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Διδασκαλία των Μαθηματικών σε πολύγλωσσες τάξεις και ετερογλωσσία: Πώς 

διαφορετικοί λόγοι αποτυπώνονται στη διδασκαλία των Μαθηματικών στη σχολική 

τάξη. 

 

Περίληψη 

   Στη μελέτη αυτή ερευνώ ποιοι λόγοι (discourses) αποτυπώνονται και πώς οι μαθητές και οι 

εκπαιδευτικοί διαχειρίζονται την ετερογλωσσία
1
 σε πολύγλωσσες τάξεις των Μαθηματικών. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε γενικό Λύκειο της κεντρικής Θεσσαλονίκης σε μαθητές οι 

οποίοι είναι παιδιά μεταναστών που είτε έχουν γεννηθεί ή έχουν έρθει πρόσφατα στην 

Ελλάδα, και σε καθηγητές Μαθηματικών που διδάσκουν σε αυτά τα παιδιά. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί προτιμούν 

την ελληνική γλώσσα ως γλώσσα διδασκαλίας και μάθησης των Μαθηματικών.  Παρόλα 

αυτά, η διαφορετικότητα των γλωσσών μέσα στην τάξη, μερικές φορές δημιουργεί διλήμματα 

στους μαθητές αλλά και στους εκπαιδευτικούς, για τη γλώσσα που πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η διδασκαλία και η μάθηση των 

Μαθηματικών.  Εκείνο που φαίνεται να ενδιαφέρει περισσότερο, μαθητές αλλά  και 

εκπαιδευτικούς, είναι η μάθηση της ελληνικής γλώσσας και όχι η κατανόηση των 

μαθηματικών εννοιών. 

Λέξεις κλειδιά: πολύγλωσσες τάξεις, ετερογλωσσία, μετανάστες μαθητές, εναλλαγή 

γλωσσών, γλώσσα διδασκαλίας Μαθηματικών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ετερογλωσσία: Ο όρος ετερογλωσσία περιγράφει τη συνύπαρξη διακριτών ποικιλιών μέσα σε μία 

μόνο "γλώσσα". Είναι αυτό που εξασφαλίζει την υπεροχή του πλαισίου όπου εντάσσεται ένα κείμενο. 

Εκείνο το οποίο υπογραμμίζει η ετερογλωσσία, είναι ότι σε κάθε δεδομένη στιγμή, σε κάθε δεδομένο 

τόπο, θα υπάρχει ένα σύνολο συνθηκών –κοινωνικών, ιστορικών, περιβαλλοντικών— που θα 

εξασφαλίσει ότι μια λέξη που ειπώθηκε σε εκείνο τον τόπο και την εποχή εκείνη θα έχει μια σημασία 

διαφορετική από ό, τι θα είχε υπό οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες (Bakhtin, 1981). 
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Mathematics’ teaching in multilingual classrooms and heteroglossia
2
: How different 

discourses are depicted in Mathematics’ teaching in the classroom. 

Abstract 

In this study I explore which discourses are depicted and how teachers and learners cope with 

heteroglossia in multilingual mathematics classrooms. The survey was conducted in a 

mainstream high school in central Thessaloniki to students who are children of immigrants 

that either born or have recently come to Greece and Mathematics teachers who teach these 

children. The survey results show that both students and teachers prefer the Greek language as 

a language of teaching and learning of Mathematics, despite the diversity of languages 

involves internal conflicts to students and teachers. What seems to matter more, both students 

and teachers are learning the Greek language and not understanding of mathematical 

concepts. 

 

 Keywords: multilingual classrooms, heteroglossia, immigrant students, code switching, 

language of teaching mathematics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2 Heteroglossia: The term heteroglossia describes the coexistence of distinct varieties within a single "language". It 

is that which insures the primacy of context over text. At any given time, in any given place, there will be a set of 

conditions-social, historical, meteorological, physiological that will insure that a word uttered in that place and at 

that time will have a meaning different than it would have under any other conditions; all utterances are heteroglot 

in that they are functions of a matrix of forces practically impossible to recoup, and therefore impossible to 

resolve. Heteroglossia is as close a conceptualization as is possible of that locus where centripetal and centrifugal 

forces collide; as such, it is that which a systematic linguistics must always suppress (Bakhtin, 1981).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο
. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

“Language is not a neutral medium that passes freely and easily into the private property of 

the speaker’s intentions; it is populated –overpopulated– with the intentions of others. 

Expropriating it, forcing it to submit to one’s own intentions and accents, is a difficult and 

complicated process.” (Bakhtin 1981: 294) 

      

 

   1.1   Εισαγωγή 

   Η πρόθεση της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τους διαφορετικούς λόγους  

(discourses) που αποτυπώνονται στις πολύγλωσσες τάξεις κατά την διδασκαλία των 

Μαθηματικών. Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται η γλώσσα φανερώνει  ότι κάποιοι από 

τους συμμετέχοντες σε μια συζήτηση μπορεί να θεωρηθούν προνομιούχοι  με διάφορους 

τρόπους, ενώ άλλοι είναι πιθανό να βρεθούν στο περιθώριο (Barwell, 2015). 

   Από την εποχή των σχολείων της Βαβυλώνας ήδη, τα ιδρύματα εκπαίδευσης  

αντιμετώπιζαν το ζήτημα της γλωσσικής διαφορετικότητας. Παρόλα αυτά, ο τρόπος που την 

κατανοούσαν και την διαχειρίζονταν δεν ήταν πάντα ο ίδιος.  Τα σύγχρονα σχολεία φαίνεται 

πως καθοδηγούνται, τουλάχιστον στη ρητορική τους, να αντιμετωπίζουν αυτή την 

διαφορετικότητα σύμφωνα με όσα προστάζουν τα σύγχρονα ενδιαφέροντα για αμεροληψία 

και κοινωνική δικαιοσύνη (Radford, 2012).    

     Μελέτες των  Adler (2001), Khisty (1995) (όπως αναφ. στο Barwell, 2015) και  

Moschkovich (1999)  ρίχνουν φως στις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι 

δάσκαλοι όταν εργάζονται με μαθητές οι οποίοι χρησιμοποιούν διάφορες γλώσσες στην τάξη 

των Μαθηματικών. Οι περισσότερες έρευνες στη διδασκαλία και τη μάθηση των 

Μαθηματικών σε δίγλωσσες ή πολύγλωσσες τάξεις συμφωνούν για τη χρησιμότητα των 

μητρικών γλωσσών των μαθητών στη διδασκαλία και τη μάθηση των Μαθηματικών ως ένα 

απαραίτητο στήριγμα, καθώς οι μαθητές συνεχίζουν να αναπτύσσουν επάρκεια στη γλώσσα 

που γίνεται η διδασκαλία των Μαθηματικών, παράλληλα με την εκμάθηση των 

Μαθηματικών (Setati, 2003). 

    Η μελέτη των δίγλωσσων μαθητών στα Μαθηματικά χρειάζεται να ενημερώνεται από 

σύγχρονες θεωρίες μάθησης των Μαθηματικών όπως η δημιουργία νοημάτων (Lampert, 

1990, Schoenfeld, 1992, όπως αναφ. στο Moschkovich 2002), η ανάπτυξη 

κοινωνικομαθηματικών νορμών  (Cobb et al., 1993, όπως αναφ. στο Moschkovich 2002) και 

η μάθηση σε συμμετοχή σε μαθηματικές πρακτικές λόγου και επικοινωνίας στην τάξη. 

Περαιτέρω έρευνα σε πολύγλωσσες τάξεις πρέπει να αναλύσει πλαίσια που διερευνούν 

θέματα γλώσσας, φυλής, κοινωνικής τάξης και ισχύος από την οπτική του πώς 

δημιουργούνται οι διαφορές (της γλώσσας, της φυλής και της τάξης)  και ποιος είναι ο 

δυναμικός ρόλος της εξουσίας στην ενορχήστρωση αυτών των διαφορών. Ως εκ τούτου, η 

έρευνα χρειάζεται να εστιάσει στους μαθητές που μαθαίνουν Μαθηματικά σε μια γλώσσα 

που δεν είναι η μητρική τους και περιθωριοποιούνται σε ζητήματα που αφορούν γλωσσική, 

φυλετική και ταξική ταυτότητα.  Πιθανώς απαιτείται έρευνα για να ασχοληθεί με την 

αλληλεπίδραση της γλώσσας, της φυλής και των κοινωνικών ταξικών διαφορών στην τάξη 
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των Μαθηματικών και όχι με καθένα από αυτά (τη γλώσσα, τη φυλή ή τις κοινωνικές ταξικές 

διαφορές) ξεχωριστά (Setati & Planas, 2012). Άλλωστε, η διαφορετικότητα των γλωσσών 

που χρησιμοποιούνται στην τάξη των Μαθηματικών μπορεί να αποφέρει θετικά 

αποτελέσματα για τους μαθητές. Η Moschkovich (2010, όπως αναφ. στο Esquinca, 2012) 

σημειώνει πως «η έρευνα δεν έχει λάβει σοβαρά υπ όψιν ακόμη τα πιθανά πλεονεκτήματα της 

διγλωσσίας για τη μάθηση των Μαθηματικών». 

     Εξετάζοντας τα παραπάνω στοιχεία και αξιοποιώντας τις γνώσεις από την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία και την παρούσα μελέτη, οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Μαθηματικά σε 

πολύγλωσσες τάξεις θα κατανοήσουν την ανάγκη σχεδιασμού δραστηριοτήτων και 

παρεμβάσεων που θα βοηθήσουν τους πολύγλωσσους μαθητές να βελτιώσουν τις επιδόσεις 

τους στα Μαθηματικά και τη μαθηματική τους επικοινωνία.   Ο σκοπός της παρούσας 

ποιοτικής μελέτης είναι να περιγράψει τους διαφορετικούς λόγους που συναντώνται σε 

πολύγλωσσες τάξεις Μαθηματικών και τις προτιμήσεις σχετικά με τη γλώσσα διδασκαλίας, 

μαθητών και καθηγητών Μαθηματικών σε Λύκειο του κέντρου της Θεσσαλονίκης.     

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

   Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η γλώσσα είναι σημαντική στη μάθηση και τη σκέψη και πως η 

ικανότητα της μαθηματικής επικοινωνίας είναι βασική στη μάθηση και τη διδασκαλία των 

σχολικών Μαθηματικών. Εκείνο το οποίο βρίσκεται υπό διαρκή συζήτηση και έρευνα είναι 

ποια γλώσσα είναι η καταλληλότερη για τη μάθηση ενός μαθήματος όπως τα Μαθηματικά, 

ειδικά σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα (Setati, 2008).  

       1.2  Πολύγλωσσες και δίγλωσσες τάξεις  

   Κατά τον Barwell (2015), πολύγλωσση (multilingual) είναι η τάξη όπου οποιοσδήποτε από 

τους  συμμετέχοντες χρησιμοποιεί περισσότερες από μία γλώσσες στην καθημερινότητά του.   

Ο παραπάνω ορισμός συμπεριλαμβάνει και τις τάξεις οι οποίες κοινώς αναφέρονται ως 

δίγλωσσες (bilingual) ή τάξεις δεύτερης γλώσσας (second language classrooms), αλλά και 

εκείνες στις οποίες οι γλώσσες ορισμένων από τους μαθητές δε χρησιμοποιούνται ή δεν 

αναγνωρίζονται επίσημα. Αυτός ο ορισμός ακολουθεί κοινωνικο-γλωσσικές οπτικές που 

προκαλούν αυστηρούς διαχωρισμούς ανάμεσα σε γλώσσες ή γλωσσικές καταστάσεις 

(Makoni & Pennycook, 2007, όπως αναφ. στο Barwell, 2015).  

   Στο πλαίσιο της μαθηματικής εκπαίδευσης, ο όρος διγλωσσία αναφέρεται σε κάποιον ο 

οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερα από ένα από τα γλωσσικά του ρεπερτόρια 

κατά τη διάρκεια μαθηματικών συζητήσεων ή όταν εκτελεί αριθμητικούς υπολογισμούς 

(Moschkovich, 2007, Moschkovich, 2010, όπως αναφ. στο Farsani, 2014). 

   Σε τάξεις όπως οι παραπάνω, αλλά και σε κάθε τάξη, η γλώσσα δεν συνιστά απλά ένα μέσο 

επικοινωνίας ή ένα εργαλείο σκέψης. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στη διδασκαλία μπορεί 

να επηρεάσει την επίδοση των μαθητών, διευκολύνοντας κάποιους από αυτούς  και 

ταυτόχρονα, περιθωριοποιώντας κάποιους άλλους ως προς τη μάθηση των Μαθηματικών.  

Τέτοιες επιρροές είναι πολλές φορές συστηματικές και αντικατοπτρίζουν ευρύτερες 

κοινωνικές καταστάσεις , όπως είναι ο ρατσισμός ή η κοινωνική κατηγοριοποίηση. Ο 

Barwell, αναφέρεται στις επιρροές αυτές  ως την κοινωνικο-πολιτική διάσταση της γλώσσας. 

Κι ενώ η έρευνα έχει αναγνωρίσει την σημασία αυτής της διάστασης της γλώσσας, οι 

επιπτώσεις της στην αλληλεπίδραση μέσα στην τάξη των Μαθηματικών είναι ελάχιστα 

κατανοητές. Ήδη η έρευνα σχετικά με την αλληλεπίδραση στις πολύγλωσσες τάξεις των 

Μαθηματικών χρονολογείται από τη δεκαετία του ΄90 τουλάχιστον (Barwell, 2015). 
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   Οι αίθουσες διδασκαλίας των Μαθηματικών είναι μέρη όπου συναντώνται διαφορετικές 

φωνές, οπτικές και ιδέες. Αυτές οι διαφορές γίνονται ακόμα πιο ορατές όταν το αντικείμενο 

της διαφορετικότητας είναι η γλώσσα. Ο Barwell (2012), υιοθετεί την έννοια της 

ετερογλωσσίας του Bakhtin, για να διερευνήσει τις συγκρούσεις (tensions) που 

αναπτύσσονται σε  πολύγλωσσες  τάξεις. Μελετά τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τη 

διδασκαλία και τη μάθηση των Μαθηματικών καθώς και τη σχέση που μπορεί να έχουν με 

την αμερόληπτη, ως προς τους μαθητές, διδασκαλία των Μαθηματικών, δηλαδή να μην 

ευνοούνται κάποιοι και κάποιοι άλλοι να αδικούνται(Radford, 2012). 

1.3  Bakhtin  και γλώσσα 

   Η θεωρία του Bakhtin (1984) για τη γλώσσα βρίσκεται σε ασυμφωνία με τις περισσότερες 

θεωρίες για τη γλώσσα που έχουν αναπτυχθεί στη δυτική παράδοση, π.χ. την εμπειρικιστική 

(empiricist) θεωρία του Locke ή την ορθολογιστική του Leibniz, δύο απόψεις παρότι 

διαφορετικές, μοιράζονται ωστόσο μια κοινή ατομικιστική αρχή: ότι η γλώσσα, κατά κάποιον 

τρόπο, εμπεριέχεται μέσα στο άτομο. 

   Για τον Bakhtin,  η γλώσσα δεν είναι μέσα στο άτομο. Η γλώσσα προηγείται του ατόμου. 

Είναι ιστορική, κοινωνική, πολιτισμική και αντί να είναι κάτι το φυσικό, βρίσκεται εξ αρχής  

μέσα σε ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο. Γενικά, η γλώσσα λειτουργεί ως ρυθμιστής 

διαφορών στις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αρένες της κουλτούρας. Επιπλέον, η 

γλώσσα αποτελείται από τα υποκείμενά της, των οποίων η υποκειμενική ύπαρξη μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μόνο δια μέσω αυτής και των κοσμοθεωριών που μεταφέρει. Για να δώσει 

έμφαση στο γεγονός ότι η γλώσσα πάντα δηλώνει συγκεκριμένες κοσμοθεωρίες— γεγονός 

που την καθιστά κάτι πολύ περισσότερο από ένα τυπικό μέσο επικοινωνίας –ο Bakhtin και οι 

συνεργάτες του αναφέρονται στον όρο ιδεολογία (ideologya), όχι ως ένα απλό σύστημα 

ιδεών, αλλά ως μια κοινωνικό-πολιτισμική ανθρώπινη δραστηριότητα (Vološinov, 1973). 

Όλα τα σύμβολα, μεταξύ των οποίων και η γλώσσα, υφίστανται μέσα στη σφαίρα ενός υπερ-

συμβολικού πολιτισμικού άξονα (τον άξονα της ιδεολογίας). Η μαθηματική γλώσσα και ιδέες 

δεν αποτελούν εξαίρεση. 

1.4 Ετερότητα (Alterity) 

   Υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό στην θεωρία του Bakhtin σχετικά με το ότι η γλώσσα πρέπει 

να λαμβάνεται υπ όψιν υπό την ευρύτερη έννοια της πολυπολυτισμικότητας και της 

πολυγλωσσίας. Και αυτό είναι το ζήτημα για την ετερότητα (alterity), εκεί όπου ο ‘Άλλος’ 

έρχεται στην κατάσταση του ‘Εγώ’. Ο Bakhtin λεει : 

Όλα αυτά που με αγγίζουν –ξεκινώντας από το όνομα μου και διαπερνώντας τη συναίσθησή 

μου— προέρχονται από τον έξω κόσμο, από τα στόματα των άλλων … με τον δικό τους τόνο, τη 

δική τους συγκινητική τονικότητα και τις δικές τους αξίες. Κατ’ αρχήν έχω συνείδηση του 

εαυτού μου μέσω των άλλων: αυτοί μου δίνουν τις λέξεις, τη μορφή και την τονικότητα που 

συνιστούν την πρώτη εικόνα του εαυτού μου… Ακριβώς όπως το σώμα είναι αρχικά 

σχηματισμένο μέσα στη μήτρα της μητέρας (μέσα στο σώμα της), έτσι και η ανθρώπινη 

συνείδηση ξυπνά περιτριγυρισμένη από τις συνειδήσεις των άλλων (Bakhtin 1984: 357). 

   Η άποψη του Bakhtin για τον Άλλο, είναι εξαιρετικά σημαντική για την κατανόηση της 

πολυγλωσσίας στην τάξη. Ο Άλλος δεν είναι ένα αντικείμενο ή κάποιο σπάνιο είδος 

ανθρώπου, αλλά κάποιος ο οποίος, μέσα από τη γλώσσα και την ιδεολογία του, συνιστά 

εμένα ως άτομο —κάποιος που με βοηθά να βγω έξω από τον ταυτολογικό περιορισμένο 

χώρο μου (Radford, 2012). 
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    Στη διαλογικότητα, η ικανότητα να έχει κανείς συνείδηση, στηρίζεται στην ετερότητα. Η 

ετερότητα δεν αποτελεί διαλεκτική αλλοτρίωση οδηγούμενη προς μια αφομοίωση που θα της 

προσδώσει ενιαία ταυτότητα σε ένα υψηλότερο επίπεδο συνείδησης, αλλά αντίθετα, στη 

διαλογικότητα, η συνείδηση είναι ετερότητα. Οι όροι ο «εαυτός» και ο «άλλος», κυριαρχούν 

στα μπαχτινικά σενάρια. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι ορίζουν στην ουσία ένα δράμα που 

περιλαμβάνει περισσότερους τους ενός ηθοποιούς.  Για τον Bakhtin ο «εαυτός» δεν αποτελεί 

μια αυτάρκη κατασκευή. Στην εποχή του, η πεποίθηση, ότι το υποκείμενο, αποτελεί πηγή 

βεβαιότητας, είτε αυτό ονομάζεται θεός, είτε ψυχή, είτε συγγραφέας, είτε ακόμη εαυτός, έχει 

υποχωρήσει, καθώς η αποδοχή όλων εκείνων των πραγμάτων που κινούνται στη σφαίρα της 

υπέρβασης και του απρόσωπου την έχει ξεπεράσει. Πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι για τον 

Bakhtin, ο «εαυτός» είναι διαλογικός, ορίζει μια θεμελιώδη σχέση που ως τέτοια, μας βοηθά 

να κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας και των άλλων σχέσεων, της σχέσης δηλαδή, 

σημαίνοντος/ σημαινόμενου, κειμένου/ συγκειμένου, συστήματος/ ιστορίας, ρητορικής/ 

γλώσσας και ομιλίας/γραφής. Οι σχέσεις αυτές, εκλαμβάνονται όχι ως δυαδικές αντιθέσεις, 

αλλά ως ασύμμετροι δυισμοί. Για τον Bakhtin, κλειδί της κατανόησης αυτών των στεγανών 

δυισμών θεωρείται ο διάλογος ανάμεσα στον Εαυτό και τον Άλλο (Αυγερινού, 2016). 

1.5  Ετερογλωσσία και ενοποιητική γλώσσα 

   Ο Bakhtin (1981), εισήγαγε τον όρο της ενοποιητικής γλώσσας (unitary language), μιας 

γλώσσας που είναι συναφής και ενοποιημένη. Πρόκειται για μια θεωρητική δομή, καθώς η 

γλώσσα δεν είναι έμφυτα ενοποιητική που στόχος της είναι να καταστήσει κατανοητές 

κάποιες έννοιες. Είναι η θεωρητική έκφραση των ιστορικών διαδικασιών της γλωσσολογικής 

ενοποίησης και συγκέντρωσης, μια έκφραση των κεντρομόλων δυνάμεων της γλώσσας. Η 

ενοποιητική γλώσσα δεν είναι κάτι δεδομένο, αλλά κάτι που συνεχώς αλλάζει και βρίσκεται 

πάντα απέναντι στην πραγματικότητα της ετερογλωσσίας. Είναι ένα σύστημα 

γλωσσολογικών νορμών, οι οποίες  όμως, δεν αποτελούν μια θεωρητική  προσταγή, αλλά 

μάλλον τις γεννητικές δυνάμεις της γλωσσολογικής ζωής, δυνάμεις που πασχίζουν να 

νικήσουν την ετερογλωσσία του λόγου, δυνάμεις που ενώνουν και συγκεντρώνουν την 

λεκτική– ιδεολογική σκέψη, δημιουργώντας στον ετερογλωσσικό εθνικό λόγο το σταθερό 

γλωσσολογικό πυρήνα μιας επίσημα αναγνωρισμένης λόγιας γλώσσας,  ή εναλλακτικά 

υπερασπίζοντας μια ήδη μορφοποιημένη γλώσσα υπό την πίεση της αυξανόμενης 

ετερογλωσσίας (Bakhtin, 1981). 

Σε κάθε δεδομένη στιγμή της εξέλιξής της, η γλώσσα στρωματοποιείται όχι μόνο σε 

γλωσσολογικές διαλέκτους με την αυστηρή έννοια της λέξης […] αλλά και […] σε γλώσσες που 

είναι κοινωνικο-ιδεολογικές: γλώσσες κοινωνικών ομάδων, «επαγγελματικές» γλώσσες  και 

γλώσσες «του γένους», γλώσσες γενεών και ούτω καθεξής (Bakhtin 1981: 271-272). 

 

   Ο λόγος αναγκαστικά περιέχει «την κοινωνική πολυμορφία των τύπων της ομιλίας» 

(Bakhtin 1981: 263). Η γλώσσα στη χρήση της είναι εκ φύσεως πολυποίκιλη και ρευστή. 

Αναπτύσσεται συνεχώς όχι μόνο γλωσσολογικά, αλλά και κοινωνικο-ιδεολογικά. Έτσι, 

μπορούμε να εντοπίσουμε στη γλώσσα συγκεκριμένες εκφράσεις που αντανακλούν 

πολλαπλά κοινωνικά στρώματα. Αναγκαστικά υπάρχει κοινωνική ποικιλία των μορφών 

ομιλίας, για τις οποίες ο  Bakhtin εισήγαγε τον όρο ετερογλωσσία (Barwell, 2012). Η 

ετερογλωσσία αναφέρεται στην ταυτόχρονη χρήση διαφορετικών μορφών ή συμβόλων 

έκφρασης και στις συγκρούσεις μεταξύ αυτών, με βάση τις κοινωνικοιστορικές συνδέσεις 

που κουβαλούν. Είναι τα πολλαπλά πρότυπα που προκύπτουν μέσα στη γλώσσα και τα οποία 
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μπορούν να συσχετιστούν με κάποια ομάδα ανθρώπων, μια κατάσταση, μια δραστηριότητα ή 

άλλους κοινωνικούς σχηματισμούς. Δύο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να έχουμε υπ όψιν 

όταν μελετούμε πολύγλωσσα ή δίγλωσσα σχολικά περιβάλλοντα είναι: Αρχικά, η μεγάλη 

ποικιλομορφία των γλωσσών, που επικαλύπτουν η μία την άλλη. Η γλώσσα των 

εκπαιδευτικών, η γλώσσα των Μαθηματικών και η γλώσσα μιας περιοχής μπορεί να 

εμφανίζονται ταυτόχρονα στην ίδια έκφραση. Επιπλέον, οι διακρίσεις μεταξύ των τύπων του 

λόγου στους οποίους αναφέρεται ο Bakhtin, που δημιουργούνται μέσα σε αυτά τα 

περιβάλλοντα, δεν είναι δεδομένες. Έτσι, αυτό μου μετράει ως προφορά, ως «λόγος του 

δασκάλου», ή ακόμα και ως γλώσσα, είναι εκείνη που παράγεται στην κάθε τοπική κοινωνία 

(Bailey, 2007).  

1.6  Η ενοποιητική γλώσσα και η ετερογλωσσία εσωκλείουν δυνάμεις αντίθετες. 

   Κατά τον Bakhtin, οι δύο έννοιες της γλώσσας—η ενοποιητική γλώσσα και η 

ετερογλωσσία— βρίσκονται σε μια συνεχή πάλη, που χαρακτηρίζεται από κεντρομόλες και 

φυγόκεντρες δυνάμεις. Ο Duranti (1998) εξηγεί τους δύο αυτούς όρους ως εξής: 

Οι κεντρομόλες δυνάμεις εμπεριέχουν τις πολιτικές δυνάμεις καθώς και δυνάμεις του σχολείου 

που προσπαθούν να επιβάλλουν μια ποικιλία κωδίκων […]Είναι κεντρομόλες γιατί 

προσπαθούν να αναγκάσουν τους ομιλούντες να υιοθετήσουν μια ενιαία γλωσσολογική 

ταυτότητα. Αντίθετα, οι φυγόκεντρες δυνάμεις ωθούν τους ομιλούντες μακριά από ένα κοινό 

κέντρο και προς τη διαφορετικότητα. Αυτές είναι οι δυνάμεις που τείνουν να αντιπροσωπεύουν 

(γεωγραφικά, αριθμητικά, οικονομικά και μεταφορικά) τους ανθρώπους της περιφέρειας του 

κοινωνικού συστήματος (Duranti, 1998: 76). 

   Η πάλη μεταξύ των συνόλων αυτών των δύο δυνάμεων υφίσταται κάθε φορά που μιλάμε 

και, πολύ περισσότερο,  δίνει μορφή σε αυτό που λέμε: 

Κάθε συγκεκριμένη έκφραση ενός αντικειμένου ομιλίας είναι ένα σημείο όπου ασκήθηκαν 

φυγόκεντρες και κεντρομόλες δυνάμεις. Οι διαδικασίες συγκέντρωσης και αποκέντρωσης, 

ενοποίησης και διαφοροποίησης, εμπεριέχονται στο λόγο. Ο λόγος  ανταποκρίνεται όχι μόνο 

στις απαιτήσεις της ίδιας του της  γλώσσας ως εξατομικευμένη εφαρμογή της πράξης της 

ομιλίας, αλλά  και στις απαιτήσεις της ετερογλωσσίας. Στην πραγματικότητα, είναι ένας ενεργός 

συμμετέχοντας σε μια τέτοια ποικιλομορφία της ομιλίας. Και αυτή η ενεργός συμμετοχή κάθε 

έκφρασης στη ζώσα ετερογλωσσία καθορίζει το γλωσσολογικό προφίλ και στυλ της έκφρασης 

σε ένα βαθμό όχι μικρότερο από τη συμπερίληψή του σε οποιοδήποτε τυπικό  συγκεντρωτικό 

σύστημα μιας ενοποιητικής γλώσσας (Bakhtin 1981: 272).  

   Ο Barwell, βλέπει την τάξη, από την οπτική του Bakhtin, ως βυθισμένη στη δυναμική των 

ενοποιητικών και αποκλινουσών «δυνάμεων». Οι ενοποιητικές (ή κεντρομόλες) δυνάμεις 

τείνουν προς την ενοποίηση της γλώσσας και συχνά συνδέονται με τον εννοιολογικό, 

πολιτισμικό και πολιτικό συγκεντρωτισμό. Οι αποκλίνουσες (ή φυγόκεντρες) δυνάμεις 

πιέζουν προς την ποικιλομορφία και συχνά σχετίζονται με την πολιτισμική, πολιτική και 

οικονομική κατάσταση των ομιλητών (Radford, 2012). Υπάρχει λοιπόν μια αντίθεση 

ανάμεσα στις ενοποιητικές και τις διαφοροποιητικές δυνάμεις της γλώσσας που επεκτείνεται 

και στην τάξη των Μαθηματικών. Αυτή η «αντίθεση» παρουσιάζεται ως σύγκρουση (tension) 

μεταξύ της ομοιομορφίας και της διαφορετικότητας. 

   Ο Barwell, σε μελέτη του (2012) έθεσε τα εξής ερευνητικά ερωτήματα:  
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 Πώς εμφανίζεται η γλωσσολογική ή η πολιτισμική  διαφορετικότητα στις τάξεις των 

Μαθηματικών;  

 Πως αυτή η διαφορετικότητα επηρεάζει τη διδασκαλία ή τη μάθηση των 

Μαθηματικών;  

 Και ποια η σημασία της για την αμεροληψία μέσα στην τάξη των Μαθηματικών;  

Μέσα από προσωπική του εμπειρία διδασκαλίας  σε τάξεις στον Καναδά, το Πακιστάν και 

την Αγγλία, παρουσιάζονται τεσσάρων ειδών συγκρούσεις (tensions), καθεμία από τις  οποίες 

εσωκλείει τον ενοποιητικό πόλο και τον πόλο της ετερογλωσσίας. Κάθε μαθητής εκφράζεται 

με το δικό του τρόπο και τη δική του γλώσσα ως προς τα Μαθηματικά. Οι επιδόσεις των 

μαθητών είναι ανάλογες της επάρκειας της γλώσσας που χρησιμοποιείται στην τάξη. Οι 

τέσσερις συγκρούσεις που παρουσιάζει ο Barwell, μπορεί να έχουν διαφορετικά 

αποτελέσματα σε κάθε μαθητή, όμως όλοι βιώνουν τις αντιθέσεις μεταξύ των κεντρομόλων 

και των φυγόκεντρων δυνάμεων. Η βασική σύγκρουση είναι εκείνη μεταξύ της γλώσσας και 

των Μαθηματικών, η οποία χωρίζεται σε επιμέρους συγκρούσεις που εντοπίζεται ανάμεσα: 

1. Στη γλώσσα του σχολείου και τη γλώσσα του σπιτιού των μαθητών 
2. Στην επίσημη και την ανεπίσημη γλώσσα των Μαθηματικών 
3. Στην πολιτική του σχολείου και την πρακτική μέσα στην τάξη 
4. Της γλώσσας για τα Μαθηματικά και της γλώσσας για τον ευρύτερο κόσμο.   

1.7  Σύγκρουση μεταξύ Γλώσσας και Μαθηματικών 

   Η σύγκρουση που υφίσταται στις πολύγλωσσες τάξεις των Μαθηματικών είναι βασικά 

σύγκρουση μεταξύ της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Αυτή η σύγκρουση που παρουσιάζει 

ο Barwell μέσα από ένα παράδειγμα της Halai (2009, όπως αναφ. στο Barwell, 2010), αφορά 

κυρίως τους εκπαιδευτικούς και είναι εκείνη μεταξύ της εκμάθησης και της διδασκαλίας της 

Γλώσσας και των Μαθηματικών. Στο παράδειγμα της Halai, οι μαθητές συζητούν για τη 

γλώσσα της ερώτησης. Εκείνο που τους απασχολεί δεν είναι να κατανοήσουν την ερώτηση κι 

έπειτα τα Μαθηματικά, αλλά το γεγονός ότι η γλώσσα στην οποία θα γίνει η ερώτηση θα 

καθορίσει και τα Μαθηματικά που θα κάνουν. Η προσοχή στη γλώσσα, επομένως, σχετίζεται 

και συνεισφέρει στη μαθηματική σκέψη και κατανόηση. Τέτοια προσοχή ωστόσο, ίσως να 

μην είναι πάντα παραγωγική. Σε μερικές περιπτώσεις η επικέντρωση στη γλώσσα μπορεί να 

εμποδίσει τη μαθηματική σκέψη, ιδιαίτερα αν τα γλωσσολογικά χαρακτηριστικά της 

ερώτησης δεν είναι μαθηματικά σημαντικά (Adler, 2001, Halai, 2009, όπως αναφ. στο 

Barwell, 2010).  

1.7.1 Το μοντέλο Pirie-Kieren 

    Από το 1987, οι Pirie και Kieren είχαν δείξει ενδιαφέρον για τη διερεύνηση της 

«διαδικασίας της μάθησης» (process of understanding) ως έναν εναλλακτικό τρόπο θεώρησης 

της μαθηματικής κατανόησης, ως κάτι το «μονίμως υπό κατασκευή» (Kieren, Pirie & Reid, 

1994: 49, όπως αναφ. στο Manu, 2005). Το θεωρητικό αυτό μοντέλο, αναπτύχθηκε ως μια 

θεωρία για την ανάπτυξη της μαθηματικής κατανόησης ενός συγκεκριμένου θέματος, από ένα 

συγκεκριμένο άτομο, κατά την πάροδο των χρόνων. Σύμφωνα με αυτή, οχτώ πιθανά επίπεδα 

κατανόησης είναι εφικτά μέσω τυπικών ή μη τυπικών δράσεων του ατόμου αυτού και για το 

θέμα αυτό και ξεκινώντας από το πιο εσωτερικό, αυτά είναι: αρχέγονη γνώση (primitive 

knowing), οπτικοποίηση (image making), κτήση εικόνας (image having),  παρατήρηση 

ιδιοτήτων (property noticing), διατύπωση (formalizing), παρατηρητικότητα (observing), 

κατασκευή (structuring), και εφευρετικότητα (inventising).  Κάθε επίπεδο βρίσκεται μέσα σε 
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όλα τα κεκτημένα επίπεδα και, με εξαίρεση την αρχέγονη γνώση, καθένα εμπεριέχει όλα τα 

προηγούμενα. Έτσι, η ανάπτυξη της μαθηματικής κατανόησης παρατηρείται ως συνεχής -

πίσω και εμπρός- κίνηση διαμέσου αυτών των επιπέδων κατανόησης, ως ατομικές 

αντανακλάσεις και επαναδομήσεις της τρέχουσας γνώσης. 

   Ο Manu (2005) προσπάθησε να θεωρήσει τη γλώσσα ως έναν τρόπο που θα βοηθήσει στην 

ανάπτυξη της κατανόησης των Μαθηματικών και να εξετάσει μέσα στο δίγλωσσο 

περιβάλλον τη λεπτή σχέση μεταξύ της μεταβολής της γλώσσας και της ανάπτυξης της 

μαθηματικής κατανόησης, βασιζόμενος στη θεωρία των Pirie-Kieren.  

   Στη μελέτη του αναλύθηκαν δεδομένα βιντεοσκόπησης από μαθητές στην Tonga,  που 

βρίσκεται στο Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, κοντά στην Αυστραλία. Εκεί, η γλώσσα που 

χρησιμοποιείται για τα Μαθηματικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι η κυρίαρχη γγλική. 

Τέτοιες κυρίαρχες γλώσσες θεωρούνται πως έχουν «ανώτερα» μαθηματικά λεξιλόγια 

συγκριτικά με τις εγχώριες γλώσσες. Οι μαθητές όμως αυτοί, που είναι δίγλωσσοι, προτιμούν 

να μαθαίνουν και να συζητούν για τα μαθηματικά στη δική τους γλώσσα, κυρίως γιατί δεν 

γνωρίζουν αρκετά τη γλώσσα της διδασκαλίας, αλλά και οι εκπαιδευτικοί εναλλάσσουν τις 

γλώσσες κατά το μαθηματικό λόγο, όπως κάνουν και οι μαθητές. 

   Σκοπός της μελέτης, ήταν μέσα από το μοντέλο Pierie-Kieren, η ανάδειξη μιας τεχνικής 

που ιχνηλατεί την ανάπτυξη της κατανόησης των δύο μαθητών στα «μοτίβα». Δύο 

τονγκανέζοι δίγλωσσοι μαθητές 13 και 14 ετών εργάστηκαν μαζί ως ομάδα (χωρίς την 

παρουσία κάποιου εξωτερικού παρατηρητή). Τα «συγκεκριμένα άτομα» στην μελέτη αυτή, 

είναι οι δύο παραπάνω μαθητές και το «συγκεκριμένο θέμα» είναι τα μοτίβα. Ταυτόχρονα, η 

ανάλυση επικεντρώθηκε στη χρήση της γλώσσας των μαθητών και ειδικότερα στο ρόλο που 

παίζει η μητρική τους γλώσσα.  

     Οι μαθητές είχαν να κατασκευάσουν και να σχεδιάσουν διαγράμματα, να τα συγκρίνουν 

και αργότερα να συζητήσουν και να κάνουν προβλέψεις. Το αποτέλεσμα της μελέτης έδειξε 

ότι το επίπεδο κατανόησης των μαθητών έφτασε μέχρι τη διατύπωση (formalizing) και αυτό 

επιτεύχθηκε και με τη βοήθεια της δικής τους γλώσσας. Σε πολλά σημεία δυσκολεύτηκαν να 

βρουν αντίστοιχη λέξη στα αγγλικά, όπως έγινε, για παράδειγμα με τη λέξη «περιττός 

αριθμός». Συχνά διάβαζαν τις οδηγίες ξανά και ξανά για να τις μεταφράσουν στη γλώσσα 

τους και να προχωρήσουν. Η εναλλαγή της γλώσσας (code switching) που χρησιμοποιήθηκε 

κατά κόρον, είναι ένα μοναδικό χαρακτηριστικό κάθε δίγλωσσης κατάστασης και 

περιγράφεται από τον Baker (1993) ως ο τρόπος με τον οποίο τα δίγλωσσα  άτομα 

εναλλάσσονται ανάμεσα σε δύο γλώσσες, με λέξεις, φράσεις, ή προτάσεις.  

   Η ανάλυση αυτή έδειξε την ισχύ της θεωρίας των Pirie- Kieren ως εργαλείο παρατήρησης 

όχι μόνο στις μονόγλωσσες αλλά και στις δίγλωσσες καταστάσεις. Ως αποτέλεσμα, 

αναδύθηκαν τέσσερις συγκεκριμένες σχέσεις μεταξύ της εναλλαγής της γλώσσας και της 

ανάπτυξης της μαθηματικής κατανόησης: 

1. Η εναλλαγή της γλώσσας μπορεί να συμβαίνει ακόμα κι αν δεν υπάρχει ανάπτυξη της 

μαθηματικής κατανόησης. 

2. Η ανάπτυξη της μαθηματικής κατανόησης μπορεί να συμβεί κατά την απουσία της εναλλαγής 

της γλώσσας. 

3. Η εναλλαγή της γλώσσας μπορεί να καταστήσει ικανή την ανάπτυξη της μαθηματικής 

κατανόησης.  

4. Η ανάπτυξη της μαθηματικής κατανόησης μπορεί να προκαλέσει την εναλλαγή της γλώσσας. 
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   Από τη μια πλευρά, η ικανότητα ενός δίγλωσσου μαθητή να εκφράσει τη μαθηματική του 

κατανόηση μέσω της εναλλαγής της γλώσσας προέρχεται από την ιδιαίτερη δίγλωσση 

ικανότητά του, η οποία, σύμφωνα με τις Pirie και Kieren, είναι μέρος της αρχέγονης γνώσης 

του μαθητή που κουβαλάει μέσα στην εργασία.   

   Από την άλλη πλευρά όμως, οι δύο μαθητές της ανάλυσης προοδεύουν στην κατανόηση 

του θέματος «μοτίβο» χωρίς να είναι απαραίτητη η εναλλαγή της γλώσσας. Αυτό το εύρημα 

προκαλεί την υπόθεση ότι οι δίγλωσσοι μαθητές δυσκολεύονται στα Μαθηματικά 

περισσότερο όταν η γλώσσα της διδασκαλίας είναι η δεύτερή τους, με αποτέλεσμα να είναι 

σε μειονεκτικότερη θέση στα μαθηματικά, σε σχέση με τους μονόγλωσσους μαθητές. Η 

μαθηματική κατανόηση λοιπόν έχει να κάνει περισσότερο με τις ιδέες και τις εικόνες παρά με 

τις λέξεις (Lakoff & Núñez, 2000). Επίσης, οι δύο μαθητές προχώρησαν στην ανάπτυξη της 

μαθηματικής τους κατανόησης χωρίς να χρειάζονται να χρησιμοποιήσουν την αγγλική 

γλώσσα. Αντίθετα κατέφυγαν στην μητρική τους γλώσσα καθώς εργάζονταν και σκέφτονταν 

μαθηματικά. Αυτή η παρατήρηση διαψεύδει δύο αφελείς ισχυρισμούς: πρώτον ότι η μητρική 

γλώσσα των δίγλωσσων μαθητών είναι άσχετη με την μαθηματική τους κατανόηση και 

δεύτερον ότι η εκμάθηση της εγχώριας (της μητρικής τους) γλώσσας είναι επιζήμια για την 

εκπαίδευση των μαθητών. Τέλος, το γεγονός ότι ένας από τους  μαθητές δεν θυμόταν τον όρο 

«περιττός αριθμός» δεν εμπόδισε την μαθηματική του κατανόηση ή την  κατανόηση του 

συγκεκριμένου θέματος διδασκαλίας. Όλα τα παραπάνω, εξηγούν γιατί οι δίγλωσσοι μαθητές 

στην Tonga δεν χρειάζεται να γνωρίζουν καλά την δεύτερή τους γλώσσα, την επίσημη 

γλώσσα διδασκαλίας, για να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα μαθηματικά. Παρόλα αυτά 

όμως, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι οι μαθητές που δεν εκφράζονται με τις σωστές 

μαθηματικές λέξεις (της γλώσσας διδασκαλίας) δεν έχουν και αρκετή μαθηματική 

κατανόηση.    

   Εν κατακλείδι, υπάρχει ένα δίλημμα στις δίγλωσσες τάξεις των Μαθηματικών ανάμεσα στη 

«διδασκαλία της γλώσσας » και τη «διδασκαλία των Μαθηματικών»  (Adler, 1998). Σε μια 

δίγλωσση κατάσταση, αν ο σκοπός της διδασκαλίας είναι τα Μαθηματικά, τότε η εστίαση θα 

πρέπει να γίνει στις ιδέες, στις έννοιες και στις εικόνες, ενώ οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

γνωρίζουν την κατάλληλη χρήση της μαθηματικής γλώσσας, της τεχνολογίας και τις 

συμβάσεις που είναι απαραίτητες στην τάξη των Μαθηματικών. 

1.7.2  Ορατότητα και αορατότητα (Visibility and invisibility) 

   Οι Lave & Wenger  υποστηρίζουν ότι η πρόσβαση σε μια δραστηριότητα σχετίζεται με την 

ορατότητα ή διαφάνεια (visibility) και την αορατότητα (invisibility) των πηγών της:  

Η αορατότητα βρίσκεται στο σχηματισμό της μη προβληματικής ερμηνείας και ένταξης στη 

δραστηριότητα, και η διαφάνεια βρίσκεται στο σχηματισμό της εκτεταμένης πρόσβασης στις 

πληροφορίες. Δεν πρόκειται για διχοτόμο διάκριση, καθώς αυτά τα δύο σημαντικά 

χαρακτηριστικά βρίσκονται σε μια σύνθετη αλληλεπίδραση και η σχέση τους  είναι ταυτόχρονα 

συγκρουσιακή και συνεργατική (Lave & Wenger,1991: 103, όπως αναφ. στο Setati et al., 

2008). 

      Για να είναι χρήσιμη η γλώσσα στην τάξη πρέπει να είναι ταυτόχρονα ορατή  και αόρατη. 

Ορατή για να είναι ξεκάθαρα φανερή και κατανοητή από όλους και αόρατη για να μην 

αποσπά την προσοχή των μαθητών από το μαθηματικό έργο κατά την συζήτηση, αλλά να 

διευκολύνει την μάθησή τους. Είναι όπως η χρήση της τεχνολογίας στη μάθηση των 

μαθηματικών. Η τεχνολογία χρειάζεται να είναι ορατή για να μπορούν οι μαθητές να την 

παρατηρούν και να τη χρησιμοποιούν. Ταυτόχρονα χρειάζεται να είναι αόρατη ώστε η 
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προσοχή των μαθητών να εστιάζει στο μαθηματικό πρόβλημα που προσπαθούν να λύσουν. 

Όπως η τεχνολογία, έτσι και η γλώσσα χρειάζεται να είναι ένα αόρατο μέσο. Σύμφωνα με τις  

Lave και Wenger, η ιδέα της ορατότητας και της αορατότητας ενός μέσου δεν πρόκειται για 

διχοτόμο διάκριση, ούτε για το αν θα πρέπει να εστιάσουμε στη γλώσσα ή τα Μαθηματικά. 

Πρόκειται για την αναγνώριση ότι αυτές οι δύο είναι αλληλένδετες και βρίσκονται διαρκώς 

σε σύνθετη αλληλεπίδραση. 

   Οι Setati, Molefe & Langa (2008), στη μελέτη τους σε μαθητές της Νότιας Αφρικής της 

δευτέρας Λυκείου, ερεύνησαν πώς η μητρική γλώσσα των μαθητών θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθηματικών σε πολύγλωσσες τάξεις. Η 

μελέτη αυτή βασίζεται στην κατανόηση της γλώσσας ως μια «διάφανης πηγής» (a transparent 

resource) (Lave & Wenger, 1991, όπως αναφ. στο Setati ,Molefe & Langa, 2008). Κι ενώ η 

έννοια της διαφάνειας όπως χρησιμοποιείται από τις Lave και Wenger δεν αναφέρεται 

συνήθως στη γλώσσα ως μια πηγή μάθησης στο σχολείο, εντούτοις είναι διαφωτιστική για τη 

χρήση της γλώσσας σε πολύγλωσσες τάξεις (Adler, 2001, όπως αναφ. στο Setati et al., 2008).   

   Στη μελέτη τους συμμετείχαν 36 μαθητές, σε ομάδες ανά μητρική γλώσσα, καθένας από 

τους οποίους μπορούσε να μιλήσει τουλάχιστον τέσσερις γλώσσες, ενώ ταυτόχρονα  

μάθαιναν την αγγλική στο ίδιο επίπεδο όπως και τη μητρική τους γλώσσα. Τα δεδομένα 

συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων μέσω παρατήρησης και  ατομικών 

συνεντεύξεων των μαθητών. Τα μαθήματα παρακολουθήθηκαν και βιντεοσκοπήθηκαν για 

τέσσερις συνεχείς μέρες. Ύστερα, τέσσερις μαθητές, ένας από κάθε γλωσσική ομάδα, έδωσαν 

συνέντευξη η οποία επικεντρώθηκε στις απόψεις και τους προβληματισμούς τους σχετικά με 

τα μαθήματα αυτά.  

