο σε αντίθεση με άλλα κομμάτια
της γλωσσικής κατάκτησης, είναι πιο απαιτητικό σε σχέση με τον χρόνο, τη
συχνότητα των γλωσσικών εμπειριών που έχει ένα παιδί, αλλά και το φορτίο μνήμης.
Ειδικότερα, αναφορικά με το τελευταίο, αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι όλα τα
παιδιά έχουν τις ίδιες γνωστικές ικανότητες με τα μονόγλωσσα σε σχέση με το φορτίο
μνήμης, συνεπώς το λεξιλόγιό τους θα είναι μικρότερο από αυτό των μονόγλωσσων.
Έτσι εξηγείται και το ότι τα δίγλωσσα παιδιά είναι πιθανόν να μην έχουν
αποθηκεύσει τον ίδιο αριθμό λέξεων σε καθεμία από τις γλώσσες τους σε σύγκριση
μ’ αυτές που θα αποθήκευε ένας μονόγλωσσος στη γλώσσα του στο ίδιο χρονικό
διάστημα (Genesee et al., 2004). Επίσης, σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι ακόμα και
το περιβάλλον χρήσης της κάθε γλώσσας διαφοροποιεί το είδος τους λεξιλογίου που
κατακτάται τελικά σ’ αυτήν.
Περνώντας στη δεύτερη υπόθεση αναφορικά με τα επίπεδα λεξιλογικής γνώσης των
παιδιών και τη σύνδεσή τους με κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο του προφίλ τους,
διατυπώθηκε ότι εκπαιδευτικοί παράγοντες θα διαφοροποιήσουν τις επιδόσεις των
παιδιών του δείγματος μεταξύ τους. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με την υπόθεση αυτή,
αναμένεται η διασπορά των επιδόσεων των παιδιών του δείγματος να συνδέεται με
την παρουσία κάποιου παράγοντα που έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Πράγματι,
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μέσα από τη σκιαγράφηση του προφίλ των δίγλωσσων νηπίων που συμπεριλήφθηκαν
στη συγκεκριμένη έρευνα, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει συνάφεια μεταξύ του επιπέδου
που επιδεικνύουν αυτά όσον αφορά τη λεξιλογική γνώση και του αν έχουν πάει ή όχι
στο προνήπιο, στοιχείο το οποίο αποτελεί κατά βάση μία εκπαιδευτική συνιστώσα.
Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ξεκάθαρα ότι το να έχουν πάει τα παιδιά στο
προνήπιο, επιδρά θετικά στα επίπεδα της λεξιλογικής τους γνώσης. Συνεπώς, υπάρχει
μία θετική συνάφεια αυτών των δύο παραγόντων. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται
και μέσα από τη σχετική βιβλιογραφία, σύμφωνα με την οποία η εντατική
διδασκαλία, την οποία προσφέρει το σχολικό περιβάλλον του νηπιαγωγείου, βοηθά
την κατάκτηση μιας Γ2 (Bongaerts, 1999). Μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί παράγοντες
φαίνεται να έχουν την πιο άμεση επίδραση στην ανάπτυξη των διάφορων γλωσσικών
τομέων (Butler & Hakuta, 2006). Επίσης, τα υψηλά κίνητρα και τα συνεχή
ερεθίσματα που υπάρχουν σε ένα δομημένο περιβάλλον μάθησης, όπως αυτό του
νηπιαγωγείου, διευκολύνουν τη γλωσσική κατάκτηση (Bongaerts, 1999).
Εκτός απ’ αυτό, στο περιβάλλον του σχολείο η διδασκαλία γίνεται, στις περισσότερες
τουλάχιστον περιπτώσεις, από φυσικό ομιλητή της Ελληνικής. Με άλλα λόγια, τα
γλωσσικά πρότυπα που προβάλλονται και το λεξιλόγιο που προωθείται είναι γενικά
σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό που διαθέτουν αυτοί που δεν είναι φυσικοί ομιλητές
της Ελληνικής. Συνεπώς, εδώ γίνεται λόγος για την ποιότητα της έκθεσης στα
ελληνικά, η οποία όπως έχει φανεί είναι τελικά μάλλον εκείνη που συνδέεται
περισσότερο με τον ρυθμό κατάκτησης της Γ2 και στη συγκεκριμένη περίπτωση την
κατάκτηση του λεξιλογίου (Genesee et al., 2004). Με άλλα λόγια, η έκθεση των
παιδιών που πήγαν στο προνήπιο σε γλωσσικά ερεθίσματα στην Ελληνική, τα οποία
προέρχονται από έναν φυσικό ομιλητή, διαδραμάτισε πιθανώς ρόλο στη
διαφοροποίηση του επιπέδου της λεξιλογικής γνώσης τους από τα υπόλοιπα που δεν
πήγαν στο προνήπιο.
Όλα τα παραπάνω κάνουν κατανοητό ότι η αυξημένη επαφή και πολλαπλά βιώματα
που έχει ένα δίγλωσσο παιδί μέσα σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο το βοηθούν να φτάσει
πιο εύκολα στη γλωσσική κατάκτηση, γεγονός που καθιστά τα δίγλωσσα παιδιά του
δείγματος που έχουν φοιτήσει ένα επιπλέον σχολικό έτος σε εκπαιδευτική δομή σε
πλεονεκτικότερη θέση συγκριτικά με τα υπόλοιπα. Κάτι τέτοιο καταδεικνύεται και
μέσα από το επίπεδο της λεξιλογικής τους γνώσης.
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Συνεχίζοντας με τους υπόλοιπους παράγοντες που αναδείχθηκαν ως συνιστώσες που
επιδρούν στο επίπεδο της λεξιλογικής γνώσης των δίγλωσσων νηπίων του δείγματος
της εργασίας αυτής, θα γίνει εστίαση στη γλώσσα ή τις γλώσσες που ομιλούνται στο
σπίτι των παιδιών αυτών, καθώς και σε αυτές στις οποίες ήταν εκτεθειμένα πριν την
είσοδό τους στο νηπιαγωγείο. Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο
κεφάλαιο, η αύξηση της ποσοστιαίας θέσης των δίγλωσσων παιδιών στη γλωσσική
ικανότητα «Λεξιλογική γνώση» ακολουθεί σε γενικές γραμμές μία βαθμιαία αύξηση
της παρουσίας της Ελληνικής στο περιβάλλον του σπιτιού του δίγλωσσου. Όπως
επισημάνθηκε προηγουμένως, τα δίγλωσσα παιδιά έχουν τις ίδιες γνωστικές
ικανότητες, περιορισμούς και το ίδιο φορτίο μνήμης σε σχέση με τα μονόγλωσσα. Για
τον λόγο αυτό, όπως φάνηκε και στα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, τα
δίγλωσσα παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα λεξιλογικής γνώσης σε καθεμία από τις
δύο γλώσσες τους σε σχέση με τα μονόγλωσσα.
Παραμένοντας στην ίδια λογική, και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η γνώση του
λεξιλογίου εξαρτάται από τον χρόνο και τη συχνότητα των εμπειριών που έχει ένα
άτομο σε μία γλώσσα (Genesee et al., 2004), καθώς και το γεγονός ότι η διάρκεια του
χρόνου έκθεσης στην κυρίαρχη γλώσσα αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει την
επίδοση των παιδιών από γλωσσικά και πολιτισμικά διαφοροποιημένες ομάδες σε
γλωσσικές δοκιμασίες στην κυρίαρχη γλώσσα (Owens, 2004), μπορεί να ερμηνευτεί
και ο παράγοντας γλώσσα που ομιλείται στην οικογένεια. Με άλλα λόγια, οι
γλωσσικές εμπειρίες και η αυξημένη σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά του δείγματος
επαφή με τα ελληνικά βοηθάει στην ανάπτυξη της λεξιλογικής γνώσης στη
συγκεκριμένη γλώσσα.
Σημαντικό ρόλο παίζουν, επίσης, τα ερεθίσματα αυτά να είναι συνεχή (Bongaerts,
1999) και σταθερά (Genesee et al., 2004) για την καλύτερη γλωσσική κατάκτηση.
Ανατρέχοντας πάλι στα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, επιβεβαιώνεται
ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή οι αυξημένες γλωσσικές εμπειρίες και τα συνεχή
ερεθίσματα στα ελληνικά διευκολύνουν τα δίγλωσσα να κατακτήσουν πιο υψηλά
επίπεδα λεξιλογικής γνώσης. Αυτό το γεγονός, όμως, δε σημαίνει ότι τα παιδιά που δε
δέχονται ερεθίσματα στα ελληνικά από την οικογένειά τους, αλλά μόνο γλωσσικά
ερεθίσματα στη μειονοτική έχουν μικρότερο λεξιλόγιο γενικά, καθώς, όπως
διαπιστώνεται ερευνητικά μέσα από τη βιβλιογραφία, αν προστεθούν τα δύο
λεξιλόγια (το λεξιλόγιο δηλαδή που έχει κατακτηθεί σε καθεμία από τις δύο γλώσσες)
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μετρώντας τα ισοδύναμα μετάφρασης μόνο μία φορά, τότε τα τυπικώς
αναπτυσσόμενα δίγλωσσα παιδιά έχουν λεξιλόγιο ανάλογο με την ηλικία τους
(Genesee et al., 2004). Για τον λόγο αυτό, δε είναι ορθό να βγάζουμε συμπεράσματα
βασιζόμενοι μόνο σ’ αυτή τη γλωσσική πτυχή, τη λεξιλογική ανάπτυξη των
δίγλωσσων σε μία γλώσσα (Long, 2005).
Κλείνοντας με τον συγκεκριμένο παράγοντα, σκόπιμο κρίνεται να αναφερθεί και το
γεγονός ότι αν στο σπίτι ενός δίγλωσσου ακολουθείται μία γλωσσική πολιτική που
προωθεί την κυρίαρχη γλώσσα και στην περίπτωση της παρούσας έρευνας τα
ελληνικά, τότε είναι φυσικό πως οι γλωσσικές στάσεις και αντιλήψεις των γονέων θα
είναι αντίστοιχες. Όμως, όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, έχει βρεθεί
ερευνητικά ότι, όσον αφορά τις γλωσσικές στάσεις, θετικές στάσεις σχετίζονται με
υψηλότερες επιδόσεις στη Γ2 (Butler & Hakuta, 2006. Owens, 2004). Γενικότερα, η
σχέση μεταξύ των στάσεων και της επίδοσης σε μια Γ2 είναι αμφίδρομη: εκείνοι που
έχουν θετικές στάσεις μάλλον θα αποκτήσουν καλύτερα επιτεύγματα και αντίστροφα
τα υψηλά επιτεύγματα επίσης συνεισφέρουν στη διαμόρφωση μιας πιο θετικής
στάσης (McLaughlin, 1987, in Butler & Hakuta, 2006). Συνεπώς, αν η γενικότερη
στάση της οικογένειας είναι θετική προς την Ελληνική, κάτι που φαίνεται και από τη
γλώσσα που επιλέγεται να μιλήσουν τα μέλη της οικογένειας στο σπίτι τους, είναι
πιθανόν να διευκολυνθεί η κατάκτηση της γλώσσας αυτής, μια και το παιδί θα έχει
μυηθεί στις γλωσσικές αντιλήψεις των γονιών του και θα έχει αποκτήσει επιπλέον
κίνητρα για την εκμάθηση των ελληνικών, τα οποία, όπως έχει διαπιστωθεί, επιδρούν
αποφασιστικά στην κατάκτηση μιας γλώσσας.
Μάλιστα, όταν οι στάσεις των γονέων συμφωνούν με τη γενικότερη γλωσσική
κατεύθυνση της κοινωνίας (ελληνικά), η οποία συνδέεται συνεκτικά με την ίδια τη
συνοχή της κοινωνίας, οι στάσεις αυτές διαδραματίζουν ακόμα πιο καταλυτικό ρόλο.
Και αυτό, διότι οι στάσεις και οι αντιλήψεις που έχει ένα άτομο διαδραματίζουν
διαφορετικό ρόλο και επιδρούν διαφορετικά ανάλογα με το πλαίσιο μέσα στο οποίο
ζει το άτομο αυτό και το κατά πόσο οι στάσεις αυτές συμφωνούν με τα κοινωνικά
πρότυπα που ενυπάρχουν (Butler & Hakuta, 2006). Αυτό πρακτικά στην περίπτωσή
της παρούσας έρευνας σημαίνει ότι αν μία γλωσσική στάση είναι σύμφωνη με τα
πρότυπα της κοινωνίας, τότε θα παρέχει πιο ισχυρά κίνητρα στο άτομο αυτό και
συνεπώς θα επιδράσει πιο έντονα την κατάκτηση μιας γλώσσας, σε σχέση με το αν η
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στάση αυτή ήταν αντίθετη προς το γενικότερο κοινωνικό ρεύμα, όπου η επίδρασή της
θα ήταν πιο ασθενής.
Αναφορικά με τον παράγοντα γλωσσικά ερεθίσματα στη μειονοτική γλώσσα από
άλλες πηγές πέρα από τους γονείς και τους συγγενείς (π.χ. από ίντερνετ, τηλεόραση,
μουσική κ.ά.), παρατηρήθηκε ότι η πλειονότητα των παιδιών που ανήκουν στα δύο
πιο χαμηλά επίπεδα λεξιλογικής γνώσης δέχονται τέτοιου είδους ερεθίσματα μία
φορά την εβδομάδα ή και συχνότερα, ενώ εκείνο που ανήκει στο μέσο δε δέχεται
καθόλου τέτοια ερεθίσματα. Επίσης, η δίγλωσση που κατατάσσεται στο υψηλό
δέχεται με συχνότητα περίπου δύο φορές τον μήνα. Συνολικά, λοιπόν, αρχικά
φαίνεται να μην υπάρχει κάποια συνέπεια στην εμφάνιση ή μη του παράγοντα αυτού
στο προφίλ των παιδιών του δείγματος της παρούσας εργασίας, έτσι ώστε να
συσχετιστεί ο παράγοντας αυτός με το λεξιλογικό επίπεδο των παιδιών. Με μία πιο
προσεκτική ματιά στα γλωσσικά προφίλ των δίγλωσσων παιδιών που ανήκουν στις
δύο πιο χαμηλές κατηγορίες, όμως, διαφαίνεται ότι 5 από τις 8 περιπτώσεις μιλάνε
μία γλώσσα στο σπίτι, ή σχεδόν αποκλειστικά μία γλώσσα. Επίσης, 7 στις 8
περιπτώσεις των παιδιών αυτών φαίνεται να μην έχουν συστηματική ενασχόληση με
πρακτικές γραμματισμού στη μειονοτική γλώσσα και μάλιστα, μερικά από αυτά δεν
έχουν σχεδόν καμία επαφή συνολικά με αυτήν σε αντίθεση με τα ελληνικά που, αφού
πάνε στο νηπιαγωγείο θα έχουν κάποια συστηματική έκθεση με τον γραμματισμό στη
γλώσσα αυτή σίγουρα. Συνεπώς, αναφορικά με το διγλωσσικό τους προφίλ, τα παιδιά
αυτά πιθανόν να αναπτύσσουν μία αφαιρετική μορφή διγλωσσίας, μια και στο σπίτι
δε φαίνεται να αναπτύσσονται και οι δύο γλώσσες συστηματικά.
Έχοντας αυτό το δεδομένο κατά νου υπενθυμίζεται η υπόθεση των οριακών
επιπέδων. Σύμφωνα μ’ αυτή, όπως διατύπωσε ο Cummins, ίσως να υπάρχει ένα
οριακό επίπεδο επάρκειας και στις δύο γλώσσες (threshold level), το οποίο πρέπει να
φτάσουν οι μαθητές, προκειμένου να αποφύγουν τις πιθανές αρνητικές συνέπειες για
την εκπαίδευσή τους και ένα δεύτερο, ανώτερο όριο, απαραίτητο για να
εκμεταλλευτούν τα γλωσσικά και νοητικά οφέλη της διγλωσσίας και του
γραμματισμού και στις δύο γλώσσες. Συνεπώς, για να εκδηλωθούν τα θετικά
αποτελέσματα της διγλωσσίας θα πρέπει τα παιδιά να βρίσκονται σε μία προσθετική
κατάσταση κατά την οποία αναπτύσσονται και οι δύο γλώσσες (Cummins, 2005).
Μία τέτοια κατάσταση, όμως, δε φαίνεται να επικρατεί στην πλειονότητα των
παιδιών που ανήκουν στα δύο χαμηλότερα επίπεδα λεξιλογικής γνώσης. Επομένως,
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σύμφωνα με το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο, τα χαμηλά επίπεδα των παιδιών αυτών
παρά την ύπαρξη των γλωσσικών ερεθισμάτων στη μειονοτική ίσως να οφείλονται
στο ότι δεν έχει κατακτηθεί το αρχικό οριακό επίπεδο επάρκειας και στις δύο
γλώσσες, ώστε να αποφευχθούν οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της διγλωσσίας.
Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι εκτός από αυτό, σε δύο περιπτώσεις παιδιών
που ανήκουν στα δύο χαμηλά επίπεδα λεξιλογικής γνώσης που εξετάζονται, έχει γίνει
αλλαγή γλωσσικής πολιτικής στο σπίτι από την είσοδό τους στο σχολείο και μετά.
Μάλιστα, αυτή η αλλαγή πολιτικής μαρτυρά μία κλίση προς τη χρήση των
ελληνικών. Όμως, σύμφωνα πάλι με τον Cummins, αν όσοι ξεκινούν να μαθαίνουν
μία Γ2 δε συνεχίσουν να αναπτύσσουν και τις δύο γλώσσες τους, οι όποιες θετικές
επιδράσεις θα εξουδετερωθούν από τις αρνητικές συνέπειες της αφαιρετικής
διγλωσσίας (Cummins, 2005). Επίσης, μία τέτοια απότομη αλλαγή στην οικογενειακή
ζωή και τη γλωσσική πολιτική που ακολουθείται, μπορεί να είναι εξαιρετικά
επιβλαβής, καθώς μπορεί να παρατείνει ή και να οξύνει μία πιθανή μαθησιακή
διαταραχή, διότι μπορεί να προκαλέσει μπέρδεμα ή αναστάτωση στο δίγλωσσο παιδί
(Baker, 2011. Genesee et al., 2004). Αντίθετα, στην οικογένεια του παιδιού που
ανήκει στο υψηλό επίπεδο λεξιλογικής γνώσης, μιλάνε και τις δύο γλώσσες, τόσο
πριν πάει το παιδί στο σχολείο, όσο και τώρα. Επίσης, το παιδί αυτό έχει επαφή με
τον γραμματισμό στη μειονοτική γλώσσα και το επίπεδο γραμματισμού που έχει
αναπτύξει και στις δύο γλώσσες είναι σε μέτριο και παρόμοιο επίπεδο, μια και έχει
αναπτύξει τις ίδιες δεξιότητες γραμματισμού (μπορεί να διαβάσει κάποια γράμματα
και να γράψει κάτι).
Αντίστοιχα με τον προηγούμενο παράγοντα, θα γίνει προσπάθεια να ερμηνευτεί και ο
επόμενος, η συχνότητα των επισκέψεων στη χώρα καταγωγής. Το ερμηνευτικό
πλαίσιο που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι το ίδιο, μια και ο παράγοντας αυτός αφορά
πάλι τη γλωσσική επαφή του παιδιού με τη μειονοτική γλώσσα και έχοντας υπόψη ότι
όλα τα παιδιά, όταν πηγαίνουν στη χώρα καταγωγής τους, μιλάνε τη μειονοτική τους
γλώσσα, είτε αποκλειστικά, είτε μαζί με την Ελληνική στην περίπτωση των μεικτών