   Η δραστηριότητα που τους δόθηκε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ήταν μεταφρασμένη 

και στις τέσσερις μητρικές γλώσσες των μαθητών της τάξης. Οι μαθητές γνώριζαν ότι η 

δραστηριότητα θα τους δινόταν σε δύο γλώσσες –τη μητρική τους και την επίσημη γλώσσα 

διδασκαλίας— ενώ παράλληλα ενθαρρύνονταν να επικοινωνούν σε όποια γλώσσα 

επιθυμούσαν, ακόμα και τη μητρική τους, σε οποιοδήποτε στάδιο της δραστηριότητας κι αν 

βρίσκονταν. Για την ανάλυση της βιντεοσκόπησης και για τη μεταγραφή των δεδομένων, οι 

ερευνήτριες επικεντρώθηκαν σε όσα ειπώθηκαν (που είναι ορατά) και σε όσα δεν ειπώθηκαν 

(που είναι αόρατα) από τους μαθητές. Η στρατηγική που ακολουθήθηκε ήταν καθοδηγούμενη 

από δύο κύριες αρχές. Την εσκεμμένη και στρατηγική χρήση των κυρίων γλωσσών των 

μαθητών και την επιλογή δραστηριοτήτων από την καθημερινότητα που έχουν ενδιαφέρον 

και απαιτούν υψηλή μαθηματική αντίληψη.   

   Εκείνο που ήταν ιδιαίτερα ορατό κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ήταν ότι οι 

περισσότερες απαντήσεις των μαθητών εστίαζαν περισσότερο στα Μαθηματικά και όχι στη 

γλώσσα. Μόνο ένα περιστατικό παρατηρήθηκε, σε μία ομάδα, όπου η γλώσσα ήταν ορατή, 

αλλά όχι ταυτόχρονα αόρατη. Ωστόσο, η γλώσσα, ήταν διαρκώς ορατή για τον δάσκαλο, 

όταν για παράδειγμα, ζητούσε από τους μαθητές να διαβάσουν, οπότε και έπρεπε να 

καθορίζει την γλώσσα στην οποία έπρεπε να διαβάσουν. Για ορισμένους μαθητές δεν είχε 

καμία σημασία η γλώσσα για να λύσουν το πρόβλημα. Η χρήση της μητρικής τους γλώσσας 

τους βοήθησε στην εννοιολογική κατανόηση του προβλήματος και στη μεταξύ τους 

συζήτηση.  Η ίδια η δραστηριότητα που ήταν πιο κοντά στην καθημερινότητα και η μητρική 

γλώσσα που επιτρεπόταν να παρέμβει όποτε χρειαζόταν αποτελούσαν το ορατό κομμάτι της 

στρατηγικής το οποίο όμως ήταν και αόρατο καθώς δεν επηρέασε το μαθηματικό μέρος του 

έργου.    
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   Η γλώσσα, μέσα από αυτή τη στρατηγική, αποτελεί ένα ορατό και αόρατο μέσο με την 

έννοια ότι παρόλο που οι μαθητές μπορούν να επικοινωνήσουν σε όποια γλώσσα θέλουν, η 

γλώσσα ωστόσο, δεν τους αποσπά την προσοχή από τα Μαθηματικά. Οπωσδήποτε η 

στρατηγική που προτείνουν οι Setati et al., αναγνωρίζει την πολιτική φύση της αγγλικής 

γλώσσας και επιπλέον καθώς αναφέρεται στη μητρική γλώσσα των μαθητών, δεν τους φέρνει 

αντιμέτωπους με την αγγλική (που είναι η γλώσσα διδασκαλίας) αλλά καθώς δουλεύουν και 

με την αγγλική τα Μαθηματικά τους είναι πιο προσιτά. 

Η μαθηματική εκπαίδευση αρχίζει με τη γλώσσα, προχωρά και σκοντάφτει εξ αιτίας της 

γλώσσας και τα αποτελέσματά της συχνά αξιολογούνται με τη γλώσσα (Durkin, 1991, όπως 

αναφ. στο Setati et al., 2008). 

   Αποτελεί λοιπόν, μια πρόκληση η μετάφραση   μαθηματικών δραστηριοτήτων σε διάφορες 

γλώσσες και είναι αρκετά πολύπλοκη διαδικασία, καθώς τα νοήματα μπορεί να μεταφερθούν 

διαφορετικά. Η μετάφραση είναι ένα μέρος του τρόπου με τον οποίο μεταφέρεται το νόημα 

που δημιουργήθηκε και επαναδιαπραγματεύεται. Γι αυτό, αυτή η όψη της γλωσσικής 

δραστηριότητας παραμένει μια σημαντική μελέτη (Setati et al., 2008). 

   Σύμφωνα με τον Barwell (2012), η σύγκρουση μεταξύ της γλώσσας  και των Μαθηματικών 

διακρίνεται σε τέσσερις επιμέρους συγκρούσεις, ανάλογα με την οπτική που εξετάζει κανείς 

τη διδασκαλία των Μαθηματικών στις πολύγλωσσες τάξεις. Οι συγκρούσεις αυτές,  

συνδέονται με κοινωνικούς, πολιτισμικούς και πολιτικούς παράγοντες τόσο από την πλευρά 

των εκπαιδευτικών, όσο και των μαθητών.  

1.8  Σύγκρουση μεταξύ της γλώσσας του σχολείου και της γλώσσας του σπιτιού 

  Η Zevenbergen (1998,  όπως αναφ. στο Σακονίδη, 2007) επισημαίνει ότι υπάρχουν 

σημαντικές και διακριτές διαφορές μεταξύ της γλώσσας που χρησιμοποιούν οι μαθητές που 

προέρχονται από κοινωνικά μη προνομιούχες ομάδες και της γλώσσας του σχολείου. Γενικά, 

μαθητές που προέρχονται από περιβάλλον όπου υπάρχουν ασυνέχειες μεταξύ σπιτιού και 

σχολείου στα γλωσσικά ιδιώματα και στις κοινωνικές φιλοδοξίες χρειάζεται να 

αποκωδικοποιήσουν όψεις των διεργασιών της τάξης που δεν τους είναι οικείες και, ίσως, 

ούτε κατανοητές, συνεπώς, καλούνται να διανύσουν μια μεγαλύτερη απόσταση προς την 

επιτυχία από τους υπόλοιπους συμμαθητές τους.  

   Η  Moschovich (2009) κάνει διάκριση των κοινωνικών γλωσσών (social languages), από τις 

εθνικές γλώσσες (national languages) όπως η αγγλική ή η ισπανική. Η χρήση, οι σημασίες 

και η επιλογή των λέξεων και της γλώσσας, οι πρακτικές του λόγου και τα θέματα της 

συζήτησης μπορούν να αποκαλύπτουν την ταυτότητα του ομιλητή ως μέλος μιας 

συγκεκριμένης γλωσσικής κοινότητας και αντικατοπτρίζουν τις αξίες της κοινότητας αυτής. 

Χαρακτηριστικές δραστηριότητες στα Μαθηματικά οι οποίες αντανακλούν αξίες όπως η 

ακρίβεια και η σαφήνεια, δεν παρατηρούνται μόνο στα μαθηματικά γραπτά κείμενα, αλλά σε 

συγκεκριμένες φράσεις και πρακτικές του λόγου. Τέτοιες φράσεις, λέξεις και πρακτικές 

λόγου είναι ένα μέρος αυτού που ονομάζεται γλωσσική ποικιλία (register) ή κοινωνική 

γλώσσα (social language), η οποία είναι ένας τρόπος για να μιλάμε και έννοιες που 

χρησιμοποιούμε ανάλογα με τα ιδιαίτερα κοινωνικά περιβάλλοντα. Για παράδειγμα, η 

βρεφική γλώσσα  που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία του γονέα με το παιδί είναι μια 

κοινωνική γλώσσα. Στο σχολείο, οι κοινωνικές ή και οι εθνικές γλώσσες των μαθητών μπορεί 

να διαφέρουν από τη γλώσσα της διδασκαλίας. Μερικές κοινότητες έχουν κάποιες εθνικές 

γλώσσες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στη διδασκαλία. Σε κάποιες κοινωνίες, οι 
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εθνικές γλώσσες στις οποίες διδάσκονται τα Μαθηματικά μπορεί να έχουν αντίστοιχους 

όρους των σχολικών Μαθηματικών. Παρόλα αυτά, αυτό δεν συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Για 

παράδειγμα, στην Τανζανία, όταν αποφασίστηκε να είναι η Σουαχίλι η γλώσσα της 

διδασκαλίας, και όχι η αγγλική, έπρεπε να εφευρεθεί μια ισοδύναμη λέξη για τον όρο 

«διαγώνιος». Επίσης, οι εμπειρίες των μαθητών μπορεί να επηρεάσουν τις γνώσεις τους όσον 

αφορά την εθνική γλώσσα που χρησιμοποιείται στο σχολείο και στο σπίτι. Ειδικότερα, οι 

δίγλωσσοι μαθητές που ξεκινούν την εκπαίδευσή τους σε μια χώρα και στη συνέχεια 

πηγαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να γνωρίζουν κάποιους μαθηματικούς όρους 

μόνο στα αγγλικά. Για παράδειγμα, ένας Λατίνος μαθητής που ολοκλήρωσε το λύκειο στις 

Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να μην γνωρίζει την αντίστοιχη ισπανική της λέξης 

«συνάρτηση». 

   Η έρευνα για τους δίγλωσσους μαθητές των Μαθηματικών λέει (Moschovich, 2009) ότι οι 

πιο μεγάλοι σε ηλικία μαθητές είναι πιθανό να εκτελούν αριθμητικούς υπολογισμούς σε μια 

γλώσσα της προτίμησής τους, συνήθως αυτή στην οποία διδάχθηκαν αριθμητική και ότι 

μπορεί να υπολογίσουν ένα απειροστικό κλάσμα πιο αργά εάν τους ζητηθεί να μην 

χρησιμοποιήσουν την γλώσσα της προτίμησής τους. Οι δίγλωσσοι μπορεί επίσης να 

εναλλάσσουν τη γλώσσα (code switch), δηλαδή να χρησιμοποιούν δύο γλώσσες μέσα σε μια 

πρόταση, ή σε μια συζήτηση. Μετά από την ηλικία των πέντε ετών, έχουν την τάση να 

μιλούν στη γλώσσα με την οποία τους απευθύνονται. Αν είναι κάποιος ισπανό-αγγλόφωνος 

και του μιλούν στα αγγλικά, θα απαντήσει στα αγγλικά. Αν του μιλήσουν στα ισπανικά, θα 

απαντήσει στα ισπανικά, και αν του μιλήσει ένας δίγλωσσος μπορεί να  χρησιμοποιήσει την 

εναλλαγή   γλώσσας. Μερικές φορές, οι δίγλωσσοι δίνουν μια εξήγηση σε μια γλώσσα και 

χρησιμοποιούν μια άλλη γλώσσα για να επαναλάβουν την ίδια εξήγηση. Οι ερευνητές 

συμφωνούν ότι η εναλλαγή της γλώσσας δεν είναι τυχαία ή το γεγονός ότι κάποιος ξεχνά μια 

λέξη ή δε γνωρίζει μια έννοια δε σημαίνει ανεπάρκεια γλώσσας. 

   Προκειμένου να συνειδητοποιήσουν ζητήματα όπως αυτά και να μάθουν να τα 

αντιμετωπίζουν, η Moschovich προτείνει οι εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών να: 

 Παρέχουν ευκαιρίες, παραδείγματα, περιπτώσεις τάξεων, στους εκπαιδευτικούς ώστε οι 

τελευταίοι να εξετάσουν μαθητές που μαθαίνουν την αγγλική γλώσσα  και εμπλέκονται σε 

μαθηματικές συζητήσεις.  

 Επιτρέπουν υποθέσεις και συμπεριφορές που σχετίζονται με τη γλώσσα ώστε να έρθουν στην 

επιφάνεια η γλώσσα και οι μαθητές που τη μαθαίνουν. 

 Επικεντρώνονται κυρίως στη μαθηματική σκέψη και το συλλογισμό των μαθητών παρά στο 

λεξιλόγιο ή στην επάρκεια της γλώσσας. 

   Ο Barwell (2012), αναφέρει την περίπτωση των μεταναστών μαθητών στο Κεμπέκ του 

Καναδά, όπου κατά κανόνα πρέπει να παρακολουθούν σχολεία γαλλόφωνα. Αν δε μιλούν 

γαλλικά, τον πρώτο χρόνο παρακολουθούν μια τάξη υποδοχής (a classe d’accueil) για να 

μάθουν τη γλώσσα. Επισκέφτηκε μία από αυτές τις τάξεις που αποτελούταν από μαθητές 

ηλικίας 9 έως 11 ετών από τη Νότια Αμερική, τη Δυτική Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη 

Νότια Ασία. Οι γλώσσες που μιλούσαν στο σπίτι ήταν Ισπανικά, Σουαχίλι, Hindi και 

Αραβικά. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων των Μαθηματικών, η απαίτηση να 

χρησιμοποιούν γαλλικά παρουσιάζει προκλήσεις. Παρατήρησε ότι, καθώς οι μαθητές 

εργάζονταν με τις ιδιότητες διαφορετικών γεωμετρικών σχημάτων, πάσχιζαν να εξηγήσουν 

τις σκέψεις τους όπως, για παράδειγμα, γιατί θεωρούσαν ότι το σχήμα είναι  μη κυρτό. 

Επίσης έκαναν χρήση πολλών αντωνυμιών που τις συνδύαζαν με χειρονομίες. Αναφέρει ένα 
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παράδειγμα  κάποιου μαθητή που προσπάθησε να εξηγήσει ότι ένα σχήμα είναι κυρτό 

λέγοντας «έτσι» και σχεδιάζοντας μία κυρτή γραμμή στον αέρα με το μολύβι του. Σε αυτή 

την τάξη το κύριο ζητούμενο ήταν η κατανόηση των γαλλικών, ακόμα και κατά τη διάρκεια 

της διδασκαλίας των Μαθηματικών. Όταν τελειώσει αυτή η χρονιά, οι μαθητές θα ενταχθούν 

στις γενικές τάξεις του σχολείου. Οι διάφορες άλλες γλώσσες τους είναι αναγνωρισμένες και 

ακούγονται κατά καιρούς, αλλά το ζητούμενο είναι να χρησιμοποιούν τη γαλλική μέσα στην 

τάξη. Κι ενώ ακόμα αναπτύσσουν επάρκεια της γλώσσας διδασκαλίας, αναμένεται επίσης, να 

μαθαίνουν και Μαθηματικά στη γλώσσα αυτή.  

   Ίσως η πιο σαφής εκδήλωση της ενοποιητικής γλώσσας (unitary language) στις τάξεις των 

Μαθηματικών είναι η συμφωνία μιας επίσημης γλώσσας στην εκπαίδευση. Στις τάξεις 

υποδοχής η γαλλική είναι η γλώσσα μάθησης και διδασκαλίας. Το σχολικό πρόγραμμα, τα 

σχολικά βιβλία, οι εργασίες στην τάξη και ο εκπαιδευτικός σχεδόν πάντα παρουσιάζονται 

αποκλειστικά στα γαλλικά. Το ζητούμενο είναι οι μαθητές να αποκτήσουν περισσότερη 

επάρκεια στη γλώσσα της τάξης (τη γαλλική) με την πάροδο του χρόνου. Πρακτικά, η 

ισπανική γλώσσα, για παράδειγμα, ακούγεται, μερικές φορές άμεσα σε συζητήσεις μεταξύ 

των μαθητών, άλλες φορές έμμεσα στις προφορές ή τις ερμηνείες των γαλλικών λέξεων. Σε 

μία περίπτωση, ο Barwell παρατήρησε ένα μαθητή να ρωτά το δάσκαλο αν θα μπορούσε να 

χρησιμοποιήσει την ισπανική γλώσσα για να εξηγήσει πώς ήξερε ότι κάποιο σχήμα ήταν  

κυρτό, αλλά του ζητήθηκε να απαντήσει στα γαλλικά. Υπάρχει μία αναπόφευκτη σύγκρουση 

έτσι, μεταξύ των γλωσσών που χρησιμοποιούν οι μαθητές μέσα και έξω από την τάξη, και τις 

απαιτήσεις να χρησιμοποιούν μία συγκεκριμένη γλώσσα για να μιλούν για τα Μαθηματικά. Η 

ερευνητική βιβλιογραφία παρέχει πολλά παραδείγματα της σύγκρουσης ανάμεσα στις 

γλώσσες του σχολείου και τις γλώσσες στο σπίτι, εξετάζοντας την παρουσία και τη χρήση 

των μητρικών γλωσσών των μαθητών ή πρακτικές όπως η εναλλαγή των γλωσσών (code 

switching) κατά τις οποίες οι μαθητές εναλλάσσονται μεταξύ δύο ή περισσότερων 

διαφορετικών γλωσσών. 

   Η Adler (1995, 2001, όπως αναφ. στο Barwell 2012) παρατήρησε τάξεις Μαθηματικών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατέγραψε συνεντεύξεις από εκπαιδευτικούς στη Νότια 

Αφρική, μία πολύγλωσση χώρα με 11 επίσημες γλώσσες. Από τα λεγόμενα των δασκάλων, 

είναι εμφανείς οι κεντρομόλες και οι φυγόκεντρες δυνάμεις στις τάξεις των Μαθηματικών. Η 

επιβολή της αγγλικής γλώσσας είναι σε σύγκρουση με την ετερογλωσσία των μαθητών. Το 

σχολείο, το πρόγραμμα σπουδών και ο δάσκαλος πιέζουν προς τη χρήση μίας ενιαίας, 

ενοποιητικής γλώσσας, ενώ οι μαθητές και σε μερικές  περιπτώσεις κι ο ίδιος ο δάσκαλος, 

είναι συνηθισμένοι στο να χρησιμοποιούν διαφορετικές γλώσσες. Αυτή η σύγκρουση οδηγεί 

σε αυτό που η Adler αποκαλεί διδακτικό δίλημμα (teaching dilemma) για παράδειγμα, το 

δίλημμα για το εάν είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα, γνωρίζοντας 

ότι μπορεί να μην κατανοούν πάντα αυτό που διδάσκονται οι μαθητές, ή να χρησιμοποιούν 

τις γλώσσες του σπιτιού των μαθητών, γνωρίζοντας ότι αυτό θα τους εμποδίσει να 

αποκτήσουν επάρκεια στην αγγλική γλώσσα. Το δίλημμα αυτό προέκυψε από τα λεγόμενα 

των δασκάλων. Μερικοί δάσκαλοι μπορεί να μη βλέπουν αυτές τις καταστάσεις ως 

διλημματικές. Η ένταση, ωστόσο, εξακολουθεί να παρίσταται, δεδομένου ότι είναι μέρος της 

ανθρώπινης επικοινωνίας. Η μελέτη αυτή δείχνει πώς η σύγκρουση μεταξύ της γλώσσας του 

σπιτιού και του σχολείου αφορά τους εκπαιδευτικούς. 

   Σε αντίθεση με την Adler η οποία μελέτησε τις οπτικές των εκπαιδευτικών, ο Clarkson 

ερεύνησε τις οπτικές των μαθητών αναζητώντας να κατανοήσει πότε και πώς οι πολύγλωσσοι 

μαθητές «εναλλάσσουν τις γλώσσες» όταν κάνουν μαθηματικά, στην Αυστραλία ( Clarkson 
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2007, Clarkson & Dawe 1997, Parvanehnezhad & Clarkson 2008, όπως αναφ. στο Barwell, 

2012). Η εργασία αυτή οδήγησε στην αναγνώριση ότι οι γλώσσες του σπιτιού μπορούν να 

έχουν ένα ρόλο στην κατανόηση και την εκμάθηση των Μαθηματικών:  

Κάποιοι μαθητές φαίνεται να βασίζονται εν μέρει σε αυτά που είχαν μάθει από τους γονείς 

τους, που σχετίζονται με στοιχεία των Μαθηματικών τα οποία ενσωματώθηκαν μέσα  από τις 

εμπειρίες τους σε γλωσσικά περιβάλλοντα των δικών τους κοινωνιών, και χρησιμοποίησαν 

κάποιες περσικές μαθηματικές λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούν συνήθως εξ αιτίας του 

ιστορικού του σπιτιού τους. […] Για τους δίγλωσσους μαθητές, μερικά από αυτά που γνωρίζουν 

είναι ενσωματωμένα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο στη γλώσσα του σπιτιού τους και μερικές από 

τις ιδέες τους είναι πιο ξεκάθαρο και πιο εύκολο να τις εκφράσουν στην μητρική τους γλώσσα 

(Parvanehnezhad & Clarkson, 2008: 77). 

   Αυτό που ανακάλυψαν οι Parvanehnezhad και Clarkson (2008) είναι μια συχνά κρυμμένη 

ετερογλωσσία που διατηρεί ένα επίπεδο γλωσσικής πολυμορφίας στα Μαθηματικά. Στο 

αυστραλιανό περιβάλλον, όπου υπάρχει μια ισχυρή ιδεολογία γύρω από την (μονόγλωσση) 

χρήση της αγγλικής για τη διδασκαλία και τη μάθηση, η εργασία του Clarkson (όπως αναφ. 

στο Barwell, 2012) απεικονίζει τη σύγκρουση, όπως βιώνεται από τους μαθητές. Μία από τις 

προκλήσεις της έρευνας για τη σύγκρουση μεταξύ της γλώσσας του σπιτιού και της γλώσσας 

του σχολείου είναι ότι οι γλώσσες του σπιτιού συχνά περιθωριοποιούνται. 

   Πριν μερικά χρόνια ο Barwell, επισκεπτόταν για έναν χρόνο μια τάξη που αποτελούταν από 

μαθητές 9 έως 10 ετών σε ένα σχολείο σε κεντρική περιοχή της Αγγλίας. Η τάξη περιλάμβανε 

μαθητές της μεσαίας και εργατικής τάξης. Λευκά παιδιά, μεσαίας και εργατικής τάξης μαύρα 

παιδιά, παιδιά που ήρθαν στην Αγγλία πρόσφατα από το Χονγκ Κόνγκ και ένα κορίτσι από 

τη Σομαλία, της οποίας η οικογένεια έφτασε στην Αγγλία αφού είχε περάσει από την 

Ολλανδία και την Ουαλία (και που μιλούσε λίγα γερμανικά και λίγα ουαλέζικα).  Υπήρχαν 

επίσης και μερικά παιδιά από το Πακιστάν που μάθαιναν αγγλικά. Η έρευνά του εστίασε 

συγκεκριμένα σε λεκτικά προβλήματα  (Barwell 2005b, όπως αναφ. στο Barwell, 2012). Οι 

μαθητές που μάθαιναν αγγλικά πάσχιζαν να κατανοήσουν τα λεκτικά προβλήματα, παρόλο 

που η έρευνά του θεωρούσε ότι μπορούσαν να συσχετίσουν τα Μαθηματικά με τα 

περιεχόμενα «καθημερινής ζωής» αν δημιουργούσαν από μόνοι τους αυτά τα περιεχόμενα. 

Σπάνια άκουσε να χρησιμοποιούνται ή να αναγνωρίζονται οι γλώσσες  του σπιτιού των 

μαθητών. Οι «άλλες» γλώσσες τους  θα πρέπει να ήταν παρούσες για αυτούς τους μαθητές. Η 

ετερογλωσσία δεν εξαφανίζεται  έτσι απλά στο πρόσωπο των κεντρομόλων δυνάμεων μιας 

ενοποιητικής γλωσσικής ιδεολογίας. Μάλιστα, στην έρευνά του, σε αυτή την τάξη, βρήκε 

στοιχεία για τις γλώσσες του σπιτιού τους  και τις εμπειρίες οι οποίες συνεισφέρουν στην 

εργασία τους στα Μαθηματικά  (Barwell 2005d, όπως αναφ. στο Barwell, 2012).  

   Οι Meyer & Prediger (2011) σε μελέτη τους με μαθητές που έχουν μητρική γλώσσα 

διαφορετική από αυτή της διδασκαλίας, στη Γερμανία, έδειξαν ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν 

τη μητρική τους γλώσσα με διάφορους τρόπους στα Μαθηματικά, παρόλο που ο 

εκπαιδευτικός δε μιλάει τη γλώσσα τους. Στη Γερμανία η γλώσσα της διδασκαλίας των 

Μαθηματικών είναι αποκλειστικά η γερμανική, παρά το γεγονός ότι περισσότεροι από το ένα 

πέμπτο των μαθητών έχουν άλλη γλώσσα ως κύρια. Επειδή η καλή γνώση της γλώσσας της 

διδασκαλίας είναι κρίσιμη για την επιτυχία στα μαθηματικά (Heinze et al., 2009,  αναφ. στο 

Meyer & Prediger, 2011), οι περισσότερες προσπάθειες για την επιτυχία αυτή εστιάζουν στην 

εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας σε όλα τα μαθήματα (βλ. το εθνικό σχέδιο ενοποίησης, 

Bundesregierung 2010, σελ. 47-60, όπως αναφ.στο Meyer & Prediger, 2011). Στη μελέτη 
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αυτή ζητούμενο ήταν να εξερευνηθούν οι ευκαιρίες και τα όρια της χρήσης μητρικών 

γλωσσών στο συγκεκριμένο περιεχόμενο των γερμανικών τάξεων των Μαθηματικών. Οι 

τάξεις αυτές εμφανίζουν έως και επτά διαφορετικές γλώσσες πολλές φορές, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί είναι κυρίως μονόγλωσσοι Γερμανοί. Η τούρκικη είναι η γλώσσα του 

μεγαλύτερου μέρους των μειονοτήτων (μετανάστες πρώτης, δεύτερης ή τρίτης γενιάς). Η 

μελέτη έγινε σε Τούρκους μαθητές τετάρτης και έκτης τάξης καθοδηγούμενη από τα εξής 

ερευνητικά ερωτήματα : 

1. Πώς αντιδρούν οι μαθητές όταν τους επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα 

για να κατανοήσουν τα μαθηματικά κείμενα; Ποιοι λόγοι μπορούν να διακριθούν για την 

στάση τους; 

2. Με ποιους τρόπους και για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούν οι μαθητές τη μητρική τους 

γλώσσα; 

3. Αν υπάρχουν, ποια είναι τα οφέλη για την εννοιολογική κατανόησή τους; Ποιοι περιορισμοί 

φαίνεται να παρουσιάζονται μέσα στο περιεχόμενο της γερμανικής γλώσσας για τη διδακτική 

αυτή στρατηγική; 

   Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν οι κλινικές συνεντεύξεις οι οποίες 

βιντεοσκοπήθηκαν. Οι μαθητές ηλικίας 11 έως 12 ετών γνώριζαν τούρκικα και μπορούσαν να 

μιλήσουν και να διαβάσουν στην τουρκική. Όλοι οι μαθητές είχαν μεγαλώσει στη Γερμανία 

και γνώριζαν καλά γερμανικά και τούρκικα. Σε 21 συνεντεύξεις διάρκειας 45-60 λεπτών, οι 

μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες των 2 -3 ατόμων με ένα πρόβλημα μοντελοποίησης το οποίο 

είχε διατυπωθεί σε ένα δύσκολο  κείμενο. Το κείμενο παρουσιάστηκε στα γερμανικά και στα 

τούρκικα και ζητήθηκε από τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν και τις δύο γλώσσες ή μόνο τη 

μία. Οι μαθητές είπαν ότι είναι συνηθισμένοι να διαβάζουν μαθηματικά μόνο στα γερμανικά, 

ή ότι τους φαινόταν πιο εύκολο το γερμανικό κείμενο, για αυτό και χρησιμοποίησαν το 

γερμανικό κείμενο. Οι επεξηγήσεις που έδιναν ήταν στην τούρκικη γλώσσα, αλλά με 

πολλούς γερμανικούς μαθηματικούς όρους. Η γερμανική είναι η κατάλληλη γλώσσα για 

αυτούς για να επικοινωνούν μαθηματικά, ακόμα κι αν οι συλλογισμοί τους γίνονται στην 

τούρκικη. Μάλιστα ορισμένα παιδιά παρουσίασαν περιορισμένη αυτοπεποίθηση για τις 

μαθηματικές τους ικανότητες όταν μιλούσαν στην μητρική τους γλώσσα, παρόλο που 

επικοινωνούσαν με επιτυχία στα Μαθηματικά (Meyer & Prediger, 2011). 

   Αργότερα, οι Wessel, Prediger, Meyer, & Kuzu (2016) από έρευνα που πραγματοποίησαν 

σε δίγλωσσους μαθητές στη Γερμανία, απέδειξαν ότι ακόμα και σε μικρό χρονικό διάστημα 

(5x90 λεπτά), οι μαθητές μπορούν  να ωφεληθούν από δίγλωσσες μαθησιακές ευκαιρίες όπως 

θα επωφελούνταν από μονόγλωσσες (στη γερμανική γλώσσα), παρόλο που απαιτείται χρόνος 

και προσπάθεια για να ξεπεραστούν πρωταρχικά εμπόδια από τις γλώσσες που ομιλούνται 

στο σπίτι. Η αξιοποίηση της γλώσσας του σπιτιού των πολύγλωσσων μαθητών έχει 

προωθηθεί ως ένας επωφελής τρόπος ο οποίος διευκολύνει την πρόσβαση στη μάθηση. 

Ακόμη κι αν γίνεται αναφορά σε λίγες μελέτες οι οποίες παρέχουν εμπειρικά στοιχεία για την 

ανάπτυξη των μαθηματικών ικανοτήτων σε δίγλωσσα προγράμματα, αρκετές ποιοτικές 

μελέτες παρουσιάζουν πιο εντατικές μαθηματικές διαδικασίες μάθησης όταν γίνεται χρήση 

της γλώσσας του σπιτιού (Barwell, 2009, όπως αναφ. στο Wessel et al., 2016). Ως εκ τούτου, 

το Συμβούλιο της Ευρώπης (Beacco, Byram, Cavalli, Coste, Cuenat, Goullier & Panthieret, 

2010) έχει ταχθεί υπέρ της συμπερίληψης των γλωσσών του σπιτιού στα σχολικά μαθήματα.        

Ωστόσο, οι, κατά κύριο λόγο, μονόγλωσσες τάξεις στα περισσότερα ευρωπαϊκά σχολικά 

συστήματα εξακολουθούν να είναι απρόθυμες να υποδεχτούν τις γλώσσες του σπιτιού 

(Gogolin, 2011, Meyer, Prediger, César, & Norén, 2016, όπως αναφ. στο Wessel et al., 2016)   
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Παρά το γεγονός ότι στη Γερμανία υπάρχει μεγάλη γλωσσική ποικιλία εξαιτίας της αύξησης 

των μεταναστών, η παραπάνω έρευνα των Wessel et al., επικεντρώθηκε στους μαθητές των 

οποίων η γλώσσα του σπιτιού ήταν η τούρκικη, γιατί αυτοί αποτελούσαν την πλειοψηφία. 

Ένα συχνό εμπόδιο για την ένταξη της τούρκικης γλώσσας στην τάξη των Μαθηματικών 

ήταν ότι οι Τουρκο-γερμανοί μαθητές (οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν γεννηθεί και 

μεγαλώσει στη Γερμανία) είχαν αναπτύξει αρκετά την καθημερινή γλώσσα του σπιτιού τους, 

ενώ ελάχιστα τον ακαδημαϊκό και μαθηματικό-τεχνικό λόγο.   

   Το ανοικτό ερώτημα που απασχολoύσε τους ερευνητές στην παραπάνω έρευνα είναι αν τα 

δίγλωσσα μαθήματα Μαθηματικών μπορούν να ξεκινήσουν ακόμα και στην πρώτη 

γυμνασίου με μια επιπρόσθετη ανάγκη εκμάθησης της τούρκικης γλώσσας με ακαδημαϊκούς 

και τεχνικούς όρους, ανάλογα με την επάρκεια των μαθητών στην τούρκικη γλώσσα. 

   Τα ερευνητικά ερωτήματα διατυπώθηκαν ως εξής: 

 Υπάρχει όφελος για τους τουρκο-γερμανόφωνους μαθητές της πρώτης γυμνασίου χωρίς 

τυπική εκπαίδευση στους τούρκικους ακαδημαϊκούς και τεχνικούς όρους που 

συμμετέχουν σε δίγλωσσα μαθήματα Μαθηματικών συγκριτικά με τη συμμετοχή τους σε 

μονόγλωσσα γερμανόφωνα μαθήματα; 

 Σε ποια έκταση το όφελος εξαρτάται από την επάρκεια των μαθητών στην τουρκική 

γλώσσα; 

   Το 2013 οι Prediger & Wessel είχαν πραγματοποιήσει μια μονόγλωσση παρέμβαση για την 

εννοιολογική κατανόηση των κλασμάτων στη γερμανική γλώσσα, η οποία αξιολογήθηκε 

θετικά και βασίστηκε στις αρχές σχεδιασμού των σκαλωσιών
3
 (scaffolding) και γλωσσικών 

ποικιλιών
4
 (registers), δηλαδή τη σύνδεση γραφικών, συμβολικών και γλωσσικών ποικιλιών. 

   Η δίγλωσση παρέμβαση βασίστηκε στο ίδιο πρόγραμμα, και, επιπλέον, σε τρεις τούρκικες 

γλωσσικές  ποικιλίες (registers). Δουλεύοντας με τα μέσα της καθημερινότητας των μαθητών 

και επεκτείνοντας την ακαδημαϊκή και την τεχνική τους γλωσσική ποικιλία στην τούρκικη 

γλώσσα με την βοήθεια δίγλωσσων δασκάλων και δίγλωσσου εκπαιδευτικού υλικού. 

Μερικές φορές οι μαθητές ήταν υποχρεωμένοι να μιλούν και να γράφουν στα τούρκικα και 

μερικές φορές στα γερμανικά, αλλά ως επί το πλείστον, ήταν ελεύθεροι να εναλλάσσουν τις 

γλώσσες (code switch) ή να επιλέξουν τη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουν. Η δοκιμασία 

                                                           
3 Γλώσσα σκαλωσιάς (Scaffolding language): Ο όρος σκαλωσιές χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους 

Wood, Bruner και Ross (1976) σε εξέταση ομιλίας γονέα-παιδιού στα πρώτα χρόνια του παιδιού. Στην πιο 

συνηθισμένη τους μορφή, οι σκαλωσιές είναι μια προσωρινή δομή που έχει τεθεί για τη διαδικασία κατασκευής ή 

επισκευής ενός κτιρίου. Δεδομένου ότι κάθε κομμάτι του νέου κτιρίου τελειώνει, η σκαλωσιά γκρεμίζεται. Η 

σκαλωσιά, επομένως, είναι προσωρινή, αλλά απαραίτητη για την κατασκευή του κτιρίου. Ο Bruner (1978) 

περιγράφει τις σκαλωσιές με τη μεταφορική έννοια με την οποία τις χρησιμοποιούμε εδώ, όπως «τα μέτρα που 

λαμβάνονται για την μείωση των βαθμών ελευθερίας για την εκτέλεση ορισμένων εργασιών, έτσι ώστε το παιδί να 

μπορεί να επικεντρωθεί στις δύσκολες δεξιότητες τις οποίες είναι σε διαδικασία να αποκτήσει» (Gibbons, 2015). 
4 Γλωσσικές ποικιλίες (Registers): Ένα ακόμη παράδειγμα μιας κατηγορίας των γλωσσικών φαινομένων που 

διαμορφώνονται από και ταυτόχρονα οργανώνουν την κοινωνική αλληλεπίδραση. Μια γλωσσική ποικιλία είναι 

ένα δημόσια αναγνωρισμένο σύμπλεγμα γλωσσικών χαρακτηριστικών (π.χ. προφορά, συγκεκριμένες λέξεις, 

συντακτικές δομές, μορφολογία, χροιά της φωνής, μερικές φορές και χειρονομίες) που συνδέονται με τις 

ιδιαίτερες πολιτισμικές πρακτικές και τον τύπο των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτές (π.χ. εκφωνητές 

ραδιοφώνου, σερβιτόροι, γιατροί, δάσκαλοι, πλανόδιοι πωλητές, αεροσυνοδοί). Κάθε άτομο έχει ένα ρεπερτόριο 

γλωσσικών ποικιλιών ή ένα «εύρος γλωσσικών ποικιλιών» (register range) που του ή της παρέχει μια αντίστοιχη 

σειρά ταυτοτήτων και την πρόσβαση σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και θεσμικούς ρόλους (Αgha, 2004, 2007, 

όπως αναφ. στο Duranti, 2011). 
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σχετιζόταν με την εννοιολογική κατανόηση για τα κλάσματα ως εξαρτημένη μεταβλητή για 

τη σύγκριση των δυο μορφών παρέμβασης και μιας ομάδας ελέγχου. Το δείγμα της έρευνας 

αποτελείτο από 139 πολύγλωσσους μαθητές με μικρή επάρκεια της γερμανικής γλώσσας και 

με επάρκεια της τούρκικης σε διάφορα επίπεδα, σε 12 σχολεία στο βόρειο τμήμα του Ρήνου, 

την  Westphalia. Οι μαθητές χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες «μονόγλωσσης 

παρέμβασης», «δίγλωσσης παρέμβασης» και την ομάδα ελέγχου (χωρίς συγκεκριμένη 

παρέμβαση), ως την ανεξάρτητη μεταβλητή. Η έρευνα ήταν ποσοτική και ποιοτική. Τα 

αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης έδειξαν ότι η δίγλωσση παρέμβαση είναι συγκριτικά 

τόσο αποτελεσματική για τις επιδόσεις στα Μαθηματικά όσο και η μονόγλωσση. Υπάρχει 

επίσης μια τάση οι μαθητές με μεγάλη επάρκεια της τουρκικής να ωφελούνται περισσότερο 

από τη δίγλωσση εκπαίδευση. Η ποιοτική ανάλυση έδειξε ότι οι μαθητές χρειάζεται να 

αποκτήσουν επάρκεια τόσο στην τουρκική καθημερινή γλώσσα, όσο και στην ακαδημαϊκή 

και τεχνική, για τις έννοιες των κλασμάτων. Καθώς δεν έχουν μιλήσει ποτέ στη μητρική τους 

γλώσσα για μαθηματικές έννοιες, δεν μπορούσαν να εκφράσουν τις έννοιες του 

πολλαπλασιασμού ή της διαίρεσης στα τούρκικα και αυτό οδηγεί σε εμπόδια κατά την 

μαθησιακή διαδικασία, τα οποία ξεπερνούσαν όταν χρησιμοποιούσαν και τη γερμανική 

γλώσσα. Κάποιοι χρησιμοποιούσαν και εκφράσεις από την καθημερινή τους εμπειρία για να 

δώσουν εξηγήσεις. Αυτό ευθυγραμμίζεται με το θετικό αποτέλεσμα που επιφέρουν τα 

καθημερινά περιβάλλοντα στις ικανότητες των μαθητών για συμμετοχή σε πλούσιες 

δραστηριότητες του μαθήματος, σύμφωνα με την  Moschkovich, (2015, όπως αναφ. στο 

Wessel et al., 2016). Στην περίπτωση της έρευνας των Wessel et al., η δραστηριότητα της 

εξήγησης μέσα από τη χρήση της γλώσσας είναι μια πλούσια δραστηριότητα. 

1.9  Σύγκρουση μεταξύ επίσημης και ανεπίσημης μαθηματικής γλώσσας. 

   Μία ακόμα σύγκρουση που παρατηρείται στις μελέτες μάθησης Μαθηματικών σε 

πολύγλωσσα περιβάλλοντα αφορά τις ανεπίσημες εκφράσεις των μαθηματικών σκέψεων των 

μαθητών και την ανάγκη να μάθουν να χρησιμοποιούν περισσότερο την επίσημη μαθηματική 

γλώσσα. Σε μια τάξη στο Νότιο Πακιστάν, όπου δίδαξε ο Barwell (2012), τα Μαθηματικά 

διδάσκονται σε μία μίξη αγγλικών,  Urdu και Burushaski. Το συγκεκριμένο σχολείο ιδρύθηκε 

από την τοπική κοινωνία για να παράσχει μία αγγλική μέση εκπαίδευση στους μαθητές. Έτσι, 

οι γονείς πληρώνουν υψηλά δίδακτρα και όλοι οι μαθητές μένουν κοντά στο σχολείο. Στο 

Νότιο Πακιστάν, η αγγλική θεωρείται η γλώσσα της υψηλής κοινωνίας και χρησιμοποιείται 

ευρέως στην ανώτατη εκπαίδευση, τις δημόσιες υπηρεσίες και το στρατό. Εθνική γλώσσα 

είναι η Urdu και η Burushaski είναι η τοπική γλώσσα. Τα βιβλία των Μαθηματικών είναι στα 

αγγλικά. Οι δάσκαλοι των Μαθηματικών στο σχολείο δεν έχουν απαραιτήτως διδακτικά 

προσόντα ούτε επάρκεια της αγγλικής γλώσσας. Επιπλέον, αν πολύπλοκα θέματα όπως 

τυπικές αριθμητικές ιδιότητες διδάσκονται αποκλειστικά στα αγγλικά, πολλοί μαθητές 

αδυνατούν να τις κατανοήσουν εξ αιτίας της ανεπάρκειας που έχουν για τη γλώσσα. Έτσι, οι 

δάσκαλοι χρησιμοποιούν μία μίξη από τις τρεις γλώσσες. Η αγγλική χρησιμοποιείται 

τουλάχιστον για σημαντικούς μαθηματικούς όρους, σχέσεις και φράσεις από τα σχολικά 

εγχειρίδια, η Urdu για περαιτέρω εξηγήσεις και συζητήσεις και η Burushaski για πιο 

ανεπίσημες συζητήσεις (Halai 2009, όπως αναφ. στο Barwell, 2012). Στην παραπάνω τάξη, 

λέξεις όπως «άλγεβρα», «διαιρώ» ή «άξονας» ακούγονταν στα αγγλικά, είτε ως μέρος μιας 

συζήτησης στα αγγλικά, ή μέσα σε μία συζήτηση στην Urdu ή τη Burushaski. Επιπλέον, 

πολλές από τις αγγλικές μαθηματικές εκφράσεις  που χρησιμοποιούνταν στα μαθήματα 

αναφέρονταν στα βιβλία, είτε διαβάζοντάς τα φωναχτά, ή μέσω της αναπαραγωγής του 

κειμένου. Οι άτυπες συζητήσεις των μαθητών ήταν στην Urdu ή τη Burushaski. Η εργασία 

αυτή δείχνει πώς οι κεντρομόλες δυνάμεις, στην περίπτωση της τάξης αυτής, με τη μορφή της 
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ενοποιητικής γλωσσικής οπτικής της μαθηματικής ποικιλίας είναι σε σύγκρουση με τις 

φυγόκεντρες δυνάμεις των άτυπων τρόπων που χρησιμοποιούν οι μαθητές για να εκφράσουν 

τη μαθηματική τους σκέψη. Με όρους του Bakhtin, αυτές οι άτυπες μορφές έκφρασης 

αντανακλούν τις πολλαπλές κοινωνικές γλώσσες που κουβαλούν οι μαθητές μέσα στην τάξη 

των Μαθηματικών, είτε είναι κοινωνικές γλώσσες που εμπεριέχονται στην επίσημη γλώσσα 

της τάξης, ή στις άλλες γλώσσες (και συνδυασμούς αυτών) που μιλούν. 

   Η σύγκρουση για τη διδασκαλία και τη μάθηση ανακύπτει από την ανάγκη των μαθητών να 

αναπτύξουν αναγνωρίσιμους τρόπους να επικοινωνούν μαθηματικά ενάντια στην επιθυμία 

των δασκάλων να συζητούν οι μαθητές με ουσία για τα μαθηματικά, καθώς  επιδιώκουν 

βαθμιαία να τους ενισχύουν να χρησιμοποιούν περισσότερες επίσημες εκφράσεις (Adler 

2001, Khisty 1995, όπως αναφ. στο Barwell, 2012)  

   Είναι σημαντική η επικοινωνία με τη χρήση του μαθηματικού λόγου για τη μάθηση των 

Μαθηματικών. Σύμφωνα με την Anna Sfard (2008, όπως αναφ. στο Esquinca, 2012), η 

μάθηση των Μαθηματικών είναι η μάθηση του μαθηματικού λόγου (discourse). Παρόλο που 

ο μαθηματικός λόγος είναι κάτι που τυπικά δε διδάσκεται, σε μερικές παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε διάλογο στον οποίο πρέπει να τον 

χρησιμοποιούν. Κατά τους  Ochs, (1988, όπως αναφ. στο  Esquinca 2012) και Duff, (2010, 

όπως αναφ. στο  Esquinca 2012) οι μαθητές κοινωνικοποιούνται μέσα και δια μέσω του 

μαθηματικού λόγου. H κοινωνικοποίηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με την προφορική 

ή γραπτή αλληλεπίδραση των μαθητών κατά την επίλυση προβλημάτων και τη χρήση του 

μαθηματικού λόγου.  

1.9.1 Κοινωνικοποίηση (Socialization) 

     Η έννοια της κοινωνικοποίησης (socialization) έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορα  πλαίσια, 

που περιλαμβάνουν και ενήλικες εκπαιδευόμενους οι οποίοι αναπτύσσουν ακαδημαϊκό λόγο 

(Duff, 2007, 2010, όπως αναφ. στο Esquinca, 2012). Σύμφωνα με τον Duff (2010, όπως 

αναφ. στο Esquinca, 2012), η θεωρία της κοινωνικοποίησης του ακαδημαϊκού λόγου μελετά  

συγκεκριμένες  ιδεολογίες, από πολιτισμική οπτική. Πρόκειται για ιδεολογίες σχετικά με το 

πώς να χρησιμοποιούμε τη γλώσσα και πώς να  δείχνουμε σεβασμό ή ακαδημαϊκή 

συμπεριφορά και ευπρέπεια μέσα στην τάξη. Οι μαθητές μπορούν να τις εσωτερικεύουν, να 

τις αντιμετωπίζουν ως προκλήσεις ή να αντιστέκονται σε αυτές τις ιδεολογίες. Οι  Ochs και 

Schieffelin (2008, όπως αναφ. στο Esquinca, 2012) προσθέτουν ότι οι τροχιές της ατομικής 

κοινωνικοποίησης είναι «σύνθετα δομημένες από ιστούς κοινωνικών και οικονομικών 

θεσμών, δημοσίων και τοπικών συστημάτων ελέγχου, πρακτικών, ταυτοτήτων, 

περιβαλλόντων, πεποιθήσεων, εννοιών και άλλων δυνάμεων». Η κοινωνικοποίηση του κάθε 

ατόμου εξαρτάται από το ίδιο το άτομο. Έτσι, κάθε ένας μπορεί να διαμορφώσει, να 

αντισταθεί ή να μετατρέψει την κατάσταση μέσα στην οποία κοινωνικοποιείται. Η 

κοινωνικοποίηση, λοιπόν, είναι μία αμφίδρομη κατεύθυνση παρόλο που υπάρχουν βασικά 

εμπόδια λόγω των ασυμμετριών της ισχύος και της γνώσης του κάθε ατόμου. 