γάμων, όπου ο πατέρας δεν καταλαβαίνει τη μειονοτική. Αρχίζοντας, σύμφωνα με τα
ευρήματα της έρευνας αυτής, η συχνότητα επισκέψεων στη χώρα καταγωγής των
δίγλωσσων παιδιών του δείγματος λειτούργησε αντιστρόφως ανάλογα με τα επίπεδα
των λεξιλογικών γνώσεων των παιδιών. Αυτό, λαμβάνοντας υπόψη το θεωρητικό
πλαίσιο που αναφέρθηκε παραπάνω, μπορεί να εξηγηθεί βάσει του ότι ίσως θα πρέπει
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να υπάρχει ένα οριακό επίπεδο επάρκειας (threshold level) και στις δύο γλώσσες, το
οποίο πρέπει να φτάσουν οι μαθητές, προκειμένου να αποφύγουν τις πιθανές
αρνητικές συνέπειες της αφαιρετικής διγλωσσίας (Cummins, 2005: 131- 132).
Εφόσον, λοιπόν, γίνεται αναφορά στις ίδιες περιπτώσεις παιδιών, πιθανώς αυτή η
επαφή τους με τη μειονοτική γλώσσα μέσω των συχνών επισκέψεων στη χώρα
καταγωγής να μη φέρνει θετικές συνέπειες για την εκπαίδευσή τους ή να μην την
επηρεάζει ούτε αρνητικά ούτε θετικά (αναφορικά με το παιδί που κατατάσσεται στο
μέσο επίπεδο).
Αναφορικά με τους δύο παραπάνω παράγοντες, η αρνητική επίδραση των συχνών
γλωσσικών ερεθισμάτων στη μειονοτική στα δύο χαμηλότερα επίπεδα και των
συχνών επισκέψεων στη χώρα καταγωγής γενικά θα μπορούσε να εξηγηθεί
επιπρόσθετα και μέσα από το γεγονός ότι τα παιδιά χρειάζονται συνεχή (Bongaerts,
1999) και σταθερή έκθεση στη Γ2 για να τη μάθουν (Genesee et al., 2004). Έτσι, σε
πολύ γενικό πλαίσιο, ίσως αν αυτή διακόπτεται συχνά είτε εξαιτίας επισκέψεων, είτε
εξαιτίας της έκθεσης του παιδιού σε γλωσσικά ερεθίσματα στη μειονοτική, ίσως να
καθυστερεί η τελικά κατάκτηση στην κυρίαρχη. Βέβαια, αυτό δε σημαίνει ότι και η
ποιότητα έκθεσης δε διαδραματίζει ρόλο (Genesee et al., 2004) ή ότι γίνεται
αποδεκτή η αρχή της μέγιστης έκθεσης (Σκούρτου, 2011). Απλώς, πιθανολογείται ότι
σε γενικότερο πλαίσιο και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μπορεί τα παιδιά αυτά να
μην έχουν αναπτύξει ένα οριακό επίπεδο επάρκειας και στις δύο γλώσσες, όπως
αναφέρθηκε προηγουμένως, ίσως να παίζει κάποιο ρόλο.
Τέλος, θα δοθεί έμφαση στον τελευταίο παράγοντα που φάνηκε ότι συνδέεται με
κάποιον τρόπο με τη λεξιλογική γνώση των παιδιών του δείγματος. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματά μας, βρέθηκε ότι τα χρόνια διαμονής της μητέρας στην Ελλάδα σε
συνδυασμό με το αν εργάζεται ή όχι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση
του λεξιλογικού προφίλ του παιδιού. Πιο συγκεκριμένα, όταν οι μητέρες δεν
εργάζονται και έχουν λιγότερα χρόνια διαμονής από τον πατέρα, τα δίγλωσσα παιδιά
τους έχουν την τάση να σημειώνουν χαμηλότερα επίπεδα λεξιλογικής γνώσης.
Αυτό μπορεί να εξηγηθεί, αν ληφθεί υπόψη ότι όταν η μητέρα δεν εργάζεται, έχει
περισσότερη γλωσσική αλληλεπίδραση με το δίγλωσσο παιδί της, οπότε μάλλον είναι
εκείνη που επιδρά περισσότερο πάνω στο λεξιλογικό επίπεδό του και έχει την
ευκαιρία συνειδητά ή μη να το διαμορφώσει. Επίσης, όταν έχει λίγα χρόνια διαμονής
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και έχει εκτεθεί λιγότερο στα ελληνικά από τον σύζυγό της, το λεξιλόγιο της είναι
ιδιαίτερα φτωχό, ειδικά αν δεν έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει με άλλους
φυσικούς ομιλητές της Ελληνικής μέσα από την εργασία της. Συνεπώς το φτωχό
λεξιλογικό επίπεδο της μητέρας μπορεί να επιδρά σ’ αυτό του παιδιού. Παράλληλα,
οφείλει να τονιστεί ότι το γεγονός ότι το λεξιλόγιο αυτών των μητέρων στα ελληνικά
πιθανώς να είναι φτωχότερο από κάποιον φυσικό ομιλητή, τις κάνει ενδεχομένως να
δυσκολεύονται να αλληλεπιδράσουν με το παιδί τους, μια και δεν κατέχουν πλήρως
τη γλώσσα αυτή. Αυτό σε συνδυασμό με το ότι κάποιες μητέρες παρόλ’ αυτά
επιλέγουν να μιλάνε μόνο ελληνικά, δημιουργεί επιβλαβή αποτελέσματα όχι μόνο σε
σχέση με το λεξιλόγιό τους στην Ελληνική, αλλά γενικότερα έχει και ως αποτέλεσμα
η διγλωσσία του παιδιού να υποτιμάται, μια και δεν υπάρχουν πλούσια γλωσσικά
ερεθίσματα που να βοηθούν την πλήρη γλωσσική κατάσταση (Genesee et al., 2004).
Τι γίνεται όμως με την περίπτωση της Ν10, η οποία σημειώνει τα υψηλότερα
ποσοστά του δείγματος της έρευνας αυτής, αν και η μητέρα της δεν εργάζεται και
διαμένει λίγα χρόνια στην Ελλάδα; Αυτό πιθανώς συνδέεται με το γεγονός ότι η
συχνότητα των ερεθισμάτων αυτών είναι αρκετά αραιή. Το πιο πιθανόν, όμως είναι
ότι το λεξιλογικό πρότυπο της μητέρας, το οποίο είναι η κύρια πηγή επίδρασης στο
υπόλοιπο δείγμα της έρευνας, ίσως στην περίπτωση της Ν10 να αντικαθίσταται από
την Ελληνίδα γιαγιά της και μητέρα του πατέρα της, η παρουσία της οποίας φαίνεται
να είναι πολύ ισχυρή στην ανατροφή της Ν10, όπως είδαμε και στην παρουσίαση των
μελετών περίπτωσης του δείγματος της εργασίας αυτής. Για τον λόγο αυτό, ίσως, η
Ν10 επιδεικνύει τόσο υψηλά επίπεδα λεξιλογικής γνώσης.
Συνεχίζοντας τη συζήτηση αναφορικά με την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της
συγκεκριμένης έρευνας, θα γίνει αναφορά στον γλωσσικό τομέα «φωνολογική
επίγνωση». Αρχικά, οφείλει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με την ανασκόπηση της
σχετικής βιβλιογραφίας φάνηκε ότι σε πλειάδα ερευνών έχει βρεθεί ότι οι δίγλωσσοι
δε διαφέρουν στο επίπεδο της φωνολογικής επίγνωσης απ’ τους μονόγλωσσους
(Guron & Lundberg, 2003. Frederickson & Frith, 1998. Kieffer & Vucovic, 2012.
Rothweiler et al., 2012. Stavrakaki et al., 2008) και μάλιστα μπορεί να υπερέχουν
(Bruck & Genesee, 1995). Με άλλα λόγια, οι δίγλωσσοι δεν αντιμετωπίζουν κάποιο
πρόβλημα στις δεξιότητες φωνολογικής επεξεργασίας εξαιτίας του διγλωσσικού τους
προφίλ. Περνώντας στα αποτελέσματα της έρευνάς, όμως, διαπιστώνεται πως η
βιβλιογραφία σχετικά τις επιδόσεις των δίγλωσσων σε δεξιότητες φωνολογικής
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επεξεργασίας επιβεβαιώνεται μόνο στις τρεις από τις δέκα περιπτώσεις του
δείγματος, όπου τα νήπια αυτά σημείωσαν επιδόσεις που κατατάσσονται στο μέσο ή
στο ανώτερο επίπεδο φωνολογικής ενημερότητας. Βέβαια, το δείγμα της έρευνας
αυτής είναι αρκετά περιορισμένο, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει τη
γενίκευση των αποτελεσμάτων της. Εξάλλου, η ίδια η φύση της μεθοδολογίας που
ακολουθήθηκε (μελέτη περίπτωσης) δεν έχει ως στόχο αυτό∙ τη γενίκευση δηλαδή
των αποτελεσμάτων της.
Αντίθετα, εστιάζοντας βαθύτερα στις περιπτώσεις που μελετώνται, θα επιχειρηθεί η
διάκριση πιθανών ομοιοτήτων και διαφοροποιήσεων μεταξύ των προφίλ τους
αναφορικά με τις επιδόσεις που επιδεικνύουν κάθε φορά. Αυτό θα γίνει προσπάθεια
να επιτευχθεί κι εδώ. Με άλλα λόγια, μέσω εσωτερικών συγκρίσεων στις επιδόσεις
του δείγματος και ταυτόχρονης εστίασης στα προφίλ των νηπίων που μελετάμε, θα
επιχειρηθεί η ανάδειξη κάποιων επιμέρους συνιστωσών, οι οποίες πιθανόν να
διαφοροποιούν τις επιδόσεις των δίγλωσσων νηπίων στις δεξιότητες φωνολογικής
επίγνωσης και, ίσως, να εξηγούν τις χαμηλές επιδόσεις που εντοπίστηκαν στα
περισσότερα από αυτά.
Ξεκινώντας, μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία παρουσιάστηκαν στο
προηγούμενο κεφάλαιο, διαπιστώθηκε ότι ο δείκτης «επίπεδα διγραμματισμού»
διαδραμάτισε

σημαντικό

ρόλο

στα

επίπεδα

φωνολογικής

επίγνωσης

που

διαμόρφωσαν τα δίγλωσσα παιδιά του δείγματος. Ειδικότερα, φάνηκε ότι τα παιδιά
που είχαν χαμηλό επίπεδο γραμματισμού στη μειονοτική τους γλώσσα και οι
προσπάθειες προώθησης του γραμματισμού στη μειονοτική από το σπίτι δεν ήταν
συστηματική, αλλά γινόταν ευκαιριακά, σημείωσαν στη φωνολογική ενημερότητα
ποσοστιαίες θέσεις που ήταν χαμηλότερες από τον μέσο όρο. Αντίθετα, η Ν8 που
σημείωσε υψηλό επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης, έχει αναπτύξει υψηλά επίπεδα
γραμματισμού και στις δύο γλώσσες, κάτι στο οποίο βοήθησε η οικογένειά της μέσα
από τη συστηματική παροχή δραστηριοτήτων, οι οποίες προωθούν τον γραμματισμό
στη μειονοτική τους, αλλά και στην κυρίαρχη από πολύ νωρίς. Κάτι τέτοιο
επιβεβαιώνει και την αρχική υπόθεση, ότι δηλαδή οι δίγλωσσοι που έχουν μυηθεί από
στο σπίτι τους συστηματικά σε πρακτικές γραμματισμού θα έχουν αυξημένες
δεξιότητες φωνολογικής επεξεργασίας, οι οποίες θα εντοπίζονται και στις δύο
γλώσσες.
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Με άλλα λόγια, μέσα από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι υπάρχει μία αναλογική
σχέση μεταξύ φωνολογίας και επιπέδων διγραμματισμού, αλλά και επιπέδων
γραμματισμού μεταξύ των δύο γλωσσών. Η σχέση αυτή μεταξύ φωνολογίας και
γραμματισμού, αλλά και η σύνδεση μεταξύ γραμματισμού στη μειονοτική και
γραμματισμού στην κυρίαρχη γλώσσα, επιβεβαιώνεται και μέσα από τη διεθνή
βιβλιογραφία, η οποία έχει παρουσιαστεί στο θεωρητικό μέρος και θα αναφερθεί και
πάλι, δεδομένων των ευρημάτων που έχουν εξαχθεί μέσα από την έρευνα αυτή.
Αρχίζοντας, οφείλει να επισημανθεί ότι η μειονοτική γλώσσα και οι δεξιότητες που
έχουν αναπτυχθεί σ’ αυτήν σε καμία περίπτωση δεν αποδυναμώνουν τον
γραμματισμό στην κυρίαρχη, καθώς, ούτως ή άλλως το κομμάτι του γραμματισμού
στην κυρίαρχη ενδυναμώνεται μέσα από το νηπιαγωγείο σε συστηματική βάση, σε
μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Αντίθετα, οι δεξιότητες γραμματισμού στη
μειονοτική βοηθούν ακόμα περισσότερο την ανάπτυξη της κυρίαρχης, αφού επί της
ουσίας αποτελούν μία πηγή για τα δίγλωσσα παιδιά, μια και μπορούν να τις
χρησιμοποιήσουν ή να τις μεταφέρουν, ώστε να διευκολυνθεί η κατάκτηση της
κυρίαρχης γλώσσας και του γραμματισμού της (Baker, 2011. Edwards, 2009).
Συνεπώς, όταν ο γραμματισμός στη μειονοτική ενθαρρύνεται σε παιδιά γλωσσικών
μειονοτήτων στο σπίτι, μπορεί να επέλθει ανάπτυξη του διγραμματισμού στο παιδί.
Για τον λόγο αυτό, τα επίπεδα γραμματισμού και οι διαφορετικές εμπειρίες
γραμματισμού στο σπίτι επηρεάζουν της κατάκτηση της Γ2 (Owens, 2004) και τις
επιδόσεις τους στις αντίστοιχες γλωσσικές δοκιμασίες (Long, 2005. Stockman, 2000,
in Martin, 2009) και στο σχολείο (Cummins, 2005).
Όμως, ο γραμματισμός, πέρα από την ανάπτυξη της γενικότερης γλωσσικής
κατάκτησης, έχει βρεθεί ότι συνδέεται και με επιμέρους κομμάτια αυτής, όπως τη
φωνολογία, η οποία μελετάται. Πιο αναλυτικά, εστιάζοντας στο κομμάτι της
φωνολογίας,
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χαμηλότερα