   Η Moschkovich (2008), παρουσιάζει μια συζήτηση σε μια τάξη  που περιβαλλόταν από 

συμβολικές κωδικοποιήσεις (inscriptions), ερωτήσεις και πολλαπλές ερμηνείες τις οποίες και 

γενίκευαν οι μαθητές καθώς παρακολουθούσαν την εννοιολογική γνώση. Η συζήτηση αυτή 

παρουσιάζει ταυτόχρονα δεξιότητες και απόδειξη και αναπτύσσει μια σπουδαία μαθηματική 

ιδέα. Τα γραφήματα, οι πίνακες και οι εξισώσεις υπάρχουν πάντα στα μαθήματα των 

Μαθηματικών. Οι ερμηνείες των μαθητών και οι συνδέσεις που κάνουν μεταξύ αυτών των 

τριών αναπαραστάσεων λαμβάνονται ως απόδειξη της εννοιολογικής κατανόησης. Ωστόσο, 
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μαθητές και εκπαιδευτικοί, δεν τις ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο, όπως για παράδειγμα το 

σύμβολο της ισότητας (Herscovics, 1989, Kieran, 1992, 2007, όπως αναφ. στο Moschkovich, 

2008), ή ένα γράφημα το οποίο ερμηνεύεται με διαφορετικό τρόπο από τους δασκάλους και 

τους μαθητές (Bell & Janvier, 1981, Curcio, 1987, Friel, Curcio, & Bright,2001, Kaput, 1998, 

Leinhardt, Zaslavsky, & Stein, 1990, Moschkovich, 1996, 1998, Moschkovich, Schoenfeld, & 

Arcavi, 1993, Nemirovsky & Monk, 2000, όπως αναφ. στο Moschkovich, 2008). 

Αναμενόμενο είναι λοιπόν, ότι οι μαθητές θα ερμηνεύσουν με διαφορετικούς τρόπους τις 

διάφορες αναπαραστάσεις που έχουν μπροστά τους. Το ερώτημα είναι πώς οι μαθητές και οι 

εκπαιδευτικοί διαχειρίζονται τις συζητήσεις των πολλαπλών αυτών ερμηνειών.  

   Η μελέτη της Moschkovich πραγματοποιήθηκε σε μια τάξη δίγλωσσων μαθητών της 

δευτέρας Γυμνασίου. Οι παρατηρήσεις και η μαγνητοσκόπηση περιελάμβαναν τις συζητήσεις 

όλων των μαθητών της τάξης αλλά και της κατά ζεύγη εργασίας αυτών για την επίλυση 

προβλημάτων. Η τάξη ήταν μέρος ενός δίγλωσσου ισπανικο-αγγλικού προγράμματος, αλλά 

τα μαθήματα μετά από την τρίτη γυμνασίου δε διεξάγονται και στις δύο γλώσσες. Κάποιοι 

μαθητές μιλούσαν κυρίως αγγλικά, κάποιοι και τις δύο γλώσσες και κάποιοι κυρίως ισπανικά. 

Οι οδηγίες δίνονταν κυρίως στα αγγλικά, με μερικές συζητήσεις και εξηγήσεις στα ισπανικά 

μεταξύ των μαθητών καθώς εργάζονταν σε μικρές ομάδες, αλλά και μεταξύ της 

εκπαιδευτικού και κάποιων μαθητών. Οι δύο μαθητές της συζήτησης ήταν ντόπιοι, μιλούσαν 

ισπανικά  και  θεωρούνταν ότι είχαν επάρκεια και στις δύο γλώσσες, δηλαδή  είναι 

δίγλωσσοι. Η εκπαιδευτικός έδωσε στους μαθητές ένα πρόβλημα να λύσουν, αφού πρώτα 

έκανε μια μικρή εισαγωγή για αυτό. Οι μαθητές δούλεψαν σε ομάδες των δύο ή τεσσάρων 

ατόμων και η δασκάλα περνώντας πάνω από τα θρανία έκανε ερωτήσεις σε κάθε ομάδα. 

Προς το τέλος του μαθήματος κάθε ομάδα έκανε παρουσιάσεις και αναφορές, αλλά και η 

τάξη σαν σύνολο συζητούσε με την καθοδήγηση της δασκάλας. Οι δύο μαθητές βρήκαν το 

ίδιο αποτέλεσμα παρόλο που ακολούθησαν διαφορετική διαδικασία. Η δασκάλα τους ζήτησε 

να συγκρίνουν τους τρόπους που δούλεψαν και να βρουν ομοιότητες και διαφορές. Δέχτηκε 

και τις δύο λύσεις και χρησιμοποίησε τις ίδιες εκφράσεις με τους μαθητές. 

  Στο πρώτο μέρος της ανάλυσης τα ερωτήματα αφορούν στους μαθητές και είναι: 

Ποιες ήταν οι διάφορες ερμηνείες της έκφρασης «Πήγα ανά δύο» («I went by»); Πώς 

διασταυρώνουν αυτές τις ερμηνείες οσον αφορά τις κλίμακες οι συμμετέχοντες; Το δεύτερο 

μέρος της ανάλυσης συνεχίζει με τα ερωτήματα που αφορούν τον ρόλο της εκπαιδευτικού 

στη διάρκεια της συζήτησης. Πώς δηλαδή ανταποκρίθηκε η εκπαιδευτικός στις διαφορετικές 

ερμηνείες των μαθητών. Πώς συνέδεσε τις ερμηνείες αυτές με τις σχετικές μαθηματικές 

δραστηριότητες και έννοιες;   

   Σε άλλα περιβάλλοντα συζητήσεις τέτοιου είδους έχουν δείξει ότι ερμηνείες εκφράσεων 

έχουν να κάνουν με τη δραστηριότητα και συντονίζονται με ιδιαίτερους τρόπους θεώρησης 

και εστίασης προσοχής στις συμβολικές κωδικοποιήσεις (inscriptions) (Gee, 1996, Goodwin, 

1994, Hindmarsh & Heath, 2000, Stevens&Hall, 1998, όπως αναφ. στο Moschkovich, 2008).  

Η παρούσα μαθηματική συζήτηση, όπως και άλλες συζητήσεις,  περιείχε πολλαπλές 

ερμηνείες για τις κλίμακες. Οι περιγραφές των μαθητών για τις κλίμακες  διέφεραν μεταξύ 

τους. Η μια ερμηνεία αναφερόταν στο διάστημα ανάμεσα στα δύο σημάδια της κλίμακας, η 

δεύτερη στον αριθμό των τμημάτων μεταξύ δύο σημαδιών της κλίμακας και η άλλη στο 

μήκος του κάθε διαστήματος μεταξύ των σημαδιών της κλίμακας.  Έτσι λοιπόν, η φράση “I 

went by twos” («πήγα ανά δύο») μπορεί να αναφέρεται στην κατασκευή μιας κλίμακας 

φτιάχνοντας σημάδια κάθε δύο διαστήματα και να εννοεί «έφτιαξα σημάδια κάθε δύο 

διαστήματα». Μπορεί να σημαίνει «έκανα σημάδια σε κάθε διάστημα και κάθε διάστημα 
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αντιπροσωπεύει δύο μονάδες», μπορεί όμως να εννοεί και κάτι ενδιάμεσο των δύο παραπάνω 

ερμηνειών. Η ανάλυση δείχνει ότι  απλές, εκ πρώτης όψης, διαδικασίες όπως η περιγραφή και 

η ονοματοδοσία, δεν είναι στην πραγματικότητα τόσο απλές για τους μαθητές. Μάλιστα  

προϋποθέτουν σημαντική εννοιολογική κατανόηση. 

   Η συζήτηση στην τάξη αυτή, αποτελεί παράδειγμα για το πώς οι εκπαιδευτικοί εκτός από 

το να βλέπουν τις ερμηνείες των μαθητών ως εμπόδια, μπορούν να οικοδομούν στις 

ερμηνείες τους και να τις συνδέουν με κανονικές μαθηματικές δραστηριότητες και έννοιες. 

Οι πολλαπλές, διφορούμενες και μεταβαλλόμενες ερμηνείες δεν αποδείχτηκαν επιζήμιες, 

αντίθετα, η δασκάλα χρησιμοποίησε αυτές τις ερμηνείες ως πηγές κατανόησης μαθηματικών 

εννοιών τοποθετώντας τες μαζί με τις απόψεις τους  και συνδέοντάς τες με μια  μαθηματική 

δραστηριότητα. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν τις δικές τους ερμηνείες και απόψεις καθώς 

συζητούσαν για μαθηματικές καταστάσεις.  Η συζήτηση αυτή δείχνει ότι είναι δυνατό για 

τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να προσεγγίσουν έννοιες με τρόπους διαφορετικούς 

από την παρουσίαση ορισμών ή  γενικών αξιωμάτων και θεωρημάτων. Το παράδειγμα αυτό 

δείχνει έναν τρόπο που εστιάζει στην προσοχή των εννοιών διαμέσου μιας συζήτησης που 

πλαισιώνεται από συμβολικές κωδικοποιήσεις και ερωτήματα που θέτουν οι μαθητές καθώς 

αγωνίζονται για την κατανόηση των μαθηματικών εννοιών. 

   Ζητήματα Μαθηματικών όπως τα γραφήματα, που εμπλέκουν τους μαθητές σε γενικεύσεις, 

κατανόηση και συζήτηση σε θέματα που έχουν οι ίδιοι γενικεύσει, παρά σε αυτά που 

παρουσιάζονται στα σχολικά βιβλία ή από τον εκπαιδευτικό, μπορεί να είναι ιδιαίτερα 

καρποφόρες καταστάσεις για διδακτικές συζητήσεις επειδή περιλαμβάνουν πολλαπλές 

οπτικές, αλλά  μπορεί να βασίζονται και σε κοινά αντικείμενα. Οι διδακτικές συζητήσεις 

μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην εισαγωγή τέτοιου είδους  εννοιολογικών 

δραστηριοτήτων.  

1.9.2  Πολυτροπικότητα στο μαθηματικό λόγο (Multimodality) 

   Στο μαθηματικό λόγο, οι έννοιες κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας ένα εύρος μέσων 

κατασκευής εννοιών και με περισσότερους από έναν τρόπους (modality) (Schleppegrell, 

2007,2010, Solomon, 2009, Morgan, 1998, Moschkovich, 2010, Gutiérez et al. 2010, όπως 

αναφ. στο Esquinca, 2012). Οι πολλαπλοί τρόποι συνήθως οικοδομούν έννοιες στο 

μαθηματικό λόγο. Σύμφωνα με την θεωρία  της μαθηματικής ποικιλίας (registers) του  

Halliday  (Halliday & Matthiessen, 2004 όπως αναφ. στο Esquinca, 2012), συγγραφείς 

υποστηρίζουν  ότι η γλώσσα ποικίλλει κατά τρόπο συνεχή. Η Eggins (2004, όπως αναφ. στο 

Esquinca, 2012) σημειώνει πως ο ρόλος που παίζει η γλώσσα στην αλληλεπίδραση μεταξύ 

των ομιλητών είναι ένας τρόπος να προσδιορίσει κατά πόσο υπάρχει συνέχεια στην 

επικοινωνία τους. Όταν η ίδια η γλώσσα εμπεριέχει αλληλεπίδραση, μοιάζει  περισσότερο με 

γραπτή, αλλά όποτε  συνοδεύεται από υλικές ή οπτικές παραστάσεις, μοιάζει περισσότερο με 

λόγο. Ο μαθηματικός λόγος είναι πολυτροπικός (multimodal) επειδή η επικοινωνία γίνεται σε 

διαφορετικά επίπεδα συνεχώς, ακόμα και όταν αυτή γίνεται  πρόσωπο με πρόσωπο. Ο 

O’Halloran (2005, όπως αναφ. στο Esquinca, 2012) με την ανάλυση που έκανε σε 

μαθηματικά κείμενα, έδειξε πώς τα τρία σημειωτικά συστήματα: ο μαθηματικός 

συμβολισμός, η οπτική απεικόνιση και η γλώσσα κατασκευάζουν μαζί μαθηματικές έννοιες 

τις οποίες από μόνη της η γλώσσα δεν θα μπορούσε. 

1.9.3  Διγλωσσία και μαθηματικός λόγος  

   Παρόλο που υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον μεταξύ των εκπαιδευτικών των 

Μαθηματικών για την πολυγλωσσία και την αλληλεπίδρασή της με τη μάθηση των 
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Μαθηματικών, η Moschkovich (2010, όπως αναφ. στο Esquinca, 2012) σημειώνει πως «η 

έρευνα δεν έχει λάβει σοβαρά ακόμη υπόψη τα πιθανά πλεονεκτήματα της διγλωσσίας για τη 

μάθηση των Μαθηματικών», αντιθέτως μερικές φορές μπορεί προσεγγίζει τους δίγλωσσους 

μαθητές μέσα από την ελλειμματική θεώρηση. Αυτό είναι φανερό σε έρευνες που θεωρούν 

τους μαθητές αυτούς ως μαθητές μειωμένων ικανοτήτων ή  σε έρευνες οι οποίες αξιώνουν 

την μονογλωσσία. Επιπλέον, όπως παρατηρεί η ίδια, η έρευνα στη μαθηματική εκπαίδευση 

σχετικά με το ζήτημα των πλεονεκτημάτων που συνδέονται με τη διγλωσσία  θα μπορούσε να  

ωφεληθεί  από την προσέγγιση μεθοδολογιών και θεωρητικών διαισθήσεων (insights) από  

τον χώρο της κοινωνικογλωσσολογικής και γλωσσολογικής ανθρωπολογίας. Για παράδειγμα, 

μια διαίσθηση είναι ότι τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους πολύγλωσσους 

μαθητές  επηρεάζουν την ανάπτυξη της διγλωσσίας τους. Σύμφωνα με τους Martin-Jones 

(2007, όπως αναφ. στο Esquinca, 2012),  τα εκπαιδευτικά προγράμματα λειτουργούν «ως 

μέσα που μεταβιβάζουν τις αξίες σε μέσα γλώσσας και μόρφωσης και, ταυτόχρονα, ως μέσα 

που ρυθμίζουν την πρόσβαση σε αυτά». Επίσης, αν οι πολύγλωσσοι είναι ενταγμένοι σε ένα 

πρόγραμμα που προωθεί την πολυγλωσσία τους, αυτό θα έχει επίδραση στο εύρος των  

δεδομένων που θα συγκεντρωθούν στις έρευνες. Σε αυτό το πνεύμα, έρευνα από τις 

Moschkovich (2002) και Zahner & Moschkovich (2011, όπως αναφ. στο Esquinca, 2012) σε 

διπλά γλωσσικά προγράμματα έχουν δείξει ότι οι δίγλωσσοι μαθητές που κάνουν 

Μαθηματικά είναι ικανοί  να χρησιμοποιούν τις δικές τους γλώσσες ως μέσα για να 

σχηματίσουν έννοιες σε πολλές  γλώσσες. Η Moschkovich (2002) έδειξε πώς οι δίγλωσσοι 

μαθητές συμμετέχουν σε πρακτικές λόγου,  περιγράφοντας ένα μοτίβο ή  διευκρινίζοντας μια 

περιγραφή. Άλλοι ερευνητές έχουν επίσης διεξάγει έρευνες σε προγράμματα, ακόμη και μετά 

από το σχολικό πρόγραμμα, που προωθούν τη διγλωσσία. Εκείνο που επίσης έχει σημασία, 

είναι αν η έρευνα διεξάγεται σε μαθητές που βρίσκονται σε μονόγλωσσο ή σε δίγλωσσο 

περιβάλλον. Αν βρίσκονται σε μονόγλωσσο περιβάλλον, όπως μια τάξη όπου μιλούν μόνο 

αγγλικά, έχουν λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν πρακτικές δίγλωσσης συμπεριφοράς 

όπως εναλλαγή των γλωσσών
5
 (code-switcing) ή  διαγλωσσικότητα

6
 (translanguaging) 

(Garcia, 2009, όπως αναφ. στο Esquinca, 2012). 

                                                           
5 Η εναλλαγή γλώσσας (code switching) είναι μια πρακτική των δίγλωσσων στην οποία χρησιμοποιούνται 

περισσότερες από μία γλώσσες, συνήθως η μητρική και η δεύτερη γλώσσα (Cook, 2001). Η εναλλαγή γλωσσών 

δεν έτυχε θερμής υποδοχής στις παραδοσιακές τάξεις της δεύτερης γλώσσας (της επίσημης γλώσσας διδασκαλίας) 

των μαθητών, όπου η γλώσσα-στόχος(η επίσημη γλώσσα) των μαθητών και η μητρική τους είναι ρητά 

διαχωρισμένες. Μια τέτοια τάση μπορεί να οφείλεται στη γενική πεποίθηση ότι η μετάβαση σε μια εναλλακτική 

γλώσσα είναι το αποτέλεσμα της ελλιπούς γνώσης της γλώσσας πάνω στην οποία κινήθηκε η φράση (Park, 2013). 
6 Ο όρος διαγλωσσικότητα (translanguaging) είναι σχετικά πρόσφατος στη βιβλιογραφία και χρησιμοποιείται 

παράλληλα με  την εναλλαγή της γλώσσας. Μοιάζει με την εναλλαγή της γλώσσας στο ότι αναφέρεται σε 

πολύγλωσσες παλινδρομήσεις των ομιλητών μεταξύ των γλωσσών με έναν τρόπο φυσικό. Μέσω του στρατηγικού 

σχεδιασμού της γλώσσας στην τάξη και συνδυάζοντας δύο ή περισσότερες γλώσσες με συστηματικό τρόπο, μέσα 

στην ίδια τη δραστηριότητα μάθησης, η διαγλωσσικότητα επιδιώκει να βοηθήσει τους πολύγλωσσους ομιλητές 

στη λήψη εννοιών, τη διαμόρφωση εμπειριών και την απόκτηση βαθύτερης κατανόησης και γνώσης τόσο των 

γλωσσών που χρησιμοποιούνται όσο και του περιεχομένου που διδάσκεται (Cenoz & Gorter, 2011; Lewis, Jones, 

& Baker, 2012; Williams, 2002, όπως αναφ. στο Park, 2013). Η πρακτική της  διαγλωσσικότητας αναμένεται να 

δημιουργήσει έναν κοινωνικό χώρο για τους πολύγλωσσους ομιλητές, «φέρνοντας σε επαφή διαφορετικές 

διαστάσεις των προσωπικών  τους ιστοριών, εμπειριών και περιβαλλόντων, τις στάσεις, τις πεποιθήσεις και τις 

επιδόσεις τους» (Wei, 2011: 1223). Σύμφωνα με τον Wei (2011), η διαγλωσσικότητα στηρίζεται στην 

ψυχογλωσσολογική έννοια της γλωσσικότητας (languaging), η οποία αναφέρεται στη διαδικασία της χρήσης της 

γλώσσας για την  απόκτηση γνώσεων, την κατανόηση εννοιών, την έκφραση της σκέψης και την επικοινωνία 

σχετικά με τη χρήση γλώσσας. Σε αυτή τη διαδικασία, «η γλώσσα χρησιμεύει ως ένα όχημα μέσω του οποίου η 

σκέψη εκφράζεται με λόγια και μετατρέπεται σε μια τεχνητή μορφή» (Swain, 2006: 97). 
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   Κατά τον  Barwell (2009, 2005, όπως αναφ. στο Esquinca, 2012), οι δίγλωσσοι μαθητές  

έγραφαν λεκτικά προβλήματα Μαθηματικών με τον αγγλικό μονόγλωσσο τρόπο. Αντίθετα, 

σε μια άλλη μελέτη (Esquinca, 2011, όπως αναφ. στο Esquinca, 2012) σε δίγλωσσους 

μαθητές που έγραφαν λεκτικά προβλήματα, παρατηρήθηκε χρήση δύο γλωσσών 

   Ο  Esquinca, (2012) στην εργασία του μελέτησε την ανάπτυξη του μαθηματικού λόγου και 

τη μαθηματική επικοινωνία μιας ομάδας δίγλωσσων φοιτητών, μελλοντικών δασκάλων. 

Εντόπισε και ανέλυσε τις πολυτροπικές επικοινωνιακές πρακτικές σε μια τάξη Μαθηματικών, 

όπου η διδασκαλία διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα και προωθούνται οι σε βάθος 

συζητήσεις γύρω από μαθηματικά προβλήματα. Επειδή επικεντρώθηκε σε δίγλωσσους 

μαθητές, ανέλυσε επίσης δεδομένα που συγκεντρώθηκαν έξω από την τάξη σε ομάδες 

μελέτης οι οποίες διεξήχθησαν στα ισπανικά και στα αγγλικά. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε  

στο Μεξικό, σε φοιτητές ενός κρατικού πανεπιστημίου στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών και 

Μεξικού. Περίπου το 10% των φοιτητών του πανεπιστημίου είναι Μεξικάνοι, 

συμπεριλαμβανομένων κι εκείνων που διασχίζουν καθημερινά τα σύνορα για να φτάσουν στο 

μάθημα. Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία των φοιτητών είναι Μεξικανοαμερικάνοι και η γλώσσα 

που μιλούν στο σπίτι είναι η ισπανική. Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των φοιτητών του 

πανεπιστημίου έχει λάβει την εκπαίδευσή της στις ΗΠΑ, αρκετοί φοιτητές, όπως κι αυτοί της 

μελέτης, εκπαιδεύτηκαν στο Μεξικό μέχρι την πρώτη Λυκείου, τουλάχιστον.  Ένας 

συμμετέχων μετακόμισε στις Η.Π.Α , αλλά παρακολουθούσε το μάθημα κάθε εβδομάδα  και 

άλλοι δύο πηγαινοέρχονταν καθημερινά. Επιδίωξη όλων ήταν  να εκπαιδευτούν και να 

πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τρεις από τους 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να λάβουν μέρος στη μελέτη που ήταν βασισμένη στην 

περιστασιακή τους χρήση της ισπανικής γλώσσας στην τάξη των Μαθηματικών. Και οι τρεις 

φοιτητές παρακολούθησαν  μαθήματα αγγλικής ως δεύτερη γλώσσα στις ΗΠΑ, στο 

γυμνάσιο.  Τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης ήταν τα εξής: 

 Ποιες είναι οι προφορικές και οι γραπτές δραστηριότητες στην τάξη στις οποίες 

συμμετέχουν οι μελλοντικοί δάσκαλοι (ειδικότερα στα Μαθηματικά); 

 Ποια πολυτροπικά εκπαιδευτικά γεγονότα συμβαίνουν μέσα και έξω από την τάξη; 

 Ποια μοτίβα αλληλεπίδρασης (συμπεριλαμβανομένων και των γλωσσικών επιλογών) 

αναδύονται μέσα και έξω από την τάξη; 

 Πώς ο στόχος των φοιτητών να γίνουν δάσκαλοι μπορεί να επηρεάσει την 

κοινωνικοποίησή τους στο λόγο;  

   Ζητήθηκε από τους  συγκεκριμένους φοιτητές να παρακολουθήσουν ένα μάθημα που 

λέγεται Εννοιολογική Άλγεβρα (για μαθητές μικρής ηλικίας), το οποίο προετοιμάζει τους 

μαθητές να αναπτύξουν μαθηματικό περιεχόμενο. Η Εννοιολογική Άλγεβρα είναι ένα 

μάθημα που περιλαμβάνει αναλογίες, συναρτήσεις, άλγεβρα και γεωμετρία δίνοντας έμφαση 

στην αιτιολόγηση και τη μαθηματική σκέψη. Στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξει:  

1. την προσοχή στην σημασία των συμβόλων και των αριθμών,  

2. την ανάλυση των προβλημάτων και 

3. τις υποθέσεις και την απόδειξη των μαθηματικών λύσεων. 

   Ένας από τους κύριους στόχους του μαθήματος είναι να αναπτύξουν οι μαθητές 

μαθηματικές έννοιες σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούν να συζητήσουν για αυτές. Σύμφωνα 

με την εξεταστέα ύλη, το μάθημα οργανώνεται γύρω από δραστηριότητες που βασίζονται σε 
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προβλήματα. Μέσα από τα προβλήματα τα οποία απαιτούν προφορικό και γραπτό λόγο, 

προωθείται η μαθηματική αιτιολόγηση και η μαθηματική επικοινωνία.  

Κάθε συνάντηση στην τάξη οργανώθηκε γύρω από έναν επαναλαμβανόμενο κύκλο 

γλωσσικών γεγονότων στα οποία οι προφορικές αλληλεπιδράσεις προκαλούνταν από 

γραπτές, οπτικές και συμβολικές αναπαραστάσεις. Ο καθηγητής ξεκινούσε τον κύκλο 

θέτοντας τα προβλήματα προς επίλυση και οι φοιτητές παρουσίαζαν, συζητούσαν και έλυναν 

τα προβλήματα αυτά, μερικές φορές αμφισβητώντας τα νοήματα των εναλλακτικών λύσεων. 

Επίσης, τα προβλήματα που έθετε ο καθηγητής, συνήθως εμπεριείχαν πολυτροπικότητα 

(όπως λεκτικά προβλήματα, διαγράμματα και εργασίες για το σπίτι). Ο καθηγητής διάβαζε το 

πρόβλημα δυνατά ή το διάβαζαν ξεχωριστά οι φοιτητές και άρχιζαν να εργάζονται πάνω σε 

αυτό στους φορητούς υπολογιστές τους. Οι φοιτητές κρατούσαν σημειώσεις στο τετράδιό 

τους και μετά από πέντε ή έξι λεπτά παρουσίαζαν τη λύση στην ομάδα τους. Ακολουθούσαν 

συζητήσεις και διάλογος γύρω από τα μαθηματικά προβλήματα σε μια ποικιλία γλωσσικών 

γεγονότων τα οποία διέφεραν ανάλογα με διάφορους παράγοντες όπως είναι οι ίδιοι οι 

συμμετέχοντες, οι τυπικές λεπτομέρειες και ο επικοινωνιακός σκοπός. Ο καθηγητής ζητούσε 

από τους φοιτητές να αναζητούν καινούριες λύσεις και να αναγνωρίζουν τη σημασία τους. 

Έτσι, οι φοιτητές μπορούσαν να αποκτήσουν νέες οπτικές στην σημασία της μάθησης των 

Μαθηματικών. Η μελέτη αυτή δείχνει τους συμμετέχοντες ανάλογα με τις περιπτώσεις, να 

αλληλεπιδρούν με διάφορους συνομιλητές και να χρησιμοποιούν πολλαπλές γλωσσικές 

εκφράσεις.  Οι φοιτητές κοινωνικοποιήθηκαν στο μαθηματικό λόγο μέσω της συμμετοχής 

τους στην επίλυση του προβλήματος. Με την συμμετοχή τους αυτή, απέκτησαν πρόσβαση σε 

κανόνες συμμετοχής με τους άλλους και δημιούργησαν νοήματα σε μια κοινότητα λόγου. 

Χρησιμοποίησαν μια ποικιλία μέσων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της οπτικής και 

συμβολικής αναπαράστασης, για να παρουσιάσουν τη λύση του προβλήματος στην αγγλική 

γλώσσα. 

   Οι παραπάνω αξίες και η χρήση της πολυτροπικότητας παρατηρήθηκαν και έξω από την 

τάξη, στις συνεδρίες μελέτης (study sessions)   όπου οι φοιτητές αλληλεπιδρούσαν με άλλους 

δίγλωσσους.  Η γλώσσα που χρησιμοποιούσαν ήταν κυρίως η ισπανική και ελάχιστα η 

αγγλική. Μόνο όταν διάβαζαν κείμενα από το βιβλίο μιλούσαν στην αγγλική γλώσσα, ενώ 

μεταξύ τους συνεννοούνταν στα ισπανικά. Η χρήση και των δύο γλωσσών τους επέτρεπε να 

χρησιμοποιούν ένα ευρύτερο φάσμα μέσων για την κατασκευή νοημάτων. Η διγλωσσία και η 

πολυτροπικότητα συνιστούν αλληλεπίδραση των γλωσσών και αξιών οι οποίες ευδοκιμούν 

έξω από την τάξη (García et al. 2007, όπως αναφ. στο  Esquinca, 2012). Στις συνεδρίες 

μελέτης εκφράστηκε η αξία της διαφορετικότητας των λύσεων, καθώς παρατηρήθηκε ότι 

όλοι οι συμμετέχοντες εμπλέκονταν με τους δικούς τους τρόπους επίλυσης του προβλήματος. 

Επίσης, χρησιμοποιούσαν πολυτροπικό μαθηματικό λόγο κατά την παρουσίαση των λύσεων, 

παρόμοιο με εκείνον που χρησιμοποιούσαν στην τάξη. Ωστόσο, η τάξη είναι ένα περιβάλλον 

κυρίως αγγλόφωνο, ενώ οι συνεδρίες μελέτης είναι πολυτροπικά, δίγλωσσα περιβάλλοντα, 

όπου διαφορετικές φωνές φοιτητών αλληλεπιδρούν με πολλαπλούς τρόπους αναπαράστασης 

των Μαθηματικών. Επίσης, οι συνεδρίες μελέτης ήταν ένας χώρος όπου οι φοιτητές 

θεωρούσαν τον εαυτό τους ως γνώστη, κι ότι ο λόγος τους προς τους συμφοιτητές τους έχει 

εγκυρότητα, χρησιμοποιώντας τη μητρική τους γλώσσα. Στην τάξη, οι οπτικές και 

συμβολικές αναπαραστάσεις γίνονταν αντικείμενα συζήτησης μόνο όταν έκανε λάθος 

κάποιος φοιτητής, όπως, για παράδειγμα, στην οπτική αναπαράσταση των κλασμάτων όταν 

κάποιοι έγραψαν μερικά κλάσματα σε διαφορετικά μεγέθη ή όταν χρησιμοποίησαν το 

σύμβολο της ισότητας ως ένα σύμβολο που απλά κάλυπτε το χώρο αντί να σημαίνει ότι οι 
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δύο πλευρές είναι ίσες. Έτσι, η σημασία της κατασκευής νοημάτων μέσα από διαφορετικούς 

τρόπους μπορεί να είναι, σε μερικές περιπτώσεις, μια κρυφή πτυχή της προετοιμασίας 

μελλοντικών εκπαιδευτικών (Esquinca, 2012).  .  

   Στη Γερμανία, όπως και σε πολλές χώρες του κόσμου,  περίπου το 20% των μαθητών 

αναγκάζονται να μαθαίνουν τα Μαθηματικά σε μια γλώσσα που δεν είναι η μητρική τους, 

καθώς οι περισσότεροι από αυτούς είναι παιδιά δεύτερης ή τρίτης γενιάς μεταναστών. Οι 

μαθητές αυτοί δεν έχουν χαμηλότερες επιδόσεις μόνο από εκείνους που έχουν τη γερμανική 

ως μητρική γλώσσα, αλλά επίσης κι από τους μαθητές που έχουν μητρική τη γλώσσα της 

διδασκαλίας, σε άλλες χώρες υποδοχής μεταναστών. Παρόλα αυτά, εκείνο που έχει 

μεγαλύτερο αντίκτυπο στις επιδόσεις τους στα Μαθηματικά, δεν είναι η μεταναστευτική 

κατάσταση ή η πολυγλωσσία, αλλά η επάρκεια της γλώσσας διδασκαλίας και αξιολόγησης 

(Heinze et al. 2009, Prediger et al. 2013, όπως αναφ. στο Prediger & Wessel, 2013). Αυτό 

επίσης ισχύει και σε μονόγλωσσους μαθητές, κυρίως χαμηλού κοινωνικοοικονομικού 

στάτους (Prediger et al. 2013, όπως αναφ. στο Prediger & Wessel, 2013). Κατά συνέπεια, 

απαιτούνται προγράμματα σε όλες τις θεματικές περιοχές, που ενισχύουν την επάρκεια της 

γλώσσας διδασκαλίας των μαθητών όλων των γλωσσών  ( Thürmann et al. 2010, MacGregor 

& Moore 1991, όπως αναφ. στο Prediger & Wessel, 2013).  

1.9.4  Κατασκευή εννοιών  

   Διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις έχουν τονίσει τη σχέση των ατομικών και/ή των 

αλληλεπιδραστικών διαδικασιών της κατασκευής εννοιών των μαθηματικών όρων και 

σχέσεων  που οδηγούν  στην ανάπτυξη βαθειάς εννοιολογικής κατανόησης (Freudenthal, 

2002) για την οποία χρησιμοποιήθηκαν νοερά μοντέλα (Prediger 2008, όπως αναφ. στο 

Prediger & Wessel, 2013). Λόγω της ιδιαίτερης οντολογικής φύσης των μαθηματικών 

αντικειμένων ως αφηρημένα και κυρίως ως σχεσιακές οντότητες, οι κατασκευές εννοιών ως 

νοερά μοντέλα περιλαμβάνουν την κατασκευή νέων νοερών αντικειμένων και σχέσεων 

(Steinbring 2005, όπως αναφ. στο Prediger & Wessel, 2013). Η κατασκευή αυτή πρέπει να 

είναι σύμφωνη με την απόκτηση νέων γλωσσικών, γραφικών και συμβολικών μέσων για την 

έκφρασή τους (Schleppegrell 2010, όπως αναφ. στο Prediger & Wessel, 2013). Αυτός είναι ο 

λόγος για τον οποίο η εκμάθηση των Μαθηματικών και η εκμάθηση της γλώσσας είναι βαθιά 

συνυφασμένες (Pimm 1987, όπως αναφ. στο Prediger & Wessel, 2013). 

   Η γλώσσα είναι κάτι περισσότερο από ένα εργαλείο αναπαράστασης και επικοινωνίας. 

Είναι ένα εργαλείο σκέψης και κατασκευής γνώσης μέσω της κατασκευής εννοιών. Τα  

γλωσσικά μέσα και οι σημασίες τους ποικίλουν ανάλογα με το κοινωνικό και πολιτισμικό 

πλαίσιο και τις  διαφορετικές γλωσσικές ποικιλίες (registers) (Schleppegrell, 2010, όπως 

αναφ. στο Prediger & Wessel, 2013). 

1.9.5 Πολλαπλές σημειωτικές αναπαραστάσεις 

   Δεδομένου ότι τα νοήματα των αφηρημένων μαθηματικών εννοιών και σχέσεων δεν 

γίνονται κατανοητά μόνο με αναφορά σε πραγματικά αντικείμενα, εκπαιδευτικοί των 

Μαθηματικών (Duval, 2006) και ψυχολόγοι (Bruner, 1967, όπως αναφ. στο Prediger & 

Wessel, 2013) τόνισαν τη σημασία των διαφορετικών αναπαραστάσεων. Μεταβαίνοντας σε 

λεκτικές, συμβολικές, γραφικές και συγκεκριμένες αναπαραστάσεις (π.χ. πράξεις), οι μαθητές 

μπορούν να κατασκευάσουν τα νοερά αντικείμενα και σχέσεις στα οποία αναφέρεται μία 

μαθηματική έννοια. Συνεπώς, η σύνδεση αναπαραστάσεων έχει καθιερωθεί ως μία γόνιμη 

στρατηγική διδασκαλίας.  
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   Εξ αρχής, η γλώσσα θεωρείται ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των μαθηματικών 

αναπαραστάσεων αφού, για παράδειγμα, η ανάλυση συμβολικών εκφράσεων είναι μια 

βοηθητική δραστηριότητα για την ανάπτυξη της κατανόησης των μαθητών. Ωστόσο, αυτό το 

μοντέλο δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι ενεργοποιούνται διαφορετικές γλωσσικές 

ποικιλίες στις τάξεις. Πρόκειται, ενδεχομένως για ποικιλίες πρώτης και δεύτερης γλώσσας, 

μαθηματικές τεχνικές ποικιλίες, την ποικιλία της σχολικής γλώσσας και τις ποικιλίες της 

καθημερινής ζωής των μαθητών. 

1.9.6  Πολλαπλές γλωσσικές ποικιλίες (Registers) 

   Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια γλωσσική ποικιλία προϋποθέτει ένα συγκεκριμένο τύπο 

ακροατή. Έτσι, για παράδειγμα, «ξένος λόγος» («foreigner talk») είναι ένα είδος 

απλουστευμένης γλωσσικής ποικιλίας που χρησιμοποιείται σε ορισμένες κοινότητες ομιλίας 

για να μιλήσει στους ξένους (Ferguson, 1975, όπως αναφ. στο Duranti, 2011). Ομοίως, 

«βρεφικός λόγος» είναι ο τρόπος με τον οποίο οι γονείς μιλούν στα βρέφη σε ορισμένες 

χώρες (Ferguson, 1964), αλλά όχι σε όλες (Ochs και Schieffelin 1984). 

   Για το θεωρητικό υπόβαθρο της δομής των γλωσσικών ποικιλιών, είναι χρήσιμο να 

συνδυαστούν οι  κατασκευές των Duval και Halliday: Ο κοινωνογλωσσολόγος   Halliday 

ορίζει τη γλωσσική ποικιλία ως «το σύνολο νοημάτων, τη διαμόρφωση σημασιολογικών 

προτύπων, που συνήθως σχεδιάζονται υπό συγκεκριμένες συνθήκες, μαζί με τις λέξεις και τις 

δομές» (Halliday 1978, όπως αναφ. στο Prediger & Wessel, 2013) και δίνει ιδιαίτερη έμφαση 

στην κοινωνική της διάσταση:  

“Μια γλωσσική ποικιλία (register)μπορεί να οριστεί ως η διαμόρφωση σημασιολογικών πηγών 

που ένα μέλος μιας κουλτούρας συνήθως συνδέει με τον τύπο μιας κατάστασης… σε ένα 

δεδομένο κοινωνικό πλαίσιο.” (Halliday 1978, όπως αναφ. στο Prediger & Wessel, 2013). 

 Έτσι, για τον Halliday, οι γλωσσικές ποικιλίες χαρακτηρίζονται από τους τύπους των 

επικοινωνιακών καταστάσεων, το πλαίσιο χρήσης της γλώσσας, τα στυλ του λόγου και τις 

λειτουργίες του λόγου. Μία αλλαγή των γλωσσικών ποικιλιών συνεπάγεται αλλαγές των 

νοημάτων. Οι διαφορετικές μαθηματικές αναπαραστάσεις δεν είναι γλωσσικές ποικιλίες υπό 

την έννοια του Halliday. Παρόλα αυτά, ο Duval (2006) δίνει στις μαθηματικές 

αναπαραστάσεις ένα στάτους διαφορετικών  «σημειωτικών γλωσσικών ποικιλιών» και 

τονίζει ότι το νόημα ενός μαθηματικού αντικειμένου μπορεί να αλλάξει με μια αλλαγή στην 

αναπαράσταση. Σε μια κοινωνική σημειωτική οπτική, και τα δύο μπορούν να θεωρηθούν ως 

γλωσσικές ποικιλίες. 

   Οι Pimm (1987, όπως αναφ. στο Prediger & Wessel, 2013), Freudenthal (2002) και άλλοι, 

υποστηρίζουν την προσεκτική μετάβαση από την άτυπη καθημερινή γλωσσική ποικιλία στην 

τυπική τεχνική γλωσσική ποικιλία των Μαθηματικών. Η ιδέα αυτή μπορεί να ενισχυθεί από 

τις πιθανές οριζόντιες και διαγώνιες εναλλαγές μεταξύ των γλωσσικών ποικιλιών της πρώτης 

(μητρικής) και της δεύτερης γλώσσας των μαθητών όπως ορίζουν οι Planas και Setati (2009),  

ο  Barwell (2009), και οι Prediger & Wessel (2013). Μεταξύ αυτών των δύο ποικιλιών, οι 

γλωσσολόγοι περιγράφουν μια συχνά κρυμμένη ενδιάμεση γλωσσική ποικιλία, την 

αποκαλούμενη σχολική γλωσσική ποικιλία (Prediger et al. 2012, όπως αναφ. στο Prediger & 

Wessel, 2013), η οποία έχει την έννοια της γλώσσας που χρησιμοποιείται στο σχολείο 

(Schleppegrell 2004, όπως αναφ. στο Prediger & Wessel, 2013), ή της επάρκειας της 

γνωστικής ακαδημαϊκής γλώσσας  (CALP—cognitive academic language Proficiency 

Cummins 2000, όπως αναφ. στο Prediger & Wessel, 2013). Όπως η τεχνική, έτσι και η 

σχολική γλωσσική ποικιλία χαρακτηρίζεται από μειωμένο πλαίσιο, πιο σύνθετα γλωσσικά 
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μέσα από ότι στην καθημερινή γλωσσική ποικιλία και φαίνεται  πως είναι γραμμένη με βάση 

τις έννοιες, ακόμα κι αν είναι προφορική.  Όμως, αντίθετα με την τεχνική, σπάνια διδάσκεται 

ρητά στο σχολείο. Αυτό προκαλεί προβλήματα για μαθητές που δεν γνωρίζουν καλά την 

γλώσσα, οι οποίοι χρησιμοποιούν μόνο την καθημερινή γλωσσική ποικιλία που απέκτησαν 

από τις οικογένειές τους, αλλά παρόλα αυτά χρειάζονται τη σχολική γλωσσική ποικιλία  για 

δεξιότητες που απαιτούν υψηλότερη σκέψη (Clarkson, 2009, όπως αναφ. στο Prediger & 

Wessel, 2013). Αντίθετα, οι μαθητές που γνωρίζουν τη (πρώτη ή δεύτερη) γλώσσα, έχουν 

πρόσβαση στη σχολική γλωσσική ποικιλία ήδη από τις οικογένειές τους (Schleppegrell 2004, 

Cummins 2000, όπως αναφ. στο Prediger & Wessel, 2013). Συνεπώς, οι διδακτικές 

προσεγγίσεις μετάβασης από την καθημερινή στην τεχνική γλωσσική ποικιλία διεξάγονται με 

διάφορους τρόπους (Prediger et al. 2012, όπως αναφ. στο Prediger & Wessel, 2013), δύο από 

τους οποίους είναι ζωτικής σημασίας:  

1.   Σαφής ορισμός της σχολικής γλωσσικής ποικιλίας.  

2. Δυναμική μετακίνηση μεταξύ των τριών γλωσσικών ποικιλιών(σχολικής, τεχνικής και 

καθημερινής) καθ΄ όλη τη διάρκεια του μαθήματος, αντί της εισαγωγής εννοιών με τη χρήση 

της καθημερινής και της κίνησης προς την τεχνική ποικιλία, χωρίς επιστροφή προς τις άλλες 

δύο.  

   Οι Prediger & Wessel (2013) παρουσίασαν τον σχεδιασμό και τα αποτελέσματα ενός 

προγράμματος που αναπτύχθηκε για μαθητές της πρώτης γυμνασίου, οι οποίοι είχαν χαμηλή 

επίδοση στα Μαθηματικά και επίσης είχαν γλωσσικά μειονεκτήματα. Η κεντρική αρχή του 

σχεδιασμού για την παρέμβαση αυτή αποτελούνταν από σκόπιμους συσχετισμούς όλων των 

γλωσσικών ποικιλιών προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Ο σκοπός της μελέτης ήταν να 

αναζητηθούν στοιχεία ότι αυτή η αρχή του σχεδιασμού σε συνδυασμό με τις στρατηγικές 

σκαλωσιάς (scaffolding strategies), μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την κατασκευή 

νοημάτων για μαθητές με χαμηλές επιδόσεις στην γερμανική γλώσσα. Πολλές εμπειρικές 

μελέτες έχουν δείξει ότι η ενεργοποίηση των μητρικών γλωσσών βοηθάει στην πρόσβαση 

των εκπαιδευομένων στα Μαθηματικά (Barwell 2009, Gerber et al. 2005, Planas και Setati 

2009, Setati et al. 2011, όπως αναφ. στο Prediger & Wessel, 2013). Ωστόσο, αυτή η 

στρατηγική σχεδιασμού έχει περιορισμούς για το γερμανόφωνο πλαίσιο όπου υπάρχουν έως 

και επτά διαφορετικές γλώσσες μεταναστών σε μία τάξη (κυρίως τουρκικά, ρωσικά και 

αραβικά), πολλοί μονόγλωσσοι μαθητές με περιορισμένη επάρκεια στη γλώσσα και κυρίως 

μονόγλωσσοι εκπαιδευτικοί. Έτσι, η μελέτη τους επικεντρώθηκε κυρίως σε άλλες 

στρατηγικές σχεδιασμού. Πριν από τη μελέτη αυτή, είχε προηγηθεί μεγαλύτερη μελέτη 

σχεδιασμού για την ενίσχυση της εννοιολογικής κατανόησης των κλασμάτων, στην οποία 

αναπτύχθηκε το σχεδιασμένο πρόγραμμα παρέμβασης σε πολλούς και κατ επανάληψη, 

κύκλους πειραμάτων. Στη δεύτερη φάση της παρέμβασης τέθηκαν τα εξής ερευνητικά 

ερωτήματα ως προς δύο φάσεις της μελέτης:    

1. Ως προς το μέγεθος της επίδρασης: Σε τι βαθμό οι μαθητές που συμμετέχουν στη γλωσσική 

και μαθηματική ολοκληρωμένη παρέμβαση βελτιώνουν τις επιδόσεις τους στα τεστ με τα 

κλάσματα;  

2. Ως προς τις διαδικασίες: ποιες είναι οι ενδεχόμενες δραστηριότητες παρέμβασης για να 

εισάγουμε τους μαθητές στην κατασκευή νοημάτων και για να ενεργοποιήσουμε τα 

γλωσσικά μέσα στη σχολική και τεχνική γλωσσική ποικιλία;   

   Καθώς η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας μεγαλύτερης έρευνας, η ποσοτική 

ανάλυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων συμπληρώθηκε με μια ποιοτική ανάλυση για μια 
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ερευνητική ανακατασκευή των πιθανών δραστηριοτήτων παρέμβασης. Δεκαοκτώ ζεύγη 

μαθητών έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα παρέμβασης που κράτησε 540 λεπτά. Αυτά τα 

18x540 λεπτά βιντεοσκοπήθηκαν και επιλέχθηκαν σχετικά επεισόδια σύμφωνα με το δεύτερο 

ερώτημα της έρευνας. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη ήταν 72 μαθητές της πρώτης γυμνασίου 

που δε μιλούσαν καλά τη γερμανική γλώσσα και δεν είχαν καλό βαθμό στα Μαθηματικά. Οι 

μαθητές αυτοί επιλέχθηκαν από ένα δείγμα 303 μαθητών από 14 τάξεις σε μια γερμανική 

αστική περιοχή. Από το 48% των πολύγλωσσων μαθητών του δείγματος επιλέχθηκαν εκείνοι 

οι οποίοι είχαν περιορισμένη, αλλά έστω και μικρή επάρκεια στα γερμανικά. 

   Η ποσοτική ανάλυση παρείχε εμπειρικά στοιχεία για μια σημαντική αύξηση της επίδοσης 

στο τεστ με τα κλάσματα. Φυσικά, ένα μικρό δείγμα έχει περιορισμένη 

αντιπροσωπευτικότητα και ένα επόμενο τεστ θα ισχυροποιούσε το αποτέλεσμα, το οποίο 

δείχνει τη βαθιά διασύνδεση της μάθησης των γλωσσολογικών και μαθηματικών 

διαδικασιών:  έτσι, φαίνεται ότι μία μαθηματική ουσιώδης δραστηριότητα όπως η 

συστηματική εναλλαγή των συνδεδεμένων γλωσσικών ποικιλιών μπορεί να προσφέρει 

ευκαιρίες για πλούσια μαθηματική συζήτηση και να προκαλέσει μετακινήσεις μεταξύ της 

καθημερινής, σχολικής και τεχνικής γλωσσικής ποικιλίας, ακόμα και για αδύναμους μαθητές. 

1.9.7 Γλώσσα σκαλωσιάς (scaffolding language) 

I can say what I want, but not for school work and strangers.  

English language learner quoted in The Bilingual Interface Project Report (McKay et al. 