επίπεδα

επίδοσης

σε

σχετικές

δραστηριότητες φωνολογικής επεξεργασίας σε δίγλωσσους με μαθησιακές δυσκολίες
και συγκεκριμένα με ειδικές δυσκολίες γραμματισμού σε σχέση με μονόγλωσσους
και δίγλωσσους που δεν είχαν δυσκολίες κατάκτησης του γραμματισμού (Everatt et
al, 2000). Επίσης, οι δίγλωσσοι με χαμηλά επίπεδα δεξιοτήτων γραμματισμού
διαφοροποιούνται από τους μονόγλωσσους ως προς τις φωνολογικές δεξιότητες που
έχουν αναπτύξει. Για αυτό τον λόγο, υποστηρίζεται ότι τα δίγλωσσα παιδιά μπορούν
να ωφεληθούν από τις διαδικασίες πρόωρης αναγνώρισης των δυσκολιών, οι οποίες
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εφαρμόζονται στα μονόγλωσσα παιδιά (Everatt et al., 2000), κάτι που επιδιώκεται να
γίνει και στην έρευνα αυτή.
Συνεχίζοντας με τη σύνδεση των δεξιοτήτων φωνολογικής ενημερότητας και των
δεξιοτήτων γραμματισμού στις δύο γλώσσες ενός δίγλωσσου, ένας μαθητής που έχει
μάθει τη συσχέτιση μεταξύ γραμμάτων και φθόγγων στη μειονοτική του γλώσσα,
κάτι που επιτυγχάνεται μέσα από πρακτικές αναδυόμενου γραμματισμού, μπορεί να
χρησιμοποιήσει την κατανόηση αυτή άμεσα κατά την εκμάθηση της κυρίαρχης. Με
τον τρόπο αυτό, φαίνεται ότι η φωνολογία στη μειονοτική μπορεί να παρέχει ουσιώδη
βοήθεια στη δόμηση των γνώσεων γύρω από την κυρίαρχη (Genesee et al., 2004). Κι
αυτό, διότι έχει βρεθεί ότι οι δεξιότητες που σχετίζονται με τη φωνολογική επίγνωση,
μπορούν να μεταφερθούν μεταξύ των γλωσσών (August et al., 2001. Lindsey et al.,
2003), κάτι που βοηθάει στην ανάπτυξη υψηλότερων επιπέδων μεταγλωσσικών
δεξιοτήτων (Baker, 2011), όπως έχει επισημανθεί αρκετές φορές. Έτσι, κάποια
κομμάτια που έχουν να κάνουν με το φωνολογικό σύστημα και την επεξεργασία του
(π.χ. κατάτμηση λέξεων, αναγνώριση λέξεων που ομοιοκαταληκτούν κ.ά.), είναι
ιδιαίτερα γνώριμα στα παιδιά, ιδίως αν έχουν μυηθεί σε πρακτικές γραμματισμού στο
οικογενειακό τους πλαίσιο. Μάλιστα, γίνεται αντιληπτό ότι όταν αυτές οι πρακτικές
πραγματοποιούνται συστηματικά και όχι σε ευκαιριακή βάση, τότε τα οφέλη είναι
ακόμα περισσότερα. Αυτό ακριβώς παρατηρήθηκε στο προφίλ της Ν8. Πιο
συγκεκριμένα, γνωρίζοντας ότι όλη αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε από την προώθηση
της ανάπτυξης του γραμματισμού στη μειονοτική γλώσσα, φαίνεται ότι γρήγορα έγινε
μεταφορά των γνώσεων της φωνολογικής ενημερότητας στην άλλη γλώσσα, κάτι που
αποδεικνύεται και στην ποσοστιαία της θέση σε δεξιότητες φωνολογικής
ενημερότητας στα ελληνικά.
Παράλληλα, μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση είχε διαπιστωθεί ότι το
μορφωτικό επίπεδο των γονέων συνδέεται θετικά με το επίπεδο γραμματισμού και
συνεπώς με την ανάπτυξη φωνολογικών δεξιοτήτων (Genesee et al., 2004; Martin,
2009). Παρατηρήθηκε, ωστόσο, ότι αν και στην περίπτωση της Ν8, η οποία σημείωσε
επίδοση που κατατάσσεται στο υψηλό επίπεδο της φωνολογικής ενημερότητας, οι
γονείς είχαν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, εντούτοις στις υπόλοιπες περιπτώσεις
παιδιών δεν παρατηρήθηκε κάποια συνέπεια ως προς την εμφάνιση αυτού του
παράγοντα σε σχέση με τις επιδόσεις των παιδιών. Αυτό, ίσως να συμβαίνει, καθώς
μπορεί ο παράγοντας αυτός να μην έχει μεγάλη επίδραση όταν υπάρχει μεμονωμένα
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σε κάποιο προφίλ παιδιού, αλλά να επιδρά βοηθητικά όταν εμφανίζεται σε
συνδυασμό με άλλους παράγοντες (π.χ. επίπεδα γραμματισμού).
Επίσης, στην περίπτωση της Ν8, ενδέχεται να βοήθησαν κι άλλοι παράγοντες, ώστε
να σημειώσει αυτά τα υψηλά επίπεδα, όπως γλωσσική ικανότητα, η οποία, θεωρείται
ότι είναι μία εγγενής όπως έχουμε αναφέρει, έχει περισσότερο να κάνει με δεξιότητες
γραμματισμού που σχετίζονται με το πόσο γρήγορα και με αυξημένη ακρίβεια
κάποιος αποκωδικοποιεί μη οικείο προς αυτόν λόγο σε φωνημικά τεμάχια και μέρη
του λόγου (π.χ. ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα) (Genesee et al., 2004). Επίσης, μπορεί
κάποια ατομικά χαρακτηριστικά, όπως η ευφυΐα, το μαθησιακό στιλ ή το άγχος
(Owens, 2004) και τα υψηλά επίπεδα αναλυτικών ικανοτήτων DeKeyser (2000), τα
οποία επηρεάζουν την κατάκτηση μιας Γ2 να ενδυνάμωσαν ακόμη περισσότερο το
ήδη ενισχυμένο από την οικογένεια προφίλ διγραμματισμού της.
Ακόμα, κάποιον ρόλο μπορεί να έπαιξαν και οι στάσεις των γονέων, οι οποίες
κινούνταν στην κατεύθυνσης της φιλοσοφίας της προσθετικής διγλωσσίας. Εξαιτίας
του ότι οι στάσεις επηρεάζουν τη γλωσσική επίδοση (Butler & Hakuta, 2006. Owens,
2004), θα ήταν δυνατό οι στάσεις τους αυτές να διαδραματίσουν θετικό ρόλο στις
επιδόσεις της.
Τέλος, το γεγονός ότι η Γ1 της Ν8 είναι τα ρωσικά, τα οποία μοιάζουν αρκετά με τα
ελληνικά ως προς τους χαρακτήρες του αλφάβητου, μπορεί να έπαιξε επίσης θετικό
ρόλο στα υψηλά επίπεδα φωνολογίας, μιας και υπάρχουν ενδείξεις ότι η γλωσσική
απόσταση δύο γραπτών συστημάτων επηρεάζει τον ρυθμό της μάθησης (Butler &
Hakuta, 2006).
Ένας επόμενος παράγοντας που φάνηκε ότι ίσως συνδέεται με τα επίπεδα
φωνολογικής επίγνωσης των παιδιών είναι το νηπιαγωγείο στο οποίο φοιτούν τα
δίγλωσσα νήπια του δείγματος. Πιο αναλυτικά, μέσα από την έρευνα αυτή
διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που φοιτούσαν στο ίδιο νηπιαγωγείο κατατάσσονται στο
ίδιο επίπεδο φωνολογικής ενημερότητας και πιο συγκεκριμένα καταλάμβαναν την
ίδια ποσοστιαία θέση σε σχέση με τη νόρμα. Αυτό συνέβη με δύο ζεύγη, το ένα από
τα οποία κατατάχθηκε το μέσο επίπεδο με ποσοστιαία θέση 63%, ενώ το άλλο ζεύγος
κατατάχθηκε στο χαμηλό (37%), έχοντας κι οι δύο την ίδια ποσοστιαία θέση.
Μάλιστα, το πρώτο ζεύγος δεν είχε κάποιο κοινό στοιχείο που να έχει αναδειχθεί είτε
βιβλιογραφικά, είτε στη δική μας έρευνας, ότι μπορεί να επιδράσει στη διαμόρφωση
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του φωνολογικού προφίλ. Με άλλα λόγια, μέσα από τα αποτελέσματα αυτά
πιθανολογήσαμε ότι ίσως διαδραματίζει ρόλο η κοινή διδασκαλία που έχουν δεχθεί,
ώστε να καταλαμβάνουν κοινές ποσοστιαίες θέσεις και ίδια επίπεδα φωνολογικής
ενημερότητας. Αυτό, μάλιστα, επιβεβαιώνει την αρχική μας υπόθεση, ότι δηλαδή
εκπαιδευτικοί παράγοντες θα διαφοροποιούν τις επιδόσεις των δίγλωσσων του
δείγματος σε δεξιότητες φωνολογικής επεξεργασίας. Κάτι τέτοιο, μάλιστα,
επιβεβαιώνεται και από τη σχετική βιβλιογραφία, σύμφωνα με την οποία η τελική
κατάκτηση μιας Γ2 καθορίζεται από την εντατική διδασκαλία (Bongaerts, 1999).
Πράγματι, η διδασκαλία αποτελεί έναν τέτοιον παράγοντα.
Πέρα από το στοιχείο αυτό, όμως, σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σε
σχέση με το προφίλ του δείγματος, μία άλλη συνιστώσα που εντάσσεται στους
εκπαιδευτικούς παράγοντες είναι η φοίτηση ή μη των δίγλωσσων παιδιών του
δείγματος στο προνήπιο. Μάλιστα, ο παράγοντας αυτός φάνηκε ότι επιδρά και στο
λεξιλογικό επίπεδο των δίγλωσσων νηπίων. Ανατρέχοντας στα αποτελέσματα της
έρευνας, διαπιστώνεται ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων το να έχει πάει ένα
παιδί στο προνήπιο επιδρά θετικά στα επίπεδα φωνολογικής ενημερότητας που
διαμορφώνει. Αυτό επιβεβαιώνει σε μεγαλύτερο εύρος την υπόθεση περί
διαφοροποίησης των επιδόσεων των δίγλωσσων στη φωνολογία λόγω εκπαιδευτικών
παραγόντων, η οποία τεκμηριώνεται και βιβλιογραφικά, μια και, σύμφωνα με τους
Butler και Hakuta οι εκπαιδευτικοί παράγοντες, φαίνεται να έχουν την πιο άμεση
επίδραση στους διάφορους γλωσσικούς τομείς που αναπτύσσονται σε διάφορα
εκπαιδευτικά πλαίσια (Butler & Hakuta, 2006). Εξάλλου, είναι λογικό να συμβαίνει
κάτι τέτοιο, μιας και τα δίγλωσσα παιδιά που έχουν πάει στο προνήπιο έχουν δεχθεί
συστηματική διδασκαλία, η οποία, ανεξαρτήτως του πόσο στοχεύει στην ανάπτυξη
της φωνολογικής επίγνωσης των παιδιών, αναπόφευκτα περιλαμβάνει κάποια
κομμάτια φωνολογικής ενδυνάμωσης, άμεσα ή έμμεσα.
Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση σχετικά με τον παράγοντα αυτό, σκόπιμο κρίνεται να
σχολιαστεί η περίπτωση της Ν8, η οποία αποτελεί την εξαίρεση σ’ αυτή τη θετική
σχέση που είδαμε ότι διαμορφώνεται μεταξύ της φοίτησης στο προνήπιο και των
επιδόσεων των δίγλωσσων παιδιών του δείγματος της εργασίας αυτής στη
φωνολογική ενημερότητα. Η Ν8, στην οποία δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση παραπάνω, αν
και έχει την υψηλότερη ποσοστιαία θέση στη φωνολογία, εντούτοις δεν έχει πάει στο
προνήπιο. Αυτό μπορεί να συμβαίνει, καθώς, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το
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δείγμα αυτής της έρευνας, άλλοι παράγοντες, όπως για παράδειγμα ο παράγοντας
«επίπεδο διγραμματισμού», στον οποίο δόθηκε έμφαση προηγουμένως, ίσως
διαδραματίζει πιο βαρύνουσα σημασία στη διαμόρφωση του φωνολογικού προφίλ
του παιδιού σε σχέση με τη μεμονωμένη ύπαρξη του παράγοντα «φοίτηση στο
προνήπιο». Υπό αυτή την έννοια, μπορεί η ισχυρή επίδραση του παράγοντα «επίπεδο
διγραμματισμού», η οποία όπως είδαμε τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά μέσα από
πλειάδα ερευνών, να επικαλύπτει τη μη φοίτηση στο προνήπιο. Εξάλλου, γενικότερα
είδαμε ότι το γλωσσικό προφίλ της Ν8 και το προφίλ γραμματισμού της είναι το πιο
πλήρες σε σχέση με τα υπόλοιπα, πράγμα που καταδεικνύεται από τις δεξιότητες
γραμματισμού που έχει ήδη αναπτύξει. Επίσης, δε θα πρέπει να λησμονείται ότι από
το σπίτι της μυούνταν από πολύ μικρή ηλικία (3 χρόνων) και συνεχίζει να μυείται
συστηματικά σε πρακτικές γραμματισμού. Άρα, η συστηματική έκθεσή της σε
γεγονότα γραμματισμού έχει ξεκινήσει από πολύ μικρότερη ηλικία από τα υπόλοιπα
παιδιά, ακόμα και από εκείνα που πήγαν στο προνήπιο.
Τελειώνοντας τη συζήτηση των ευρημάτων της παρούσας έρευνας σε σχέση με τον
γλωσσικό τομέα «φωνολογική επίγνωση», θα δοθεί έμφαση στον παράγοντα
«ταυτόχρονη χρήση δύο γλωσσικών κωδίκων στο σπίτι», ο οποίος αξίζει να
σχολιαστεί, καθώς παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, αν και στα
παιδιά που βρίσκονται στις δύο χαμηλότερες υποκατηγορίες φαίνεται ότι επιδρά
θετικά στα επίπεδα φωνολογικής ενημερότητας, δηλαδή υπάρχει η παρουσία του
στην πλειονότητα των οικογενειών αυτών, εντούτοις στις οικογένειες των παιδιών, τα
οποία κατατάσσονται στα δύο ανώτερα επίπεδα φωνολογικής επίγνωσης, δεν υπάρχει
η παρουσία τους, δηλαδή σε αυτές δε γίνεται ταυτόχρονη χρήση των δύο γλωσσών.
Στην εργασία αυτή θα γίνει προσπάθεια προσέγγισης της λειτουργίας του παράγοντα
αυτού, όπως παρατηρείται στο δείγμα με δύο τρόπους.
Πιο συγκεκριμένα, βλέποντας την παρουσία του ή μη συνολικά μέσα στις διάφορες
περιπτώσεις του δείγματος, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η επίδραση του παράγοντα
αυτού είναι αφανής στις περιπτώσεις των παιδιών που ανήκουν στα δύο υψηλότερα
επίπεδα φωνολογίας, καθώς, ο παράγοντας αυτός ίσως δεν είναι τόσο ισχυρός σε
σχέση με κάποιους άλλους (π.χ. επίπεδα διγραμματισμού των παιδιών και
συστηματικότητα

έκθεσης

σε

συμβάντα

γραμματισμού,

διδασκαλία

στο

νηπιαγωγείο).
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Από την άλλη πλευρά, χωρίζοντας τις συνολικές επιδόσεις του δείγματος σε δύο
υποομάδες, αυτή των χαμηλότερων (χαμηλό και οριακό επίπεδο) και εκείνη των
υψηλότερων (μέσο και υψηλό επίπεδο) ποσοστών, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι
η επίδραση του παράγοντα αυτού σε σχέση με τα επίπεδα φωνολογικής επίδρασης
που αναπτύσσουν τα παιδιά είναι αρνητική. Αναλύοντας την επίδραση του
παράγοντα αυτού υπό αυτή την σκοπιά, αρχικά παρατηρείται ότι οι περισσότερες
οικογένειες, των οποίων τα παιδιά έχουν χαμηλό και οριακό επίπεδο φωνολογικής
επίγνωσης, κάνουν ταυτόχρονη χρήση των δύο γλωσσικών κωδίκων.
Μάλιστα, οι τέσσερις από τις έξι οικογένειες αυτές είναι μεταναστευτικού υπόβαθρου
και οι άλλες δύο μεικτού γάμου, όπου η μητέρα δεν εργάζεται. Έτσι, ίσως μέσα από
την ταυτόχρονη αυτή χρήση των δύο γλωσσών το παιδί να μη δέχεται ορθά γλωσσικά
πρότυπα στην Ελληνική, είτε επειδή οι γονείς στις μεταναστευτικές οικογένειες δεν
έχουν κατακτήσει ορθό γλωσσικό πρότυπο στην Ελληνική στον λόγο τους, είτε (στις
περιπτώσεις των μεικτών γάμων) επειδή οι μητέρες είναι εκείνες που δεν έχουν ως Γ1
τα ελληνικά και ταυτόχρονα έχουν περισσότερη γλωσσική αλληλεπίδραση με το
παιδί τους, μια και δεν εργάζονται. Συνεπώς, πιθανολογείται ότι με τον τρόπο αυτό
δίνονται μη ορθά γλωσσικά πρότυπα στα ελληνικά στα παιδιά, κάτι που επηρεάζει
γενικά τη γλωσσική τους κατάκτηση στα ελληνικά (Genesee et al., 2004) και
ειδικότερα στην περίπτωσή μας το κομμάτι της φωνολογίας. Με άλλα λόγια, με τη
συλλογιστική αυτή συμπεραίνεται ότι μέσα από την ταυτόχρονη χρήση των δύο
γλωσσών, κατά την οποία η μία δεν ομιλείται σωστά, μπορεί να λειτουργήσει εν τέλει
αντίστροφα και να μην ενδυναμώσει τη φωνολογική ανάπτυξη του παιδιού στα
ελληνικά.