1997, όπως αναφ. στο Gibbons, 2015) 

   Μια κρίσιμη στρατηγική για την προώθηση της ανάπτυξης της γλώσσας στις πολύγλωσσες 

τάξεις Μαθηματικών είναι η γλώσσα σκαλωσιάς (scaffolding language) (Gibbons, 2002, 

όπως αναφ. στο Smit, 2011). H Gibbons την ορίζει ως προσωρινή, εκ προθέσεως γλώσσα, η 

οποία υποστηρίζει τους μαθητές δεύτερης γλώσσας να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, έννοιες ή 

επίπεδα κατανόησης. Την τοποθετεί στο πλαίσιο της συζήτησης μέσα στην τάξη και 

υποστηρίζει ότι οι δίγλωσσοι μαθητές δε μπορούν να χτίσουν πάνω στα θεμέλια της δεύτερης 

γλώσσας όπως μπορούν οι ντόπιοι. Για να αναπτύξουν οι μαθητές στο μέγιστο την 

ακαδημαϊκή γλωσσική τους ποικιλία που είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή τους σε 

διάφορους τομείς του προγράμματος σπουδών, είναι απαραίτητες οι σκαλωσιές της γλώσσας 

διδασκαλίας. Eίναι η προσωρινή βοήθεια με την οποία ένας δάσκαλος βοηθά ένα μαθητή να 

ξέρει πώς να κάνει κάτι, ώστε ο μαθητής αργότερα να είναι σε θέση να ολοκληρώσει μόνος 

του ένα παρόμοιο έργο. Οι σκαλωσιές είναι στραμμένες προς το μέλλον και με στόχο την 

αύξηση της αυτονομίας του εκπαιδευόμενου. Όπως Vygotsky έχει πει, ό, τι ένα παιδί μπορεί 

να κάνει με την υποστήριξη σήμερα, μπορεί να κάνει το ίδιο μόνο του αύριο (Gibbons, 2015). 

Η εκπαίδευση θα έπρεπε να βοηθά τους μαθητές να γεφυρώσουν τον προφορικό με τον 

γραπτό τους λόγο. Ο τελευταίος θεωρείται απαραίτητος για την πλήρη συμμετοχή τους στα 

σχολικά μαθήματα (Smit, 2011).  

   Στην παραπάνω μελέτη των Prediger & Wessel, με τη βοήθεια των γλωσσών σκαλωσιάς οι 

μαθητές χαμηλής επίδοσης προχώρησαν σε επιτυχείς διαδικασίες από την καθημερινή τους 

γλώσσα σε μια γλώσσα σκέψης και συζήτησης για σχέσεις δομών. Αυτές οι πολύπλοκες 

αλληλεπιδράσεις και ιδιαίτερα ο κρίσιμος ρόλος των μέσων που χρησιμοποιούν οι μαθητές 

στην καθημερινή γλωσσική ποικιλία για την κατασκευή νοημάτων (πριν από τη μετάβαση σε 

πιο επίσημες γλωσσικές ποικιλίες), παρόλο που δεν αναφέρθηκαν στη μελέτη αυτή, 

βρέθηκαν επίσης για άλλους 32 μαθητές  στην περαιτέρω ποιοτική ανάλυση. Αυτό που 
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έδειξαν οι μελέτες περίπτωσης είναι ότι μια σημαντική μαθηματική δραστηριότητα, όπως η 

συστηματική εναλλαγή των γλωσσικών ποικιλιών, μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για 

πλούσια μαθηματική συζήτηση και μελετημένες μετακινήσεις μεταξύ  των καθημερινών, των 

σχολικών και των τεχνικών γλωσσικών ποικιλιών, ακόμα και από τους μαθητές χαμηλών 

μαθηματικών και γλωσσικών επιδόσεων. 

   Εκείνο που έδειξαν επίσης οι μελέτες περίπτωσης, είναι το πόσο εύθραυστη είναι η 

διδασκαλία. Αν και η ενορχήστρωση και η αλληλουχία των δραστηριοτήτων είναι πολύ 

σημαντικές, οι διαδικασίες μάθησης στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην προσαρμοστικότητα 

της υποστήριξης με σκαλωσιές και την επιλογή του γλωσσικού μέσου από το δάσκαλο, για 

την ανάπτυξη της εννοιολογικής κατανόησης. Η ενασχόληση με την εθνική και γλωσσική 

διαφορετικότητα είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σημερινής μαθηματικής 

εκπαίδευσης (Campbell, Adams & Davis, 2007, Moschkovich, 2002). Μια μελέτη 6 χρόνων 

στην Ολλανδία (Van den Boer, 2003, όπως αναφ. στο Smitt, 2011) έδειξε ότι οι 

αναποτελεσματικές πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης σε πολύγλωσσες τάξεις βοηθούν το 

πρόβλημα στο να παραμένει κρυμμένο και επίμονο. Συνήθως οι εκπαιδευτικοί αποφεύγουν 

γλωσσικά ζητήματα διδασκαλίας και τη λεκτική αλληλεπίδραση, ενώ οι μαθητές 

επικεντρώνονται σε μαθηματικούς υπολογισμούς, θεωρώντας ότι το κείμενο και το πλαίσιο 

είναι μικρής σημασίας. Επιπλέον, οι μαθητές έχουν την τάση να μην εκφράζουν απορίες ή να 

κάνουν ερωτήσεις προς τον καθηγητή ή και προς τους συμμαθητές τους κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος. Έτσι, δεν τους δίνονται ευκαιρίες να εκφραστούν μέσω της γλώσσας για τα 

Μαθηματικά. Εκείπου χρειάζεται είναι να δοθεί προσοχή στη γλώσσα που απαιτείται να 

γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν για τη μάθηση των μαθηματικών (Smit,  2011). 

         1.10  Σύγκρουση μεταξύ της πολιτικής της γλώσσας και της πρακτικής μέσα στην 

τάξη 

   Η πολιτική της γλώσσας είναι μια εκδήλωση των κεντρομόλων δυνάμεων του Bakhtin σε 

πολύγλωσσες τάξεις των Μαθηματικών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο σκοπός μιας 

τέτοιας πολιτικής είναι να αναθέσει κάποια μορφή ενοποιητικής εντολής. Λέγοντας πολιτική 

της γλώσσας, ο Barwell (2012) εννοεί οποιαδήποτε επίσημη δήλωση για τον τρόπο με τον 

οποίο η γλώσσα ή οι γλώσσες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στις τάξεις των Μαθηματικών. 

Τέτοιες δηλώσεις κυμαίνονται  από γενικές γλωσσικές πολιτικές  που καθορίζονται σε εθνικό 

επίπεδο, μέχρι  πολιτικές σχολικού επιπέδου. Μια τέτοια πολιτική μπορεί να γίνει αντιληπτή 

μέσα σε ένα πρόγραμμα σπουδών των Μαθηματικών ή σε άλλα έγγραφα της πολιτείας. Για 

παράδειγμα, ο οδηγός εκπαίδευσης για τα δημοτικά σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο 

περιλαμβάνει οδηγίες για το πώς θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να χειρίζονται τους μαθητές που 

μαθαίνουν αγγλικά ως επιπλέον γλώσσα, που είναι η γλώσσα της διδασκαλίας. Οδηγίες όπως 

αυτές έχουν την τάση να τονίζουν την ακριβή και σαφή φύση της μαθηματικής γλώσσας και 

τη σημασία της εκμάθησης των Μαθηματικών στα αγγλικά (και γενικότερα την επίσημη από 

το κράτος γλώσσα διδασκαλίας) ( Barwell 2005c, όπως αναφ. στο Barwell, 2012). Πιο 

πρόσφατες οδηγίες τονίζουν την αξία των μητρικών γλωσσών των μαθητών στη μάθηση των 

Μαθηματικών, αλλά μόνο ως μια χρήσιμη στρατηγική στην ανάπτυξη επάρκειας στην 

αγγλική γλώσσα (DCSF, 2007). Τέτοιοι οδηγοί γενικά, αντανακλούν μια ενοποιητική οπτική 

για τη γλώσσα και τα Μαθηματικά.  Για την ακρίβεια, η διαφορετικότητα τείνει να 

παρουσιάζεται ως κάτι που πρέπει να αποκρύπτεται  αντί ως μια εγγενής και πολύτιμη πτυχή 

της τάξης των Μαθηματικών (Barwell 2005 , όπως αναφ. στο Barwell, 2012). 

   Τέτοιες πολιτικές εκπροσωπούν μια εξιδανικευμένη άποψη της χρήσης της γλώσσας στις 

τάξεις των Μαθηματικών, ενώ αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι αναπόφευκτα 
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μάλλον μπερδεμένο. Στην προαναφερθείσα τάξη στην Αγγλία στην  μελέτη του Barwell 

(2012) για παράδειγμα, καθώς ακούγονταν σπάνια οι γλώσσες εκτός των αγγλικών, η 

παρουσία τους παρόλα αυτά, ήταν αισθητή με τη μορφή ασυνήθιστων προφορών ή 

συζητήσεων που είχαν γλωσσικά χαρακτηριστικά της αγγλικής γλώσσας (Barwell 2005d, 

όπως αναφ. στο Barwell, 2012). Καθώς στα όρια της ενοποιητικής γλώσσας χρησιμοποιείται 

μόνο η αγγλική, η φύση αυτής ήταν ποικίλη και σαφώς αλληλεπιδραστική με τον τρόπο που 

οι μαθητές ερμήνευαν τα μαθηματικά κείμενα, όπως τα λεκτικά προβλήματα (Barwell 2005d, 

όπως αναφ. στο Barwell, 2012). Υπάρχουν πολλά παρόμοια παραδείγματα στο Πακιστάν, 

στη Swaziland και στη Μαλαισία. Γενικότερα, η σύγκρουση αυτή αντανακλάται σε 

αποφάσεις που λαμβάνονται για τη γλώσσα των σχολικών βιβλίων ή σε συζητήσεις για την 

καταλληλότητα μερικών γλωσσών για τα Μαθηματικά. Είναι αξιοσημείωτο στα παραπάνω 

παραδείγματα ότι η σύγκρουση ανάμεσα στην πολιτική της γλώσσας και την πρακτική στην 

τάξη των Μαθηματικών είναι αλληλένδετη με τις προηγούμενες συγκρούσεις, σχετικά με  

την εναλλαγή της γλώσσας (code switching), δηλαδή την εναλλαγή φράσεων ή λέξεων από 

τη μια γλώσσα στην άλλη, και στις άτυπες γλωσσικές πρακτικές. Η γλωσσική πολιτική 

γενικά φαίνεται να προσπαθεί να καταστείλει τις πρακτικές αυτές, ή να τις βλέπει, στην 

καλύτερη περίπτωση, ως βήματα προς το δρόμο της μονόγλωσσης επάρκειας μιας γλώσσας 

που της έχει δοθεί ένα υψηλό κύρος.  Είναι σπάνιο να βρεθούν πολιτικές που να 

υποστηρίζουν την ανάπτυξη των μητρικών γλωσσών των μαθητών μέσα από την εργασία 

τους στις τάξεις των Μαθηματικών (Barwell, 2012). 

1.10.1  Εναλλαγή γλώσσας (Code-switching) μέσα από μια δίγλωσση οπτική 

   Η εναλλαγή μεταξύ δύο ή περισσότερων γλωσσών μέσα σε ένα ενιαίο επικοινωνιακό 

γεγονός στον τομέα  της κοινωνικο-γλωσσολογίας συχνά αναφέρεται ως code-switching 

(Gumperz & Hymes, 1972, Gumperz, 1982, Heller, 1999, όπως αναφ. στο Farsani, 2014).  

Στη βιβλιογραφία, «code-switching» ή «language alternation» αναφέρεται επίσης ως 

«language mixing» (Redlinger & Park, 1980, όπως αναφ. στο Farsani, 2014), και «code-

alternation» (Auer, 1984, όπως αναφ. στο Farsani, 2014). Σύμφωνα με τον Li Wei (2007, 

όπως αναφ. στο Faruggia, 2009), η εναλλαγή των γλωσσών περιλαμβάνει έναν επιδέξιο 

χειρισμό της γραμματικής των γλωσσών. Εκείνο που γίνεται συνήθως είναι να 

χρησιμοποιείται η γραμματική της μιας γλώσσας και μέσα σε αυτό το πλαίσιο να 

ενσωματώνεται η άλλη γλώσσα. Η Farsani (2014) εξηγεί πώς ο όρος αυτός άλλαξε από το 

αρχικό του νόημα το οποίο εξέταζε την πολυπλοκότητα των υβριδικών γλωσσών, σε 

ευέλικτες ικανότητες δίγλωσσων πρακτικών. Η εναλλαγή των γλωσσών φαίνεται να αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος  της έρευνας στα δίγλωσσα εκπαιδευτικά πλαίσια. Είναι περισσότερο 

ορατή σε δίγλωσσα ή πολύγλωσσα περιβάλλοντα όπου οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 

εναλλάσσουν τα γλωσσολογικά τους μέσα επικοινωνίας (Adler, 1998, 2001, όπως αναφ. στο 

Farsani, 2014). Ο Martin (2005:88, όπως αναφ. στο Farsani, 2014), περιγράφει την εναλλαγή 

γλωσσών (code switching) στη Μαλαισία ως τη «χρήση μιας τοπικής γλώσσας παράλληλα με 

την επίσημη γλώσσα του μαθήματος». Οι δίγλωσσοι μαθητές συχνά εναλλάσσουν ή και 

αναμιγνύουν όλες τις γλώσσες που έχουν στη διάθεσή τους σε διάφορες καταστάσεις και με 

διαφορετικούς ανθρώπους για διαφορετικούς σκοπούς (Baker, 2001, Moschkovich, 2010, 

όπως αναφ. στο Farsani, 2014) για να συμπεριλάβουν ή να αποκλείσουν τους άλλους (García, 

2009, όπως αναφ. στο Farsani, 2014) και για να συμμετάσχουν σε ένα ευρύτερο ακροατήριο 

(Blackledge & Creese, 2010, όπως αναφ. στο Farsani, 2014). 
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1.10.2  Η εναλλαγή γλώσσας (code switching) ως πηγή δημιουργίας νοημάτων 

   Η εναλλαγή της γλώσσας θεωρείται πως είναι ένας παιδαγωγικός τρόπος έκφρασης ο 

οποίος συμβαίνει για να «γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της γνώσης που αποκτάται από τους 

μαθητές με τη μεσολάβηση της μητρικής τους γλώσσας και τη γνώση που αποκτάται μέσα από 

τη γλώσσα διδασκαλίας» (Martin-Jones & Heller, 1996: 9, όπως αναφ. στο Farsani, 2014).  

Σύμφωνα με τους Arthur και  Martin (2006, όπως αναφ. στο Farsani, 2014) η εναλλαγή 

γλώσσας είναι ένα εργαλείο που παρέχει μεγαλύτερη πρόσβαση στο πρόγραμμα σπουδών για 

τους δίγλωσσους μαθητές. Δίνει τη δυνατότητα να εξερευνήσουν το περιεχόμενο του 

μαθήματος σε μεγαλύτερο βάθος και προωθεί την κατανόηση  (Canagarajah, 2001, όπως 

αναφ. στο Farsani, 2014). Η γλωσσική πολυμορφία σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα θεωρείται 

συχνά ως ένα μέσο που προσφέρει νέες τεχνικές μάθησης (Barton, 2008, όπως αναφ. στο 

Farsani, 2014) και «οι πολύγλωσσες αίθουσες διδασκαλίας μπορούν να αποτελέσουν γόνιμα 

περιβάλλοντα για τη μάθηση των Μαθηματικών εξαιτίας του γλωσσικού τους πλούτου». Η 

εναλλαγή μεταξύ των γλωσσών φαίνεται να αποτελεί μία από τις πηγές ενδυνάμωσης της 

μαθηματικής λογικής και μάθησης (Clarkson, 2005, Barwell, 2002, 2005a, 2005b, όπως 

αναφ. στο Farsani, 2014). Με την εναλλαγή γλωσσών είναι εύκολο για τους μαθητές να 

κατανοήσουν ένα πρόβλημα το οποίο θεωρείται δύσκολο (Clarkson, 2005, όπως αναφ. στο 

Farsani, 2014).  Επίσης ο Clarkson (2007, όπως αναφ. στο Farsani, 2014) αναφέρει ότι με τον 

τρόπο αυτό εξυπηρετείται μια μεταγνωστική λειτουργία που διευκολύνει τους δίγλωσσους 

μαθητές να αποκτήσουν πρόσβαση σε συμπληρωματικές ή εναλλακτικές έννοιες και σχέσεις. 

   Στο Πακιστάν για παράδειγμα, η εναλλαγή γλώσσας θεωρείται ως μια ρεαλιστική πρακτική 

σε πολύγλωσσες τάξεις Μαθηματικών (Halai, 2007, 2009, όπως αναφ. στο Farsani, 2014) και 

η εναλλαγή μεταξύ της αγγλικής και των τοπικών γλωσσών των μαθητών είναι ένα 

θεμελιώδες μέσο για τη διευκόλυνση της μάθησης των Μαθηματικών για τους μαθητές για 

τους οποίους η μητρική τους γλώσσα δεν είναι το μέσο  διδασκαλίας.  

   Υπάρχει διαφορά μεταξύ της εναλλαγής της γλώσσας και της  διαγλωσσικότητας 

(translanguaging) που είναι οι αναπαραστατικές επιλογές που κάνει ένας ομιλητής για να 

μεταδώσει κάποια έννοια. Αντίθετα από την εναλλαγή γλωσσών, οι αναπαραστατικές 

επιλογές που κάνει ένας ομιλητής μεταξύ γλωσσών, θεωρούνται ότι είναι ρευστές και 

δυναμικές, και όχι ένα περιορισμένο αυτόνομο επικοινωνιακό σύστημα (Farsani, 2014). 

   Η προφορική γλώσσα προσφέρει διαφορετικά μέσα μετάδοσης ιδεών. Διαφορετικές 

παραλλαγές της χρήσης της γλώσσας, όπως είναι οι γλωσσικές ποικιλίες ή η εναλλαγή 

γλώσσας, είναι  πολιτισμικά και κοινωνικά διαμορφωμένα υλικά για την κατασκευή 

νοημάτων. Αυτές οι γλωσσολογικές πηγές χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και την 

κατασκευή νοημάτων από τους χρήστες της γλώσσας. Τόσο οι μονόγλωσσοι όσο και οι 

δίγλωσσοι μαθητές έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από  τρόπους χρήσης της γλώσσας, που 

εξαρτάται από αυτόν στον οποίο απευθύνονται, ή αυτό το οποίο γράφουν. Παρόλα αυτά, η 

εναλλαγή της γλώσσας φαίνεται πως είναι η πιο προεξέχουσα διαφορά μεταξύ των 

μονόγλωσσων και των δίγλωσσων και μία από τις κοινωνικές λειτουργίες της είναι η 

διαπραγμάτευση της επιλογής της γλώσσας, η οποία είναι επίσης μοναδική στους δίγλωσσους  

(Hoffman, 1991, όπως αναφ. στο Farsani, 2014). Η εναλλαγή της γλώσσας δεν είναι απλά 

συνδυασμός και μίξη δύο γλωσσών, αλλά πιστεύεται ότι είναι μία δημιουργική στρατηγική 

που χρησιμοποιούν όσοι χρησιμοποιούν τις γλώσσες (Li Wei, 2011).  

   Η Farrugia (2009) μελέτησε τη χρήση της αγγλικής και της μαλτέζικης γλώσσας σε τάξεις 

Μαθηματικών στη Μάλτα. Παρόλο που η μαλτέζικη είναι η εθνική γλώσσα της Μάλτας, 
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αναγνωρίζεται επίσης και η αγγλική ως επίσημη γλώσσα, η οποία είναι ευρέως διαδεδομένη 

στην καθημερινή επικοινωνία της χώρας. Η μαλτέζικη είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται 

στο κοινοβούλιο, ενώ η αγγλική είναι απαραίτητη για τη διεθνή επικοινωνία, τον τουρισμό, 

τη βιομηχανία και την τοπική εκπαίδευση (Camilleri-Grima, 2003, όπως αναφ. στο Faruggia, 

2009). Επιπλέον, είναι αρκετές οι αντιλήψεις που συνδέουν την αγγλική γλώσσα με τα 

υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης και κοινωνικής θέσης. Η πολιτεία απαιτεί να 

χρησιμοποιείται μόνο η αγγλική γλώσσα, παρά το γεγονός ότι η χρήση μιας μίξης αγγλικών 

και μαλτέζικων είναι πολύ συνηθισμένη στην κοινωνία της Μάλτας. Όπως επισήμανε η 

Camilleri (1995, όπως αναφ. στο Faruggia, 2009) δεν είναι δυνατό να  μιλάμε για 

κατακερματισμό της γλώσσας, δεδομένου ότι η μαλτέζικη και η αγγλική συχνά επικαλύπτουν 

η μία την άλλη. Κατά συνέπεια, η εναλλαγή της γλώσσας (code switching) αποτελεί ένα 

κοινό γλωσσικό πρότυπο. Ο βαθμός στον οποίο εμφανίζεται η εναλλαγή της γλώσσας 

εξαρτάται από τον ομιλητή και το περιβάλλον, αλλά σίγουρα χαρακτηρίζει πολλές σχολικές 

τάξεις.   

   Στην μελέτη της η Farrugia, ερεύνησε τρεις γλωσσικές οπτικές για τα Μαθηματικά. Η 

πρώτη ήταν η αποκλειστική χρήση αγγλικών για τον προφορικό και τον γραπτό λόγο, η 

δεύτερη ήταν η αποκλειστική χρήση της μαλτέζικης και η τρίτη ήταν η χρήση εναλλαγής των 

γλωσσών στον προφορικό λόγο και η χρήση της αγγλικής στον γραπτό. 

   Ένα από τα πλεονεκτήματα της πρώτης μεθόδου είναι ότι υποστηρίζει την εκμάθηση της 

αγγλικής γλώσσας επειδή οι μαθητές εκτίθενται συνεχώς σε αυτήν. Μπορεί επίσης να είναι 

ευεργετική για εκείνους που θέλουν να ακολουθήσουν ανώτερα επίπεδα εκπαίδευσης αφού 

και αυτή διεξάγεται επίσης στα αγγλικά. Ένα ακόμη προφανές πλεονέκτημα είναι ότι, όταν η 

προφορική γλώσσα είναι ίδια με τη γραπτή, οι δύο γλωσσικές ποικιλίες έχουν πολλές 

ομοιότητες, αν και το γραπτό κείμενο μπορεί να είναι πιο επίσημο. Η χρήση της αγγλικής 

γλώσσας στον προφορικό και στο γραπτό λόγο μπορεί να έχει και μειονεκτήματα. H Farrugia 

παρατήρησε δύο αίθουσες διδασκαλίας, στην Τρίτη (μαθητές 7 έως 8 ετών) και την Έκτη 

δημοτικού (μαθητές 10 ως 11 ετών), όπου ερεύνησε την οπτική αυτή με μαθήτριες που 

μιλούσαν μαλτέζικα. Κατ αρχάς παρατήρησε μια ενόχληση μερικών μαθητριών καθώς, ενώ 

οι μαθήτριες που είχαν καλές επιδόσεις, σύμφωνα με τους δασκάλους στα Μαθηματικά, δεν 

είχαν πρόβλημα με την χρήση της αγγλικής γλώσσας, εκείνες που είχαν μέτριες ή χαμηλές 

επιδόσεις εξέφρασαν επιφυλάξεις σχετικά με την δυνατότητα κατανόησης και συμμετοχής 

τους. Μερικές είπαν ότι δίσταζαν να κάνουν ερωτήσεις γιατί φοβόντουσαν μήπως κάνουν 

λάθος ή γιατί δεν ήξεραν πώς να κάνουν την ερώτηση στα αγγλικά. Είναι ενδιαφέρον ότι για 

τις μικρότερες ηλικίες, επειδή απαιτούνταν σύντομες απαντήσεις, ήταν πιο εύκολο να 

συμμετέχουν στη συζήτηση με το δάσκαλο στα αγγλικά. Στις μεγαλύτερες τάξεις όπου ο 

δάσκαλος προσδοκούσε πιο λεπτομερείς απαντήσεις, έκανε ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Οι  

μαθήτριες πάσχιζαν να χρησιμοποιήσουν τα αγγλικά για πολλές εξηγήσεις, ενώ τις πιο 

πολλές φορές μεταχειρίζονταν χειρονομίες, και ο δάσκαλος μερικές φορές αποτελείωνε ο 

ίδιος τις φράσεις τους. Όσον αφορά στη μαθηματική ορολογία, παρατήρησε εκφράσεις που 

παρέκκλιναν από την πρότυπη μαθηματική γλώσσα, για παράδειγμα: «δέκα διαίρεση με το 

δύο» ή «κάνει συν». Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, χρησιμοποιούσαν αυτές τις εκφράσεις 

και οι δάσκαλοι.   

   Η δεύτερη επιλογή είναι η χρήση της μαλτέζικης γλώσσας στην προφορική και στη γραπτή 

γλωσσική ποικιλία. Αυτή, θα μπορούσε να ενθαρρύνει την συμμετοχή των μαθητών στη 

λεκτική αλληλεπίδραση και να αυξήσει την εμπλοκή τους στα γραπτά κείμενα, και επιπλέον, 

θα έκανε πιο απλή τη σχέση μεταξύ των παραπάνω ποικιλιών (Pimm, 1991, όπως αναφ. στο 
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Farrugia, 2009) αλλά δεν υπήρχε τη δεδομένη στιγμή μια σταθερή μαθηματική ορολογία στα 

μαλτέζικα. Η δημιουργία και η παρότρυνση της χρήσης «τρόπων να το πεις στα μαλτέζικα» 

δεν ήταν σαφής. Ενώ υπάρχουν διάφορες μαθηματικές λέξεις για τις οποίες 

χρησιμοποιούνται αντίστοιχες μαλτέζικες της καθομιλουμένης, εντούτοις, αυτό δεν ισχύει για 

όλες τις αγγλικές λέξεις. Για παράδειγμα, για τις λέξεις «ύψος» και «κέρμα» υπήρχαν 

αντίστοιχες μαλτέζικες, ενώ για τις λέξεις «γράφημα», «εξίσωση» και «τετραγωνική ρίζα» 

δεν υπάρχουν τυποποιημένες μεταφράσεις στα μαλτέζικα. Ακόμα και οι διαφορές στη 

γραμματική των δύο γλωσσών άλλαζαν τα νοήματα. Επί του παρόντος, οι εξετάσεις στη 

Μάλτα διεξάγονται στα αγγλικά, έτσι, η αυστηρή χρήση της μαλτέζικης γλώσσας δεν είναι 

άμεσα εφαρμόσιμη για το σκοπό των εξετάσεων. Επιπλέον, κάτι που για τη Farrugia ήταν 

σωστά μεταφρασμένο, κάποιοι άλλοι το θεωρούσαν γραμματικώς ή μαθηματικώς λάθος ή ότι 

ήταν άσχετο με την καθημερινότητα. Οι διαφορετικές απόψεις σύμφωνα με τον Robert (1998, 

όπως αναφ. στο Farrugia, 2009), συνιστούν ότι τελικά, πρέπει η κοινωνία να αποφασίσει για 

το τι «ακούγεται σωστό». Και για να γίνει μια καινούρια γλωσσική ποικιλία, πλήρως 

λειτουργική, χρειάζεται να αναπτυχθεί συλλογικά. Οι διαφορές ανάμεσα στην αγγλική και τη 

μαλτέζικη γλώσσα τονίζουν ότι η εύρεση αντίστοιχων ρημάτων στη μαλτέζικη αποτελεί 

περίπλοκο έργο εάν κάποιος θέλει να εξετάσει πλήρως τις επιστημολογικές επιπτώσεις της 

γραμματικής στην πράξη. Αφού δημιουργηθεί μια πρότυπη μαλτέζικη γλωσσική ποικιλία, θα 

πρέπει στη συνέχεια, κάποιος να εξετάσει τις επιπτώσεις και τα ζητήματα που προκύπτουν 

κατά την εκτέλεσή της. Πρώτον, θα χρειαστούν σχολικά εγχειρίδια που απαιτούν μια 

σημαντική οικονομική δέσμευση. Δεύτερον, εκείνο στο οποίο μπορούμε να ελπίζουμε είναι 

ότι οι δάσκαλοι θα αναλάβουν τις μαλτέζικες εκφράσεις, έργο το οποίο μπορεί να 

διευκολυνθεί αν η γραπτή γλωσσική ποικιλία εγκαθιδρυθεί με προσοχή πάνω στα προφορικά 

πρότυπα που ήδη χρησιμοποιούνται. Τρίτον, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του κατά 

πόσον όλα τα σχολεία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα μαλτέζικα, ή αν θα υπάρχει επιλογή, 

όπως γίνεται στην Ουαλία (Jones & Martin Jones, 2004, όπως αναφ. στο Farrugia, 2009). Η 

επιλογή της χρήσης της μαλτέζικης γλώσσας δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τους 

εκπαιδευτικούς, γεγονός το οποίο ίσως να ηχεί παράξενα για μια πρώην αποικία η οποία είναι 

υπερήφανη για την ανεξαρτησία της. Ωστόσο, η παραπάνω άποψη μπορεί να εξηγηθεί από 

τις περιπλοκές που περιγράφτηκαν πιο πριν, καθώς και από τη σημασία που έχει γενικά η 

αγγλική γλώσσα. Δεδομένου ότι τα αγγλικά είναι καθιερωμένη ως η επιστημονική γλώσσα, 

μπορεί να γίνει αντιληπτό από τον καθένα ότι «δεν αξίζει τον κόπο» να αναπτυχθεί μια 

επιστημονική γλωσσική ποικιλία στα μαλτέζικα. 

   Η τρίτη επιλογή διατηρεί την εναλλαγή γλωσσών (code switching) για την προφορική 

αλληλεπίδραση με βιβλία τα οποία είναι γραμμένα στην αγγλική γλώσσα. Οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί είναι εξοικειωμένοι με αυτή την οπτική διδασκαλίας. Σύμφωνα με την Farrugia 

(2009) εναλλαγή γλώσσας (code switching) είναι μια πρακτική εναλλαγής μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων γλωσσών σε μια συζήτηση ή μία έκφραση, ενώ ανάμιξη γλωσσών (code-

mixing) συμβαίνει όταν η εναλλαγή μεταξύ των γλωσσών γίνεται μόνο σε «μία ή μερικές 

λέξεις».  Σύμφωνα με την Camilleri (1995, όπως αναφ. στο Farrugia, 2009), η εναλλαγή των 

γλωσσών προσφέρει έναν  άνετο και ευέλικτο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ δασκάλου και 

μαθητών. Η σαφής εστίαση σε μαθηματικές εκφράσεις θεωρείται από πολλούς πως είναι μια 

σημαντική πτυχή της μαθηματικής εκπαίδευσης. Μερικοί ερευνητές έχουν εξετάσει τον 

τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με μαθητές  που η γλώσσα διδασκαλίας 

είναι διαφορετική από τη μητρική τους (Cambell, 1986, Moschovich, 1999, όπως αναφ. στο 

Faruggia, 2009). Ως εκ τούτου, ένα δεύτερο πλεονέκτημα της χρήσης της εναλλαγής 

γλωσσών είναι ότι μπορεί να τονιστούν οι μαθηματικοί όροι ακριβώς επειδή είναι στα 



40 
 

αγγλικά, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες λέξεις της πρότασης που είναι στη μαλτέζικη.  Η 

πρακτική αυτή αποτελεί κατά την Camilleri, ένα χρήσιμο παιδαγωγικό εργαλείο. Ακόμα και 

κατά τη χρήση της εναλλαγής γλωσσών είναι σημαντικό να εστιάζουμε σαφώς σε αγγλικές 

μαθηματικές εκφράσεις προφορικά, καθώς  θα τις συναντήσουμε σε γραπτά κείμενα. Επίσης 

με αυτή την πρακτική, προωθείται η μετάβαση από την άτυπη στην επίσημη γραπτή 

γλωσσική ποικιλία. Μια άλλη επιλογή που πρότειναν οι Setati και Adler (2000, όπως αναφ. 

στο Faruggia, 2009) περιλαμβάνει τη χρήση της πρώτης (μητρικής) γλώσσας για τον 

ανεπίσημο προφορικό και γραπτό λόγο, και τη χρήση της αγγλικής γλώσσας για τον 

ανεπίσημο αλλά και τον επίσημο γραπτό λόγο. Άλλο ένα πιθανό ζήτημα που προκύπτει σε 

ένα περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται η εναλλαγή των γλωσσών, είναι ένα γλωσσολογικό 

σημείο, σχετικό με τα ρήματα που αναγνώρισε μέσα από συνεντεύξεις της με μαθήτριες η 

Farrugia. Καθώς συζητούσαν για μαθηματικές έννοιες μέσω της εναλλαγής των γλωσσών, 

παρατήρησε ότι υπήρχαν ουσιαστικά ή επίθετα στην αγγλική, που ταίριαζαν απόλυτα με την 

μαλτέζικη γλώσσα, κάτι που δεν συνέβη και με τα ρήματα των οποίων η σημασία άλλαζε 

όταν προσπαθούσαν να βρουν τα αντίστοιχα στη μαλτέζικη.  

   Η μελέτη των  Bose & Chouldhury (2010) εστιάζει στην κατανόηση του τρόπου με τον 

οποίο οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί διαπραγματεύονται τις γλώσσες στις συνομιλίες τους, 

δεδομένου ότι η χρήση της γλώσσας είναι μια διαδικασία ενσωματωμένη στην κοινωνία. Το 

βασικό ερώτημα στο οποίο εστίασαν την ανάλυσή τους είναι: Πώς οι συμμετέχοντες σε μια 

τάξη Μαθηματικών διαπραγματεύονται τη χρήση δύο γλωσσών μέσω της μίξης και της 

εναλλαγής των γλωσσών; Έδειξαν ενδιαφέρον για το πώς χρησιμοποιείται η γνώση 

περισσοτέρων από μία γλωσσών στην επικοινωνία και πώς η διαφορετικότητα της γνώσης 

και της κατανόησής της ενσωματώνεται με αποτέλεσμα να  κατασκευάζεται ένα νέο σύνολο 

γνώσης (της γλώσσας και του περιεχομένου). Παρατηρήθηκαν και βιντεοσκοπήθηκαν 

μαθήματα σε πολύγλωσσες τάξεις σε θερινό σχολείο στη Βομβάη με 21 μαθητές (12 αγόρια 

και 9 κορίτσια) της έκτης τάξης, ηλικίας 10 έως 11 ετών, από μια γειτονιά όπου το σχολείο 

που παρακολουθούσαν οι μαθητές όλο το χρόνο είναι αγγλόφωνο. Οι συνεδρίες διεξάγονταν 

για δύο μήνες κάθε Πέμπτη και για μιάμιση ώρα. Η επιλογή των μαθητών έγινε από τους 

δασκάλους τους με βάση τις επιδόσεις τους σε ένα τεστ στα Μαθηματικά στο κανονικό τους 

σχολείο. Οι μαθητές που επιλέχθηκαν πήραν βαθμό κάτω από 40%. Όλοι οι μαθητές 

γνώριζαν  Hindi και αγγλικά, παρόλο που μερικοί μιλούσαν διαφορετική γλώσσα από αυτές 

στο σπίτι (για παράδειγμα Marathi, Tamil). Η διδασκαλία έγινε από ερευνητή που μιλούσε 

άπταιστα αγγλικά, Hindi και Marathi. Η γλώσσα διδασκαλίας στο θερινό σχολείο ήταν η 

αγγλική. Ωστόσο, ο δάσκαλος καθώς και οι μαθητές χρησιμοποίησαν Hindi, που, κατά τους  

Bose & Chouldhury, ήταν η πρώτη γλώσσα που έμαθαν στις αστικές περιοχές της Ινδίας, το 

φαινόμενο της εναλλαγής γλωσσών είναι πολύ συνηθισμένο χαρακτηριστικό της 

καθημερινής ζωής, αλλά όχι τόσο στις αίθουσες διδασκαλίας. Εκεί, η γλώσσα διδασκαλίας 

είναι η αγγλική και η χρήση οποιασδήποτε άλλης γλώσσας αποθαρρύνεται. Παρόλα αυτά, σε 

αυτό το θερινό σχολείο οι μαθητές και ο δάσκαλος χρησιμοποιούσαν στην τάξη αγγλικά και 

Hindi φανερά. Ο δάσκαλος έδωσε έξι λεκτικά προβλήματα στους μαθητές, οι οποίοι ήταν 

χωρισμένοι σε ομάδες ανά δύο και τους ζήτησε να τα λύσουν. Προτού ξεκινήσουν να λύνουν 

τα προβλήματα οι μαθητές, προηγήθηκε αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των μαθητών της 

τάξης κατά τη συζήτηση για τα προβλήματα. Από τις συζητήσεις που έγιναν μέσα στην τάξη, 

εμφανίστηκαν συνολικά 155 μονόγλωσσες προτάσεις (στα αγγλικά ή στην Hindi) και 150 

φράσεις με εναλλαγή γλώσσας. Αυτό δείχνει ότι η χρήση της εναλλαγής γλώσσας ήταν ένα 

χαρακτηριστικό γνώρισμα της συγκεκριμένης τάξης των Μαθηματικών. Ο αριθμός των 
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περιπτώσεων εναλλαγής γλώσσας από την Hindi στην αγγλική ήταν 30 και από Αγγλικά σε 

Hindi ήταν 29. 

   Από τους διαλόγους που πραγματοποιήθηκαν διαπιστώθηκε ότι η ανάμιξη των γλωσσών 

(code-mixing) έχει αποτελέσματα : 

1. Στην καθιέρωση πρακτικών  ελεύθερης ανταλλαγής συζήτησης. 

2. Στο χτίσιμο μιας αρμονικής σχέσης των μαθητών με τον δάσκαλο αναμιγνύοντας άτυπες 

μορφές προσφώνησης του δασκάλου, αλλά και των μαθητών από τον δάσκαλο. Αυτό 

συμβαίνει συνήθως όταν ο μαθητής ή ο εκπαιδευτικός είναι πολύ  απορροφημένοι στην 

πορεία της τάξης. 

3. Σε  περιπτώσεις που οι μαθητές ήταν απορροφημένοι  στην εργασία, προσφωνούσαν τον 

δάσκαλο «didi» που σημαίνει η μεγαλύτερη αδελφή στην Hindi, ενώ σε άλλες περιπτώσεις 

τον αποκαλούσαν «δάσκαλο» . 

4. Επιπροσθέτως, η ανάμιξη των γλωσσών στις τάξεις των Μαθηματικών προάγει τη γνώση του 

λεξιλογίου μιας ξένης γλώσσας διδασκαλίας. 

   Η ανάμιξη των γλωσσών εξασφαλίζει επίσης, τη συνέχεια σε συζητήσεις, ιδιαίτερα σε 

περιπτώσεις όπου, κάποιος δε μπορεί να θυμηθεί μια κατάλληλη λέξη ή φράση στη μέση της 

συζήτησης. Η χρήση αντίστοιχων λέξεων ή φράσεων που δανείστηκαν οι μαθητές από άλλες 

γλώσσες, δε βοηθά μόνο στην καλύτερη κατανόηση, αλλά και στη διατήρηση της συνεχούς 

ροής της συζήτησης. Έτσι, η έλλειψη γλωσσικής επάρκειας δεν αποσπά την προσοχή των 

μαθητών από το μαθηματικό μέρος του προβλήματος. 

   Το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο θερινό σχολείο οι μαθητές μπορούσαν και μιλούσαν 

μεταξύ τους ή και με τον δάσκαλο σε ανάμιξη γλωσσών, ενθουσίασε τους μαθητές γιατί 

μπορούσαν να μοιράζονται τις απαντήσεις τους με την υπόλοιπη τάξη, ανεξάρτητα από την 

ορθή κατανόηση των προβλημάτων. Όσον αφορά την εναλλαγή γλωσσών (code switching) 

σημειώθηκαν τα εξής: Aρχικά, οι μαθητές χρησιμοποιούν την εναλλαγή γλωσσών, 

μεταβαίνοντας από τη μια γλώσσα στην άλλη, ειδικά από τη γλώσσα διδασκαλίας στην 

τοπική γλώσσα. Η εναλλαγή των γλωσσών εμφανίζεται  όταν οι μαθητές νιώθουν την ανάγκη 

να κατανοήσουν τις οδηγίες που τους δίνονται και τα μαθηματικά που εμπλέκονται σε αυτές 

τις οδηγίες. Γενικά, η στροφή προς  την τοπική γλώσσα γίνεται όταν υπάρχει κάποια 

εννοιολογική δυσκολία. Τέτοιες δυσκολίες περιλαμβάνουν την κατανόηση πολύπλοκων 

προβλημάτων, την αποσαφήνιση των εμπλεκομένων σε αυτά εννοιών, την κατανόηση των 

οδηγιών και το δύσκολο λεξιλόγιο (Barwell, 2005, όπως αναφ. στο Bose & Chouldhury, 

2010). Επίσης, εκτός από την εναλλαγή της γλώσσας από την αγγλική στην Hindi και 

αντίστροφα, παρατηρήθηκε και εναλλαγή από την τυπική γλώσσα Hindi σε μια πιο 

καθομιλουμένη  μορφή της ίδιας της γλώσσας. Επίσης, σε κάποια σημεία του μαθήματος η 

δασκάλα δήλωσε ότι δεν είχε ακούσει ακόμα την σωστή απάντηση για το πρόβλημα, 

μεταβαίνοντας από την επίσημη στην πιο άτυπη γλώσσα, ώστε να ενθαρρύνει τους μαθητές 

να συμμετέχουν στη συζήτηση. Σε κάποιες περιπτώσεις η κύρια γλώσσα δεν είναι σαφώς 

διακεκριμένη από την δευτερεύουσα, με αποτέλεσμα ολόκληρη η πρόταση να περιπλέκεται 

με έναν σύνθετο τρόπο,  και έτσι να προκύπτει μια υβριδική γραμματική δομή.   

   Η ανάμιξη και η εναλλαγή των γλωσσών διευκολύνει τη σύνδεση του προφορικού λόγου 

και των οπτικών συμπληρωμάτων από την καθημερινή εμπειρία.  Αυτές γίνονται πιο ορατές 

όταν ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει ένα λεκτικό πρόβλημα και οι επεξηγήσεις γίνονται στην 

τοπική γλώσσα. Αναμφισβήτητα, η ανάμιξη και η εναλλαγή των γλωσσών επιτρέπει, εκτός 
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από τη μάθηση των Μαθηματικών, και την εκμάθηση των γλωσσών ταυτόχρονα. Επίσης 

αποτελούν μια ευέλικτη και άνετη λειτουργία επικοινωνίας για μαθητές και εκπαιδευτικούς 

και, ως εκ τούτου είναι χρήσιμα παιδαγωγικά μέσα.  

   Η ανάμιξη και η εναλλαγή των γλωσσών έχει αποτελέσματα:  

1. Στην ανάπτυξη των κοινωνικομαθηματικών πρακτικών στην τάξη και 

2. Στην βελτίωση της κατανόησης της γλώσσας διδασκαλίας βοηθώντας έτσι τη βαθύτερη 

κατανόηση του μαθήματος. Υπάρχει ωστόσο, ανάγκη για περαιτέρω μελέτη του ρόλου της 

ανάμιξης γλωσσών στις μαθηματικές τάξεις και τις διαφορετικές τους εκδηλώσεις, 

συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας υβριδικών φράσεων (Bose & Chouldhury, 2010). 

   Η Setati (2003) ερεύνησε τα σχολικά περιβάλλοντα στη Νότια Αφρική, όπου  παρόλο που 

οι επίσημες αναγνωρισμένες από την πολιτεία γλώσσες είναι 11, η αγγλική είναι εκείνη που 

επικρατεί (Setati & Adler, 2001, Setati, Adler, Reed & Bapoo, 2002, όπως  αναφ. στο Setati, 

2003). Κι ενώ αυτή είναι η γλώσσα που ομιλεί η μειοψηφία, εντούτοις είναι η γλώσσα της 

υπεροχής, η γλώσσα των εκπαιδευτικών και των κοινωνικο-οικονομικών πλεονεκτημάτων. 

Δηλαδή, είναι ένα κυρίαρχο συμβολικό μέσο στη γλωσσική αγορά (linguistic market) της 

Νότιας Αφρικής. Η γλωσσική αγορά ενσαρκώνεται σε πολλές βασικές περιπτώσεις (π.χ. 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, εργασιακά καθεστώτα), στην οποία απαιτούνται συμβολικά 

μέσα, όπως ορισμένες γλωσσικές δεξιότητες, από τους κοινωνικούς φορείς, προκειμένου να 

παρέχεται πρόσβαση σε αξιόλογα κοινωνικά, εκπαιδευτικά και τελικά, υλικά αγαθά  

(Bourdieu, 1991).  Η Setati ερεύνησε τί σημαίνει αυτή η κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας για 

τη μαθηματική επικοινωνία σε πολύγλωσσες τάξεις όπου οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν στα 

αγγλικά, που δεν είναι η μητρική τους γλώσσα.  

   Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών των Μαθηματικών, στη Νότια Αφρική, το να 

μαθαίνεις μαθηματικά σημαίνει να μαθαίνεις να επικοινωνείς μαθηματικά (DoE, 1996, 1997, 

όπως αναφ. στο Setati, 2003). Οι μαθητές αναμένεται να συμμετέχουν σε μια ποικιλία 

ασκήσεων οι οποίες περιλαμβάνουν προφορικό και γραπτό μαθηματικό λόγο όπως για 

παράδειγμα, να εξηγούν τις διαδικασίες επίλυσης, να περιγράφουν εικασίες, να αποδεικνύουν 

συμπεράσματα και να παρουσιάζουν επιχειρήματα. Η επίσημη περιγραφή της μαθηματικής 

εκπαιδευτικής περιοχής δίνει έμφαση στο ρόλο που παίζει η γλώσσα στην έκφραση, την 

ανάπτυξη και την αμφισβήτηση στα Μαθηματικά. Αυτή η εστίαση στην επικοινωνία σχετικά 

με τα Μαθηματικά εγείρει ερωτήματα για τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για την 

επικοινωνία και για το πώς οι δάσκαλοι των Μαθηματικών βρίσκουν μια ισορροπία μεταξύ 

της μύησης των εκπαιδευομένων σε τρόπους μαθηματικής επικοινωνίας και της επιλογής της  

γλώσσας στις πολύγλωσσες τάξεις τους. Η πολύπλοκη σχέση μεταξύ διγλωσσίας και 

μάθησης Μαθηματικών έχει αναγνωριστεί εδώ και πολύ καιρό. Οι Dawe, 1983, Zepp, 1989, 

Clarkson, 1991, Stephens, Waywood, Clarke &Izard, 1993, Setati, 1998, Adler 2000 και 

Setati & Adler, 2001, (όπως αναφ. στο Setati, 2003) υποστηρίζουν ότι η διγλωσσία ή η 

πολυγλωσσία  αυτή καθαυτή δεν εμποδίζει τη μάθηση των Μαθηματικών. Οι περισσότερες 

έρευνες σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση των Μαθηματικών σε δίγλωσσες ή 

πολύγλωσσες τάξεις, παρουσιάζουν τις μητρικές γλώσσες των μαθητών ως μέσα για τη 

μάθηση των Μαθηματικών  (π.χ Addendorff, 1993, Adler, 1996, 1998, 2001, Arthur, 1994, 

Khisty, 1995, Merritt, et al. 1992, Moschkovich, 1996, 1999, 2002, Setati, 1996, 1998, Setati 

και Adler, 2000, Ncedo, Peires & Morar, 2002, όπως αναφ. στο Setati, 2003). Οι μελέτες 

αυτές συμφωνούν  ότι η χρήση των κύριων γλωσσών των μαθητών υποστηρίζει τη μάθηση 

των Μαθηματικών ενώ παράλληλα οι μαθητές εξακολουθούν να μαθαίνουν τη γλώσσα της 
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διδασκαλίας. Όλες αυτές οι μελέτες πλαισιώνονται από την αντίληψη ότι η γλώσσα είναι  

εργαλείο σκέψης και επικοινωνίας (Mercer, 1995, όπως αναφ. στο Setati, 2003). 