Αναφορικά με το κομμάτι της πραγματολογική επίγνωσης, τα περισσότερα παιδιά
διαπιστώθηκε ότι έχουν επιδόσεις μέσες ή υψηλότερες για την ηλικία τους. Πιο
συγκεκριμένα και εστιάζοντας το ενδιαφέρον στους παράγοντες που φάνηκε να
επιδρούν στη διαμόρφωση των επιδόσεων των παιδιών, όπως έχει διαπιστωθεί στα
αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, τα δίγλωσσα παιδιά του δείγματος που
δέχονται γλωσσικά ερεθίσματα στο σπίτι τους στα ελληνικά έχουν καλύτερες
επιδόσεις από εκείνα που στην οικογένειά τους ομιλείται αποκλειστικά η μειονοτική
γλώσσα. Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνει την αρχική ερευνητική υπόθεση, η οποία
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σχετιζόταν με τη γλώσσα που μιλιέται στο σπίτι και το επίπεδο πραγματολογικής
επάρκειας των παιδιών και διατυπώθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Το αποτέλεσμα
αυτό που βρέθηκε στην παρούσα έρευνα μπορεί να ερμηνευτεί μέσα από την
ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας.
Ξεκινώντας την ερμηνεία του συγκεκριμένου αποτελέσματος, οφείλει να αναφερθεί
ξανά ότι η πραγματολογία συνδέεται με τις περιστάσεις χρήσης της γλώσσας κατά
την καθημερινή συνομιλία (Ρούσσος, 2014) και συνεπώς με τη χρήση της γλώσσας
(σε επίπεδο καθημερινού λεξιλογίου) σε διάφορες συνομιλιακές περιστάσεις
επικοινωνίας της καθημερινότητας. Οι συνομιλιακές όμως περιστάσεις επικοινωνίας,
έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη των βασικών διαπροσωπικών δεξιοτήτων (BICS),
όπως τις εισήγαγε ο Cummins (2003). Σύμφωνα με τη θεωρία του Cummins σχετικά
με τις BICS, η ανάπτυξη των βασικών διαπροσωπικών δεξιοτήτων απαιτεί περίπου
ένα με δύο χρόνια έκθεσης σε μία γλώσσα, σε αντίθεση με τις ακαδημαϊκές πτυχές
της γλωσσικής ανάπτυξης (Cummins, 2003).
Λαμβάνοντας αυτό υπόψη και γνωρίζοντας ότι λόγω του ότι όλοι οι γονείς του
δείγματος, οι οποίοι δεν έχουν ως Γ1 την Ελληνική, διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
πάνω από έξι χρόνια, πολλά περισσότερα δηλαδή από αυτά που όρισε ο Cummins για
την ανάπτυξη αυτών των βασικών διαπροσωπικών δεξιοτήτων, συμπεραίνεται ότι θα
μπορούσαν δυνητικά οι γονείς αυτοί να έχουν κατακτήσει υψηλά επίπεδα
πραγματολογικής επάρκειας στα ελληνικά. Φυσικά, προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να
έχουν επιδιώξει να εκτεθούν στην Ελληνική μέσα από τον κοινωνικό τους
περιβάλλον, δηλαδή τα κίνητρα και οι γλωσσική τους στάση να οδηγούν προς στην
κατεύθυνση αυτή. Και αυτό, διότι οι στάσεις και τα κίνητρα που σχετίζονται με μία
γλώσσα Γχ επηρεάζουν τα αποτελέσματα της γλωσσικής κατάκτησης (Butler &
Hakuta, 2006. Genesee et al., 2004). Βέβαια, ένας σημαντικός δείκτης που φανερώνει
τη στάση των γονιών ως προς τις γλώσσες και ειδικότερα ως προς την Ελληνική που
κινεί το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη περίπτωση, αποτελεί η γλωσσική πολιτική που
διαμορφώνουν στο πλαίσιο του οικογενειακού περιβάλλοντός τους. Βασιζόμενοι σ’
αυτό, αναφορικά με τους γονείς του δείγματος που έχουν επιλέξει να μιλάνε στο σπίτι
ελληνικά, γίνεται αντιληπτό πως η γενικότερη στάση τους προς την Ελληνική είναι
θετική. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό μάλιστα με το ότι διαμένουν όλοι τους στην
Ελλάδα αρκετά χρόνια, μαρτυρά πως κι οι ίδιοι θα έχουν επιδιώξει και θα έχουν
αποκτήσει ένα βασικό επίπεδο συνομιλιακής επάρκειας στα ελληνικά, το οποίο
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βασίζεται σε καθημερινό λεξιλόγιο. Μάλιστα, η αποτελεσματική συνομιλιακή τους
επάρκεια φάνηκε και κατά τη διάρκεια της δομημένης συνέντευξης που τους
χορηγήθηκε από την ερευνήτρια. Άρα, στις περιπτώσεις αυτές, όπου δηλαδή
ομιλείται η Ελληνική μέσα στο σπίτι, οι γονείς είναι ικανοί να ενισχύσουν στα παιδιά
τους την Ελληνική, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την χρήση της σε καθημερινές
συνομιλίες. Άρα, λογικό είναι ότι το δίγλωσσο παιδί τους θα αναπτύξει εν τέλει
καλύτερο επίπεδο συνομιλιακής επάρκειας στην ελληνική γλώσσα -η οποία στην
εργασία αυτή μελετάται μέσα από τη γλωσσική πτυχή «πραγματολογία»- σε σχέση με
τα παιδιά, στο σπίτι των οποίων δεν ομιλείται καθόλου η Ελληνική.
Κλείνοντας με τα συζήτηση του αποτελέσματος αυτού, καλό θα ήταν να επισημανθεί
το εξής: Αναφορικά με τις οικογένειες που μιλούσαν στο σπίτι τους ελληνικά, δε
διαπιστώθηκε κάποια διαφορά στις επιδόσεις των παιδιών στην πραγματολογία
ανάλογα με το αν τα ελληνικά τα μιλούσαν κατ’ αποκλειστικότητα, ή αποτελούσαν
απλώς έναν από τους δύο γλωσσικούς κώδικες που χρησιμοποιούσαν στο σπίτι
μιλώντας επιπρόσθετα και τη μειονοτική τους γλώσσα. Αυτό δικαιολογείται ίσως
λόγω του ότι ότι, όπως φάνηκε, ο χρόνος που αφιερώνεται στη Γ1 δεν εμποδίζει την
κατάκτηση της Γ2 ενός παιδιού (Genesee et al., 2004). Συνεπώς, αυτό που
διαπιστώθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα σε σχέση πάντα με το δεδομένο μικρό
δείγμα της, δεν ήταν ότι μέσω της αποκλειστικής χρήσης της Ελληνικής μέσα στο
σπίτι αναπτύσσονται αποτελεσματικότερα οι δεξιότητες συνομιλιακής επάρκειας στη
γλώσσα αυτή, αλλά το ότι στις περιπτώσεις που ήταν παρούσα η Ελληνική μέσα στο
σπίτι, τα δίγλωσσα παιδιά του δείγματος είχαν καλύτερες επιδόσεις στον γλωσσικό
τομέα που εξετάζεται.
Πέρα από το αποτέλεσμα που συζητήθηκε παραπάνω, σε σχέση με την
πραγματολογική επάρκεια των παιδιών των δίγλωσσου δείγματος της έρευνας, μέσα
από την ερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στις
περιπτώσεις των παιδιών, των οποίων η μητέρα δεν εργαζόταν και είχε αρκετά χρόνια
μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, υπήρχε θετική επίδραση στην πραγματολογική
επάρκεια του παιδιού. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί με το παρακάτω ερμηνευτικό
πλαίσιο.
Πρώτον, αν η μητέρα ζει πολλά χρόνια στην Ελλάδα μπορεί να έχει αποκτήσει
επικοινωνιακές ικανότητες στα ελληνικά, οι οποίες έχουν να κάνουν με το
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καθημερινό και συχνά χρησιμοποιούμενο λεξιλόγιο, ώστε να αντεπεξέρχεται σε
καθημερινές επικοινωνιακές περιστάσεις σ’ αυτήν, μιας και, σύμφωνα με τη θεωρία
του Cummins, αρκούν ένα με δύο χρόνια για να αποκτηθούν οι δεξιότητες αυτές.
Δεύτερον, όταν η μητέρα δεν εργάζεται, αναπόφευκτα το παιδί έρχεται καθημερινά
σε στενή γλωσσική αλληλεπίδραση μ’ αυτήν. Αν λοιπόν συνδυαστούν αυτά τα δύο
δεδομένα, δηλαδή το να μην εργάζεται η μητέρα και το να διαμένει αρκετά χρόνια
στην Ελλάδα, μέσα από την αυξημένη αυτή αλληλεπίδραση που έχει με το παιδί και
τις δεξιότητες πραγματολογικής επάρκειας στην Ελληνική που έχει αποκτήσει,
μπορεί προωθηθούν ακόμα πιο αποτελεσματικά οι επικοινωνιακές δεξιότητες στην
Ελληνική, ιδίως, όταν, όπως φάνηκε στο προηγούμενο αποτέλεσμα που αναλύθηκε,
σύμφωνα με τη γλωσσική πολιτική της οικογένειας η Ελληνική είναι παρούσα μέσα
στο σπίτι. Μάλιστα, στις περιπτώσεις του δείγματος, όπου αυτή η γλωσσική
αλληλεπίδραση στα ελληνικά ενδυναμώνεται από την παρουσία και ενός άλλου
φυσικού προσώπου μέσα στην οικογένεια, το οποίο μάλιστα έχει ως Γ1 την
Ελληνική, τα επίπεδα πραγματολογίας φαίνεται να είναι ακόμα πιο υψηλά (π.χ. στην
περίπτωση της Ν10, η οποία μένει μαζί με την Ελληνίδα γιαγιά της).
Αναφορικά με το τελευταίο αποτέλεσμα της έρευνας σχετικά με τις επιδόσεις του
δείγματος σε δοκιμασίες πραγματολογικής επάρκειας, καταληκτικά έγινε αναφορά
στο παράδειγμα μιας οικογένειας, στην οποία η γλωσσική αλληλεπίδραση που έχει το
παιδί στην Ελληνική ενδυναμώνεται και με την παρουσία ενός ατόμου που, αν και
δεν είναι γονέας του παιδιού, εντούτοις είναι φυσικός ομιλητής της Ελληνικής. Η
τελευταία περίπτωση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, φαίνεται
να είναι ενδεικτική για την ανάδυση ενός άλλου παράγοντα που φαίνεται να επιδρά
θετικά στις επιδόσεις των δίγλωσσων παιδιών του δείγματος αναφορικά με την
πραγματολογική επάρκεια. Πιο αναλυτικά, δείχθηκε ότι όλα τα παιδιά που
προέρχονταν από μεικτό γάμο είχαν υψηλό επίπεδο πραγματολογικής επάρκειας στα
ελληνικά. Μάλιστα, η Ν10 που αναφέρθηκε παραπάνω, η οποία ερχόταν σε
γλωσσική αλληλεπίδραση με δύο φυσικούς ομιλητές της Ελληνικής στο σπίτι της
(τον πατέρα και τη γιαγιά της), είχε το υψηλότερο ποσοστό, τόσο μεταξύ των παιδιών
που προέρχονται από μεικτό γάμο, όσο και γενικότερα από όλο το δίγλωσσο δείγμα.
Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να δικαιολογηθεί εύκολα, αν λάβει κανείς υπόψη του το
γεγονός ότι σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της γλωσσικής επάρκειας ενός
δίγλωσσου παιδιού δεν είναι, όπως έχει αναφερθεί στο θεωρητικό μέρος, μόνο η
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ποσότητα της έκθεσης στη Γ2 που δέχεται το παιδί, αλλά κυρίως η ποιότητα αυτής
της έκθεσης. Με άλλα λόγια, αυτό δε σημαίνει ότι η ποσότητα της έκθεσης ως
παράγοντας γλωσσικής ανάπτυξης απορρίπτεται, αλλά ότι ο παράγοντας αυτός δεν
είναι πάντα ξεκάθαρο αν τελικά καθορίζει το πόσο ανεπτυγμένο θα είναι το κάθε
παιδί. Αντίθετα, διαπιστώνεται πως η ποιότητα και όχι η ποσότητα της έκθεσης
τελικά μάλλον συνδέεται περισσότερο με τον ρυθμό κατάκτησης της Γ2 (Genesee et
al., 2004). Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι οι φυσικοί ομιλητές σε κάθε
περίπτωση παρέχουν πιο ορθά γλωσσικά ερεθίσματα και συνεπώς αποτελούν
καταλληλότερο γλωσσικό πρότυπο σε μία γλώσσα σε σχέση κάποιον που την
κατακτά ως Γ2, δικαιολογεί απόλυτα το εύρημα αυτό, ότι δηλαδή τα δίγλωσσα παιδιά
που ακούν στο σπίτι τους την Ελληνική από πρόσωπα που είναι φυσικοί ομιλητές
τους είναι πιο εύκολο να αποκτήσουν υψηλά επίπεδα πραγματολογικής επάρκειας.
Κλείνοντας την ερμηνευτική προσέγγιση σε σχέση με τα αποτελέσματα της
παρούσας έρευνας, σκόπιμο θεωρείται να τεθούν σε αντιπαραβολή τα αποτελέσματα
της πραγματολογικής επάρκειας των παιδιών με τις άλλες δύο γλωσσικές πτυχές που
μελετήθηκαν. Μέσα από την έρευνα αυτή, φαίνεται πολύ εύκολα ότι τα δίγλωσσα
παιδιά του δείγματος κατακτούν πολύ υψηλότερα επίπεδα πραγματολογικής
επάρκειας σε σχέση με τους άλλους δύο γλωσσικούς τομείς. Το γεγονός αυτό μπορεί
να δικαιολογηθεί από το ότι η ανάπτυξη της συνομιλιακής ευχέρειας στα δίγλωσσα
παιδιά πραγματοποιείται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε σχέση με άλλες
ακαδημαϊκές πτυχές της γλώσσας, όπως η φωνολογία και το επίπεδο του λεξιλογίου.
Για τον λόγο αυτό, καλό είναι να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι αφορά την
αξιολόγηση του παιδιού, καθώς μία καλή επίδοση ενός δίγλωσσου παιδιού στην
πραγματολογία δε συνεπάγεται και καλό επίπεδο γλωσσικής επάρκειας γενικότερα
στην ίδια γλώσσα, κάτι που συχνά υποστηρίζεται αυθαίρετα και οδηγεί σε
υπερεκτίμηση της γλωσσικής επάρκειας ενός δίγλωσσου (Genesee et al., 2004).