   Όμως η γλώσσα είναι πολύ περισσότερο από ένα εργαλείο σκέψης και επικοινωνίας. Είναι 

πάντα πολιτική (Hartshone, 1987, Reagan & Ntshoe 1992, Mda, 1997, Friedman, 1997, 

Heugh, 1997, Granville, Janks, Mphahlele, Reed, Watson, Joseph και Ramani, 1998, Gee, 

1999, όπως αναφ. στο Setati, 2003). Είναι ένας τρόπος με το οποίο μπορούμε να ορίσουμε 

την τήρηση των ομαδικών αξιών. Οι επιλογές για τη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουμε, πώς 

θα τη χρησιμοποιήσουμε και για ποιο λόγο, δεν είναι μόνο παιδαγωγικές αλλά και πολιτικές. 

Η βιβλιογραφία για τη διγλωσσία ή την πολυγλωσσία και τη διδασκαλία και μάθηση των 

Μαθηματικών δεν ασχολείται με τον πολιτικό αυτό ρόλο της γλώσσας .  

   Η έρευνα της Setati (2003) βασίζεται στη μελέτη του Gee (1999) ο οποίος βλέπει τη 

γλώσσα πάντα ως πολιτική. Ισχυρίζεται πως όταν οι άνθρωποι μιλούν ή γράφουν, 

δημιουργούν μια πολιτική οπτική. Χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να προβάλλουν τους 

εαυτούς τους ως ένα ορισμένο είδος ανθρώπων που ενασχολείται με ορισμένα είδη 

δραστηριοτήτων. Οι επιλογές των δασκάλων για το ποια γλώσσα θα χρησιμοποιήσουν, πώς 

και πότε θα τη χρησιμοποιήσουν, αντανακλούν όχι μόνο το  πρόγραμμα σπουδών και τις 

παιδαγωγικές επιλογές, αλλά και  το πολιτικό περιεχόμενο της πρακτικής τους με τις 

δραστηριότητες που θεσπίζουν. Στη μελέτη του ο Gee χρησιμοποιεί την έννοια των 

πολιτισμικών προτύπων (cultural models) ως αναλυτικό εργαλείο για να εξερευνήσει και να 

εξηγήσει τις γλωσσικές πρακτικές των εκπαιδευτικών σε πολύγλωσσες τάξεις των 

Μαθηματικών. Περιγράφει τα πολιτισμικά πρότυπα ως τις «πρώτες σκέψεις μας» (first 

thoughts) ή ότι λαμβάνονται για παραδοχή υποθέσεων για το τι είναι τυπικό (typical) ή 

κανονικό (normal). Δεν κατοικούν στα κεφάλια των ανθρώπων, αλλά είναι ενσωματωμένα σε 

λέξεις, σε δραστηριότητες των ανθρώπων και στον τρόπο ζωής τους. Τα πολιτισμικά πρότυπα 

μαθαίνονται και διαμοιράζονται μεταξύ των ανθρώπων μέσα από τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, μέσα από έντυπο υλικό και μέσα από την αλληλεπίδραση με τους άλλους στην 

κοινωνία. 

   Η έρευνα της Setati ήταν ποιοτική και αρχικά συμμετείχαν έξι καθηγητές Μαθηματικών. 

Τα ερευνητικά ερωτήματά της  ήταν τα εξής :  

 Πώς ενεργοποιείται  ή περιορίζεται η μάθηση των Μαθηματικών σε αυτές τις 

πολύγλωσσες τάξεις; 

 Τι είδους μαθηματικοί λόγοι κυριαρχούν και γιατί; 

   Τα δεδομένα για την έρευνα  της συλλέχθηκαν για δύο χρόνια και περιλάμβαναν: 

συνεντεύξεις εκπαιδευτικών, παρατηρήσεις μαθημάτων της τετάρτης δημοτικού, 

συνεντεύξεις μαθητών, μία συνέντευξη μιας ομάδας και μια αναστοχαστική ομαδική 

συζήτηση με εκπαιδευτικούς. Η έρευνα έδειξε πως  καθώς η μάθηση είναι επικοινωνία, τα 

παιδιά χρειάζονται να μιλούν για να μάθουν. Παρόλο όμως που μιλούν, η επικοινωνία τους 

δεν είναι μαθηματική και εδώ υπάρχει αδυναμία όταν η αγγλική γλώσσα στην οποία 

διδάσκονται τα Μαθηματικά δεν είναι η μητρική των μαθητών. Εδώ ο δάσκαλος, για να 

βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τις έννοιες, τους μιλάει στη μητρική τους γλώσσα. 

Τους παρέχει τη δυνατότητα χρήσης της  για να δικαιολογήσουν, να εξηγήσουν και να 

αποδείξουν. Η γλώσσα των διαδικασιών όμως, οι οποίες είναι τελικά το ζητούμενο και όχι η 

εννοιολογική κατανόηση, είναι η αγγλική, που επικρατεί έναντι της μητρικής γλώσσας και 

μέσω αυτής γίνεται η διαπραγμάτευση των μαθηματικών εννοιών. Αφού λοιπόν, το 

πολιτισμικό πρότυπο που τονίζεται είναι η γλώσσα των διαδικασιών, δηλαδή τα αγγλικά, η 

γλώσσα των Μαθηματικών είναι η αγγλική. 
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   Η Ng  (2014) στην έρευνά της προσπάθησε να επεκτείνει την κοινωνικοπολιτισμική άποψη 

της Moschkovich (2007) για τους δίγλωσσους μαθητές, να «αποκαλύψει» τις μαθηματικές 

τους ικανότητες όταν επικοινωνούν για σημαντικές έννοιες του μαθηματικού Λογισμού, με 

τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και σε περιβάλλοντα δυναμικής γεωμετρίας (DGEs), 

υιοθετώντας την επικοινωνιακή θεωρία της Sfard (2008, όπως αναφ. στο Ng,  2014). Η 

θεωρία αυτή αντιλαμβάνεται τη μάθηση ως αλλαγή  του μαθηματικού λόγου. Η Sfard 

προσεγγίζει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και επικοινωνούμε (κι αυτό περιλαμβάνει 

συζήτηση και χρήση χειρονομιών) όχι ως «εκφράσεις» σκέψης, αλλά ως την ίδια τη 

διαδικασία σκέψης. Στην περίπτωση των δίγλωσσων μαθητών, οι οποίοι χρησιμοποιούν 

πολλαπλά μέσα στο μαθηματικό τους λόγο, η Sfard (2009, όπως αναφ. στο Ng,  2014) 

προτείνει ότι οι εκφράσεις και οι χειρονομίες είναι δύο τυπικές διαδικασίες που εξυπηρετούν 

διαφορετικές λειτουργίες κατά την διαδικασία σκέψης-επικοινωνίας. Δηλαδή, οι 

επικοινωνιακές χειρονομίες εξασφαλίζουν ότι όλοι οι συνομιλητές «μιλούν για το ίδιο 

μαθηματικό αντικείμενο» (Sfard, 2009:197, όπως αναφ. στο Ng,  2014). Επιπλέον, οι 

χειρονομίες και τα διαγράμματα είναι οπτικά μέσα που μπορούν να αξιοποιήσουν οι μαθητές 

ως πηγές στη μαθηματική συζήτηση. 

   Στη μελέτη της, η Ng χρησιμοποίησε αυτή την επικοινωνιακή θεωρία για να αναλύσει τη 

σκέψη των δίγλωσσων μαθητών καθώς αυτοί επικοινωνούν για  έννοιες μαθηματικού 

Λογισμού, όταν τους δίνονται στατικά και δυναμικά μέσα. Τα ερευνητικά ερωτήματα της 

έρευνάς της ήταν: 

 Σε ποια χαρακτηριστικά επικοινωνίας και σε τι είδους πρακτικές μαθηματικού λόγου 

(Moschkovich, 2007) εμπλέκονται οι δίγλωσσοι μαθητές όταν εργάζονται με 

ψηφιακά μέσα αφής;  

 Πώς μπορεί αυτή η ανάλυση να αποκαλύψει τις ικανότητες και τα μέσα που 

χρησιμοποιούν οι δίγλωσσοι μαθητές στη μαθηματική επικοινωνία; 

   Στη μελέτη συμμετείχαν τρία ζεύγη μαθητών της τρίτης λυκείου (ηλικιών από 17 έως 18 

ετών) από δύο τμήματα μαθημάτων Λογισμού σε ένα διαπολιτισμικό λύκειο στο Δυτικό 

Καναδά. Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν για τη χαμηλή τους ικανότητα στα αγγλικά και όλοι 

τους είχαν παρακολουθήσει αγγλόφωνο σχολείο στον Καναδά, για δύο έως τρία χρόνια. Η 

μελέτη έλαβε χώρα στο τέλος του σχολικού έτους στις σχολικές αίθουσες του μαθήματος, 

εκτός σχολικού ωραρίου. Οι μαθητές είχαν μάθει να χρησιμοποιούν το Sketchpad Explorer 

(Jackiw, 2011, όπως αναφ. στο Ng, 2014) στο i-pad. Επομένως είχαν βιώσει μέσω 

διερεύνησης και συζήτησης, σε ζεύγη, έννοιες όπως ο ορισμός και οι λειτουργίες της 

παραγώγου, τα θεμελιώδη θεωρήματα του Λογισμού και τα δυναμικά σχέδια. Κάθε ζεύγος 

κλήθηκε να συζητήσει πάνω σε δέκα διαφορετικά διαγράμματα- πέντε στατικά σε μορφή pdf 

και αργότερα πέντε δυναμικά που τους παρουσιάστηκαν στο Sketchpad Explorer, τα οποία 

εμπεριείχαν την ίδια έννοια-στόχο. Αφού τους δόθηκαν οι οδηγίες, η Ng, βγήκε από την 

αίθουσα, αφήνοντας την κάμερα να καταγράφει τις συζητήσεις που γίνονταν μεταξύ τους. Ο 

χρόνος που χρειάστηκαν οι μαθητές για να ολοκληρώσουν το έργο ήταν περίπου 25 λεπτά. 

   Τα στοιχεία της ανάλυσης δείχνουν ότι οι δίγλωσσοι μαθητές αξιοποιούν μια ποικιλία από 

μέσα, συμπεριλαμβανομένης και της γλώσσας, χειρονομίες και οπτικά μέσα στη μαθηματική 

τους επικοινωνία, με τις χειρονομίες να κατέχουν εξέχοντα ρόλο. Οι χειρονομίες αυτές ήταν 

δεικτικές στατικές χειρονομίες, καθώς και δυναμικές κινήσεις που χρησιμοποιούσαν για να 

αντιληφθούν σχέσεις μεταβλητών, όπως «η μεταβολή του x». Επιπλέον, εμφανίστηκε μια νέα 

μορφή χειρονομίας κατά το σύρσιμο του δαχτύλου στην οθόνη αφής με τα δυναμικά 
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διαγράμματα. Είναι τα drugsturings, δηλαδή το σύρσιμο του δαχτύλου και ταυτόχρονα η 

χειρονομία. Οι χειρονομίες και το σύρσιμο του δαχτύλου στην επιφάνεια αφής 

μεταμόρφωσαν τη χρήση των λέξεων. Με τα στατικά διαγράμματα, οι μαθητές, 

επικοινωνούσαν διαδικαστικά με ορισμούς και τύπους, ενώ με τα δυναμικά διαγράμματα η 

επικοινωνία τους περιείχε συγκρίσεις, προβλέψεις και γενικεύσεις ιδιοτήτων. Όπως 

επισημαίνει η Sfard (2009, όπως αναφ. στο Ng,  2014) οι εκφράσεις και οι χειρονομίες έχουν 

διαφορετικούς ρόλους στη μαθηματική επικοινωνία. Η Ng επεκτείνει αυτή την επισήμανση 

λέγοντας πως η γλώσσα, οι χειρονομίες και τα διαγράμματα εξυπηρετούν συμπληρωματικές 

λειτουργίες στη μαθηματική επικοινωνία. Οι δίγλωσσοι μαθητές χρησιμοποιούν τις 

χειρονομίες ως σημαντικούς τρόπους επικοινωνίας και για να ανταποκριθούν στους 

συμμαθητές τους κατά την μαθηματική τους επικοινωνία.  

   Ο σχεδιασμός δυναμικών παραστάσεων έχει σημαντικό ρόλο στην διευκόλυνση των 

μαθητών να επικοινωνούν μαθηματικά. Σύμφωνα με τους Chen και Herbst (2012:304, όπως 

αναφ. στο Ng,  2014), 

 «οι περιορισμοί των διαγραμμάτων μπορούν να καταστήσουν ικανούς τους μαθητές να 

χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένες χειρονομίες και προφορικές εκφράσεις που, αντί να 

χρησιμοποιούν γνωστά γεγονότα, επιτρέπουν στους μαθητές να κάνουν υποθέσεις για τα 

διαγράμματα».  

         1.11 Σύγκρουση μεταξύ της γλώσσας για την εκμάθηση των Μαθηματικών και της 

γλώσσας για τον κόσμο 

   Η τελευταία σύγκρουση που παρουσιάζει ο Barwell, δίνει έμφαση στον πολιτικό ρόλο της 

γλώσσας μέσα στην κοινωνία και αφορά δύο, μερικές φορές, αντικρουόμενους ρόλους της 

γλώσσας. 

   Κατ’ αρχήν, η γλώσσα χρησιμοποιείται για τη μάθηση. Σε πολλές περιπτώσεις η μάθηση 

των Μαθηματικών θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική αν περιείχε ένα γλωσσικό 

ρεπερτόριο οικείο στους μαθητές. Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό σημαίνει τη χρήση μόνο μίας 

γλώσσας (όπως της Urdu, στο Πακιστάν). Σε άλλες περιπτώσεις, σημαίνει τη χρήση μιας 

μίξης γλωσσών (όπως γαλλικά και ισπανικά για κάποιους μαθητές στις τάξεις υποδοχής στο 

Κεμπέκ). Ύστερα, η γλώσσα έχει έναν κοινωνικο- πολιτικό ρόλο. Ο λόγος ύπαρξης της τάξης 

υποδοχής, για παράδειγμα, στο Κεμπέκ, είναι εν μέρει για να προστατεύσει και να διατηρήσει 

τη γαλλόφωνη φύση της κοινωνίας του Κεμπέκ. Η γαλλική μέση εκπαίδευση είναι 

υποχρεωτική για την πλειοψηφία των μεταναστών στο Κεμπέκ, ανεξάρτητα από το γλωσσικό 

τους υπόβαθρο. Ο Καναδάς είναι επισήμως δίγλωσση χώρα στην οποία οι ρόλοι των 

γαλλικών, των αγγλικών και της διγλωσσίας είναι πολιτικοποιημένοι σε βαθμό τέτοιο που ο 

σεβασμός των εγχώριων γλωσσών ή των γλωσσών των μεταναστών είναι κάτι το 

επισκιασμένο, παρά την επικράτησή τους (Barwell, 2012). 

   Ένα ακόμα παράδειγμα μεγάλης χώρας όπου εμφανίζεται ξεκάθαρα ο κοινωνικοπολιτικός 

ρόλος της γλώσσας στο σχολείο είναι η Κίνα. Στη χώρα αυτή, όπου υπάρχουν 55 επίσημες 

μειονοτικές ομάδες ανάμεσα σε 106 εκατομμύρια ανθρώπους (China National Commission 

for UNESCO 2004, όπως αναφ. στο Adamson & Xia, 2011), η εθνική γλώσσα, η κινέζικη, 

διδάσκεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ενώ συνήθως δεν διδάσκεται στις υψηλότερες 

βαθμίδες) για να διαφυλάξει την πολιτισμική ταυτότητα των μαθητών. Διδάσκεται για την 

κοινωνική, πολιτική και οικονομική ενότητα, και η επάρκεια της γλώσσας είναι σημαντική 

για να προχωρήσουν οι μαθητές στην επόμενη βαθμίδα της εκπαίδευσης, όπου συνήθως 

συναντούν μαθητές από άλλες μειονοτικές ομάδες και όπου η κινέζικη είναι η γλώσσα της 
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διδασκαλίας όπως η lingua franca για την κοινωνική αλληλεπίδραση  (Adamson & Feng 

2009, όπως αναφ. στο Adamson & Xia, 2011). Η αγγλική γλώσσα διδάσκεται από την τρίτη 

δημοτικού ως μέσο διευκόλυνσης του διεθνούς οικονομικού εκσυγχρονισμού της χώρας.  

   Η γλωσσική πίεση των μαθητών των μειονοτήτων προκύπτει από την ανάγκη για την 

ανάπτυξη επάρκειας της κινέζικης γλώσσας προκειμένου να έχουν πρόσβαση στη 

δευτεροβάθμια, και της αγγλικής για να έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι 

μαθητές αυτοί είναι δύσκολο να εγγραφούν σε σχολεία της υψηλής κοινωνίας ή δεν έχουν 

την οικονομική δυνατότητα για να μάθουν εκτός σχολείου την αγγλική, που είναι η γλώσσα 

διδασκαλίας των Μαθηματικών αλλά και άλλων μαθημάτων, στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση.  Ακόμα και οι δάσκαλοι της αγγλικής, δεν γνωρίζουν τη γλώσσα των 

μειονοτικών μαθητών, οπότε οι μαθητές αναγκάζονται να μαθαίνουν την αγγλική μέσω της 

δεύτερης γλώσσας τους, που είναι η κινέζικη (Feng 2007, Adamson & Feng 2009, όπως 

αναφ. στο Adamson & Xia, 2011). Αυτοί οι περιορισμοί έχουν επιπτώσεις για τις ευκαιρίες 

των μαθητών αυτών για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η πολιτική 

προβάλλει τη σημασία που έχει η αγγλική γλώσσα στην  Κίνα για την οικονομική ανάπτυξη 

της χώρας, για την εύρεση εργασίας, για την απόκτηση προαγωγής και εμπειριών στο 

εξωτερικό καθώς και για διεθνή γεγονότα όπως οι ολυμπιακοί αγώνες του Πεκίνου το 2008, η 

διεθνής έκθεση στη Σανγκάη το 2010 και για εθνικές διπλωματικές, πολιτισμικές και 

οικονομικές σχέσεις με άλλες χώρες (Lam 2002, Zhu 2003, Adamson 2004, Feng 2005, 

Cheng 2008, Simpson 2008, όπως αναφ. στο Adamson & Xia, 2011). 

1.11.1Τοποθέτηση (Positioning) 

Η τοποθέτηση (positioning) είναι ένα φαινόμενο της ομιλίας. Σε κάθε ομιλία οι 

συμμετέχοντες τοποθετούνται ποικιλοτρόπως είτε από μόνοι τους είτε από τους άλλους. Οι 

Davies &  Harré (1990, όπως αναφ. στο Setati, 2008) παρατήρησαν ότι όταν κάποιος παίρνει 

μια συγκεκριμένη τοποθέτηση από μόνος του, τότε αναπόφευκτα βλέπει τον κόσμο από τη 

σκοπιά  αυτής της τοποθέτησης και μέσα σε όρια από τις συγκεκριμένες εικόνες, μεταφορές, 

ιστορίες και έννοιες οι οποίες σχετίζονται με τη συγκεκριμένη πρακτική στην οποία είναι 

τοποθετημένοι. 

   Τη σύγκρουση ανάμεσα στη γλώσσα για τα Μαθηματικά και την γλώσσα για τα κοινωνικά 

αγαθά στις μαθηματικές τάξεις ερεύνησε η Setati (2008) η οποία διερεύνησε πώς οι 

εκπαιδευτικοί και οι μαθητές τοποθετούνται σχετικά με τη χρήση της γλώσσας (ή των 

γλωσσών) σε πολύγλωσσες τάξεις Μαθηματικών και εστίασε σε δύο μελέτες που 

πραγματοποιήθηκαν σε τέτοιες τάξεις στη Νότια Αφρική. Η ανάλυσή της, δείχνει ότι οι 

εκπαιδευτικοί και οι μαθητές οι οποίοι προτιμούν την αγγλική ως τη γλώσσα διδασκαλίας και 

μάθησης, θεωρούν ότι η γλώσσα αυτή θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν πρόσβαση στα 

κοινωνικά αγαθά και συνεπώς πιστεύουν ότι η αγγλική γλώσσα έχει κοινωνική και 

οικονομική δύναμη. Δεν επικεντρώνονται στην επιστημολογική πρόσβαση, αλλά 

υποστηρίζουν ότι θα πρέπει η αγγλική να είναι η γλώσσα της διδασκαλίας και της μάθησης. 

Αντίθετα, οι μαθητές  που ενδιαφέρονται για την επιστημολογική πρόσβαση και την 

εννοιολογική κατανόηση των Μαθηματικών, μιλούν αντιφατικά για τη γλώσσα της 

διδασκαλίας και μάθησης των Μαθηματικών που προτιμούν, παρόλο που υποστηρίζουν τη 

χρήση  της μητρικής τους γλώσσας. 
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«Οι συζητήσεις που πραγματοποιούνται μέσα στις τάξεις που εμπεριέχουν τη μητρική γλώσσα 

των δίγλωσσων μαθητών ως νόμιμα μέσα μπορούν να στηρίξουν τους μαθητές στο να 

μαθαίνουν και να επικοινωνούν μαθηματικά» (Moschkovich, 2002:208). 

 

          1.11.2 Ο πολιτικός ρόλος της γλώσσας και της χρήσης της σε πολύγλωσσες τάξεις 

των Μαθηματικών. 

   Η γλώσσα, όπως και η πολυγλωσσία, είναι πάντα πολιτική (Hartshorne, 1987, Reagan & 

Ntshoe 1987, Mda, 1997, Friedman, 1997, Heugh, 1997, Granville, Janks, Mphahlele, Reed, 

Watson, Joseph & Ramani, 1998, όπως αναφ. στο Gee, 1999). Είναι «ένα από τα 

χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται στην κοινωνία για να προσδιορίσουν την υπεροχή» 

(Gutiérrez, 2002 όπως αναφ. στο Setati, 2008). Στη Νότια Αφρική το θέμα της γλώσσας ήταν 

ανέκαθεν συνυφασμένο με την πολιτική της κυριαρχίας και του διαχωρισμού, της αντίστασης 

και της επιβεβαίωσης. Κατά το απαρτχάιντ, η γλώσσα της μάθησης έγινε κυρίαρχος 

παράγοντας αντίθετος με το σύστημα εκπαίδευσης των Μπαντού (Bantu). Έτσι, όχι 

απερίσκεπτα ή νιώθοντας ντροπή για τις παραδόσεις τους, οι Αφρικανοί θεώρησαν την 

πολιτισμική αφομοίωση ως έναν τρόπο με τον οποίο θα απελευθερώνονταν από μια 

υποδεέστερη θέση σε μια κοινή, ενωμένη κοινωνία (Reagan & Ntshoe, 1987 όπως αναφ. στο 

Setati, 2008). Ως εκ τούτου, αγωνίστηκαν κατά της χρήσης των αφρικανικών γλωσσών για τη 

μάθηση και τη διδασκαλία, επειδή τις θεώρησαν ως ένα μηχανισμό που επιβεβαίωνε ότι οι 

Αφρικανοί εξακολουθούσαν να παραμένουν καταπιεσμένοι. Έτσι, απόψεις όπως της 

δασκάλας η οποία δηλώνει: «Αν αλλάξει η γλώσσα των σχολικών βιβλίων και οι εξετάσεις 

γίνονται σε Setswana, τότε το σχολείο μου θα αδειάσει επειδή οι γονείς πλέον πιστεύουν στην 

αγγλική γλώσσα» (Lindi, Δασκάλα Μαθηματικών τετάρτης τάξης), δεν προκαλούν έκπληξη 

σε περιβάλλοντα της Νότιας Αφρικής. 

   Η έρευνα της Setati (2008) στη Νότια Αφρική, δείχνει ότι η μητρική γλώσσα των μαθητών 

είναι ένα μέσο για τη μάθηση και την διδασκαλία των Μαθηματικών, και παρόλα αυτά οι 

δάσκαλοι υποστηρίζουν τη χρήση της αγγλικής γλώσσας. Το πρόβλημα που προσπάθησε να 

διερευνήσει είναι: Γιατί μαθητές και δάσκαλοι προτιμούν την αγγλική ως γλώσσα μάθησης 

και διδασκαλίας, όταν η έρευνα και η πολιτεία υποστηρίζουν ότι οι μαθητές θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα; Τα επιχειρήματα και για τις δυο πλευρές είναι 

εξίσου συναρπαστικά καθώς αφορούσαν στην πρόσβαση στα Μαθηματικά και στα κοινωνικά 

αγαθά. Ο κύριος στόχος της μελέτης της ήταν να εμπλουτιστεί η συζήτηση διερευνώντας πώς 

οι πολύγλωσσοι εκπαιδευτικοί μαθηματικών και οι ίδιοι οι μαθητές τοποθετούνται σε αυτή τη 

συζήτηση και τί μπορεί αυτό να σημαίνει για την έρευνα και την πρακτική.  

   Υπάρχει μια γενική άποψη στη Νότια Αφρική ότι οι περισσότεροι γονείς θέλουν τα παιδιά 

τους να εκπαιδεύονται στην αγγλική γλώσσα, όπως επίσης θέλουν  και οι περισσότεροι 

μαθητές. Ακόμη, παρόλο που δεν υπάρχουν στοιχεία συστηματικής έρευνας, είναι ευρέως 

γνωστό ότι πολλά σχολεία με μαθητές κυρίως Αφρικάνους επιλέγουν να χρησιμοποιούν την 

αγγλική ως την γλώσσα μάθησης και διδασκαλίας από το πρώτο έτος της σχολικής 

εκπαίδευσης (Taylor & Vinjevold, 1999 όπως αναφ. στο Setati, 2008). Σύμφωνα με ελάχιστες 

πηγές ερευνών προκύπτει ότι η λύση για τη βελτίωση της επίδοσης Αφρικανών μαθητών στα 

Μαθηματικά είναι να μάθουν καλά την αγγλική γλώσσα (Howie, 2002 όπως αναφ. στο Setati, 

2008). Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι τί μπορεί να σημαίνει αυτό για την μάθηση των 

Μαθηματικών; Το πρόβλημα που διερευνήθηκε συσχετίζεται με το πώς η δυναμική εξουσία 

της γλώσσας εμπλέκεται στο μαθηματικό περιεχόμενο και τίνος ή ποια συμφέροντα 

εξυπηρετεί; Ζητήματα εξουσίας και πρόσβασης δεν είναι καθόλου απλά και γι αυτό είναι 
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σημαντικό να προκαλούν προβληματισμό. Αυτά τα ζητήματα αφορούν την πολιτική της 

γλώσσας και η έρευνα πάνω στην πολιτική της γλώσσας είναι πολύπλοκη, όχι καλά 

αναπτυγμένη στην μαθηματική εκπαίδευση και συχνά παρερμηνεύεται.  

   Η παραπάνω έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο μέρη και περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς και 

μαθητές σε πολύγλωσσες τάξεις των Μαθηματικών στην Νότια Αφρική. Στην πρώτη μελέτη 

ερωτήθηκαν έξι καθηγητές μαθηματικών που εργάζονται σε πολύγλωσσες τάξεις σε δημόσια 

σχολεία και μιλούν την κύρια γλώσσα τους, όπως και οι μαθητές. Η δεύτερη μελέτη 

περιλαμβάνει πέντε μαθητές της δευτέρας λυκείου από ένα δημόσιο σχολείο όπου η 

διδασκαλία των Μαθηματικών γίνεται στην αγγλική, που δεν είναι η μητρική ή η κύρια ή η 

γλώσσα που μιλάνε στο σπίτι οι μαθητές, ούτε οι καθηγητές. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί και οι 

μαθητές είναι πολύγλωσσοι. Καθένας από αυτούς μιλά, διαβάζει, γράφει και κατανοεί 

τουλάχιστον τέσσερις γλώσσες. Στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που έλαβαν μέρος σε 

ατομικές συνεντεύξεις στο πλαίσιο της έρευνας, τέθηκε το ερώτημα: «Σε ποια γλώσσα 

προτιμάτε να διδάσκετε τα Μαθηματικά και γιατί;». Στην περίπτωση των μαθητών 

επακολουθούσαν ερωτήσεις ανάλογα με τις απαντήσεις τους. Για παράδειγμα αν ο μαθητής 

δήλωσε ότι προτιμά να κάνει Μαθηματικά στην αγγλική, τότε ακολουθούσε η ερώτηση: 

«Εάν υπάρχουν μαθητές οι οποίοι θέλουν να κάνουν Μαθηματικά στη Zulu ή την Sesotho, τι 

θα τους έλεγες»; Και οι δύο πλευρές ερωτήθηκαν σε ποια γλώσσα ήθελαν να γίνει η 

συνέντευξη. 

   Η αγγλική είναι η διεθνής γλώσσα και έχει αναδειχθεί ως ένα κυρίαρχο πολιτισμικό 

πρότυπο το οποίο διαμορφώνει τις επιλογές των εκπαιδευτικών. Και οι έξι καθηγητές 

ανέφεραν ιδεολογικούς και ρεαλιστικούς λόγους για την προτίμησή τους να διδάσκουν στα 

αγγλικά τα Μαθηματικά. Οι λόγοι αυτοί ποικίλουν από την πεποίθηση ότι τα αγγλικά είναι 

διεθνής γλώσσα μέχρι το γεγονός ότι τα σχολικά βιβλία, οι εξετάσεις και η ανώτερη 

εκπαίδευση είναι στα αγγλικά. Κάποιοι από αυτούς γνωρίζουν τη γλωσσολογική σημασία της 

αγγλικής και τη συμβολική εξουσία που προσδίδει σε όσους μπορούν να επικοινωνήσουν σε 

αυτή την γλώσσα. Η αγγλική γλώσσα έχει το κύρος που έχει και αυτό είναι κάτι που δεν 

αλλάζει. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να προετοιμάσουν τους μαθητές τους για τη 

συμμετοχή τους στην παγκόσμια κοινωνία και η διδασκαλία των Μαθηματικών στα αγγλικά 

είναι σημαντικό μέρος αυτής της προετοιμασίας. Αυτός είναι, άλλωστε, ένας από τους λόγους 

που η αγγλική γλώσσα ήταν η μόνη επιλογή των δασκάλων για τη διδασκαλία των 

Μαθηματικών. Όλη τους τη ζωή έζησαν σε ένα περιβάλλον όπου η αγγλική γλώσσα ήταν 

ανώτερη από οποιαδήποτε άλλη. Επιπλέον, τα σχολικά βιβλία και οι εξετάσεις είναι όλα στα 

αγγλικά. Μέχρι τότε δεν υπήρχαν σχολικά βιβλία γραμμένα σε οποιαδήποτε αφρικανική 

γλώσσα. Όταν η μητρική γλώσσα είχε επιβληθεί στα δημοτικά σχολεία, τα σχολικά βιβλία 

είχαν μεταφραστεί από την αγγλική σε αφρικάνικες γλώσσες ή από αφρικάνικες σε άλλη 

αφρικάνικη γλώσσα. Τα σχολικά βιβλία των Μαθηματικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

δεν είχαν μεταφραστεί ποτέ στις αφρικάνικες γλώσσες, στη Νότια Αφρική. Γι αυτό, για 

πολλούς Αφρικανούς δασκάλους τα Μαθηματικά είναι συνυφασμένα με την αγγλική 

γλώσσα, γιατί είναι η γλώσσα των σχολικών εγχειριδίων και της αξιολόγησης. Έτσι, η 

αγγλική είναι η μόνη επιλογή για τη μάθηση και την διδασκαλία των Μαθηματικών. 

Ενδιαφέρον είναι ότι κανένας από τους δασκάλους δεν αμφισβήτησε την ισχύ της αγγλικής 

γλώσσας ή το γεγονός ότι τα βιβλία και οι εξετάσεις διεξάγονται μόνο στα αγγλικά, ενώ οι 

μαθητές ακόμα αναπτύσσουν επάρκεια  σε αυτή την γλώσσα. Οι άλλοι τρεις δάσκαλοι 

δήλωσαν ότι ενθαρρύνουν τους μαθητές να χρησιμοποιούν την αγγλική, όχι τόσο επειδή είναι 

διεθνής γλώσσα, αλλά για τα κοινωνικά αγαθά στα οποία μπορούν οι μαθητές να έχουν 

πρόσβαση μέσω αυτής. Με τη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας, πιστεύουν ότι οι 
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μαθητές τους θα αποφύγουν τα λάθη ή τις δυσκολίες που βίωσαν αυτοί (οι δάσκαλοι) ως 

μαθητές. Οι Granville et al. (1998, όπως αναφ. στο Setati, 2008) επιμένουν πως ενώ όλοι οι 

Νοτιοαφρικανοί μαθητές πρέπει να μάθουν τουλάχιστον μια αφρικανική γλώσσα, θα πρέπει 

επίσης να έχουν πρόσβαση στην αγγλική. Έτσι, η αγγλική, θα είναι πιο προσιτή και όχι 

γλώσσα πολυτέλειας. Με αυτό τον τρόπο, τα αγγλικά αντιμετωπίζονται ως μέσο για τη 

διδασκαλία  και όχι ως πρόβλημα. Επομένως, τα Μαθηματικά είναι ένας τρόπος για να 

εξασκηθούν οι μαθητές στα αγγλικά και το σημαντικό ερώτημα πλέον είναι: Ποιο είναι το 

κόστος για  τη μάθηση των Μαθηματικών όταν οι μαθητές εστιάζουν στην εκμάθηση της 

γλώσσας; Επίσης, σύμφωνα με τις απαντήσεις μιας άλλης εκπαιδευτικού, η αγγλική είναι η 

γλώσσα της ανώτερης εκπαίδευσης. Η δασκάλα νιώθει υπεύθυνη για την εκμάθηση της 

αγγλικής γλώσσας στους μαθητές του δημοτικού γιατί θα τους χρειαστεί στις μεγαλύτερες 

τάξεις. Σημαντικό είναι ότι στις απαντήσεις τους δεν ανέφεραν τη σημασία της μαθηματικής 

κατανόησης ώστε να είναι προετοιμασμένοι για τις μετέπειτα τάξεις. Αυτό που βρίσκεται στο 

προσκήνιο των πολιτισμικών προτύπων των δασκάλων είναι η αγγλική γλώσσα. Έχουν ως 

προτεραιότητα την αγγλική γλώσσα (η οποία πιστεύουν παρέχει κοινωνικο-οικονομική 

πρόσβαση) και όχι τα Μαθηματικά (που παρέχουν επιστημολογική πρόσβαση).  

   Από την πλευρά των μαθητών, τρεις δήλωσαν ότι θέλουν να μαθαίνουν τα Μαθηματικά 

στα αγγλικά ενώ οι άλλοι δύο δεν είχαν κάποια προτίμηση στη γλώσσα. Για τους πρώτους, το 

πολιτισμικό πρότυπο της αγγλικής ως μια διεθνούς γλώσσας που τοποθετεί τα αγγλικά ως 

το κλειδί της επιτυχίας, ήταν κυρίαρχο στο λόγο τους. Προτιμούν τα αγγλικά γιατί τα 

κοινωνικά αγαθά θα έρθουν με την ικανότητα της επικοινωνίας μέσω της γλώσσας αυτής. 

Δεν μπορούν να διανοηθούν ότι θα κάνουν Μαθηματικά σε άλλη γλώσσα εκτός από την 

αγγλική. Κι εδώ εμφανίζεται το πολιτισμικό πρότυπο που αναφέρθηκε στους δασκάλους για 

τα σχολικά βιβλία και τις εξετάσεις στα αγγλικά. Άλλωστε, η αγγλική είναι η γλώσσα με την 

οποία θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν με τους λευκούς. Οι λευκοί είναι εκείνοι που θα 

προσφέρουν εργασία, άρα θα πρέπει οι Αφρικανοί, να γνωρίζουν αγγλικά για τη συνέντευξη 

που θα δώσουν για να προσληφθούν, αλλά και για τη δουλειά που θα κάνουν αργότερα. Μια 

μαθήτρια παρόλο που προτιμά την αγγλική γλώσσα, τοποθετήθηκε σε σχέση με τα 

Μαθηματικά. Αυτή έχει αντικρουόμενα πολιτισμικά πρότυπα. Ενώ αναγνωρίζει τη δύναμη 

των αγγλικών, δέχεται πως για την καλύτερη κατανόηση των Μαθηματικών θα προτιμούσε 

την μητρική της γλώσσα ως γλώσσα μάθησης και διδασκαλίας. Για την καλύτερη κατανόηση 

των Μαθηματικών πιστεύει πως καταλληλότερη είναι η μητρική της γλώσσα, αλλά προτιμάει 

την αγγλική γιατί είναι η διεθνής γλώσσα και, όπως υποστηρίζει, οι Αφρικανοί δεν έχουν 

αναπτύξει αρκετά τη μαθηματική γλωσσική ποικιλία. Υπήρχαν και μαθητές για τους οποίους 

δεν είχε καμία σημασία αν θα έκαναν Μαθηματικά στη μητρική τους γλώσσα ή σε 

οποιαδήποτε άλλη. Πιστεύουν ότι τα Μαθηματικά είναι από μόνα τους μια γλώσσα και ως εκ 

τούτου, δεν κάνει καμία διαφορά η γλώσσα που χρησιμοποιείται κατά τη διδασκαλία τους. 

Το πολιτισμικό πρότυπο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι το κλειδί της επιτυχίας στα 

Μαθηματικά είναι η προθυμία του καθενός να μάθει. Δεν μπορεί να πιστώσει κανείς στη 

γλώσσα την επιτυχία ή την αποτυχία στα Μαθηματικά. Η επιτυχία στα Μαθηματικά 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως οι μαθηματικές γνώσεις των εκπαιδευτικών και οι 

επιλογές που κάνουν οι μαθητές για τη συμμετοχή τους μέσα στην τάξη. Παρόλα αυτά, η 

αγγλική θα πρέπει να είναι η γλώσσα επιλογής διότι στην ανώτερη εκπαίδευση οι διαλέξεις 

γίνονται στα αγγλικά. Ενώ η άποψη αυτή ακούγεται ρεαλιστική, σηματοδοτεί επίσης, μια 

έμφαση ενός αντικρουόμενου πολιτισμικού προτύπου. Παρόλο που δεν υπάρχει αιτιώδης 

συνάφεια μεταξύ της επιτυχίας στα Μαθηματικά και της γλώσσας που χρησιμοποιείται για 

την μάθηση και τη διδασκαλία, εντούτοις τα αγγλικά είναι η μόνη λογική επιλογή.  
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   Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι υπερισχύει η πεποίθηση ότι η 

απόκτηση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί την κύρια ευχαρίστηση του σχολείου. Αυτό 

βέβαια είναι αντίθετο με το σκοπό του σχολείου που είναι να προσφέρει εννοιολογικες 

γνώσεις. Επίσης αντιτίθεται και στην έρευνα και την εκπαιδευτική πολιτική της γλώσσας 

(Language in Education Policy (LiEP)) στην Νότια Αφρική, η οποία προωθεί την 

πολυγλωσσία και ενθαρρύνει τους μαθητές να χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα. Ένα 

σημαντικό ερώτημα εδώ είναι πώς μπορεί κάποιος να επιλέξει να διδάξει και να μάθει 

Μαθηματικά σε μια οποιαδήποτε άλλη γλώσσα εκτός της αγγλικής σε ένα περιβάλλον όπως η 

Νότια Αφρική όπου η αγγλική κυριαρχεί. Η δύναμη εξουσίας της αγγλικής γλώσσας την 

καθιστά ως τη μοναδική επιλογή για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Οι δάσκαλοι των 

Μαθηματικών σε πολύγλωσσες τάξεις και οι μαθητές μαζί με τους γονείς τους, είναι κατά 

κάποιον τρόπο ελεύθεροι από οικονομικούς, πολιτικούς και ιδεολογικούς περιορισμούς, αλλά 

αναδεικνύονται ισως όχι ρητά αλλά εμφανή θέματα εξουσίας ως προς τη γλώσσα που 

μαθαίνουν και διδάσκονται (Setati, 2008). 

   Η εργασία της Setati (2008) εμπλουτίστηκε με την εργασία των Setati & Planas (2012) η 

οποία περιλαμβάνει δύο μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στην Νότια Αφρική (βλ. Setati, 

2008) και στην Καταλανία. Σε αυτές τις χώρες διαφαίνεται η πολυπλοκότητα της συζήτησης 

που αφορά τη χρήση των γλωσσών σε πολύγλωσσες τάξεις μαθηματικών όπου τα παιδιά δεν 

γνωρίζουν επαρκώς την γλώσσα διδασκαλίας των μαθηματικών. Οι ερευνήτριες θεωρούν ότι 

η συζήτηση δεν έχει να κάνει μόνο με τη γλώσσα ή τα Μαθηματικά, αλλά είναι κάτι που 

αφορά τις κοινωνικές σχέσεις, τον πολιτικό ρόλο της γλώσσας και το περιεχόμενο στο οποίο 

διδάσκονται και μαθαίνονται τα Μαθηματικά. Είναι σημαντικό να αναζητηθούν τα πολιτικά 

ζητήματα που ανακύπτουν μέσα από αυτές τις αλληλεπιδράσεις και πόσο πολυποίκιλα είναι 

για διαφορετικά πολιτικά και πολύγλωσσα περιβάλλοντα. 

   Στην εργασία αυτή, η έμφαση δίνεται στην κοινωνική πρόσβαση στα σχολικά Μαθηματικά 

(Planas & Setati, 2009, όπως αναφ. στο Setati & Planas, 2012), και όχι μόνο στη μαθηματική 

γνώση που παράγεται μέσω της εννοιολογικής προσέγγισης. Οι ερευνήτριες υποστηρίζουν 

ότι μια σημαντική σχέση υπάρχει επίσης ανάμεσα στη γλώσσα μάθησης και διδασκαλίας και 

τη φύση και το βαθμό της συμμετοχής των μαθητών. Η συμμετοχή επηρεάζεται αρκετά από 

ζητήματα που σχετίζονται με την πολιτική της γλώσσας και τους πολιτικούς ρόλους των 

γλωσσών που εμπεριέχουν, μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με το ποιος αποφασίζει ποια 

γλώσσα θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μάθηση και τη διδασκαλία, τί επισημοποιεί 

αυτήν την απόφαση και ποιου η συμμετοχή στην τάξη υποστηρίζεται ή περιορίζεται ως 

αποτέλεσμα της επιλεγμένης γλώσσας μάθησης και διδασκαλίας. 

   Στην Καταλανία, μία αυτόνομη περιοχή στη Βορειοανατολική Ισπανία,  τα καταλανικά και 

τα ισπανικά χρησιμοποιούνται ως δείκτες της κοινωνικής τάξης και της καταγωγής  (Mar-

Molinero, 2000 όπως αναφ. στο Setati & Planas, 2012).  Η καταλανική ήταν απαγορευμένη 

γλώσσα κατά την διάρκεια της δικτατορίας του Franco. Αυτή η ίδια γλώσσα πλέον είναι 

πολιτικά αποδεκτή ως συνέπεια των διαδικασιών της ίδρυσης του καταλανικού κράτους που 

εστιάζουν στις διαφορές μεταξύ Καταλανίας και Ισπανίας. Η επιλογή της καταλανικής ως 

γλώσσας μάθησης και διδασκαλίας οργανώθηκε μετά το 1983 ως ένας αμφιλεγόμενος τρόπος 

να ενσωματωθεί μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού που είχε φτάσει από άλλες περιοχές της 

Ισπανίας σε διαδοχικά κύματα μετανάστευσης (Strubell, 2006 όπως αναφ. στο Setati & 

Planas, 2012). Στο σχολικό σύστημα οι συγκρούσεις μεταξύ των δύο επίσημων γλωσσών της 

χώρας συνήθως εκφράζεται από τη συμβολική απόσταση ανάμεσα στους «ντόπιους» 

Καταλανούς και τους Καταλανούς που οι γονείς τους είναι Ισπανοί ή δε γεννήθηκαν στην 
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Καταλανία. Η άφιξη πληθυσμών από τη Λατινική Αμερική τη δεκαετία του 1990 εισήγαγε 

νέες σχέσεις ισχύος, καθώς οι προφορές τους θεωρούνταν κοινωνικά πως είναι κατώτερου 

επιπέδου σε σχέση με αυτές των ισπανόφωνων οι οποίες θεωρούνται πιο κοντινές στη 

λεγόμενη τυπική καταλανική γλώσσα και πολιτισμό. Η σημερινή κατάσταση στην Καταλανία 

είναι εντελώς διαφορετική σε σύγκριση με αυτή της Νότιας Αφρικής. Στη δεκαετία του 1970, 

η μόνη επίσημη γλώσσα σε όλα τα μέρη της Ισπανίας ήταν τα ισπανικά, παρόλο που κατά τα 

τελευταία στάδια του καθεστώτος του Franco, η χρήση της καταλανικής γλώσσας ήταν 

«ανεκτή».  

   Η  Planas, παρόλο που η μητρική της γλώσσα είναι η καταλανική, μεγάλωσε μαθαίνοντας 

στο σχολείο της ότι η γλώσσα της είναι μια «ποικιλία» ισπανικών και γαλλικών, κυρίως 

ομιλούμενη από ανθρώπους της εργατικής τάξης και από αγρότες των χωριών της 

Βορειοανατολικής Ισπανίας. Τη δεκαετία του 1990, πριν πάρει τη θέση της στο πανεπιστήμιο 

και έχοντας τελειώσει τις σπουδές της στα Μαθηματικά, έγινε καθηγήτρια Μαθηματικών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Βαρκελώνη. Η μακρά παράδοση των μονόγλωσσων 

πολιτικών στην Ισπανία είχε ήδη αλλάξει, καθιστώντας τη χρήση της καταλανικής 

υποχρεωτική σε πολλούς δημοσίους χώρους, και αναγνωρίζοντας την ακαδημαϊκή σημασία 

της καταλανικής γραμματικής και λογοτεχνίας. Η αναθεώρηση της κατάστασης για την 

καταλανική γλώσσα επιβλήθηκε από τον καταλανικό εθνικισμό ως αντίδραση για τα σαράντα 

χρόνια του καθεστώτος του Franco. Το γεγονός αυτό βοήθησε την καταλανική να γίνει η 

εθνική και μόνη επίσημη γλώσσα της Ανδόρας, μιας μικρής εύπορης χώρας στη Νοτιοδυτική 

Ευρώπη. Από τότε, το ζήτημα του κατά πόσον η καταλανική είναι γλώσσα ή διάλεκτος, που 

σχετίζεται στενά με το αν η Καταλανία είναι έθνος ή περιοχή, έχει γίνει αντικείμενο 

πολιτικών αναταραχών αρκετές φορές. Για παράδειγμα, στις 10 Ιουλίου του 2010, στη 

Βαρκελώνη, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι  διαδήλωσαν για να στηρίξουν την 

καταλανική γλώσσα και να διαμαρτυρηθούν για την ετυμηγορία του Ανώτατου ισπανικού 

Δικαστηρίου που επέβαλε την συν-επισημοποίηση  της καταλανικής και της ισπανικής 

γλώσσας στο σχολείο και την ρητή  ανάγκη διαφύλαξης της ενότητας της Ισπανίας. Παρότι 

το δικαστήριο ήταν σαφές ως προς την ετυμηγορία του, περισσότερα από ένα χρόνια 

αργότερα η καταλανική παραμένει η γλώσσα μάθησης και διδασκαλίας ως συνέπεια 

πολύπλοκων και στρατηγικών πολιτικών συμμαχιών. 

   Και στις δύο περιπτώσεις, Νότια Αφρική και Καταλανία, η πολιτική φύση της γλώσσας δεν 

υφίσταται μόνο στο μακρο-επίπεδο των δομών αλλά και στο μικρο-επίπεδο των 

αλληλεπιδράσεων της τάξης. Η γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιείται για να αποκλείσει ή να 

συμπεριλάβει ανθρώπους σε συζητήσεις και διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η  Zentella 

(1997, όπως αναφ. στο Setati & Planas, 2012), μέσα από την εργασία της με Πορτορικανούς 

μαθητές στο El Bario και τη Νέα Υόρκη, έδειξε πώς η γλώσσα μπορεί να φέρει κοντά ή να 

χωρίσει τους ανθρώπους. Η γλώσσα είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι εμμονές μας 

μεταλλάσσονται σε ομαδικές αξίες. Γι αυτό, οι αποφάσεις για το ποια γλώσσα θα 

χρησιμοποιηθεί σε πολύγλωσσες τάξεις Μαθηματικών, πώς και για ποιους λόγους δεν έχουν 

μόνο παιδαγωγικoύς, αλλά και πολιτικούς σκοπούς (Setati, 2005 όπως αναφ. στο Setati & 

Planas, 2012). Παρόλο που η έρευνα στη γενική εκπαίδευση της γλώσσας και η μειοψηφία 

των μαθητών είναι άμεσα συνδεδεμένες με το κοινωνικοπολιτικό περιεχόμενο της μάθησης 

(Cummins, 2000 όπως αναφ. στο Setati & Planas, 2012), η μεγαλύτερη έρευνα στην 

πολυγλωσσία της μαθηματικής εκπαίδευσης έχει περιοριστεί από μια αντίληψη της γλώσσας 

ως εργαλείο σκέψης και επικοινωνίας. Το να αγνοηθεί ο πολιτικός ρόλος της γλώσσας σε μία 

έρευνα  και πρακτική μαθηματικής εκπαίδευσης θα σήμαινε πως δεν υπάρχουν σχέσεις 

εξουσίας στην κοινωνία.  
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1.11.3  Η πολιτική χρήση της γλώσσας 

Αρκετές έρευνες συμφωνούν για τον ιστορικό αποκλεισμό των μαθητών των μειονοτικών 

γλωσσών στα γενικά σχολεία και στις πρακτικές της τάξης  (Barwell, 2005, 2009, Cummins, 

2000, Gutstein, 2006, Khisty, 1995, Planas & Civil, 2010a όπως αναφ. στο Setati & Planas, 

2012). Πιο συγκεκριμένα, οι γλωσσικές πολιτικές και οι ιδεολογίες στην Καταλανία και τη 

Νότια Αφρική εμφανίζονται με διάφορους τρόπους στη χρήση της γλώσσας, στις τάξεις των 

Μαθηματικών αλλά και στο ευρύτερο σχολικό πλαίσιο.  

   Στην Καταλανία για παράδειγμα, οι όροι «καταλανοί μαθητές» και «μη καταλανοί 

μαθητές» είναι κοινότυπες εκφράσεις που φαίνεται να είναι αποδεκτές ως φυσιολογικές. Ο 

όρος «μη καταλανός» αναφέρεται σε μαθητές οι οποίοι δε μιλούν την καταλανική ως μητρική 

γλώσσα, παρόλο που μπορεί να γεννήθηκαν στην Καταλανία και να μην είναι παιδιά 

μεταναστών. Αυτό το γεγονός δηλώνει αποκλεισμό με βάση γλωσσικά ζητήματα. Επιπλέον, 

διάφορα επίσημα έγγραφα χαρακτηρίζουν τους μαθητές που δεν μιλάνε πολύ καλά τα 

καταλανικά, ως «μαθητές με χαμηλή γλωσσική επάρκεια», γεγονός που υποδηλώνει μια 

ανεπάρκεια εκ μέρους των μαθητών χωρίς να διευκρινίζει ότι πρόκειται για την ανεπάρκεια 

στην καταλανική γλώσσα. Τέτοιες και άλλες παρόμοιες εκφράσεις αναγκάζουν τα άτομα των 

γλωσσικών μειονοτήτων να ζουν διαρκώς σε μια κατάσταση «κατώτερης τάξης» με βάση τη 

γλώσσα. Μια κατάσταση την οποία δεν έχουν βιώσει ποτέ οι μαθητές και οι καθηγητές που 

έχουν ως μητρική τους την καταλανική γλώσσα. Κι αφού οι «ντόπιοι Καταλανοί» είναι 

απίθανο να έχουν αυτό το γλωσσικό μειονέκτημα, θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί τί 

κρύβεται πίσω από τις πρακτικές της τάξης και γιατί οι ίδιες οι λέξεις όπως «Καταλανοί 

μαθητές» ή «μητρική γλώσσα» γίνονται ζήτημα. Στην Planas (υπό έκδοση, όπως αναφ.  στο 

Setati & Planas, 2012), η ανάλυση των αλληλεπιδράσεων σε μια τάξη Μαθηματικών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δείχνει διαφορετικές πρακτικές αποκλεισμού με βάση τη 

γλώσσα. Οι Gutstein (2003, 2006 όπως αναφ.  στο Setati & Planas, 2012) και Khisty (2006 

όπως αναφ. στο Setati & Planas, 2012) έχουν επίσης τεκμηριώσει πρακτικές αποκλεισμού 

στη μάθηση των Μαθηματικών που βασίζονται στη γλώσσα στις Ηνωμένες Πολιτείες με 

μαθητές Latino και Chicano. Η Setati  (2005, 2008) μιλά για το ίδιο θέμα στη Νότια Αφρική 

που είναι μια χώρα με σύνθετη πολυγλωσσία. Στη μελέτη αυτή, η Setati υποστηρίζει ότι, με 

δεδομένη την κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας, η επιλογή που προσφέρεται να είναι οι 

νοτιοαφρικάνικες οι γλώσσες διδασκαλίας και μάθησης είναι μια χίμαιρα. Σύμφωνα με την 

πολιτική που υπάρχει στη Νότια Αφρική, οι καθηγητές των Μαθηματικών και οι μαθητές σε 

πολύγλωσσες τάξεις, μαζί με τους γονείς τους, είναι κατά κάποιον τρόπο απαλλαγμένοι από 

οικονομικούς, πολιτικούς και ιδεολογικούς περιορισμούς και πιέσεις όταν επιλέγουν 

ελεύθερα τα αγγλικά ως τη γλώσσα μάθησης και διδασκαλίας. Στη μελέτη των Setati και 

Planas (2012) η ηγεμονία της αγγλικής σχετίζεται κυρίως με το Νοτιοαφρικάνικο πλαίσιο, 

ενώ η ηγεμονία της καταλανικής γλώσσας σχετίζεται με το καταλανικό. Παρόλα αυτά, στην 

Καταλανία ο αριθμός των τάξεων των Μαθηματικών με μεθοδολογίες εκμάθησης 

περιεχομένου και γλώσσας, με την αγγλική ως γλώσσα μάθησης και διδασκαλίας, είναι 

αυξανόμενος. Παρόλο που η επίσημη θέση είναι ότι οι παραπάνω μεθοδολογίες έχουν στόχο 

να στηρίξουν την πολυγλωσσία και την μάθηση επιπρόσθετων γλωσσών, στην πράξη οι 

πολιτικές συγκρούσεις μεταξύ των Καταλανών και των Ισπανών δηλώνουν την προοδευτική 

προώθηση των δίγλωσσων μαθητών που μιλούν άπταιστα την καταλανική και την αγγλική 

γλώσσα, ως έναν τρόπο για να μειωθεί η εκπροσώπηση της ισπανικής. Οι ερευνήτριες 

υποστηρίζουν ότι η ιδέα μιας υποθετικής μελλοντικής ισορροπημένης κατάστασης μεταξύ 

της καταλανικής και της αγγλικής γλώσσας είναι επίσης μια χίμαιρα. 
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   Στα δύο περιβάλλοντα της έρευνας των Setati και Planas, η εργασία πραγματοποιήθηκε με 

στοιχεία από την τάξη, εκπαιδευτικούς και μαθητές για να εξεταστεί ο πολιτικός ρόλος της 

γλώσσας στη μάθηση και τη διδασκαλία των Μαθηματικών. Σε κάθε μία από τις μελέτες 

διερευνήθηκαν οι οπτικές των εκπαιδευτικών των πολύγλωσσων τάξεων των μαθηματικών 

μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων και συζητήσεων. Στην Καταλανία οι εκπαιδευτικοί 

εργάζονταν σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ στην Αφρική επιλέχθηκαν από 

δημοτικά σχολεία. Εκείνο που φαίνεται από την έρευνα είναι ότι, ενώ διαφορετικές 

προτιμήσεις στηρίζονται σε διαφορετικούς λόγους, οι εκπαιδευτικοί έχουν μια σαφή 

προτίμηση σε μία γλώσσα. Από την μεταδομιστική (poststructuralist) οπτική   (Gutiérrez, 

2010 όπως αναφ. στο Setati & Planas, 2012), οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί δεν είναι  οι 

ίδιοι «αντιπρόσωποι» («agentive») του εαυτού τους, αλλά οι κοινωνικές και πολιτικές δομές 

στις οποίες συμμετέχουν τους επιβάλλουν περιορισμούς. Συγκεκριμένα, οι οπτικές των 

εκπαιδευτικών είναι επηρεασμένες από δομές που μπορούν να αιτιολογήσουν τους 

διαφορετικούς λόγους στην «επιλογή της σωστής γλώσσας διδασκαλίας», η οποία με τη 

σειρά της μεταφέρει μια ιδεολογική τοποθέτηση ενάντια στις άλλες γλώσσες που δε 

θεωρούνται κατάλληλες για τη διδασκαλία.  

   Στους λόγους πολλών εκπαιδευτικών στην Καταλανία, κυριαρχεί η αντίληψη ότι οι 

γλώσσες των μεταναστών μαθητών είναι συνδεδεμένες με την αποτυχία στα σχολικά 

Μαθηματικά. Όταν ρωτήθηκαν πώς μπορεί να βελτιωθεί η διδασκαλία των Μαθηματικών σε 

πολύγλωσσες τάξεις, πρότειναν την αύξηση ωρών διδασκαλίας της γλώσσας που έχει 

επιλεχθεί να γίνονται τα Μαθηματικά, δηλαδή μεγαλύτερη έμφαση στην εκμάθηση της 

καταλανικής γλώσσας. Στη συνέντευξη, δύο από τις καθηγήτριες υποστήριζαν πως μόνο μια 

γλώσσα βοηθάει στη μάθηση των Μαθηματικών κι αυτή είναι η καταλανική. Θεωρούσαν 

αδιανόητη μια μαθηματική συζήτηση με τη χρήση διαφορετικών γλωσσών και δεν 

αναγνώριζαν την δύναμη της μαθηματικής σκέψης σε μια γλώσσα που δεν είναι η 

καταλανική. Παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί που ρωτήθηκαν είναι καθηγητές 

μαθηματικών, επέμειναν στη χρήση της καταλανικής ή της αγγλικής γλώσσας ώστε να 

εξασφαλιστεί η πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά και σπάνια αναφέρονταν σε θέματα που 

αφορούσαν την επιστημολογική πρόσβαση. Στη Βαρκελώνη, μια καθηγήτρια υποστήριζε πως 

τα καταλανικά βοηθούν τη μάθηση των Μαθηματικών, αλλά δεν εξήγησε το λόγο που θα 

ήταν πιο εύκολο να μάθουν οι μαθητές τα κλάσματα ή τις ισομετρίες στα καταλανικά, σε μία 

γλώσσα που δεν είναι η μητρική τους. Μια άλλη καθηγήτρια είπε ότι ήθελε να γνωρίζουν (οι 

Λατινοαμερικάνοι μαθητές) τη γλώσσα του τόπου στον οποίο ζουν. Όμοια, και οι καθηγητές 

στη Νότια Αφρική, εξέφρασαν την επιθυμία να χρησιμοποιείται η αγγλική γλώσσα για τη 

διδασκαλία και τη μάθηση γιατί είναι η γλώσσα των κοινωνικών αγαθών και των «ανώτερων 

κοινωνικών τάξεων». Η απόκτηση επιστημολογικής πρόσβασης σε μια πολύγλωσση τάξη 

μαθηματικών περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο μεσολαβεί το αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών των Μαθηματικών αλλά και τις πρακτικές της γλώσσας που χρησιμοποιούνται στη 

διδασκαλία. Το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί θεωρούν την πρόσβαση στα 

Μαθηματικά μόνο από την κοινωνική οπτική και με ελάχιστη σύνδεσή τους με το αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών και τη διδακτέα ύλη, είναι από μόνο του προβληματικό. Για 

παράδειγμα, μια δασκάλα στη Νότια Αφρική είπε ότι τα σχολικά βιβλία και οι ερωτήσεις 

είναι γραμμένα στην αγγλική γλώσσα, αλλά την ίδια δεν την εκφράζει αυτή η πολιτική. Έτσι, 

θεωρεί τον εαυτό της ως αδύναμη εκπαιδευτικό η οποία απλά εκτελεί αυτό που είναι 

προκαθορισμένο χωρίς να είναι εκείνη που έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει αυτό που θα 

έπρεπε να είναι (σύμφωνα με εκείνη) το προκαθορισμένο.  Στον αγώνα τους λοιπόν να 

μάθουν τα παιδιά να εκφράζονται στη συγκεκριμένη γλώσσα (καταλανική ή αγγλική), που 
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δείχνει την ευαισθησία τους για την κοινωνική πρόσβαση των μαθητών, χάνουν την ευκαιρία 

να αναδείξουν την επιστημολογική διάσταση της πρόσβασης και δεν προχωρούν σε πιο 

πρακτική συζήτηση όπως θα συνιστούσε το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. 

   Μαζί με τη σύγκρουση ανάμεσα στη μαθηματική πρόσβαση και την πρόσβαση στα 

κοινωνικά αγαθά, άλλες διαλεκτικές συγκρούσεις φαίνονται από τις συνεντεύξεις στα δυο 

περιβάλλοντα. Το δίλημμα μεταξύ της συμμετοχής στον  «κανονικοποιημένο» (normalized)  

διεθνή κόσμο και της συμμετοχής στις ποικίλες τοπικές κοινωνίες είναι πραγματικότητα για 

πολλούς πολύγλωσσους. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν την αγγλική ως τη διεθνή 

γλώσσα ενώ την καταλανική ως την «κανονικοποιημένη» (normalized) γλώσσα μάθησης και 

διδασκαλίας στις τάξεις με μαθητές που η αγγλική ή η  καταλανική δεν είναι οι μητρικές τους 

γλώσσες. Παρ’ όλα αυτά, η υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών δεν συνεπάγεται αδιαφορία προς 

τις πρακτικές που προσπαθούν να διατηρήσουν τις κοσμοθεωρίες των μαθητών των 

μειονοτήτων. Πολλοί δάσκαλοι δε θεωρούν αυτές τις πρακτικές ως ασυμβίβαστες. Οι  Vithal 

και Skovsmose (1997, όπως αναφ. στο Setati και Planas, 2012) δηλώνουν την αφάνεια αυτής 

της ιδιαίτερης σύγκρουσης  μεταξύ της προώθησης των κυρίαρχων και των μειονοτικών 

κοσμοθεωριών. 

Οι πολιτισμικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες συχνά θεωρούν 

ότι οι κοινωνίες είναι συμβατές και σε αρμονία μεταξύ τους και με οποιονδήποτε. Έτσι, 

καθιστούν αόρατες οποιεσδήποτε συγκρούσεις που μπορεί να υπάρχουν και ως εκ τούτου 

εμποδίζουν την ανάπτυξη στρατηγικών για να την αντιμετώπισή τους. Συνέπεια αυτού είναι ότι 

οι δάσκαλοι οι οποίοι χρησιμοποιούν κοινωνικές προσεγγίσεις φαίνεται να μην παρατηρούν τις 

συγκρούσεις που υπάρχουν, ή για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων απλά παύουν να 

χρησιμοποιούν τέτοιες προσεγγίσεις. (Vithal & Skovsmose, 1997:146, όπως αναφ. στο Setati 

& Planas, 2012). 

   Σύμφωνα με την άποψη των Setati & Planas οι φωνές των περιθωριοποιημένων μαθητών 

δεν εκπροσωπούνται αρκετά στην έρευνα της μαθηματικής εκπαίδευσης, έτσι, αυτές έλαβαν 

υπ’ όψιν τις οπτικές των μαθητών που μελέτησαν. Η έγκριση των οπτικών των μαθητών ήταν 

απαραίτητη στην έρευνά τους αυτή, διότι αυτό βοηθά στην παρουσίαση των φωνών εκείνων 

που βιώνουν καθημερινά τις επιπτώσεις των υφιστάμενων εκπαιδευτικών πολιτικών. Οι 

Setati και Planas θέλουν να βοηθήσουν για την αναγνώριση και την αποκατάσταση του 

γεγονότος ότι οι μαθητές έχουν την τάση να σιωπούν στην κατανόηση του σχολικού 

περιεχομένου και στην ανάλυση των στοιχείων της εκπαίδευσης που χρειάζεται να αλλάξουν. 

Στην ανάλυσή τους φαίνεται ότι οι μαθητές έχουν μια σαφή προτίμηση για μία γλώσσα, όπως 

και οι εκπαιδευτικοί. Και πάλι, η ενθουσιώδης προτίμηση των μαθητών σε γλώσσες που δεν 

είναι οι μητρικές τους, βασίζεται σε κοινωνικοπολιτικές δομές, ακόμα και σε περιπτώσεις 

μαθητών που έχουν δυσκολίες να κατανοήσουν τη γλώσσα αυτή της μάθησης και της 

διδασκαλίας. Κατά συνέπεια, η γλωσσική ποικιλομορφία δε θεωρείται ως μια κατάλληλη 

πραγματικότητα για το σχολικό πλαίσιο και ιδίως για την τάξη των Μαθηματικών. Ιδανική 

εικόνα αυτών των μαθητών για τη χρήση της γλώσσας στο σχολείο τους είναι ακριβώς η 

εμπειρία του να έχουν μόνο μία γλώσσα μάθησης και διδασκαλίας. 

   Στην Καταλανία, υπήρχαν σημαντικές ομοιότητες στις απαντήσεις των μαθητών σχετικά με 

τη γλώσσα που προτιμούν να διδάσκονται τα Μαθηματικά στην τάξη. Σε ατομικές 

συνεντεύξεις δέκα Λατινοαμερικάνων μεταναστών μαθητών σε γενικά σχολεία της 

Καταλανίας, οι ίδιοι οι μαθητές φαίνεται ότι δεν περιμένουν να μάθουν Μαθηματικά στη 

μητρική τους γλώσσα. Ανησυχούσαν ότι η πολλή χρήση των ισπανικών θα είχε αρνητικά 

αποτελέσματα στις επιδόσεις τους στα Μαθηματικά. Θεωρούσαν τη μητρική τους γλώσσα ως 
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αδύναμο μέσο για τη μάθηση και την διδασκαλία των Μαθηματικών. Κάποιοι την ώρα της 

συνέντευξης, παρακολουθούσαν παράλληλα ειδικά μαθήματα μαζί με άλλους μετανάστες 

μαθητές, που είχαν κατηγοριοποιηθεί κι αυτοί ως μη έχοντες επαρκή γνώση της γλώσσας 

μάθησης και διδασκαλίας (Setati & Planas, 2012). 

   Σε συζήτηση με γονέα μαθητή φαίνεται πως ο πατέρας δεν ήθελε να διδάσκονται τα παιδιά 

του στη μητρική τους γλώσσα γιατί δε θα τους βοηθούσε αυτή η γλώσσα εφόσον ζουν στην 

Καταλανία. Αυτό που θέλουν οι Λατινοαμερικάνοι μαθητές και οι γονείς τους είναι η 

ευκαιρία να μάθουν τα βασικά καταλανικά όσο το δυνατό πιο γρήγορα στο παράλληλο 

σύστημα των ειδικών μαθημάτων που πραγματοποιείται για τους μετανάστες μαθητές που 

ήρθαν με καθυστέρηση και τα μαθηματικά θα τους βοηθήσουν στο να βελτιώσουν τις 

γνώσεις τους στη γλώσσα. Αυτή η εστίαση στο να εκτίθενται στη «σωστή» γλώσσα, δηλαδή 

τη γλώσσα της μάθησης και της διδασκαλίας, δείχνει ότι οι μαθητές αυτοί τοποθετούνται σε 

σχέση με τη γλώσσα και όχι με τα Μαθηματικά. Όπως και οι δάσκαλοι, οι μαθητές αυτοί δεν 

συνέδεσαν τη χρήση της μητρικής τους γλώσσας με τη μάθηση των Μαθηματικών (Setati & 

Planas, 2012).  

   Επίσης, οι μαθητές αναφέρονται κι αυτοί, όπως και οι δάσκαλοι, στην κοινωνική διάσταση 

της «πρόσβασης» και σαφέστερα στο δικαίωμα που έχουν να επιλέξουν τη γλώσσα για τη 

μάθηση των Μαθηματικών. Πιστεύουν στην ισχύ της αγγλικής γλώσσας καθώς φαίνεται από 

την προτίμησή τους στην αγγλική ή την καταλανική γλώσσα. Ένας μαθητής μάλιστα 

προτιμούσε να συμμετέχει σε τάξη που κάνουν πιο πολλές ώρες μαθήματα εκμάθησης 

γλώσσας παρά Μαθηματικών προκειμένου να αποκτήσει γλωσσική επάρκεια ακόμα πιο 

γρήγορα. Σε καμία από τις περιπτώσεις στην Καταλανία ή στη Νότια Αφρική δεν εξέφρασαν 

κάποια ανησυχία για την πιθανότητα  που μπορεί να υπάρχει να χάσουν ευκαιρίες 

μαθηματικής γνώσης ως αποτέλεσμα της περιορισμένης γνώσης τους στη γλώσσα που 

διδάσκονται. Αυτό που είναι σημαντικό γι αυτούς, είναι το να αξιοποιήσουν τα σχολικά τους 

χρόνια για να αποκτήσουν ευχέρεια στην αγγλική ή στην καταλανική γλώσσα. Οι 

περισσότεροι από αυτούς τους μαθητές δε συνδέουν άμεσα την επιτυχία ή την αποτυχία στα 

Μαθηματικά με την ευχέρεια στην καταλανική ή την αγγλική γλώσσα.  Η μάθηση των 

Μαθηματικών τοποθετείται σε δεύτερη μοίρα από την εκμάθηση της γλώσσας. Δεν 

αμφισβητούν τη σημασία των Μαθηματικών του σχολείου και το ρόλο τους στην διάνοιξη 

ευκαιριών για κοινωνική και ακαδημαϊκή άνοδο. Όμως ερμηνεύουν την εκμάθηση της 

γλώσσας ως πιο σημαντικό για τα σχολικά, κοινωνικά και πολιτικά πλαίσια των 

«αντιλήψεών» τους. 

   Σύμφωνα με τις  Setati, Chitera, και Essien, οι επιδόσεις των μαθητών (και κατ’ επέκταση 

τα μαθηματικά τους επιτεύγματα) καθορίζονται από ένα σύνθετο σύνολο αλληλένδετων 

παραγόντων. 

 Η χαμηλή επίδοση των πολύγλωσσων μαθητών  δε μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στην 

περιορισμένη επάρκειά τους στα αγγλικά (υποτίθεται ότι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

θα λύσει όλα τα προβλήματα)  απομονώνοντάς την από τα παιδαγωγικά ζητήματα και 

συγκεκριμένα τα Μαθηματικά όσο και τους ευρύτερους κοινωνικούς, πολιτισμικούς και 

πολιτικούς παράγοντες που εμποτίζουν τη σχολική εκπαίδευση (Setati, Chitera & Essien: 73,  

2009).  

   Γενικά, οι συνεντεύξεις μαθητών και εκπαιδευτικών έδειξαν ότι δεν υπάρχει καμία 

αναγνώριση του πολιτικού ρόλου της γλώσσας κατά τη διδασκαλία και τη μάθηση των 

σχολικών Μαθηματικών και πώς αυτός ο ρόλος εμφανίζεται σε πολύγλωσσες τάξεις. 
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Χρειάζεται να «ενδυναμωθούν» αυτοί οι μαθητές, ώστε να έχουν το ίδιο δικαίωμα 

πρόσβασης στα Μαθηματικά με τους μονόγλωσσους (Setati & Planas, 2012). 

   Σε πολλές κοινωνίες η δυνατότητα επιλογής της γλώσσας διδασκαλίας και μάθησης των 

Μαθηματικών δεν τίθεται καν. Στην Αγγλία για παράδειγμα, η  σχολική εκπαίδευση είναι στα 

αγγλικά. Εκείνοι που μιλούν άλλες γλώσσες δεν έχουν επιλογή από το να αποδεχτούν την 

κατάσταση αυτή. Σε χώρες όπου υπάρχει η επιλογή, η τάση είναι να επιλέγονται γλώσσες 

υψηλού στάτους. Η Halai (2009, όπως αναφ. στο Barwell, 2012) αναφέρει παρόμοια 

ζητήματα στο Πακιστάν, όπου η αγγλική μέση εκπαίδευση χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης, σε 

βαθμό που η εθνική πολιτική παροτρύνει τη διδασκαλία κάποιων σχολικών μαθημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων και των Μαθηματικών, στα αγγλικά, αντί στην Urdu. Στο Πακιστάν, 

όπως και στη Νότια Αφρική, υπάρχει μια τάση προς τη χρήση της αγγλικής και μακριά από 

την επίσημη χρήση των εθνικών ή τοπικών γλωσσών. Αυτή η τάση και η σχετική σύγκρουση 

είναι και πάλι ανιχνεύσιμη στις κεντρομόλες και φυγόκεντρες δυνάμεις του Bakhtin. O ρόλος 

της γλώσσας για τον κόσμο φαίνεται να υπαγορεύει μια ενοποιητική οπτική στην οποία οι 

γλώσσες των υψηλών στάτους θεωρούνται ως οι πιο κατάλληλες για την διδασκαλία και τη 

μάθηση των Μαθηματικών μέσα από την κοινωνικο-πολιτική, παρά από την εκπαιδευτική 

τους αξία. Η κεντρομόλος δύναμη προς μια ενοποιητική γλώσσα ωστόσο, δεν είναι απλά 

θέμα χάραξης μιας γραφειοκρατικής πολιτικής. Αντανακλά την ευρύτερη πίεση από τους 

μαθητές, τις οικογένειες και τις κοινότητες (Barwell, 2012). 

   Η Moschovich (2002) είχε ως στόχο να διερευνήσει τρεις οπτικές για τους δίγλωσσους 

μαθητές των Μαθηματικών και να εξετάσει πώς μια πλαισιοθετημένη και 

κοινωνικοπολιτισμική οπτική μπορεί να ρίξει φως σε αυτό τον τομέα. Η πρώτη οπτική 

εστιάζει στην απόκτηση λεξιλογίου, η δεύτερη στην κατασκευή πολλαπλών νοημάτων μέσω 

γλωσσικών ποικιλιών (registers) και η τρίτη στη συμμετοχή σε μαθηματικές πρακτικές. Η 

τρίτη οπτική βασίζεται σε κοινωνικοπολιτισμικές απόψεις εκμάθησης της γλώσσας αλλά και 

των Μαθηματικών. Είναι πολύ σημαντικό ότι η τρίτη οπτική μας επιτρέπει να περιγράψουμε 

επαρκέστερα την ποικιλία των μέσων που χρησιμοποιούν οι μαθητές για να επικοινωνήσουν 

μαθηματικά. Μέσα από  δυο συζητήσεις αναδεικνύεται πώς μια κοινωνικοπολιτισμική άποψη 

μπορεί να περιπλέξει την κατανόησή μας για τους δίγλωσσους μαθητές των Μαθηματικών 

και να διευρύνει τις θεωρίες μας για το τί μετράει ως ικανότητα στη μαθηματική επικοινωνία. 

  Συνοψίζοντας, παρατηρούμε ότι οι πρώτες έρευνες στους δίγλωσσους μαθητές στη 

διδασκαλία των Μαθηματικών πλαισίωσαν τις προκλήσεις που αντιμετώπιζαν οι δίγλωσσοι 

μαθητές  σε θέματα που αφορούσαν στην επίλυση λεκτικών προβλημάτων, την κατανόηση 

λεξιλογίου ή τη μετάφραση από την αγγλική γλώσσα σε  μαθηματικά σύμβολα (Cocking & 

Mestre, 1988, Cuevas, 1983, Cuevas, Mann, & McClung, 1986, Mestre, 1981, 1988, Spanos 

& Crandall, 1990, Spanos, Rhodes, Dale, & Crandall, 1988, όπως αναφ. στο Moschovich, 

2002). Έτσι, οι οδηγίες για τα Μαθηματικά έδωσαν έμφαση  στο λεξιλόγιο και στις 

δεξιότητες κατανόησης (Dale & Cuevas, 1987, MacGregor & Moore, 1992, Rubenstein, 

1996, όπως αναφ. στο Moschovich, 2002). Αντίθετα, οι πιο πρόσφατες έρευνες εστιάζουν στο 

πώς οι μαθητές θα κατασκευάσουν τη γνώση, θα διαπραγματευτούν τις έννοιες, και θα 

συμμετέχουν στη μαθηματική επικοινωνία. Αν και έχουν γίνει μελέτες για τα παραπάνω 

θέματα για μονόγλωσσους μαθητές (Cobb,Wood, & Yackel, 1993, Forman, 1996, Lemke, 

1990, Pimm, 1987, Pirie, 1991, Richards, 1991, όπως αναφ. στο Moschovich, 2002), μόλις 

πριν μερικά χρόνια άρχισαν έρευνες για την επικοινωνία στις τάξεις που έχουν μαθητές 

γλωσσικών μειονοτήτων (Adler, 1998, Brenner, 1994, Khisty, 1995, Khisty, McLeod, & 

Bertilson, 1990, Moschkovich, 1999, Rosebery, Warren, & Conant, 1992, Thornburg&Karp, 
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1992, όπως αναφ. στο Moschovich, 2002). Ωστόσο, χρειάζεται περισσότερη έρευνα που 

αφορά στη μάθηση των Μαθηματικών από μαθητές που είναι μειοψηφία ως προς την 

γλώσσα, από μια οπτική που να περιλαμβάνει τη μαθηματική επικοινωνία ως αναπόσπαστο 

στοιχείο της μάθησης των Μαθηματικών (Moschovich, 2002). 

   Πλέον η έμφαση δίνεται στην επικοινωνία (National Council of Teachers of Mathematics, 

1989) και  καθώς οι τάξεις των Μαθηματικών μετατρέπονται από σιωπηλές και ατομικών 

δραστηριοτήτων σε τάξεις περισσότερο κοινωνικές και λεκτικών εκφράσεων, οι δίγλωσσοι 

Λατίνοι μαθητές αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις και ευκαιρίες στη μάθηση των 

Μαθηματικών. Αναμένεται από αυτούς να επικοινωνούν μαθηματικά, τόσο προφορικά όσο 

και γραπτά, και να συμμετέχουν σε μαθηματικές πρακτικές όπως να εξηγούν τις διαδικασίες 

επίλυσης, να περιγράφουν εικασίες, να αποδεικνύουν συμπεράσματα και να παρουσιάζουν 

επιχειρήματα. Το ενδιαφέρον είναι πώς οι δίγλωσσοι μαθητές θα επηρεαστούν από αυτή την 

έμφαση στην επικοινωνία και πώς η διδασκαλία στην τάξη θα τους βοηθήσει να μάθουν να 

επικοινωνούν μαθηματικά (Moschovich, 2002). 

1.11.4  Οι τρεις οπτικές  

  Η Moschovich θεωρεί ότι οι τρεις οπτικές τις οποίες προτείνει ώστε να σκεπτόμαστε για τον 

τρόπο με τον οποίο οι δίγλωσσοι μαθητές μαθαίνουν τα Μαθηματικά, είναι χρήσιμες για την 

οργάνωση και την κατανόηση του έργου που αφορά την μάθηση των Μαθηματικών και της 

γλώσσας. Παρακάτω παρουσιάζονται η καθεμία από αυτές τις οπτικές αναλυτικά. 

 1.11.4.1  Απόκτηση λεξιλογίου (Acquiring Vocabulary) 

   Σύμφωνα με αυτή την οπτική, η μάθηση των Μαθηματικών συνίσταται στην εκτέλεση 

υπολογισμών ή στην επίλυση παραδοσιακών λεκτικών προβλημάτων που είναι και το 

κεντρικό ζήτημα με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούν οι δίγλωσσοι μαθητές όταν μαθαίνουν 

Μαθηματικά την απόκτηση λεξιλογίου. Οι πρώτες έρευνες εστίασαν σε αυτή τη θεωρία και 

το πώς οι μαθητές κατανοούσαν όρους του λεξιλογίου ή μετέφραζαν παραδοσιακά λεκτικά 

προβλήματα από τα αγγλικά σε μαθηματικά σύμβολα(Mestre, 1981), (Spanos et al., 1988, 

όπως αναφ. στο Moschovich, 2002). Σήμερα όμως δεν είναι η γνώση του λεξιλογίου και η 

λύση λεκτικών προβλημάτων με τη χρήση μαθηματικού συλλογισμού αυτό που σημαίνει να 

μαθαίνεις Μαθηματικά. Μαθηματικά είναι επίσης η ανάπτυξη κοινωνικομαθηματικών 

νορμών  (Cobb et al., 1993, όπως αναφ. στο Moschovich, 2002), η  παρουσίαση μαθηματικών 

επιχειρημάτων (Forman, 1996, όπως αναφ. στο Moschovich, 2002) και η συμμετοχή σε 

μαθηματικές συζητήσεις (Lampert, 1990). Η έμφαση στο λεξιλόγιο έχει σημαντικές 

συνέπειες για τη διδασκαλία. Συγκεκριμένα, μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που οι 

εκπαιδευτικοί αξιολογούν τις ικανότητες των μαθητών στην μαθηματική επικοινωνία. Για 

παράδειγμα, εάν εστιάσουμε στην αποτυχία ενός μαθητή να χρησιμοποιήσει έναν τεχνικό 

όρο, πιθανόν να χάσουμε τον τρόπο που κατασκευάζει νοήματα μαθηματικών όρων ή πώς 

χρησιμοποιεί διάφορα μέσα, όπως χειρονομίες, αντικείμενα, ή τις καθημερινές του εμπειρίες, 

αλλά και πώς χρησιμοποιεί σημαντικές πτυχές επαρκούς μαθηματικής επικοινωνίας που 

βρίσκονται πέρα από ένα λεξιλόγιο. 

1.11.4.2  Κατασκευή πολλαπλών νοημάτων (Constructing Multiple Meanings)  

   Η οπτική αυτή χρησιμοποιεί τον όρο της γλωσσικής ποικιλίας (register) όπως τον ορίζει ο 

Halliday (1978:195): 

Γλωσσική ποικιλία είναι ένα σύνολο εννοιών που είναι κατάλληλο για μια συγκεκριμένη 

λειτουργία της γλώσσας, μαζί με τις λέξεις και τις δομές οι οποίες εκφράζουν αυτές τις έννοιες. 
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Μπορούμε να αναφερόμαστε στη «μαθηματική γλωσσική ποικιλία» («mathematics register») 

ως τις έννοιες που ανήκουν στη γλώσσα των Μαθηματικών (τη μαθηματική χρήση της φυσικής 

γλώσσας, όχι τα ίδια τα Μαθηματικά), και όλα εκείνα που πρέπει να εκφράζει η γλώσσα, όταν 

χρησιμοποιείται για μαθηματικούς σκοπούς.    

   Γλωσσική ποικιλία (register) είναι μια ποικιλία γλωσσών που προορίζεται για μία 

συγκεκριμένη  χρήση. Σε αντίθεση με την έννοια του λεξικού, ο όρος αυτός της γλωσσικής 

ποικιλίας εξαρτάται πιο πολύ από την περίσταση που χρησιμοποιείται και λιγότερο από 

λεξιλογικά στοιχεία και περιλαμβάνει φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία 

καθώς και μη γλωσσική συμπεριφορά. 

   Επειδή συχνά ένας όρος έχει πολλαπλές σημασίες, οι μαθητές που μαθαίνουν Μαθηματικά 

πρέπει να γνωρίζουν να τους χρησιμοποιούν κατάλληλα. Για παράδειγμα, η φράση 

«οποιοσδήποτε αριθμός» σημαίνει «όλοι οι αριθμοί» σε ένα μαθηματικό πλαίσιο  (Pimm, 

1987, όπως αναφ. στο Moschovich, 2002), η φράση «a quarter» μπορεί να αναφέρεται σε ένα 

νόμισμα ή στο ένα τέταρτο ενός όλου (Khisty, 1995, όπως αναφ. στο Moschovich, 2002); 

Και στα ισπανικά un cuarto μπορεί να σημαίνει «ένα δωμάτιο» ή «ένα τέταρτο» (Khisty, 

1995, όπως αναφ. στο Moschovich, 2002). Αυτά τα διαφορετικά νοήματα μπορεί να 

δημιουργήσουν εμπόδια στη μαθηματική επικοινωνία γιατί οι μαθητές συχνά χρησιμοποιούν 

τις έννοιες των όρων της καθομιλουμένης, ενώ οι δάσκαλοι (ή άλλοι μαθητές) μπορεί να 

χρησιμοποιήσουν τη μαθηματική έννοια των όρων. Για παράδειγμα η λέξη «πρώτος» η οποία 

μπορεί να έχει διαφορετικές σημασίες, ανάλογα με το  πότε χρησιμοποιείται σαν «περιττός 

αριθμός», «πρώτη φορά», ή «ακμή». Στα ισπανικά,  η λέξη primo έχει επίσης διαφορετικές 

έννοιες: μπορεί στην καθομιλουμένη να σημαίνει «ξάδελφος» ή «πρώτος αριθμός» στη 

φράση «número primo». Ένα ακόμα παράδειγμα είναι η περιγραφή του Walkerdine (1998, 

όπως αναφ. στο Moschovich, 2002) των διαφορών μεταξύ των σημασιών της λέξης 

«περισσότερο» (more), στην τάξη των Μαθηματικών και στο σπίτι. Παρότι στην τάξη 

«περισσότερο» σημαίνει συνήθως το αντίθετο του λιγότερο, στο σπίτι το αντίθετο του 

«περισσότερο» είναι συνήθως το no more «όχι άλλο», για παράδειγμα  «I want more paper» 

«θέλω περισσότερο χαρτί» και  «There is no more paper», δηλαδή «δεν υπάρχει άλλο χαρτί». 

    Η οπτική των πολλαπλών νοημάτων εξετάζει τις διαφορές μεταξύ της καθημερινής και της 

μαθηματικής γλωσσικής ποικιλίας και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τη 

γλώσσα οι μαθητές για να προσεγγίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη μαθηματική γλωσσική 

ποικιλία και να αποκτήσουν περισσότερη εννοιολογική γνώση (Forman, 1996, O’Connor, 

1992, όπως αναφ. στο Moschovich, 1996). Η μάθηση των Μαθηματικών περιλαμβάνει, εν 

μέρει, μια μετατόπιση από τις καθημερινές σε περισσότερο μαθηματικές έννοιες. Για 

παράδειγμα, μια σημαντική διαφορά μεταξύ της καθημερινής και της μαθηματικής 

(σχολικής) γλωσσικής ποικιλίας μπορεί να είναι η έννοια του «απότομος» ή «λιγότερο 

απότομος» και φράσεις όπως «κινείται στον άξονα των y» και «κινείται προς τα κάτω στον 

άξονα των y». Οι σημασία που έχουν οι παραπάνω όροι για την καθημερινότητα μπορεί να 

είναι σαφής, αλλά στο πλαίσιο μιας μαθηματικής συζήτησης μπορεί να είναι αμφιλεγόμενη 

(Moschkovich, 1996).   

    Η βελτίωση των περιγραφών μαθηματικών καταστάσεων από τους μαθητές μπορεί να γίνει 

αντιληπτή ως μια μετάβαση προς τη μαθηματική γλωσσική ποικιλία, όπου οι περιγραφές 

είναι πιο ακριβείς και αντανακλούν περισσότερο την εννοιολογική κατανόηση. Ωστόσο, η 

μαθηματική γλωσσική ποικιλία   δεν αποτελείται μόνο από τεχνικούς όρους όπως η κλίση και 

το σημείο τομής. Οι μαθητές βελτιώνουν τις περιγραφές τους συνδέοντας ακόμα και μη 

τεχνικούς όρους με την εννοιολογική κατανόηση όσον αφορά στις ευθείες και τις εξισώσεις. 
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Για παράδειγμα, αντί να πουν «η ευθεία έχει κλίση » ή «τέμνει», λένε «η ευθεία είναι πιο 

απότομη» ή «η ευθεία κινείται προς τον άξονα των y» (Moschkovich, 1998). 

     Όταν χρησιμοποιούμε την οπτική των πολλαπλών νοημάτων θα πρέπει να έχουμε υπόψη 

τα εξής: 

 Να μην ερμηνεύουμε την έννοια της γλωσσικής ποικιλίας ως λίστα τεχνικών όρων 

και φράσεων. Αυτή η ερμηνεία ολισθαίνει τη σημασία της μαθηματικής γλωσσικής 

ποικιλίας σε λεξιλόγιο και αγνοεί το ρόλο του νοήματος στη μάθηση της 

μαθηματικής επικοινωνίας. 

 Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να συμπεριλαμβάνουμε το σχετικό 

περιεχόμενο της έκφρασης. Παρότι οι λέξεις και οι φράσεις έχουν πολλαπλές 

σημασίες, εμφανίζονται στο λόγο ως εκφράσεις που συμβαίνουν μέσα σε κοινωνικά 

πλαίσια, και πολλά από τα νοήματα των εκφράσεων αυτών εξαρτώνται από την 

κατάσταση μέσα στην οποία συμβαίνουν. Για παράδειγμα, η φράση «δώσε μου ένα 

τέταρτο» όταν αγοράζουμε πίτσα, σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό από όταν λέμε 

την ίδια φράση σε κάποιον που θέλουμε να ζητήσουμε δεκαπέντε λεπτά χρόνο.   

 Οι διαφορές ανάμεσα στην καθημερινή και τη μαθηματική γλωσσική ποικιλία δεν 

αποτελούν πάντα πηγή δυσκολίας για τους μαθητές. Σύμφωνα με τους Forman (1996, 

όπως αναφ. στο Moschovich, 2002) και  Moschkovich (1996), οι μαθητές δε 

χρησιμοποιούν μόνο μαθηματικά μέσα, αλλά και μέσα από την καθημερινότητα για 

να επικοινωνήσουν μαθηματικά. 

 

   Οι δύο παραπάνω οπτικές παίζουν σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία των μαθηματικών. 

Μπορούν να δώσουν έμφαση στα εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι  δίγλωσσοι 

μαθητές καθώς βρίσκονται μεταξύ της μητρικής γλώσσας και της αγγλικής (ή οποιασδήποτε 

άλλης δεύτερης γλώσσας) ή της καθημερινής και της μαθηματικής γλωσσικής ποικιλίας. 

Εντούτοις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα μαθηματικής επικοινωνίας. Η διδασκαλία 

χρειάζεται να λαμβάνει υπ όψιν  όχι μόνο τα εμπόδια αλλά και τα μέσα/ πόρους που 

χρησιμοποιούν οι μαθητές για να επικοινωνούν μαθηματικά. 

 

1.11.4.3 Συμμετοχή σε πρακτικές μαθηματικού λόγου (Participating in     Mathematical 

Discourse Practices) 

   Σε αντίθεση με τις δυο προηγούμενες θεωρήσεις, η κοινωνικοπολιτισμική θεώρηση μπορεί 

να περιγράψει τις λεπτομέρειες και την πολυπλοκότητα του πώς οι μαθητές χρησιμοποιούν 

πόρους από τις καθημερινές γλωσσικές ποικιλίες και τις ποικιλίες των μαθηματικών για να 

επικοινωνήσουν μαθηματικά. Επιπλέον, απομακρύνεται από την περιγραφή των εμποδίων 

και τις ελλείψεις προς μια περιγραφή των πόρων και των ικανοτήτων και διευρύνει αυτό που 

μετράει ως επάρκεια στη μαθηματική επικοινωνία. Σύμφωνα με την οπτική αυτή, η μάθηση 

των Μαθηματικών (ή των επιστημών γενικότερα) θεωρείται ως μια  δραστηριότητα λόγου 

(discursive activity) (Forman, 1996, Lemke, 1990, Rosebery et al., 1992, όπως αναφ. στο 

Moschovich, 2002). Έτσι, η μάθηση των Μαθηματικών περιγράφεται ως συμμετοχή σε μια 

κοινότητα πρακτικής (Cobb & Hodge, 2002, Forman, 1996, Lave & Wenger, 1991, Nasir, 

2002, όπως αναφ. στο Moschovich, 2002), ανάπτυξη κοινωνικομαθηματικών νορμών της 

τάξης (Cobb et al., 1993, όπως αναφ. στο Moschovich, 2002) και χρήση πολλαπλών υλικών, 

γλωσσικών και κοινωνικών μέσων (Greeno,1994, όπως αναφ. στο Moschovich, 2002). 
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Επομένως η μάθηση είναι εγγενώς κοινωνική και πολιτισμική, «είτε συμβαίνει φανερά είτε 

όχι σε ένα κοινωνικό πλαίσιο» (Forman, 1996, όπως αναφ. στο Moschovich, 2002) όπου οι 

συμμετέχοντες κουβαλούν διαφορετικές θεωρίες για μια κατάσταση, οι αναπαραστάσεις 

έχουν πολλαπλές σημασίες για αυτούς  και που αυτές οι διαφορετικές σημασίες για τις 

αναπαραστάσεις και συμβολικές κωδικοποιήσεις γίνονται αντικείμενα διαπραγμάτευσης 

μέσα από τις συζητήσεις. Οι οπτικές που έχουν ως προτεραιότητα τη γνώση παρουσιάζουν 

μια όψη της μάθησης των Μαθηματικών ως τη συμμετοχή σε μια κοινότητα όπου οι μαθητές 

μαθαίνουν να μαθηματικοποιούν καταστάσεις, να επικοινωνούν σχετικά με αυτές τις 

καταστάσεις και τους πόρους που χρησιμοποιούν. Έτσι, η μάθηση της μαθηματικής 

επικοινωνίας περιλαμβάνει πολλά περισσότερα από τη μάθηση του λεξιλογίου και την 

κατανόηση εννοιών σε διαφορετικές γλωσσικές ποικιλίες. Αντί αυτού, μαθηματική 

επικοινωνία θεωρείται η χρήση κοινωνικών, γλωσσικών και υλικών μέσων για τη συμμετοχή 

σε μαθηματικές δραστηριότητες.  

   Η  Moschovich (2002) περιγράφει εν συντομία πώς αρκετές έννοιες (δραστηριότητα, 

διγλωσσία, εναλλαγή γλώσσας και λόγοι) ορίζονται από μια κοινωνικοπολιτισμική οπτική. 

Ο όρος για τις πρακτικές που χρησιμοποιεί, περιγράφεται από τον Scribner (1984, όπως αναφ. 