11.Συμπεράσματα
Κλείνοντας την εργασία αυτή, θα γίνει αναφορά στα κυριότερα συμπεράσματα που
προέκυψαν από την ανάλυση και την ερμηνευτική προσέγγιση των αποτελεσμάτων
της παρούσας έρευνας. Αρχικά, όμως, οφείλουν να επισημανθούν για ακόμα μία
φορά οι άξονες, γύρω από τους οποίους κινήθηκε η εργασία. Βασικός σκοπός της
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εργασίας, όπως αναφέρθηκε, ήταν εξέταση των δίγλωσσων νηπίων του δείγματος,
ώστε να διερευνηθεί ο κίνδυνος για εμφάνιση δυσκολιών μάθησης σ’ αυτά.
Συγκεκριμένα, κατά τη διερεύνηση αυτή έγινε εστίαση στους γλωσσικούς τομείς
«λεξιλογική γνώση», «φωνολογική επίγνωση» και «πραγματολογική επάρκεια», ώστε
αφενός να εξαχθούν αποτελέσματα αναφορικά με τις επιδόσεις των παιδιών αυτών
και αφετέρου να εξεταστούν οι παράγοντες εκείνοι, οι οποίοι φαίνεται να
διαδραματίζουν κάποιον ρόλο στις επιδόσεις που σημειώνουν τα δίγλωσσα νήπια του
δείγματος. Οι παράγοντες εκείνοι αναδύθηκαν μέσα από μία σειρά στοιχείων του
προφίλ των παιδιών και των οικογενειών τους, τα οποία συλλέχθηκαν μέσω
δομημένων συνεντεύξεων.
Αρχίζοντας με τους παράγοντες εκείνους, οι οποίοι φαίνεται να επέδρασαν στη
διαμόρφωση των γλωσσικών επιδόσεων των δίγλωσσων παιδιών του δείγματος, σε
σχέση με τη λεξιλογική γνώση, αυτοί ήταν η φοίτηση των παιδιών αυτών στο
προνήπιο, η γλώσσα ή οι γλώσσες που ομιλούνται μέσα στο σπίτι, τα γλωσσικά
ερεθίσματα που δέχεται ένα παιδί στη μειονοτική, η συχνότητα των επισκέψεων στη
χώρα καταγωγής, καθώς και τα χρόνια παραμονής της μητέρας σε συνδυασμό με το
αν εργάζεται ή όχι.
Η φοίτηση στο προνήπιο φάνηκε να επιδρά θετικά στις επιδόσεις που σημείωσε το
δίγλωσσο δείγμα στον γλωσσικό τομέα «Λεξιλογική γνώση». Η αύξηση της
ποσοστιαίας θέσης των παιδιών στον τομέα «Λεξιλογική γνώση» συνυπήρχε και με
μία αντίστοιχη αύξηση της παρουσίας της Ελληνικής στο περιβάλλον του σπιτιού των
δίγλωσσων. Γενικότερα, λοιπόν, η έκθεση στην Ελληνική και η αντίστοιχη στάση της
οικογένειας προς αυτή την κατεύθυνση φάνηκε να διαδραματίζει θετικό ρόλο στη
λεξιλογική γνώση των παιδιών στα ελληνικά. Τα συχνά γλωσσικά ερεθίσματα στη
μειονοτική και η συχνή μετακίνηση στη χώρα καταγωγής τους φάνηκε να συνδέεται
με χαμηλές επιδόσεις αναφορικά με το επίπεδο λεξιλογικής τους γνώσης στα
ελληνικά. Το γεγονός αυτό, μάλιστα, μπορεί να αποδοθεί ίσως στη μη σταθερή
έκθεσή τους στα ελληνικά ή να εξηγηθεί μέσα από το πρίσμα της θεωρίας των
οριακών επιπέδων, όπως φάνηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Τέλος, σε σχέση με τον
τελευταίο παράγοντα, φάνηκε ότι όταν οι μητέρες δεν εργάζονται και έχουν λιγότερα
χρόνια διαμονής στην Ελλάδα από τον πατέρα, τα δίγλωσσα παιδιά τους έχουν την
τάση να σημειώνουν χαμηλότερα επίπεδα λεξιλογικής γνώσης στα ελληνικά.
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Συνεχίζοντας με τον γλωσσικό τομέα «Φωνολογική επίγνωση», οι παράγοντες που
βρέθηκε ότι επιδρούν με κάποιον τρόπο στις επιδόσεις των δίγλωσσων παιδιών του
δείγματος ήταν τα επίπεδα διγραμματισμού των παιδιών και η συστηματικότητα
έκθεσης του παιδιού σε συμβάντα γραμματισμού στη μειονοτική στο σπίτι, το
νηπιαγωγείο στο οποίο φοιτούν τα παιδιά, η φοίτηση ή μη στο προνήπιο και η
ταυτόχρονη χρήση δύο γλωσσικών κωδίκων μέσα στο σπίτι.
Συγκεκριμένα, το υψηλό επίπεδο γραμματισμού και στις δύο γλώσσες και η
συστηματική μύηση σε πρακτικές γραμματισμού στη μειονοτική γλώσσα μέσα στο
οικογενειακό περιβάλλον επιδρά θετικά στα επίπεδα φωνολογική ενημερότητας.
Επίσης, τα δίγλωσσα παιδιά του δείγματος που φοιτούσαν στο ίδιο νηπιαγωγείο
φάνηκε να σημειώνουν όχι μόνο το ίδιο επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης, αλλά και
την ίδια ποσοστιαία θέση, γεγονός που αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο που
διαδραματίζει ο παράγοντας αυτός στις επιδόσεις των παιδιών. Ακόμα, παρόμοια με
την προηγούμενη γλωσσική περιοχή που μελετήθηκε, η φοίτηση στο προνήπιο
επέδρασε θετικά στις επιδόσεις των δίγλωσσών μας στη φωνολογία. Τέλος,
αναφορικά με την ταυτόχρονη χρήση δύο γλωσσικών κωδίκων μέσα στο σπίτι,
φάνηκε ότι η επίδραση της συνιστώσας αυτής είναι είτε αρνητική, είτε δεν είναι τόσο
ισχυρή στις περιπτώσεις των παιδιών που ανήκουν στα δύο ανώτερα επίπεδα
φωνολογικής επίγνωσης σε σύγκριση με την επίδραση των προηγούμενων
παραγόντων.
Σε σχέση με την πραγματολογία, αναδείχθηκαν ως σημαντικοί οι παράγοντες η χρήση
της Ελληνικής μέσα στο σπίτι, η εργασία ή μη της μητέρας σε συνδυασμό με τα
χρόνια παραμονής της στην Ελλάδα και το αν τα παιδιά προέρχονται από οικογένειες
μεικτού γάμου ή όχι.
Σύμφωνα με τον πρώτο παράγοντα, η χρήση της Ελληνικής φαίνεται να
διαδραματίζει θετικό ρόλο στα επίπεδα πραγματολογικής επάρκειας των παιδιών.
Ακόμα, στις περιπτώσεις των παιδιών που η μητέρα δεν εργαζόταν και είχε αρκετά
χρόνια παραμονής, διαπιστώθηκε θετική επίδραση στις επιδόσεις των δίγλωσσων
νηπίων και τέλος, η ύπαρξη ενός μεικτού γάμου επέδρασε επίσης θετικά στο επίπεδο
της πραγματολογίας των δίγλωσσων νηπίων.
Συνολικά, στη συγκεκριμένη εργασία φάνηκε ότι τα παιδιά από δίγλωσσα
περιβάλλοντα του δείγματος, ως προς τις περιοχές που μελετήθηκαν, παρουσίασαν
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κατά κύριο λόγο κίνδυνο για εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών στο Δημοτικό στη
λεξιλογική γνώση και φωνολογική επίγνωση. Αντίθετα, τα περισσότερα παιδιά του
δείγματος δεν παρουσίασαν κίνδυνο για δυσκολίες μάθησης στον τομέα
πραγματολογία.
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Παράρτημα – Δομημένη συνέντευξη προς γονείς
1. Πόσα παιδιά έχετε;
2. Πού γεννήθηκαν τα παιδιά σας;
Πατέρα

Μητέρα

Ηλικία
Επίπεδο Σπουδών (π.χ. Δημοτικό,
Γυμνάσιο, Λύκειο, Πανεπιστήμιο,
Μεταπτυχιακό)
Επάγγελμα
Μητρική γλώσσα
Χώρα που μεγαλώσατε
Χρόνια παραμονής στην Ελλάδα
Γλώσσες που καταλαβαίνετε
Γλώσσες που μιλάτε
Γλώσσες που γράφετε
Γλώσσες που διαβάζετε

3. Στο σπίτι τι γλώσσα/ γλώσσες μιλάτε;
 Αν μιλάτε και τις δύο γλώσσες στο σπίτι, τυχαίνει να τις χρησιμοποιείτε
και τις δύο ταυτόχρονα μέσα μία συζήτηση;
4. Πιο παλιά, πριν πάνε τα παιδιά σας στο σχολείο, ποια/ ες γλώσσες τούς
μιλούσατε;
5. Πόσο συχνά πάτε στη χώρα καταγωγής σας;
Λιγότερο από μια φορά στα δυο χρόνια___
Μια φορά στα δυο χρόνια__
Μια φορά τον χρόνο__
Δύο φορές το χρόνο__
Πιο συχνά__
6. Πόσο μένετε εκεί;)
Λίγες μέρες __
1-2 εβδομάδες __
1 μήνα __
2 μήνες __
Παραπάνω από 2 μήνες __
7. Ποια γλώσσα μιλάνε τα παιδιά σας εκεί;
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8. Τώρα που είστε στην Ελλάδα, μιλάτε με τους συγγενείς και τους φίλους σας
που βρίσκονται στη χώρα καταγωγής σας;
 Αν ναι, πόσο συχνά;
Λιγότερο από μία φορά τον μήνα__
Μία φορά το μήνα__
Μία φορά την εβδομάδα__
Μέρα παρά μέρα__
Κάθε μέρα__
9. Το παιδί σας που είναι στο νηπιαγωγείο, ακούει από κάπου αλλού την άλλη
γλώσσα (όχι τα ελληνικά); (π.χ. ίντερνετ, τηλεόραση, μουσική, από άλλες
οικογένειες που κάνετε παρέα)
 Αν ναι, από πού;
 Πόσο συχνά;
Λιγότερο από μία φορά τον μήνα__
Μία φορά το μήνα__
Μία φορά την εβδομάδα__
Μέρα παρά μέρα__
Κάθε μέρα__
Έχει πάει το παιδί σας προνήπιο;
10. Μπορεί να διαβάσει κάποια γράμματα ή λέξεις στα ελληνικά;
 Αν ναι, του τα δείχνετε εσείς ή προσπαθεί το παιδί από μόνο του;
Του τα δείχνουμε εμείς __
Από μόνο του__
Και τα δύο__
11. Έχει προσπαθήσει να γράψει κάτι στα ελληνικά;
 Αν ναι, εσείς το βοηθάτε;
12. Την άλλη γλώσσα (όχι τα ελληνικά) τη βλέπει κάπου γραμμένη;
 Αν ναι, συχνά ή σπάνια;
13. Μπορεί να διαβάσει κάποια γράμματα ή λέξεις στην άλλη γλώσσα (όχι τα
ελληνικά);
 Αν ναι, του τα δείχνετε εσείς ή προσπαθεί το παιδί από μόνο του;
Του τα δείχνουμε εμείς __ Από μόνο του__ Και τα δύο__
14. Έχει προσπαθήσει να γράψει κάτι στην άλλη γλώσσα (όχι τα ελληνικά);
 Αν ναι, εσείς το βοηθάτε;
15. Καταλαβαίνει το παιδί σας ότι εδώ γράφει ελληνικά και εκεί την άλλη
γλώσσα;
 Αν ναι, καταλαβαίνει τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των
γραμμάτων των δύο γλωσσών;
16. Κάθε πότε συναντιέστε με τη νηπιαγωγό;
Λιγότερο από μία φορά στους δύο μήνες __
Μία φορά στους δύο μήνες __
Μία φορά το μήνα __
Μία φορά την εβδομάδα __
Πιο συχνά από βδομάδα __
17. Πηγαίνετε μόνοι σας ή σας ζητάει η νηπιαγωγός;
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Μόνοι μας __

Μας ζητάει η νηπιαγωγός __

Και τα δύο__

18. Στις σχολικές γιορτές πηγαίνετε
Ποτέ__
Σπάνια __
Πού και πού__
Τις περισσότερες φορές __
Πάντα __
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