στο Moschovich, 2002): «για να τονίσει την πολιτισμικά οργανωμένη φύση της σημαντικής (ή 

μαθηματικής) παιδείας, τις δραστηριότητες και την εννοιολογική τους συγγένεια με άλλες 

πολιτισμικά οργανωμένες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν διαφορετικές τεχνολογίες και 

συμβολικά συστήματα». Για να ορίσει τους δίγλωσσους χρησιμοποιεί την περιγραφή της 

Valdes-Fallis (1978:4), σύμφωνα με την οποία οι  «φυσικοί δίγλωσσοι» είναι  «το προϊόν μιας 

ιδιαίτερης γλωσσικής κοινότητας που χρησιμοποιεί τη μια από τις γλώσσες του για ορισμένες 

λειτουργίες και την άλλη για άλλες λειτουργίες ή καταστάσεις». 

     Η εναλλαγή γλωσσών κατά τη Moschovich (2002)  είναι ένα από τα διαθέσιμα μέσα που 

διαθέτουν οι δίγλωσσοι ομιλητές. Είναι μια διαδικασία κανόνων και περιορισμών και μία 

δυναμική λεκτική στρατηγική  που έχει περισσότερα δικαιώματα παρά το γεγονός ότι οι 

μαθητές αυτοί είναι  ανεπαρκείς ή «ημιμαθείς» (semilingual) ως προς τη γλώσσα.  Όσον 

αφορά την εξέταση στα Μαθηματικά με δίγλωσσους μαθητές, η εναλλαγή γλώσσας δεν θα 

πρέπει να αντιμετωπίζεται κυρίως ως αντανάκλαση της γλωσσικής επάρκειας ή την 

ικανότητα ανάκλησης (Valdes-Fallis, 1978). 

   Για τον ορισμό του λόγου (discourse) λαμβάνει υπ όψιν τη θεωρία του Gee (1996), ο 

οποίος τον θεωρεί ως κάτι περισσότερο από μια διαδοχική ομιλία ή συγγραφή. Είναι μια 

κοινωνικά αποδεκτή σχέση ανάμεσα στους τρόπους που χρησιμοποιούνται οι γλώσσες, στις 

άλλες συμβολικές εκφράσεις και «τεχνουργήματα» (artifacts), στη σκέψη, στα 

συναισθήματα, στις πεποιθήσεις, στις αξίες και στις δράσεις που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν το ίδιο το άτομο ως μέλος μιας κοινωνικά 

σημαντικής ομάδας ή «κοινωνικής δικτύωσης» ή για να σηματοδοτήσει (αυτόν που παίζει) 

έναν κοινωνικά σημαντικό ρόλο. Έτσι, οι μαθηματικοί λόγοι περιλαμβάνουν όχι μόνο 

τρόπους ομιλίας, δράσης, αλληλεπίδρασης, σκέψης, πεποιθήσεων, ανάγνωσης και γραφής 

αλλά επίσης περιλαμβάνουν μαθηματικές αξίες, πεποιθήσεις και απόψεις για μια κατάσταση. 

   Σύμφωνα με τον Gee (1999: 40) οι σημασίες των λέξεων δεν είναι σταθερές και γενικές. 

Οι λέξεις έχουν πολλαπλές και μεταβαλλόμενες σημασίες που δημιουργήθηκαν για να 

προσαρμοστούν σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα χρήσης. Ταυτόχρονα, οι σημασίες των λέξεων 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις κοινωνικές και πολιτισμικές ομάδες με τρόπους τέτοιους που 

υπερβαίνουν τις μεμονωμένες αντιλήψεις. 
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   Η συμμετοχή σε πρακτικές μαθηματικού λόγου στην τάξη μπορεί να γίνει κατανοητή σε 

γενικές γραμμές, ως ομιλία και δράση μαθηματικώς ικανών ατόμων. Οι πρακτικές αυτές 

απαιτούν πολλά περισσότερα από τη χρήση της τεχνικής γλώσσας. Η γνώση μιας λίστας από 

μαθηματικούς όρους δεν είναι αρκετή για να συμμετάσχει κάποιος στο μαθηματικό λόγο. Δεν 

υπάρχει ένας μαθηματικός λόγος ή μία πρακτική (Moschkovich, 2002). Οι μαθηματικοί λόγοι 

περιλαμβάνουν διαφορετικές κοινότητες (μαθηματικούς, εκπαιδευτικούς, μαθητές) και 

διαφορετικά κειμενικά είδη (επεξηγήσεις, αποδείξεις, παρουσιάσεις). Οι πρακτικές 

ποικίλλουν μεταξύ των κοινοτήτων των μαθηματικών της έρευνας, των παραδοσιακών και 

των πειραματικών τάξεων. Ωστόσο, ακόμα και μέσα στην κάθε κοινότητα, υπάρχουν 

πρακτικές που θεωρούνται ως επαρκείς συμμετοχές στο μαθηματικό λόγο. Σύμφωνα με τον 

Forman (1996, όπως αναφ. στο Moschovich, 2002) συγκεκριμένοι τρόποι επιχειρημάτων 

συνεκτιμώνται, όπως η ακρίβεια, η συντομία και η λογική συνοχή. Για παράδειγμα, κάποιοι 

ισχυρισμοί είναι εφαρμόσιμοι μόνο σε ένα συγκεκριμένο σύνολο καταστάσεων όπως στην 

έκφραση: «ο πολλαπλασιασμός μεγαλώνει έναν αριθμό, εκτός αν πολλαπλασιαστεί με αριθμό 

μικρότερο της μονάδος». Πολλές φορές, οι ισχυρισμοί είναι συνδεδεμένοι με μαθηματικές 

αναπαραστάσεις, όπως γραφήματα, πίνακες ή διαγράμματα. Η γενίκευση επίσης, είναι 

αξιόλογη πρακτική όπως για παράδειγμα η έκφραση: «Οι γωνίες κάθε τριγώνου έχουν 

άθροισμα 180 μοίρες» ή «οι παράλληλες ευθείες δεν τέμνονται». Η φαντασία (π.χ. του 

άπειρου ή του μηδενός), η οπτικοποίηση, η δημιουργία υποθέσεων και η πρόβλεψη είναι 

επίσης αξιόλογες πρακτικές λόγου.  

   Στην εργασία της η Moschkovich (2002), αναφέρεται σε δύο παραδείγματα τα οποία 

χρησιμοποίησε για να δείξει την πολυπλοκότητα που μεταφέρει η χρήση της 

κοινωνικοπολιτισμικής οπτικής στη μελέτη δίγλωσσων μαθηματικών συζητήσεων. Το πρώτο 

παράδειγμα είναι από μια τάξη θερινών μαθημάτων Μαθηματικών με μαθητές από την έκτη 

δημοτικού μέχρι τη δευτέρα γυμνασίου. Στην τάξη αυτή υπήρχε μία δασκάλα δίγλωσση και 

μία μονόγλωσση. Μια ομάδα τεσσάρων μαθητών μαγνητοφωνήθηκαν καθώς μιλούσαν 

μεταξύ τους στην ομάδα τους, αλλά και με τη δίγλωσση δασκάλα τους (κυρίως στα 

ισπανικά). Στην προσπάθεια να περιγράψουν το ορθογώνιο αντιμετώπιζαν δυσκολία τόσο οι 

μαθητές όσο και η δίγλωσση δασκάλα, στην εύρεση του σωστού αντίστοιχου όρου στα 

ισπανικά. Μια μαθήτρια προσπαθούσε με χειρονομίες να περιγράψει αυτό που ήθελε να πει 

αλλά δε μπορούσε να βρει τις κατάλληλες λέξεις. Το παράδειγμα αυτό έδειξε πώς η οπτική 

του λεξιλογίου μπορεί να αποτύχει να συλλάβει τις ικανότητες των μαθητών στη μαθηματική 

επικοινωνία. 

   Το δεύτερο παράδειγμα αφορά σε συνέντευξη δύο μαθητών της τρίτης γυμνασίου που 

πραγματοποιήθηκε μετά από το σχολικό ωράριο. Το ζητούμενο ήταν αν η γραφική 

παράσταση της y = –0.6x έχει μεγαλύτερη κλίση από την   y = x. Εδώ, η μία μαθήτρια 

δυσκολευόταν να περιγράψει τη σκέψη της με το λεξιλόγιο της γλώσσας διδασκαλίας και 

χρησιμοποίησε αρκετές φορές τη μητρική της γλώσσα για να περιγράψει τη μαθηματική της 

σκέψη. Το παράδειγμα αυτό έδειξε ότι η οπτική των πολλαπλών νοημάτων δεν επαρκεί για 

την περιγραφή όλων των μέσων που χρησιμοποιούν οι μαθητές για να επικοινωνήσουν 

μαθηματικά.  

   Τα συμπεράσματα από την έρευνα αυτή είναι ότι : 

 Η συμμετοχή στο μαθηματικό λόγο δεν είναι θέμα εκμάθησης λεξιλογίου. Μέσα στην τάξη, 

κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, οι μαθητές συμμετέχουν σε αξιόλογες μαθηματικές 

πρακτικές λόγου, όπως το να είναι σαφείς ή να χρησιμοποιούν αναπαραστάσεις για να 

υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς τους. 
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 Οι δίγλωσσοι μαθητές χρησιμοποιούν διάφορα μέσα για να επικοινωνήσουν μαθηματικά, 

όπως χειρονομίες, αντικείμενα, εμπειρίες από την καθημερινότητα, τη μητρική τους γλώσσα, 

εναλλαγή γλωσσών, και αναπαραστάσεις. 

 Οι δίγλωσσοι μαθητές χρησιμοποιούν με διάφορους τρόπους την ισπανική γλώσσα στις 

μαθηματικές συζητήσεις, όπως για να ονομάσουν αντικείμενα, να δικαιολογήσουν μια 

απάντηση ή να περιγράψουν μια μαθηματική κατάσταση. 

 Οι δίγλωσσοι μαθητές μεταφέρουν στην τάξη διάφορες ικανότητες. Για παράδειγμα, μπορεί 

ένας μαθητής να μην ξέρει καλά το λεξιλόγιο, αλλά να είναι πολύ καλός στις μαθηματικές 

κατασκευές ή στην παρουσίαση σαφών επιχειρημάτων (Moschovich, 2002). 

 

   Η μελέτη του Barwell (2014), στηρίζεται στους όρους των κεντρομόλων (centripetal) και 

φυγόκεντρων (centrifugal) δυνάμεων του Bakhtin (1981). Σκοπός είναι να εξεταστεί η 

μαθησιακή διαδικασία των Μαθηματικών και της γλώσσας σε τέσσερα διαφορετικά πλαίσια 

όπου η γλώσσα διδασκαλίας είναι δεύτερη γλώσσα για τους μαθητές,. H έρευνα 

πραγματοποιήθηκε στον Καναδά, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση για το πώς 

συσχετίζονται η μάθηση των Μαθηματικών και της γλώσσας και πώς αυτή η μάθηση 

σχετίζεται με το περιβάλλον των μαθητών. Ο απώτερος σκοπός είναι να συγκριθεί η μάθηση 

των Μαθηματικών σε αυτά τα διαφορετικά πλαίσια.  Στον Καναδά, οι δύο επίσημες γλώσσες 

είναι η αγγλική και η γαλλική. Τα σχολεία ανάλογα με τη γλώσσα που ακολουθούν σύμφωνα 

με το αναλυτικό τους πρόγραμμα, διακρίνονται σε αγγλόφωνα ή γαλλόφωνα. Όμως πολλές 

άλλες γλώσσες ομιλούνται, επίσης, συμπεριλαμβανομένων και των εγχώριων. 

   Η μελέτη του πραγματοποιήθηκε στην πέμπτη και έκτη τάξη αγγλόφωνου δημοτικού 

σχολείου στην επαρχία του Κεμπέκ, σε μαθητές που χαρακτηρίστηκαν ως έχοντες ανάγκη 

πρόσθετης γλωσσικής υποστήριξης, και προέρχονταν από διάφορες κοινωνικό-οικονομικές 

ομάδες. Το σχολείο αυτό είχε πολλούς γηγενείς μαθητές από την φυλή των Cree. Πρόκειται 

για ανθρώπους που οι άποικοι τους ανάγκασαν βιαίως να  φύγουν από το περιβάλλον τους 

και να παρακολουθήσουν τα ευρωπαϊκού τύπου σχολεία. Η μητρική γλώσσα τους είναι η 

Cree, όμως μιλούν και την αγγλική σε διάφορα επίπεδα. Κάποιοι από αυτούς πασχίζουν με 

την ανάγνωση και τη γραφή στη αγγλική γλώσσα. Η μελέτη έγινε με την προσωπική 

παρατήρηση του Barwell στην τάξη και τη μαγνητοφώνηση 29 περιπτώσεων 

αλληλεπίδρασης ολόκληρης της τάξης με τον εκπαιδευτικό, αλλά και μικρών ομάδων 

μαθητών. Επίσης πήρε φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες των μαθητών και από την τάξη 

γενικότερα. Στο τέλος της χρονιάς πήρε ατομική συνέντευξη από τον εκπαιδευτικό και 

ομαδική από τρεις μαθητές.  

   Η μελέτη εστίασε σε τρία σημεία : 

 Στη χρήση της γλώσσας Cree κατά τη διάρκεια της μαθηματικής συζήτησης. 

 Στην αλληλεπίδραση γύρω από τα λεκτικά μαθηματικά προβλήματα. 

 Στην παραγωγή προφορικών ή γραπτών επεξηγήσεων της μαθηματικής σκέψης. 

Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε είναι ότι: οι μαθητές μεταφέρουν μορφές λόγου από τις 

τοπικές κοινωνίες τους. Επίσης, ο λόγος τους περιλαμβάνει μαθηματικό λόγο τον οποίο 

κατανοούν οι ίδιοι ή και οι συμμαθητές τους. Το πιο βασικό είναι ότι οι δύο μαθητές στους 

οποίους επικεντρώθηκε η έρευνα, περιθωριοποιήθηκαν εξ αιτίας της έλλειψης καλής γνώσης 

της επίσημης γλώσσας διδασκαλίας και μάθησης. Είναι σημαντικό επίσης, ότι τα παιδιά αυτά 
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χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να εξηγήσουν τον τρόπο που σκέφτηκαν και έλυσαν το 

πρόβλημα, παρά για την ίδια τη λύση του προβλήματος. Η παραπάνω έρευνα ρίχνει φως στον 

τρόπο με τον οποίο η κοινωνικο-πολιτική διάσταση της γλώσσας επηρεάζει τη συμμετοχή 

αυτών των μαθητών στη μαθηματική δραστηριότητα της τάξης (Barwell, 2015). 

  Η κύρια διαίσθηση που πηγάζει από τις ιδέες του Bakthin για την ετερογλωσσία είναι ότι η 

σύγκρουση μεταξύ των κεντρομόλων και των φυγόκεντρων γλωσσικών δυνάμεων είναι 

έμφυτη στην ίδια την γλώσσα. Οι διάφορες συγκρούσεις που αναδύονται  στους δασκάλους 

αλλά και στους μαθητές σε πολύγλωσσες τάξεις μπορεί να αποδοθούν στην ίδια τη φύση της 

γλώσσας. Αυτή η θεωρητική τοποθέτηση σημαίνει ότι οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες. 

Μάλιστα, κάποιες από αυτές αναγκαστικά θα αναδυθούν σε κάθε μαθηματική τάξη. Δεν είναι 

δυνατόν να σχεδιαστεί ένας νέος τρόπος διδασκαλίας των Μαθηματικών (ή οποιουδήποτε 

άλλου μαθήματος) που να εξαλείψει αυτές τις συγκρούσεις. Οι συγκρούσεις είναι προφανείς 

σε τρεις καταστάσεις σε αυτή τη μελέτη. Όταν οι μαθητές μιλούν στη μητρική τους γλώσσα 

για τα μαθηματικά, όταν δουλεύουν πάνω σε λεκτικά προβλήματα Μαθηματικών και όταν οι 

μαθητές αναμένεται να εξηγήσουν τη μαθηματική τους σκέψη. Μέσα σε αυτές τις 

συσχετιζόμενες καταστάσεις, η γλώσσα διαμορφώνεται από τη σύγκρουση μεταξύ των 

κεντρομόλων και φυγόκεντρων δυνάμεων. Η έρευνα δείχνει την πολιτική διάσταση της 

γλώσσας την οποία υποστηρίζει και ο δάσκαλος. Όταν οι μαθητές μιλούν στη μητρική τους 

γλώσσα ο δάσκαλος τους τονίζει ότι πρέπει να μιλούν στα αγγλικά, παρότι αναγνωρίζει την 

χρησιμότητα της μητρικής γλώσσας στη μαθηματική συζήτηση. Η σύγκρουση ανάμεσα στις 

κεντρομόλες και τις φυγόκεντρες δυνάμεις διαμόρφωσε και τις εξηγήσεις των μαθητών. Η 

απαίτηση να μιλούν μόνο αγγλικά τους ανάγκασε να χρησιμοποιήσουν χειρονομίες και 

δεικτική γλώσσα. Είναι φανερό ότι ο δάσκαλος παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμεσολάβηση 

των συγκρούσεων που αναδύονται από τις δύο αντίθετες δυνάμεις. Για παράδειγμα, όποτε 

διεκδικούσε την ανάγκη της χρήσης της αγγλικής γλώσσας, ή όταν αναγνώριζε την αξία των 

μητρικών γλωσσών των μαθητών, βρισκόταν ανάμεσα στην ετερογλωσσία και την ενωτική 

γλώσσα. 

1.12 Προσπάθειες για ένταξη των ετερόγλωσσων μαθητών στην τάξη των   

Μαθηματικών 

   Ο Barwell (2012), αναφέρει τέσσερεις συγκρούσεις που παρουσιάζονται στην τάξη των 

Μαθηματικών, εξετάζοντάς  τες μέσα από το πρίσμα των ποικιλιών της γλώσσας.- π.χ. 

αντιθέσεις ανάμεσα στη σχολική και στη μητρική γλώσσα των μαθητών, ή την πολιτική του 

κράτους σε σχέση με τη γλώσσα η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται στη διδασκαλία και την 

πραγματικότητα μέσα στην τάξη των Μαθηματικών. Μέσα από τα διαφωτιστικά του 

παραδείγματα, φαίνεται πόσο δύσκολο είναι για τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία να 

διαχειριστούν τις πολιτισμικές διαφορές. Στην πραγματικότητα, η δυσκολία έγκειται στο πώς 

να προσεγγίσουν τις διάφορες γλώσσες που κουβαλούν οι μαθητές μέσα στην τάξη. Σύμφωνα 

με τον Bakhtin, ο Barwell θεωρεί πως η τάξη στροβιλίζεται στην δυναμική ενωτικών 

(unitary)  και αποκλινουσών  (diverging) δυνάμεων. Οι ενωτικές (ή κεντρομόλες) δυνάμεις 

τείνουν προς ενοποιητικές μορφές γλώσσας, συχνά συσχετισμένες με ιδεολογικό, 

πολιτισμικό, και πολιτικό συγκεντρωτισμό.  Οι αποκλίνουσες (ή φυγόκεντρες) δυνάμεις 

τονίζουν την διαφορετικότητα και συχνά σχετίζονται με το πολιτισμικό, πολιτικό, και 

οικονομικό υπόβαθρο του ομιλητή. Ως συμπέρασμα πιστεύει ότι αντί να γίνεται προσπάθεια 

εξάλειψης των συγκρούσεων  αυτών, θα ήταν πιο παραγωγικό να στραφεί η προσοχή προς 

την ετερογλωσσία και μακριά από την ενωτική οπτική. Παρόλο που ο Radford (2012) 

συμφωνεί με το συμπέρασμα του Barwell, πιστεύει πως η αναζήτηση για «παραγωγικές 
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προσεγγίσεις» απαιτεί την βαθύτερη κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ενωτικών 

και αποκλινουσών δυνάμεων σε πολύγλωσσες τάξεις και του τρόπου με τον οποίο αυτές οι 

δυνάμεις θα μπορούσαν να επιδρούν θετικά στη μαθηματική πραγματικότητα μέσα στην 

τάξη. Ουσιαστικά, προτείνει ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πλεονέκτημα στην έρευνα 

για την πολυγλωσσία στη μαθηματική εκπαίδευση η εξέταση της αλληλεπίδρασης των 

παραπάνω δυνάμεων ενάντια στις δύο κεντρικές ιδέες του Bakhtin: ετερότητα (alterity) π.χ. η 

σχέση του Εγώ και του Αλλου και η γλώσσα ως απαραίτητα ιδεολογική.    

   Ο  Lizcano (1993, όπως αναφ. στο Radford, 2012) έδειξε πώς η έννοια του αριθμού στην 

Αρχαία Κίνα αναπτύχθηκε μέσα στις συμμετρίες των yin-yang συμβολικών κατασκευών, 

καθιστώντας δυνατό το να φανταστούν και να μιλούν για αρνητικούς αριθμούς, κάτι που για 

την Δύση ήταν τρομερά αδιανόητο. Για να αντιληφθεί την έννοια των αρνητικών, η δυτική 

σκέψη χρειάστηκε να εφεύρει τον καπιταλισμό και την υπολογιστική πρακτική των χρεών. 

Ένα πιο σύγχρονο παράδειγμα της γλώσσας και της ιδεολογίας παρέχεται στην εφεύρεση 

γνωστών σχημάτων από τις αυτόχθονες κοινωνίες του Καναδά. Για τους Yup’ik  η λύση ενός 

προβλήματος έγκειται σε προφορικά διηγήματα που δίνουν έμφαση στη διαίσθηση, στα 

οράματα, στα όνειρα και στην πνευματική αλληλεπίδραση (Kawagley 1990, όπως αναφ. στο 

Radford, 2012) – συστατικά παντελώς αντίθετα με τα αναλυτικά ορθολογιστικά πρότυπα που 

εμείς κληρονομήσαμε από τον Διαφωτισμό και την εμμονή του στην αυστηρότητα, το 

συμπέρασμα και την αφαίρεση. Σύμφωνα με τον Barwell, είναι απατηλό να πιστεύουμε πως 

οι μαθητές που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς δε μεταφέρουν διαφορετικά 

Μαθηματικά, μα μόνο διαφορετικές γλώσσες. Στους μαθητές πολύγλωσσων τάξεων ήδη 

βρίσκουμε Μαθηματικά (σε πληθυντικό αριθμό) που μιλούν για διαφορετικούς κόσμους, 

ακόμα κι αν τα Μαθηματικά εκφράζονται  στην ίδια επίσημη γλώσσα. Δεν παράγουμε τόνους 

μόνο όταν μιλούμε, μα κι όταν σκεφτόμαστε. Η σκέψη και η ομιλία μας είναι αναπόφευκτα 

κατοικημένες από τις γλώσσες που χρησιμοποιούμε και τις ιδεολογίες στις οποίες αυτές οι 

γλώσσες αναφέρονται. Μια μεγαλύτερη ευαισθησία στην ιδεολογική φύση της γλώσσας θα 

προωθούσε δικαιοσύνη και αμεροληψία στις πολύγλωσσες τάξεις. 

   Φυσικά, αυτό είναι μόνο ένα βήμα, ίσως το πρώτο προς τη συμπερίληψη. Χρειάζεται 

ακόμα, να γνωρίζουμε  τι να κάνουμε με την ποικιλία των γλωσσών που μεταφέρουν οι 

μαθητές στην τάξη. Αυτό το ερώτημα μπορεί να απαντηθεί μόνο μέσα από το ευρύτερο 

περιεχόμενο της πολυπολιτισμικότητας. Ένας από τους επικείμενους κινδύνους εδώ είναι να 

θεωρήσουμε την πολυπολιτισμικότητα ως μια καλοπροαίρετη μορφή ανεκτικότητας. Θα 

μπορούσε να είναι εκείνη η μορφή φιλελεύθερης πολυπολιτισμικότητας η οποία ενημερώνει 

παιδαγωγικές ενέργειες που ανέχονται άλλες γλώσσες στην τάξη ως εμπορικές συναλλαγές, 

για να επιβάλλει διακριτικά τις επίσημες γλώσσες. Σε αυτήν την περίπτωση, οι πολιτισμικές 

και γλωσσικές διαφορές εκλαμβάνονται ως φυσικές διαφορές (natural differences)  και 

βουλιάζουν μέσα στις διαταγές των επίσημων μηχανισμών, του συγκεντρωτισμού και της 

υποταγής. Μπορούμε βέβαια, να ακούσουμε ότι ο διπλανός μας μιλάει διαφορετική γλώσσα, 

όμως το ερώτημα είναι: Πώς θα αντιδράσουμε σε αυτήν την πολιτισμική διαφορετικότητα; ο 

τρόπος με τον οποίο ανταποκρινόμαστε στη γλώσσα του γείτονα μας δεν είναι μια φυσική 

πράξη, αλλά μια πράξη που έχει παραχθεί μέσα από ενέργειες που βασίζονται σε ιστορικά 

διαμορφωμένες κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές αντιλήψεις. Γι αυτό ίσως να μην 

αρκεί μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στην ιδεολογική φύση της γλώσσας καθώς και μια 

αξιόλογη μετατόπιση των αντιθέσεων προς την ετερογλωσσία (Radford, 2012). Η 

βιβλιογραφία συμφωνεί πως για να διευκολύνουμε τη συμμετοχή των πολύγλωσσων 

μαθητών και την επιτυχία τους στα Μαθηματικά, θα πρέπει οι δάσκαλοι να αναγνωρίσουν τις 

μητρικές τους γλώσσες ως νόμιμες γλώσσες μαθηματικής επικοινωνίας (Khisty, 1995, 
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Moschkovich, 1999,, Setati & Adler, 2002, όπως αναφ. στο Moschovich, 2002). Στη Νότια 

Αφρική η επιλογή της αγγλικής γλώσσας έγινε κάτω από το πρίσμα του πολιτικού ρόλου της 

γλώσσας και όχι ως εργαλείο σκέψης και επικοινωνίας. Το ζήτημα είναι να ενώσουμε την 

ανάγκη για πρόσβαση στην αγγλική γλώσσα και την ανάγκη για πρόσβαση στη μαθηματική 

γνώση. Πρόσφατη έρευνα στην Νότια Αφρική υπογραμμίζει το γεγονός ότι υπερισχύει η 

διδασκαλία διαδικασιών στις περισσότερες πολύγλωσσες τάξεις (στα αγγλικά) (Taylor & 

Vinjevold, 1999, όπως αναφ. στο Setati, 2008). Τις περισσότερες φορές αυτό συμβαίνει λόγω 

έλλειψης ή περιορισμένων γνώσεων στα Μαθηματικά από τους δασκάλους. 

   Η Hansson, στη μελέτη της σε μαθητές της δευτέρας γυμνασίου στη Σουηδία, όπου η 

μαθηματική εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από χαμηλού επιπέδου ευθύνης των εκπαιδευτικών 

για την απόδοση των μαθητών, διερευνά την πολυπλοκότητα των σχέσεων μεταξύ της 

διδασκαλίας των Μαθηματικών και της μάθησης σε πολύγλωσσες τάξεις, αλλά και την 

αποτελεσματικότητα της μαθηματικής διδασκαλίας όταν οι εκπαιδευτικοί προσφέρουν  

δραστηριότητες ιδιαιτέρων θεμάτων για περισυλλογή. Η έρευνα βασίζεται  στις θεωρίες των 

Vygotskij και Brousseau, περί  εμπλοκής των εκπαιδευτικών και κατασκευής της γνώσης από 

τους μαθητές. Σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές, η μάθηση είναι μια διαδικασία όπου 

περισσότερες περίπλοκες δομές γνώσης μπορούν να επιτευχθούν μέσω της αλληλεπίδρασης 

με άλλους ανθρώπους και η εμπλοκή του δασκάλου θεωρείται ότι είναι βασική προϋπόθεση 

για τις διεργασίες μάθησης των μαθητών.  

   Η θεωρία του  Vygotskij εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στρατηγικών, και η ζώνη 

επικείμενης ανάπτυξης είναι η έννοια που εξηγείται ως: «η απόσταση μεταξύ του πραγματικού 

αναπτυξιακού επιπέδου που προσδιορίζεται από την επίλυση ανεξάρτητου προβλήματος και του 

επιπέδου πιθανής ανάπτυξης που προσδιορίζεται μέσω της επίλυσης προβλήματος υπό την 

καθοδήγηση ενός ενήλικα, ή την συνεργασία με περισσότερους ικανούς συμμαθητές» 

(Vygotskij, 1978:86). Με τη βοήθεια του δασκάλου (Bruner, 1960), οι μαθητές μπορούν να 

διευρύνουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους μέσα στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξής τους, 

αλλά με την προϋπόθεση να είναι ενεργοί και να οικοδομούν τη γνώση τους μόνοι τους. Η 

θεωρία του Brousseau, επίσης θεωρεί  το μαθησιακό περιβάλλον, με τους εκπαιδευτικούς να 

καθοδηγούν τους μαθητές και να προσφέρουν έγκυρες συνθήκες μάθησης, ως σημαντικές για 

την κατασκευή της γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές.  Οι δάσκαλοι έχουν την ευθύνη να 

δημιουργούν α-διδακτικές καταστάσεις
7
 μάθησης μέσα στις οποίες δεν γνωστοποιούν στους 

μαθητές τις προθέσεις τους όσον αφορά τις γνώσεις που πρέπει να κατασκευάσουν.  

                                                           
7 Στο βιβλίο του Theory of Didactical Situations in Mathematics, ο Guy Brousseau γράφει: «Η σύγχρονη αντίληψη 

της διδασκαλίας απαιτεί από τον δάσκαλο να προκαλέσει την αναμενόμενη προσαρμογή στους μαθητές του με μια 

συνετή επιλογή προβλημάτων που τους προτείνει. Αυτά τα προβλήματα… πρέπει να κάνουν τους μαθητές να 

δράσουν, να μιλήσουν, να σκεφτούν και να εξελιχθούν, από δικό τους κίνητρο… Ο μαθητής ξέρει πολύ καλά ότι 

το πρόβλημα επιλέχθηκε για να τον βοηθήσει να κατακτήσει ένα νέο κομμάτι γνώσης, αλλά πρέπει επίσης να 

ξέρει ότι αυτή η γνώση δικαιολογείται εξ ολοκλήρου από την εσωτερική λογική της κατάστασης και μπορεί να 

την κατασκευάσει… Όχι μόνο μπορεί να το κάνει, αλλά πρέπει να το κάνει επειδή μόνο τότε θα έχει αποκτήσει 

αληθινά αυτήν τη γνώση, μόνο όταν θα είναι σε θέση να τη βάλει σε χρήση μόνος του σε καταστάσεις τις οποίες 

θα συναντήσει έξω από οποιοδήποτε πλαίσιο διδασκαλίας και ελλείψει οποιασδήποτε σκόπιμης κατεύθυνσης. Μια 

τέτοια κατάσταση ονομάζεται α-διδακτική κατάσταση (a-didactical situation). Το πρόβλημα που επιλέγεται από 

τον δάσκαλο είναι ένα ουσιαστικό μέρος της ευρύτερης Κατάστασης όπου ο δάσκαλος επιδιώκει να εκχωρήσει 

στο μαθητή μια α-διδακτική κατάσταση που θα του παρέχει την  πιο ανεξάρτητη και την πιο καρποφόρα πιθανή 

αλληλεπίδραση… (Σταδιακά) δημιουργείται ένα παιχνίδι αλληλεπίδρασης μαθητή και προβλήματος. Αυτό το 

παιχνίδι, ή η ευρύτερη Κατάσταση, είναι η Διδακτική κατάσταση» (σελ. 29-31).  
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  Παρόλα αυτά οι δάσκαλοι είναι υπεύθυνοι για την καθοδήγηση των μαθητών μέσω των α-

διδακτικών καταστάσεων. Μπορεί οι δάσκαλοί να μην έχουν τη δύναμη να κάνουν τους 

μαθητές να μάθουν, το οποίο είναι ευθύνη των μαθητών, αλλά έχουν την ευθύνη να τους 

βοηθούν στις δικές τους διαδικασίες μάθησης και να προσφέρουν τις συνθήκες ώστε οι 

μαθητές να έχουν πρόσβαση στη γνώση. Η θεσμοθέτηση (institutionalization) της γνώσης  

(Brousseau, 1997, όπως αναφ. στο Hansson, 2012) επίσης έχει στόχο να καταστήσει τη 

γνώση κοινωνικά και πολιτισμικά αποδεκτή, που σημαίνει ότι δεν είναι μόνο ατομική αλλά 

και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες καταστάσεις εκτός σχολικού πλαισίου. 

   Στη Σουηδία, η συσχέτιση μεταξύ του κοινωνικο-οικονομικού στάτους (Socio-Economic 

Status) και της επίτευξης της γνώσης έχει αυξηθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς τα 

σχολεία έχουν μαθητές με όλο και περισσότερο διαφορετικό κοινωνικό και μεταναστευτικό 

υπόβαθρο. Ο κοινωνικο-οικονομικός παράγοντας θα μπορούσε επίσης, να επηρεάσει έμμεσα 

τις επιδόσεις των μαθητών μέσα από τη σχέση του με βαθύτερες αιτίες, όπως για παράδειγμα, 

οι δυνατότητες για πρόσληψη ειδικευμένων εκπαιδευτικών και την ανάπτυξη ενός 

ομοιογενούς διδακτικού προσωπικού.  Οι μαθητές που προέρχονται από άλλες χώρες με 

διαφορετική μητρική γλώσσα από αυτή της διδασκαλίας, φαίνεται να έχουν λιγότερες 

επιτυχίες στα μαθηματικά από τους Σουηδούς συμμαθητές τους (Skolverket, 2009, όπως 

αναφ. στο Hansson, 2012). Η Adler (2001, όπως αναφ. στο Hansson, 2012) αναφέρει ότι οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να ισορροπήσουν ανάμεσα στην προσοχή που πρέπει να δώσουν οι 

μαθητές στα Μαθηματικά και την προσοχή που πρέπει να δώσουν στη Γλώσσα. Αυτή η 

εξισορρόπηση θα πρέπει να μην επιτρέψει στην παρέμβαση των εκπαιδευτικών να 

αποδυναμώσει τη σκέψη των μαθητών. Η Moshkovich (2009, όπως αναφ. στο Hansson, 

2012) δείχνει τη σημασία της ενεργητικότητας τόσο από την πλευρά των εκπαιδευτικών όσο 

και των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να υποστηρίζουν μια μαθηματική συζήτηση 

χρησιμοποιώντας πολλαπλές ερμηνείες, που βασίζονται στις οπτικές των μαθητών και να 

βασίζουν τη συζήτηση αυτή στις μαθηματικές έννοιες. Ο Barwell (2008, όπως αναφ. στο 

Hansson, 2012) τονίζει τη σημασία της συζήτησης η οποία βασίζεται σε προσωπικές 

εμπειρίες των μαθητών. Έτσι, η δεύτερη γλώσσα θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν τη δική 

τους κατανόηση για τα Μαθηματικά και τη μαθηματική γλώσσα με την οποία εμπλέκονται.        

Είναι σημαντική η ευθύνη των δασκάλων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών 

τόσο στη γλώσσα όσο και στα μαθηματικά. Στη μελέτη της η Hansson (2012), διερεύνησε τη 

σχέση μεταξύ της γλωσσικής ή κοινωνικής προέλευσης μιας ομάδας μαθητών και της 

εκπαιδευτικής πρακτικής.   Τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης αυτής είναι τα εξής : 

 Με ποιο τρόπο τα μαθηματικά επιτεύγματα σε μια πολύγλωσση τάξη σχετίζονται με 

την ευθύνη για τις διαδικασίες μάθησης των μαθητών; 

 Ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ της σύνθεσης της  ομάδας όσον αφορά τα γλωσσικά ή 

κοινωνικά ιστορικά, και της ευθύνης για τις διαδικασίες μάθησης των μαθητών; 

Σχετίζεται αυτή η σύνθεση της ομάδας περεταίρω με τα επιτεύγματα των μαθητών 

στα Μαθηματικά;  

   Τα αποτελέσματα της εμπειρικής αυτής έρευνας δείχνουν ότι   όταν ένα μεγάλο μέρος της 

ευθύνης για τη μάθηση βρίσκεται στους ίδιους τους μαθητές, αυτό έχει αρνητικά 

αποτελέσματα για τις επιδόσεις τους ως ομάδα. Αντίθετα, όταν οι δάσκαλοι αναλαμβάνουν 

ευθύνες προσφέροντας ένα μαθησιακό περιβάλλον όπου ο δάσκαλος ενεργά και ανοικτά 

στηρίζει τους μαθητές στη μάθηση των Μαθηματικών, και όπου οι μαθητές είναι επίσης 

ενεργοί και μαθαίνουν μόνοι τους, τότε η ομάδα παράγει υψηλότερα αποτελέσματα. Οι 

τάξεις εκείνες με την πλειοψηφία των μαθητών να έχουν χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό 
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στάτους ή με αδυναμία στη γλώσσα διδασκαλίας έχουν χαμηλότερα μαθηματικά 

αποτελέσματα, και η μαθηματική διδασκαλία για αυτές τις τάξεις χαρακτηρίζεται από 

λιγότερο συχνή ανάληψη ευθύνης από τους δασκάλους ως προς τις διαδικασίες μάθησης 

οργανώνοντας και προσφέροντας ένα υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης από τις άλλες 

τάξεις. Επίσης, οι τάξεις με υψηλό ποσοστό μαθητών οι οποίοι αναμένεται να έχουν 

αδυναμίες στη γλώσσα διδασκαλίας, αντιμετωπίζουν διδασκαλία όπου ο δάσκαλος 

αναλαμβάνει την ευθύνη για τη μάθηση των Μαθηματικών για τους μαθητές. Αν αυτό 

σχετίζεται με την αύξηση του ποσοστού των μαθητών με ξένο γλωσσικό υπόβαθρο και την 

αύξηση της ανεξάρτητης εργασίας των μαθητών, τότε αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ένα 

μεγάλο ποσοστό μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στη Σουηδία, δεν λαμβάνει τη 

διδασκαλία που χρειάζεται για να επιτύχει στις μαθηματικές σπουδές του. Έτσι, η διδασκαλία 

των Μαθηματικών θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δεν είναι ίση για όλες τις ομάδες 

διδασκαλίας, δηλαδή χαρακτηρίζεται από παιδαγωγικό διαχωρισμό (pedagogical 

segregation). Παιδαγωγικός διαχωρισμός, στο πλαίσιο αυτό, σημαίνει ότι δεν έχουν όλοι οι 

μαθητές πρόσβαση σε ποιοτική διδασκαλία ανάλογη με τις ατομικές τους ανάγκες και ότι 

αυτή η έλλειψη ισότιμης διδασκαλίας σχετίζεται με τη σύνθεση της ομάδας.    

   Η καθοδήγηση λοιπόν, γενικά είναι σημαντική για την μάθηση των μαθηματικών από τους 

μαθητές (Brousseau, 1997, Bruner, 1960, Cummins, 1984, Gibbons, 2002, Vygotskij, 

1926/1997, 1986, όπως αναφ. στο Hansson, 2012) και, ιδιαίτερα, για τους μαθητές που η 

μητρική τους γλώσσα είναι διαφορετική από αυτή της διδασκαλίας (Clarkson, 1992, 2007, 

Cummins, 2000, Jäppinen, 2005, όπως αναφ. στο Hansson, 2012). Αυτοί οι μαθητές 

χρειάζονται υποστήριξη για να αναπτύξουν τις μαθηματικές αλλά και τις γλωσσικές τους 

δεξιότητες. Πρέπει ακόμα, να ληφθούν υπόψη και οι εμπειρίες που κουβαλούν αυτοί οι 

μαθητές.  

   Οι Gogorio & Planas (2001) ανέπτυξαν μια ποιοτική έρευνα σε ένα από τα σχολεία-γκέτο 

στην Βαρκελώνη, όπου το ποσοστό των μεταναστών μαθητών είναι υψηλό. Εργάστηκαν με 

μαθητές από 15 έως 16 ετών που είχαν έρθει από 9 διαφορετικές χώρες και παρόλο που 

κάποιοι προέρχονταν από την ίδια χώρα, μπορεί να μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες. Έτσι, οι 

περισσότεροι μαθητές διδάσκονταν τα Μαθηματικά  σε μια γλώσσα που δεν ήταν καν 

δεύτερη για αυτούς, αλλά μπορεί να ήταν τρίτη ή τέταρτη.   

   Η έρευνά τους εστίασε σε δύο σημεία : 

 Τη γλώσσα ως ένα κοινωνικό εργαλείο στην διαδικασία ανταλλαγής νοημάτων μέσα στην 

τάξη των Μαθηματικών. Τα ερωτήματα στα οποία οι ερευνήτριες αναζήτησαν απαντήσεις 

είναι: Οι πολιτισμικές συγκρούσεις σχετίζονται με τα γλωσσικά ζητήματα στην τάξη των 

Μαθηματικών; Ποιες είναι οι πεποιθήσεις και οι προσδοκίες για εκείνους (μαθητές και 

εκπαιδευτικούς) που εμπλέκονται σε μια πολύγλωσση κατάσταση; Γνωρίζουν οι μαθητές τις 

δυνατότητές τους ως προς τη συνεισφορά τους στα Μαθηματικά παρά την έλλειψη της 

γλωσσικής τους επάρκειας; ποιες είναι οι  αξίες και οι ερμηνείες που σχετίζονται με μία 

γλώσσα ή μία άλλη σε αυτό το συγκεκριμένο περιβάλλον; 

 Τη γλώσσα ως ένα όχημα για την κατασκευή της μαθηματικής γνώσης. Τα ερωτήματα τα οποία 

τους απασχόλησαν σε αυτή την κατεύθυνση είναι: Σε ποια έκταση το γραπτό συμβολικό 

σύστημα της γλώσσας μπορεί να θεωρηθεί ως η κοινή γλώσσα σε ένα πολύγλωσσο 

περιβάλλον; Πώς η απουσία μιας κοινής γλώσσας μπορεί να παρέμβει στην ερμηνεία του 

δασκάλου για τη διαδικασία μάθησης των μαθητών του; Ποια είναι τα εργαλεία που μπορούν 

να χρησιμοποιούν οι δάσκαλοι για να επικοινωνούν στην τάξη των Μαθηματικών όταν δεν 
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υπάρχει κοινή γλώσσα; Ποιες αποφάσεις σχετικές με την γλώσσα λαμβάνουν ώστε να 

διευκολύνουν τις διαδικασίες μάθησης των μαθητών τους; 

   H θεωρητική τους προσέγγιση εξετάζει τη γλώσσα ως μια ευρεία έννοια όπου εμπλέκονται: 

κοινωνικοί, πολιτισμικοί, γλωσσολογικοί, συναισθηματικοί και νοητικοί παράγοντες. Ο 

κύριος στόχος της εργασίας τους ήταν η «προώθηση αλλαγών» σε ένα σχολικό περιβάλλον 

και θεώρησαν ως την καλύτερη προσέγγιση την έρευνα–δράση εμπλέκοντας μία ομάδα 

ερευνητών πανεπιστημίου και εν ενεργεία δασκάλους. Μια τέτοιου είδους προσέγγιση χτίζει 

γέφυρες από την εκπαιδευτική έρευνα στις εκπαιδευτικές ενστικτώδεις δράσεις. Η ομάδα 

έρευνας περιείχε δασκάλους μαθηματικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν απαλλαγεί για κάποιες ώρες από την εργασία τους στα σχολεία 

τους για να συμμετάσχουν στην έρευνα. Μόνο μέσω των οπτικών των δασκάλων θα 

μπορούσαν να παρουσιαστούν τα πρακτικά ζητήματα για την έρευνα. Οι δάσκαλοι γνωρίζουν 

καλύτερα το περιεχόμενο, γνωρίζουν περισσότερο  εκείνους που σχεδιάζουν την μαθηματική 

εκπαίδευση και γνωρίζουν πολύ περισσότερα για τις πραγματικές πιθανότητες αλλαγής. 

Επιπλέον οι ερωτήσεις και οι εξηγήσεις των εκπαιδευτικών πηγάζουν από έναν τομέα γνώσης 

ο οποίος είναι ευδιάκριτος και συμπληρωματικός από αυτόν των ερευνητών του 

πανεπιστημίου.  

   Η ομάδα έρευνας ακολούθησε δύο δρόμους.  Ο ένας ήταν η μελέτη εκπαιδευτικών που 

αντιμετώπιζαν πολύγλωσσες τάξεις, εκπαιδευτικών των οποίων η μόνη σύνδεση με τη μελέτη 

ήταν πως οι ίδιοι ήταν «το αντικείμενο μελέτης». Ο δεύτερος δρόμος ήταν η μελέτη με 

εκπαιδευτικούς μέσα από ένα μοντέλο έρευνας-δράσης, αναλύοντας τις διδακτικές τους 

στρατηγικές που συμφωνήθηκαν από τα μέλη της έρευνας σύμφωνα με το θεωρητικό 

πλαίσιο. Μερικές από τις επιλογές ήταν :   

 Να μελετήσουν τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς που ανήκουν στην πρώτη ομάδα για να 

αναγνωρίσουν την κατανόησή τους στα γλωσσικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όταν 

διδάσκουν αλλοδαπούς μαθητές μαγνητοφωνώντας  και αναλύοντας συνεντεύξεις με 

διάφορους εκπαιδευτικούς και βιντεοσκοπώντας μαθήματα Μαθηματικών. 

 Να μελετήσουν τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο έρευνας-

δράσης για να αναγνωρίσουν διδακτικές στρατηγικές που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν 

να ξεπεράσουν το γλωσσολογικό εμπόδιο και 

 Να παρατηρήσουν συστηματικά μαθητές κατά τη διάρκεια μαθημάτων Μαθηματικών για να 

αναγνωρίσουν  τα γλωσσικά τους προβλήματά, παίρνοντάς τους συνέντευξη για να 

διαισθανθούν τα προβλήματά τους. 

   Από την έρευνα είναι ξεκάθαρο ότι η γλώσσα είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας που απέχει 

από την απλή μετάφραση των λέξεων. Οι πολιτισμικές αξίες παρεμβαίνουν στην επικοινωνία 

εμποδίζοντας τους μαθητές να ζητήσουν βοήθεια. Όμως αρνούνται επίσης και εξ αιτίας των 

ίδιων προσωπικά. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι αν οι μαθητές μάθουν 

σύντομα τη γλώσσα διδασκαλίας, τότε δεν θα υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην τάξη. 

Κάποιοι πιστεύουν πως οι μαθητές τους έχουν μεγαλύτερη ικανότητα κατανόησης των 

προφορικών τους μηνυμάτων, ενώ στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει. Κάποιες φορές οι 

μαθητές δεν ζητούν αμέσως ή και ποτέ, εξηγήσεις ή μετάφραση του λεκτικού προβλήματος, 

γιατί νομίζουν ότι  έχουν εισπράξει το γενικότερο νόημα.  

   Η έρευνα έδειξε ότι οι συγκρούσεις που βίωσαν οι μαθητές γλωσσικής μειοψηφίας δεν 

οφείλονταν πάντα σε ένα συγκεκριμένο γλωσσικό εμπόδιο, αλλά σε ένα ευρύτερο εμπόδιο 

στην επικοινωνία. Πίσω από τα περισσότερα κοινωνικά και πολιτισμικά ζητήματα στην τάξη 
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των Μαθηματικών βρίσκονται οι ερμηνείες που οι άνθρωποι προσαρτούν σε μια 

συγκεκριμένη κατάσταση μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Από τη στιγμή που οι λέξεις 

συνδέονται με ερμηνείες, το να γνωρίζουν τις παρερμηνείες που μπορεί να προκύψουν σε μια 

πολύγλωσση κατάσταση μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και τους ερευνητές να 

κατανοήσουν τις κοινωνικές και τις πολιτισμικές συγκρούσεις. Η διαφάνεια δεν είναι πάντα 

μια καλή στρατηγική αντιμετώπισης δυσκολιών των μαθητών γλωσσικής μειοψηφίας που 

μπορεί να αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων των Μαθηματικών. Χρειάζονται 

περισσότερα από μια απλή αλλαγή στο λεξιλόγιο ή «μια υπομονετική συμπεριφορά». 

   Η έρευνα επίσης τονίζει την επικοινωνιακή φύση της διδασκαλίας και της μάθησης των 

Μαθηματικών. Στην τάξη των Μαθηματικών, οι δάσκαλοι  νιώθουν ότι η απουσία μιας 

κοινής γλώσσας ανάμεσα στους μαθητές αποτελεί εμπόδιο για τη μάθηση των Μαθηματικών. 

Παρόλα αυτά, είναι δύσκολο για τους δασκάλους να βρουν άλλα μέσα επικοινωνίας πέρα 

από την προφορική γλώσσα. Πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να μοιράζονται μια κοινή 

γλώσσα στην τάξη γιατί αγνοούν εναλλακτικές περιπτώσεις όπως χρήση οπτικής γλώσσας. 

Ακόμα και μια μόνο λέξη μπορεί να είναι αρκετή ώστε να αποτελέσει εμπόδιο στην 

διαδικασία της σκέψης ενός μαθητή. Γλωσσολογικά ομοιογενείς μικρές ομάδες  μειώνουν ή 

αγνοούν συγκρούσεις ή γλωσσολογικές ασυνέχειες. Δραστηριότητες όπως τα λεκτικά 

προβλήματα θα ήταν μια καλή προσέγγιση για να ενθαρρυνθεί η μαθηματική σκέψη των 

μαθητών και ταυτόχρονα ένα χρήσιμο εργαλείο για να αναγνωριστούν οι γλωσσικές 

δυσκολίες των μαθητών. 

   Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών. Οι δάσκαλοι αισθάνονται ότι το 

πραγματικό πρόβλημα είναι η έλλειψη επικοινωνιακών ικανοτήτων των μαθητών. Πολλοί 

θεωρούν ότι αν μπορούν να επικοινωνούν με τους μαθητές τους σε κοινωνικό επίπεδο, δεν θα 

υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα, επειδή τα Μαθηματικά είναι μια «διεθνής γλώσσα».  Το 

σημαντικότερο αποτέλεσμα που μπορεί να έχει η γλώσσα στην ακαδημαϊκή επίδοση 

σχετίζεται με «τον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί και το σχολείο λαμβάνουν υπ’ όψιν τις γλώσσες 

των μαθητών» (Nieto, 1999: 195, όπως αναφ. στο Gogorio & Planas, 2001). Ακόμα κι αν η 

μαθηματική γλώσσα θεωρηθεί διεθνής, η γλώσσα του «να κάνεις Μαθηματικά μέσα στην 

τάξη» απέχει πολύ από το να είναι διεθνής η μαθηματική γλώσσα. Τις περισσότερες φορές οι 

μαθητές χρησιμοποιούσαν τις κύριες γλώσσες τους. Ο λόγος και συγκεκριμένα ο 

μαθηματικός λόγος και γραφή λαμβάνουν μέρος στην γλώσσα διδασκαλίας η οποία συχνά 

ήταν κατανοητή και χρησιμοποιούταν  με έναν μη ενιαίο φωνητικά τρόπο (Gogorio & Planas, 

2001). 

   H Jilk (2008, όπως αναφ. στο Civil, 2008a), σπουδάστρια στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης, 

είχε δυο σπουδαία ευρήματα: Πρώτον ότι η αναγνώριση της ταυτότητας του μαθητή, τον 

βοηθά ως εργαλείο στη μάθηση των Μαθηματικών και δεύτερον, ότι η χρήση της μητρικής 

του γλώσσας τον βοηθά στο να ανακαλύψει την ταυτότητά του. Επομένως βλέπουμε πόσο 

συνδεδεμένη είναι η μάθηση των Μαθηματικών με τη χρήση της μητρικής γλώσσας του 

μαθητή (Civil & Quintos, 2008, όπως αναφ. στο Civil, 2008a). 

   

   Εξάλλου η Moschkovich (2007) διερωτάται πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε το 

περιεχόμενο της μαθηματικής γνώσης των μαθητών ανεξάρτητα από την εκφραστική 

ευχέρεια που διαθέτουν στα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα. Τα δύο παραδείγματα που 

χρησιμοποίησε στη μελέτη της (2002), παρουσιάζουν πώς μπορεί να γίνει η αξιολόγηση αυτή 

εστιάζοντας στο μαθηματικό περιεχόμενο κι όχι στην ικανότητα έκφρασης  στην αγγλική 
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γλώσσα. Το πρώτο παράδειγμα (Μοschkovich, 2002, όπως αναφ. στο Μοschkovich, 2007) 

αναφέρεται στην τάξη μαθηματικών στην Αμερική με μαθητές που εργάζονται με θέμα τα 

ορθογώνια.  Οι μαθητές είναι ισπανικής καταγωγής και διδάσκονται μαθηματικά στην 

αγγλική γλώσσα την οποία δε γνωρίζουν πολύ καλά. Στο πρώτο επεισόδιο μια μαθήτρια 

επιχειρεί να χρησιμοποιήσει μια λανθασμένη λέξη (rangulo) η οποία δεν είναι ούτε ισπανική 

ούτε αγγλική, αντί της σωστής που αναφέρεται στο ορθογώνιο (rectangle), χρησιμοποιώντας 

παράλληλα κι άλλους τρόπους για να εκφραστεί (κάνει το σχήμα με τα χέρια της για να γίνει 

κατανοητή). Στο δεύτερο επεισόδιο (Μοschkovich , 1999, όπως αναφ. στο Μοschkovich, 

2007) που αφορά μια δίγλωσση τάξη στην Καλιφόρνια, συμβαίνει κάτι ανάλογο όπου ένας 

μαθητής επινοεί τη λέξη  «parrallela» που μοιάζει να είναι ισπανική χωρίς όμως να είναι, 

προκειμένου να περιγράψει μια ιδιότητα του ορθογωνίου. Επιπρόσθετα πρέπει να αναφερθεί 

ότι κι εδώ γίνεται χρήση από το μαθητή κάποιων νοημάτων με τα χέρια καθώς και η χρήση 

αντικειμένων για να γίνει κατανοητός.  

   Αξιοσημείωτη είναι η αντίδραση του εκπαιδευτικού και στις δυο περιπτώσεις όπου δεν 

έμεινε στη λάθος λέξη  αλλά προχώρησε πέρα από τη χρήση της λέξης στο μαθηματικό 

περιεχόμενο που εκφράζεται.  Είναι ανάγκη λοιπόν να μετατοπιστεί η προσοχή του 

εκπαιδευτικού από τις λέξεις στο μαθηματικό περιεχόμενο  όπως αυτό εκφράζεται  μέσα από 

διάφορους τρόπους και μαθηματικές πρακτικές. Αν μάθουμε να αναγνωρίζουμε τις 

μαθηματικές ιδέες που εκφράζουν αυτοί οι μαθητές παρά τις αδυναμίες τους στη χρήση της 

γλώσσας, τότε η διδασκαλία θα μπορέσει να χτιστεί πάνω στις ικανότητες και τα μέσα των 

μαθητών  (Moschkovich, 2007). Επομένως η διδασκαλία πρέπει να υιοθετήσει  και άλλες 

μεθόδους που θα διευκολύνουν την έκφραση κι επικοινωνία των μαθητών. Στόχος της 

μαθηματικής αξιολόγησης θα πρέπει να είναι τα μαθηματικά νοήματα που εκφράζουν τα 

παιδιά με τη χρήση και βοήθεια  λεκτικών ή και μη λεκτικών μέσων, και επιπλέον να 

επιτρέπεται η χρήση της μητρικής  τους  γλώσσας, όταν αυτό απαιτείται για μια καλύτερη 

επικοινωνία. 

   Ο Gilbert Cuevas (1991) πρότεινε μερικές εκπαιδευτικές στρατηγικές οι οποίες θα 

βοηθήσουν τους μαθητές  που  έχουν περιορισμένη επάρκεια στην επίσημη γλώσσα (την  

αγγλική), να συμμετέχουν σημαντικά στις δραστηριότητες της τάξης. 

1. Δώστε ευκαιρίες στους μαθητές να διευκρινίσουν τους όρους και τις λέξεις κλειδιά. Αντίθετα με 

την καθημερινή γλώσσα, η μαθηματική είναι σαφής και ακριβής. Κάθε λέξη και φράση έχει 

συγκεκριμένο νόημα το οποίο πρέπει να γίνεται αντιληπτό για να βεβαιώνεται ότι ο μαθητής 

κατανοεί πλήρως το μαθηματικό συλλογισμό. Γι αυτό είναι απαραίτητο να μάθουν τους 

όρους και τις λέξεις κλειδιά των Μαθηματικών. Αυτά χρειάζεται να τα διαβάζουν και να τα 

χρησιμοποιούν σε ερωτήσεις και προτάσεις και, αν είναι δυνατό, να τα περιγράφουν με 

οπτικό ή χειροπιαστό υλικό. Η γλώσσα μπορεί να γίνει αντιληπτή με τη χρήση μιας ποικιλίας 

μέσων και επιδέξιους χειρισμούς της ύλης του μαθήματος.  

2. Προσφέρετε ευκαιρίες στους μαθητές να μιλούν για τα Μαθηματικά μεταξύ τους, 

χρησιμοποιώντας τη μητρική τους γλώσσα επιπρόσθετα της γλώσσας διδασκαλίας (των 

αγγλικών). Οι σκέψεις και οι ικανότητες μπορούν να ενισχυθούν όταν οι μαθητές γλωσσικών 

μειονοτήτων έχουν την ευκαιρία να τις συζητήσουν στη μητρική τους γλώσσα. Η 

ομαδοσυνεργατική μάθηση  δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον για να πραγματοποιηθεί 

μια τέτοιου είδους συζήτηση. Σε κάθε ομάδα υπάρχει και ένας μαθητής που έχει το ρόλο του 

μεταφραστή, έτσι δίνεται το μήνυμα στους μαθητές ότι το να μιλούν στη μητρική τους 

γλώσσα είναι αποδεκτό. 
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3. Διατηρείστε ένα κλίμα στην τάξη μέσα στο οποίο οι μαθητές με περιορισμένη ικανότητα στα 

αγγλικά(τη γλώσσα διδασκαλίας) να ενθαρρύνονται και να συμμετέχουν. Ο δάσκαλος μιλάει 

λιγότερο  και δίνει στους μαθητές περισσότερο χρόνο να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα 

διδασκαλίας (τα αγγλικά) στην τάξη. Εννοείται ότι δίνεται η ελευθερία στους μαθητές να 

κάνουν λάθη όταν μιλούν στη γλώσσα της διδασκαλίας (αγγλικά). Ο δάσκαλος ασχολείται με 

τα γραμματικά λάθη διακριτικά. 

4. Δώστε ευκαιρίες στους μαθητές να εξετάσουν και να συζητήσουν τις διαδικασίες λύσεως 

προβλημάτων. Εκφράζοντας λεκτικά τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη λύση 

προβλημάτων, οι μαθητές που ίσως να μην είναι σίγουροι για τις γλωσσικές τους ικανότητες 

στη γλώσσα διδασκαλίας (αγγλικά), μπορεί να βοηθηθούν στις προσπάθειές τους για τη λύση 

προβλημάτων. 

5. Δημιουργείστε ευκαιρίες για τους μαθητές να στρέψουν τη σκέψη τους στα κύρια σημεία ενός 

μαθήματος. Είναι σημαντικό ο δάσκαλος να συνοψίζει συχνά τη συζήτηση και να τονίζει τα 

κύρια σημεία του μαθήματος, καθώς κατά τη διάρκεια της πορείας του μαθήματος μπορεί οι 

μαθητές να χάσουν τη ροή της συζήτησης στην τάξη. Ένα χρήσιμο μέσο είναι η χρήση 

διαγραμμάτων και πινάκων. Οι μαθητές πρέπει να ενθαρρύνονται να εξηγούν με δικά τους 

λόγια, κι αν δε μπορούν να δώσουν την εξήγηση στη γλώσσα της διδασκαλίας (αγγλικά)  να 

τους επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη μητρική τους γλώσσα. Κάποιος άλλος θα 

μεταφράσει κι έτσι  όλοι θα μπορέσουν να καταλάβουν. 

   Εκείνο που είναι φανερό από την πλούσια βιβλιογραφία σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα, 

είναι η αδιαμφισβήτητη ύπαρξη συγκρούσεων και προκλήσεων που αφορούν γλωσσικά 

ζητήματα. Οι προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι πολύγλωσσοι ή δίγλωσσοι 

μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Μαθηματικά σε αυτά τα παιδιά, είναι ένα 

φαινόμενο που εμφανίζεται από αρχαιοτάτων χρόνων ολοένα και πιο συχνά σε όλο και 

περισσότερες χώρες, καθώς η μετανάστευση είναι παγκόσμιο και ιστορικό φαινόμενο. Με 

την εργασία μου θα προσπαθήσω να διερευνήσω τις παραπάνω συγκρούσεις που 

αντιμετωπίζουν μαθητές που είναι παιδιά μεταναστών πρώτης και δεύτερης γενιάς, και οι 

καθηγητές τους των Μαθηματικών, σε αστική περιοχή της Ελλάδας.    

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο
. Η έρευνα 

2.1  Η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα μέχρι σήμερα σε θέματα 

πολυπολιτισμικότητας και πολυγλωσσίας 

   Παρά το γεγονός ότι  οι περισσότερες τάξεις στον κόσμο είναι πολύγλωσσες ή 

πολυπολιτισμικές, οι οδηγίες είναι να χρησιμοποιείται αυστηρά και μόνο η επίσημη γλώσσα 

που ορίζει η πολιτεία. Στην Αυστραλία, για παράδειγμα, η χρήση άλλων γλωσσών πέρα από 

την αγγλική απαγορεύεται δια νόμου. Παρ’ όλα αυτά, μαθητές μετανάστες από το Βιετνάμ 

και το Ιράν χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα όταν δουλεύουν με μαθηματικές έννοιες  

χωρίς αυτό να το γνωρίζουν οι δάσκαλοι τους. Κι ενώ μπορεί σε κάποιες τάξεις να 

παρουσιάζονται από δυο έως και δέκα διαφορετικές γλώσσες, το πρόγραμμα σπουδών 

απαιτεί το μάθημα να γίνεται μόνο στα αγγλικά (Clarkson, 2005, όπως αναφ. στο Civil, 

2008a).  

    Στην Ελλάδα συμβαίνει κάτι ανάλογο. Παρά τη συνύπαρξη μαθητών με διαφορετικές 

πολιτισμικές καταβολές, η γλωσσική πολιτική  παραμένει μονόγλωσση, έτσι ώστε κάθε 

μαθητής να μάθει την τοπική γλώσσα και κουλτούρα (Αναστασιάδου, 2008, όπως αναφ. στο 



72 
 

Civil, 2008a). Επίσης, οι Σταθοπούλου και Καλαβάσης (2002: 8, όπως αναφ στο Civil, 

2008a) εστιάζουν στο πώς το σχολικό πρόγραμμα «λαμβάνει υπόψη μόνο τις ανάγκες και τα 

υπόβαθρα των ντόπιων μαθητών… (και) δεν ενδιαφέρεται για αυτά που μεταφέρουν στην τάξη 

οι μαθητές άλλων κοινωνικών ομάδων, ειδικά μειονοτικών και περιθωριοποιημένων ομάδων». 

  Μελετώντας την Ελλάδα μέσα από το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρύτερα των 

δυτικών δημοκρατιών με την οικονομία της ελεύθερης αγοράς, παρατηρεί κανείς ότι ο λόγος 

και οι πρακτικές της πολυπολιτισμικότητας έρχονται στην Ελλάδα πιο όψιμα, σε σχέση με τις 

κοινωνίες αυτές που αναδύθηκαν με τον «ξένο» (π.χ. μετανάστη) ως βασικό συστατικό 

στοιχείο τους (π.χ. ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία). 

  Ένα παράδειγμα είναι η κατηγορία των Τσιγγάνων για την οποία γίνονται προσπάθειες, 

μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης ή πολιτιστικά δρώμενα, για την αποπεριθωριοποίηση 

και την εξάλειψη της κοινωνικής διάκρισης. Παρόλα αυτά, ο τονισμός  της «ιδιαιτερότητας» 

του εθνοτικά διαφορετικού μαθητή μέσα στη σχολική καθημερινότητα μπορεί να συμβάλλει 

σε εκ νέου απομόνωσή του.  

  Άλλο παράδειγμα, επίσης από το ελληνικό πλαίσιο, είναι οι επίσημες πρακτικές, μέσα από 

την εκπαίδευση, για την ισότιμη ένταξη στην ελληνική κοινωνία «μουσουλμανικών» 

πληθυσμών της επίσημης μειονότητας. Στην Ελλάδα μέχρι πρόσφατα, η κατασκευή εθνικής 

συνείδησης ταυτίστηκε με την ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία, την ελληνική γλώσσα, 

και την «ελληνική»  εθνοτική καταγωγή. Άλλωστε, το θέμα «μειονότητα» αποτέλεσε, στην 

πορεία του 20ου αιώνα, απειλή για την εθνική «ομοιογένεια», πράγμα που συνέβη κατεξοχήν 

με την καλλιέργεια μιας αίσθησης ανασφάλειας γύρω από την πιο γνωστή και επίσημα 

αναγνωρισμένη μειονότητα, τη «μουσουλμανική»: η ετερότητα αυτή υπήρξε κατά πολύ 

συνδεδεμένη με «τραυματικά» κεφάλαια της εθνικής ιστορίας που έχουν σχέση με τις 

ελληνοτουρκικές σχέσεις, και με τη συμβολική φόρτιση που φέρει ιστορικά η ύπαρξη της 

γείτονος Τουρκίας ( Ηρακλείδης 2001). Έτσι, κυριάρχησε μια νοοτροπία και πολιτική 

κουλτούρα στην Ελλάδα, που, σε επίπεδο εθνικιστικής αφήγησης, μπορεί να συνοψισθεί σε 

ένα αίσθημα «διωγμού» και «αδικίας» σε βάρος της Ελλάδας από τους «ξένους», και ένα 

αίσθημα «αλυτρωτισμού» όσον αφορά τα «εθνικά» ζητήματα –θέμα που έχει προβληθεί από 

έγκυρες αναλύσεις, (όπως, π.χ. Διαμαντούρος 2000).  

  Η αλλαγή πορείας στη διαχείριση της ετερότητας 

υπαγορεύθηκε από το γεγονός ότι το θέμα της «διαφοράς» άρχισε να αποτελεί πλέον μια από 

τις προτεραιότητες στην Ευρωπαϊκή ατζέντα, ενώ υπήρξε έντονη δραστηριοποίηση όσον 

αφορά τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού καθεστώτος που διασφαλίζει την 

προστασία μειονοτήτων (π.χ. από Ευρωπαϊκούς θεσμούς όπως ο ΟΑΣΕ [=Οργανισμός για 

την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη] και το Συμβούλιο της Ευρώπης). Αυτή η 

αναδιάταξη προτεραιοτήτων υπαγορεύθηκε από τις σημαντικές αλλαγές στο γεωπολιτικό 

χάρτη. Για παράδειγμα, η κατάρρευση των «κομμουνιστικών» καθεστώτων (π.χ. διάλυση 

Γιουγκοσλαβίας και ΕΣΣΔ) συνέβαλε στην προαναφερόμενη κινητοποίηση στα όργανα της 

Ευρώπης για τη ρύθμιση κανόνων συμβίωσης των διαφορετικών εθνοτήτων ώστε να 

αποφευχθούν οι ρήξεις. Συνάμα τέθηκε θέμα μαζικής μετανάστευσης από το λεγόμενο 

«ανατολικό μπλοκ» προς τη δυτική Ευρώπη, δηλ. προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ, γεγονός που 

διαμορφώνει έκτοτε νέες πραγματικότητες στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες από την άποψη της 

εθνοτικής τους σύνθεσης. Η αλλαγή του ευρύτερου γεωπολιτικού χάρτη επηρέασε 

αναπόφευκτα την Ελλάδα, με πιο ορατή αλλαγή αυτήν του δημογραφικού προφίλ του 

πληθυσμού της από το 1989 και έπειτα.  

  Η «ξεκάθαρη» εικόνα της ελληνικής εθνικής «ομοιογένειας» άρχισε να μεταβάλλεται από 

τότε που κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες οικονομικοί μετανάστες από τις χώρες της πρώην 
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ανατολικής Ευρώπης και των Σοβιετικών δημοκρατιών, και κάποιοι πολιτικοί πρόσφυγες, 

εγκαταστάθηκαν στη χώρα βλέποντάς την ως την πιο κοντινή δυτική χώρα, ή ως ένα 

πέρασμα προς τις πιο ευημερούσες χώρες της Δύσης. Η εικόνα αυτή συμπληρώνεται και με 

την παρουσία μεταναστευτικών ρευμάτων Ασιατικών, Αραβικών και άλλων πληθυσμών 

(Πακιστανών, Φιλιππινέζων, Κινέζων, Αράβων του Μαγκρέμπ και της Μέσης Ανατολής, 

Αφρικανών από τις υπο-Σαχάριες 

χώρες,κλπ.). Τα πιο πρόσφατα χρόνια ρευμάτων που δημιουργούνται  

από ανακατατάξεις στην  παγκόσμια οικονομία και δεν κατευθύνονται μόνο προς την 

Ευρώπη. Η παρουσία των νέων Άλλων έχει θέσει έντονα το θέμα της ορατότητας της 

ετερότητας στην ελληνική δημόσια σφαίρα, αλλά και του επαναπροσδιορισμού θεμάτων που 

έχουν να κάνουν με παλαιότερους Άλλους (π.χ. ιστορικές μειονότητες).  

  Μια σημαντική αφετηρία για την πολυπολιτισμικότητα στην Ελλάδα ήταν καθιέρωση της 

«ισονομίας» και «ισοπολιτείας» για τη μειονότητα της Θράκης το 1991, από την τότε 

κυβέρνηση. Ως παραδείγματα  μπορούν να αναφερθούν οι πολιτικές για την εκπαίδευση, 

όπως ο νόμος 2413/96 για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, ή τα ερευνητικά προγράμματα για 

την εκπαίδευση «μουσουλμανοπαίδων» στη Θράκη από το 1997. Δείγματα της υιοθέτησης 

της πολυπολιτισμικότητας μπορούν επίσης να εντοπισθούν σε πολιτικές του Υπουργείου 

Πολιτισμού, όπως τα διάφορα πολιτιστικά δρώμενα σε συνεργασία με Δήμους στην 

περιφέρεια κατά τη δεκαετία του 1990, που επεδίωξαν να αναδείξουν το πολυεθνοτικό 

αστικό τοπίο (π.χ. Εβραίοι, Τούρκοι, Πομάκοι, Ρομ, Σαρακατσάνοι, Βλάχοι) σε 

συγκεκριμένες ελληνικές πόλεις. Στους δήμους, η 

ρητορική της πολυπολιτισμικότητας εντοπίζεται και στον επίσημο λόγο της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, όπως ακούγεται, για παράδειγμα στα τοπικά «αντιρατσιστικά» φεστιβάλ.     

Επίσης παρατηρούνται προσπάθειες ενσωμάτωσης της ετερότητας στην επίσημη ιστορία, από 

την πολιτεία. Ένα πρόσφατο παράδειγμα μπορούμε να πάρομε από τις πολιτικές διαχείρισης 

των ιστορικών μειονοτήτων, όπως η εβραϊκή. Στιγμές τέτοιας επικύρωσης είναι, π.χ. η 

επίσημη ανακήρυξη, από το 2003, της εθνικής Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος, ή η 

απόφαση του Υπουργείου Παιδείας (2005) για δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού 

ενημερωτικού για την εβραϊκή ιστορία, για πρώτη φορά στα ελληνικά σχολεία (Γιακουμάκη, 

2007).  

  ;Eνα παράδειγμα ενσωμάτωσης και αποδοχής του Άλλου έδωσε η Τσιμπιρίδου (2005) μέσα 

από ανθρωπολογική έρευνα στη Θράκηαναδεικνύοντας την οργάνωση της καθημερινής ζωής 

των πολιτών των πόλεων, π.χ στην Κομοτηνή, όπου χριστιανοί και μουσουλμάνοι 

συνυπάρχουν στις ίδιες πολυκατοικίες, εκδίδουν εφημερίδες, βιβλία, εμπορευματοποιούνται 

παραδόσεις διατροφής. 

  Στην εποχή μας, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, μια σχολική τάξη δεν είναι απόλυτα 

ομοιογενής πολιτισμικά. Υπάρχουν πάντοτε διαφορές στο πολιτισμικό κεφάλαιο, τις 

ιδιαίτερες πολιτισμικές εμπειρίες, τις συνήθειες και τις ταυτότητες των μαθητών. Η σχολική 

τάξη αποτελεί, έτσι, μια μικρογραφία της ευρύτερης πολιτισμικής ποικιλομορφίας που 

παρουσιάζουν όλες οι σύγχρονες κοινωνίες, ιδιαίτερα μάλιστα τα τελευταία χρόνια, κατά τα 

οποία ενισχύθηκαν τα ρεύματα των μεταναστών και της διασποράς. Από τα ευρέως 

χρησιμοποιούμενα σχολικά εγχειρίδια, ωστόσο, απουσιάζουν αναφορές στην παρουσία, τη 

ζωή και την ιδιαίτερη κουλτούρα των διάφορων μειονοτικών ομάδων που ζουν στη χώρα 

μας. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Όταν η γλώσσα, η κουλτούρα και η 

εμπειρία που μεταφέρει κάθε παιδί αγνοούνται ή, χειρότερα, αποκλείονται και υποτιμούνται, 

οι μαθητές τοποθετούνται σε μειονεκτική θέση. Ό, τι έχουν μάθει για τη ζωή και τον κόσμο 

περιθωριοποιείται, τα σημεία σύνδεσης με τη διδασκόμενη ύλη περιορίζονται ασφυκτικά, και 
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η όλη εκπαιδευτική διαδικασία παίρνει για αυτούς τη μορφή της υποβάθμισης του οικείου 

περιβάλλοντός τους, της ίδιας της ταυτότητάς τους (Σακονίδης, 2007). 

    Η γλωσσική διαφορά συχνά αξιολογείται στο σχολείο ως γλωσσικό έλλειμμα ή ως 

εμπόδιο για την εκμάθηση της ελληνικής. Δεν είναι ελάχιστες εκείνες οι φορές που η μη 

επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας αξιολογείται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 

να αποκομίζει το «ξένο» παιδί την εντύπωση ότι είναι αναλφάβητο. Η αντίληψη αυτή περί 

ελλείμματος και εμποδίου δε βοηθά στο να προσεγγίσουμε το παιδί και να αξιοποιήσουμε 

όλες εκείνες τις γλωσσικές δεξιότητες που έχει αποκτήσει με την εκμάθηση της μητρικής 

γλώσσας και που είναι τόσο βασικές και για την εκμάθησης της Ελληνικής ( Γιακουμάκη, 

2007) και κατ’ επέκτασιν των άλλων γνωστικών αντικειμένων. 

2.2 Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) και Φροντιστηριακά τμήματα (Φ.Τ.) 

   Οι πρώτες Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) ιδρύθηκαν τη δεκαετία του 1980, με σκοπό να 

αντιμετωπιστούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των παλιννοστούντων μαθητών. Αρχικά ήταν 

ενταγμένες στο «κανονικό» σχολείο, αλλά λειτουργούσαν αυτόνομα, με ξεχωριστό 

αναλυτικό πρόγραμμα. Μέσα από μια σειρά νομοθετικών αλλαγών που αφορούσαν στον 

τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας τους, σήμερα οι Τ.Υ. είναι ενταγμένες μέσα στη σχολική 

μονάδα, οι μαθητές παραμένουν σ’ αυτές ορισμένες ώρες την εβδομάδα και λειτουργούν 

σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται από υπουργική απόφαση. Τις Τ.Υ. 

παρακολουθούν παλιννοστούντες και αλλοδαποί μαθητές, καθώς και μαθητές που δεν έχουν 

την ελληνική ως μητρική γλώσσα και δε μπορούν να ανταποκριθούν στις γλωσσικές 

απαιτήσεις της τάξης που αντιστοιχεί στην ηλικία τους, όπως: α) μαθητές της 

μουσουλμανικής μειονότητας που φοιτούν στα ελληνικά δημόσια σχολεία, β) Ρομά μαθητές 

(το 2009 το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. προέβλεψε την ένταξη των Ρομά μαθητών στις Τ.Υ. και όχι σε 

ξεχωριστές Τάξεις Τσιγγανοπαίδων). Απώτερος σκοπός των Τ.Υ. είναι η ομαλή και ισότιμη 

ένταξη των μαθητών αυτών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, στο πλαίσιο της 

διαπολιτισμικής αγωγής. Το πρόγραμμα των Τ.Υ. ολοκληρώνεται σε δύο κύκλους που 

εντάσσονται μέσα στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου:  

 Στις Τάξεις Υποδοχής Ι, όπου εφαρμόζεται εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής 

ως δεύτερης γλώσσας για μαθητές που θα ενταχθούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται με παράλληλη παρακολούθηση μερικών μαθημάτων στη 

«συμβατική» τάξη, όπως: Φυσική Αγωγή, Εικαστική Αγωγή, Μουσική Αγωγή, Ξένη 

Γλώσσα, Ευέλικτη Ζώνη ή και άλλο μάθημα, σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου 

Διδασκόντων, σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο. Η φοίτηση στις Τ.Υ. Ι διαρκεί 

μέχρι ένα διδακτικό έτος. Η ταχύτερη επανένταξη ενός μαθητή στην «κανονική» του τάξη 

είναι δυνατή έπειτα από απόφαση των εκπαιδευτικών της Τ.Υ. Ι και της «συμβατικής» 

τάξης, αν στο τέλος κάθε τριμήνου ο μαθητής μπορεί απρόσκοπτα να παρακολουθήσει 

όλα τα μαθήματα. 

 Στις Τάξεις Υποδοχής ΙΙ, όπου εφαρμόζεται μικτό πρόγραμμα εσωτερικής και εξωτερικής 

γλωσσολογικής και μαθησιακής υποστήριξης των μαθητών που έχουν ενταχθεί σ’ αυτές 

και το οποίο πραγματοποιείται μέσα στις «συμβατικής» τάξεις με παράλληλη 

υποστηρικτική γλωσσική διδασκαλία. Η φοίτηση διαρκεί μέχρι δύο διδακτικά έτη (σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις τρία έτη) μετά την παρακολούθηση του κύκλου Τ.Υ. Ι και 

επιδιώκεται να είναι συνεχής για να είναι αποτελεσματική η υποστηρικτική προσπάθεια. 

Στο πρόγραμμα αυτό οι μαθητές/μαθήτριες παρακολουθούν τις «συμβατικές» τάξεις του 
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σχολείου, ενώ παράλληλα έχουν γλωσσική και μαθησιακή υποστήριξη. Η υποστήριξη 

προβλέπει:  

α. Εσωτερική διαφοροποίηση της διδασκαλίας με εξατομικευμένη υποστήριξη των 

μαθητών για την ανάπτυξη των αναγκαίων γλωσσικών δεξιοτήτων τους ενώ συμμετέχουν 

στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της « συμβατικής» τάξης, με τον εκπαιδευτικό που 

είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (συνεργατική 

διδασκαλία).  

β. Εξωτερική διαφοροποίηση της διδασκαλίας: Συνέχιση της εντατικής διδασκαλίας της 

ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας από τους ειδικούς εκπαιδευτικούς.  

γ. Το μάθημα της γλώσσας και κουλτούρας της χώρας προέλευσης είναι προαιρετικό και, 

εφόσον υπάρξει ικανός αριθμός μαθητών (7-15), διδάσκεται για 4 ώρες την εβδομάδα 

εκτός του ωρολογίου προγράμματος στην περίπτωση που η τάξη έχει πλήρες ωρολόγιο 

πρόγραμμα. Για την παρακολούθηση του μαθήματος αυτού χορηγείται στο τέλος του 

διδακτικού έτους σχετική βεβαίωση. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα της Τ.Υ. ΙΙ 

διέπεται από τη λογική του να παρακολουθεί ο μαθητής περισσότερες διδακτικές ώρες 

στην κανονική του τάξη, ώστε να ενταχθεί πλήρως σε αυτήν το ταχύτερο δυνατόν.  

   Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ειδικότερα, για τις Τ.Υ. προβλέπεται να εφαρμόζεται 

εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα 18-22 διδακτικών ωρών που πραγματοποιούνται με 

απόσπαση των μαθητών από την «συμβατική» τάξη, εκτός από τα μαθήματα: Καλλιτεχνικά, 

Τεχνολογία, Φυσική Αγωγή, Μαθηματικά (προαιρετικά το τελευταίο, με απόφαση των 

διδασκόντων), όπου εντάσσονται κανονικά. Ειδικότερα το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως 

εξής:  

Μαθήματα εντατικής παρακολούθησης (18-22 ώρες)  

• 14 ώρες Ελληνικά  

• (4 ώρες Μαθηματικά )  

• 4 ώρες στοιχεία από τα υπόλοιπα μαθήματα  

• Μαθήματα κοινής παρακολούθησης (7-13 ώρες) 

   Απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδρυση και λειτουργία των Τ.Υ. είναι η παρουσία 

μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Ο μικρότερος αριθμός μαθητών με τον 

οποίο δημιουργείται Τ.Υ. είναι 9 και ο μεγαλύτερος 17. Στην περίπτωση που ο αριθμός 

μαθητών είναι πάνω από 17, δημιουργείται επιπλέον Τ.Υ. στο σχολείο. Ειδικότερα:  

Για τη λειτουργία Τ.Υ. Ι προβλέπονται οι ακόλουθες ενέργειες:  

1. Με διαπιστωτικό τεστ ανιχνεύεται το επίπεδο ελληνομάθειας του μαθητή. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση διαπιστώνεται ότι ο μαθητής έχει ελάχιστη ή μηδενική γνώση της 

ελληνικής γλώσσας, με αποτέλεσμα η κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού 

λόγου να είναι ανεπαρκείς σε όλες τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές περιστάσεις.  

2. Επιζητείται δήλωση του γονέα ότι επιθυμεί να παρακολουθήσει το παιδί του Τ.Υ. Ι. Σε 

αντίθετη περίπτωση, παραπέμπεται το θέμα στην ομάδα ψυχοκοινωνικής στήριξης, και  

3. Ανατίθεται η διδασκαλία σε διδακτικό προσωπικό, κατά προτίμηση εξειδικευμένο στη 

διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.  

4. Εξασφαλίζεται έγκαιρα κατάλληλο διδακτικό υλικό.  
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Για τη λειτουργία Τ.Υ. ΙΙ προβλέπονται οι ακόλουθες ενέργειες:  

1. Οι Τ.Υ. αφορούν μαθητές αλλόγλωσσους οποιασδήποτε τάξης της Πρωτοβάθμιας ή 

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης. 

2. Με διαπιστωτικό τεστ ανιχνεύεται το επίπεδο ελληνομάθειας του μαθητή. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, ότι είναι μέτριο, δηλαδή παρουσιάζει μια ασταθή επάρκεια στην 

ελληνική γλώσσα, με αποτέλεσμα να λειτουργεί ανεπαρκώς στο σύνολο του σχολικού 

αναλυτικού προγράμματος.  

3.  Επιζητείται δήλωση του γονέα ότι επιθυμεί να παρακολουθήσει την Τ.Υ. ΙΙ. Σε περίπτωση 

διαφωνίας του, το θέμα παραπέμπεται στην ομάδα ψυχοκοινωνικής στήριξης.  

4. Στις διδακτικές διαδικασίες των Τ.Υ. μπορεί να συμμετάσχει και δίγλωσσος εκπαιδευτικός. 

   Σε περίπτωση που οι σχολικές συνθήκες ή ο αριθμός των μαθητών δεν επιτρέπουν την 

ίδρυση και λειτουργία Τ.Υ.:  

• Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι μαθητές αυτοί να υποστηριχθούν γνωστικά 

και μαθησιακά (π.χ. με την κατάρτιση εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος στο 

πλαίσιο της «κανονικής» τάξης).  

• Εάν λειτουργεί Τ.Υ. σε κάποιο γειτονικό σχολείο –ή τηρούνται οι προϋποθέσεις εκείνες οι 

οποίες καθιστούν δυνατή την ίδρυσή της– οι μαθητές που έχουν ανάγκη να φοιτήσουν στις 

Τ.Υ., μπορούν να μετεγγραφούν στο σχολείο αυτό: α) με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων 

τους και των Διευθυντών των σχολείων και β) με απόφαση του προϊσταμένου Διεύθυνσης ή 

Γραφείου Εκπαίδευσης.  

• Εάν ο αριθμός των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών του σχολείου είναι μικρότερος από 

αυτόν που απαιτείται για την ίδρυση Τ.Υ. (δηλαδή μικρότερος από 9), προβλέπεται η ίδρυση 

Φροντιστηριακού Τμήματος (Φ.Τ.). Συγκεκριμένα: Το πρόγραμμα του Φ.Τ. παρακολουθείται 

από μαθητές που είτε δεν φοίτησαν σε Τ.Υ. Ι ή/και ΙΙ και αντιμετωπίζουν γλωσσικές 

δυσκολίες είτε εντάχθηκαν στα υποστηρικτικά γι’ αυτούς μέτρα και παρακολούθησαν τα 

σχετικά μαθήματα αλλά εξακολουθούν να δυσκολεύονται γλωσσικά κατά την ένταξή τους 

στην «κανονική» τάξη. Η λειτουργία των Φ.Τ. πραγματοποιείται εκτός σχολικού ωραρίου.  Ο 

μικρότερος αριθμός μαθητών, με τον οποίο δημιουργείται Φ.Τ., είναι ο 3 και μεγαλύτερος ο 

8. Μαθητές ευρύτερων περιοχών μπορούν να εγγράφονται στο ίδιο σχολείο, με τη σύμφωνη 

γνώμη των γονέων τους και των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, μετά από έγκριση του 

προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Γραφείου Εκπαίδευσης, ώστε να εξασφαλίζεται ικανός αριθμός 

μαθητών για την ίδρυση Φ.Τ..  Επίσης, μπορούν να ιδρύονται Φ.Τ. σε σχολικές μονάδες και 

να φοιτούν σε αυτά μαθητές των πλησιέστερων σχολείων, αφού εξασφαλιστεί έγκριση των 

γονέων τους. Για τη λειτουργία των Φ.Τ. απαιτείται απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, 

ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Στα Φ.Τ. διδάσκονται τα 

μαθήματα στα οποία ο Σύλλογος Διδασκόντων κρίνει ότι οι αλλόφωνοι μαθητές 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες γλωσσικές ή μαθησιακές. Στο Φ.Τ. παρέχεται υποστηρικτική 

διδασκαλία μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα, από τις οποίες οι 2 διατίθενται για μελέτη.  Η 

κατανομή των ωρών διδασκαλίας κατά μάθημα, οι ώρες λειτουργίας του Φ.Τ., καθώς και η 

χρήση του διδακτικού υλικού, καθορίζονται από τον Σχολικό Σύμβουλο σε συνεργασία με 

τον Σύλλογο Διδασκόντων.  

   Σε περίπτωση αδυναμίας δημιουργίας Τ.Υ./Φ.Τ. λόγω έλλειψης διδακτικού προσωπικού ή 

ανεπάρκειας της υλικοτεχνικής υποδομής της σχολικής μονάδας, ο Διευθυντής της σχολικής 

μονάδας υποβάλλει έκθεση στον Σχολικό Σύμβουλο, στην οποία επεξηγεί τους λόγους που 



77 
 

δεν επιτρέπουν την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει 

να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για δημιουργία  Τ.Υ. από τους Διευθυντές των 

σχολείων και τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους, εφόσον τους γνωστοποιηθεί το 

πρόβλημα μέσω των εκθέσεων. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η στέγαση της Τ.Υ. σε 

χώρο εκτός της σχολικής μονάδας (ΟΕΠΕΚ, 2011). 

  Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι το μάθημα των 

Μαθηματικών εντάσσεται προαιρετικά στις Τ.Υ. II, κατόπιν απόφαση του διδακτικού 

προσωπικού. Επιπλέον, οι ώρες διδασκαλίας των Μαθηματικών στην περίπτωση που αυτά 

διδάσκονται, είναι μόλις τέσσερις, δηλαδή πολύ λιγότερες από την υποχρεωτική διδασκαλία 

του μαθήματος των Ελληνικών που είναι δεκατέσσερις. Ακόμα στα Φ.Τ. οι διδάσκοντες είναι 

εκείνοι που αποφασίζουν για τα μαθήματα που θα διδαχτούν οι μαθητές, ανάλογα με τις 

ανάγκες τους. Αυτά δείχνουν ότι δεν είναι πρωτίστης σημασίας από την ελληνική 

εκπαιδευτική κοινότητα η μάθηση των Μαθηματικών στους μαθητές που έχουν διαφορετική 

μητρική γλώσσα από την ελληνική. 

   Δεδομένου ότι η εργασία μου πραγματοποιήθηκε σε Λύκειο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 

όπου οι περισσότεροι κάτοικοι, συνεπώς και μαθητές, είναι διαφορετικής καταγωγής, θα 

προσπαθήσω να διερευνήσω τις δι-ατομοκές και ενδο-ατομικές διαφορές που παρουσιάζουν 

οι μαθητές αυτοί και οι καθηγητές τους των Μαθηματικών ως προς τη γλώσσα προτίμησής 

τους για τα σχολικά Μαθηματικά. 

2.3 Μεθοδολογία 

   Η ολοένα και περισσότερο αυξανόμενη ανομοιογένεια ως προς την ιδεολογία, την 

κουλτούρα, τις πεποιθήσεις, τη γλώσσα που μεταφέρουν οι πληθυσμοί που 

μετακινούνται σε διάφορες χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, 

έχει ως συνέπεια τη διάχυση αυτών των νέων πολιτισμών και στα σχολεία. Ως εκ 

τούτου ήταν αναγκαίο η έρευνα αυτή να εμπεριέχει  εθνογραφικά χαρακτηριστικά. 

Οι εθνογραφικοί σχεδιασμοί είναι ποιοτικές ερευνητικές διαδικασίες για την 

περιγραφή, την ανάλυση και την ερμηνεία των κοινών σχημάτων συμπεριφοράς, 

πεποιθήσεων και γλώσσας σε μια ομάδα με κοινή κουλτούρα, τα οποία 

αναπτύσσονται με το πέρασμα του χρόνου. Κεντρική θέση στον ορισμό αυτό 

κατέχει η κουλτούρα. Μια κουλτούρα είναι «όλα όσα σχετίζονται με τις 

συμπεριφορές και τις πεποιθήσεις των ανθρώπων» (LeCompte, Preissle & Tesch, 

1993,όπως αναφ. στο Creswell, 2011). Ο τύπος αυτής της έρευνας είναι 

κατάλληλος για την παρατήρηση της ετερογλωσσίας και των στάσεων και 

πεποιθήσεων των εμπλεκομένων  ατόμων σε αυτήν, διότι εστιάζει ακριβώς σε αυτά 

τα χαρακτηριστικά. Οι τεχνικές που ακολούθησα προσεγγίζουν εκείνες που 

ακολουθεί ένας εθνογράφος, δηλαδή αφιέρωσα σημαντικό χρόνο «επιτόπου» 

παίρνοντας συνεντεύξεις και παρατηρώντας την ομάδα προκειμένου να κατανοήσω 

τις κοινές συμπεριφορές, πεποιθήσεις και τη γλώσσα της κουλτούρας της. 

2.4  Ερευνητικά ερωτήματα 

   Το κεντρικό ερώτημα της παρούσας μελέτης είναι: 

Πώς αποτυπώνονται οι διαφορετικοί λόγοι (ή η ετερογλωσσία) στη διδασκαλία των 

Μαθηματικών στη σχολική τάξη Λυκείου της κεντρικής Θεσσαλονίκης; 

   Τα υποερωτήματα που συνοδεύουν το κεντρικό ερώτημα είναι : 
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Πώς περιγράφουν τους διαφορετικούς λόγους (ή την ετερογλωσσία) στα Μαθηματικά οι 

μαθητές; 

Πώς περιγράφουν τους διαφορετικούς λόγους (ή την ετερογλωσσία) στα Μαθηματικά οι 

καθηγητές των Μαθηματικών; 

Πώς οι διαφορετικοί λόγοι επηρεάζουν τη μάθηση και τη διδασκαλία των Μαθηματικών στη 

σχολική τάξη; 

2.5 Συλλογή δεδομένων 

   Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε Λύκειο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 

το οποίο βρίσκεται σε γειτονιά όπου κατοικούν μετανάστες πρώτης, δεύτερης και 

τρίτης γενιάς, από διάφορες χώρες όπως η Νιγηρία, η Αλβανία, η Αρμενία, η 

Γεωργία, η Πολωνία, η Ρωσία και η Τουρκία. Ανάμεσα στους μαθητές των 

παραπάνω εθνικοτήτων υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό Ελλήνων. Το σχολείο 

παρότι έχει μεγάλο ποσοστό αλλοδαπών μαθητών, δεν έχει χαρακτηριστεί ως 

σχολείο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
8
. Έτσι, λειτουργεί όπως τα υπόλοιπα γενικά 

Λύκεια της χώρας με την ελληνική γλώσσα να είναι η μοναδική που 

χρησιμοποιείται στην τάξη, όπως προβλέπουν οι απαιτήσεις της ελληνικής 

γλωσσικής πολιτικής. Οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων του σχολείου, 

συμπεριλαμβανομένων  και των Μαθηματικών, είναι Έλληνες και η γλώσσα που 

χρησιμοποιούν για τη διδασκαλία είναι η ελληνική. 

   Το Δεκέμβριο του σχολικού έτους 2016-2017 επισκέφτηκα δύο τμήματα της Α΄ 

τάξης του σχολείου, και μέσω παρατήρησης, βιντεοσκόπησης, μαγνητοφώνησης, 

ενεργής συμμετοχής στο μάθημα και κλινικών συνεντεύξεων  που πήρα από 

μαθητές και τους καθηγητές των Μαθηματικών, διεξήγαγα την παρούσα μελέτη.  

2.6 Κανόνες δεοντολογίας 

   Δύο φορές την εβδομάδα, για δύο εβδομάδες, ύστερα από συνεννόηση με τον διευθυντή 

του σχολείου, τους συναδέλφους των Μαθηματικών που δίδασκαν στα δύο τμήματα που 

μελέτησα και τους γονείς των μαθητών, επισκεπτόμουν τις τάξεις κατά τις ώρες που είχαν 

Άλγεβρα, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμά τους. Οι μαθητές, οι γονείς τους, οι 

καθηγητές, ο διευθυντής του σχολείου και ο σχολικός σύμβουλος είχαν ενημερωθεί από 

εμένα για τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας και τους στόχους. Τους εξήγησα προφορικά και 

γραπτά το σκοπό και τους στόχους της έρευνας, τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσω 

τα αποτελέσματα της μελέτης, τους εγγυήθηκα την ανωνυμία των μαθητών και πως δεν 

υπάρχει κανένα οικονομικό κίνητρο για τη διεξαγωγή της μελέτης αυτής. Επίσης τους τόνισα 

πως έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν να συμμετάσχουν στην έρευνα, καθώς και να 

αποσυρθούν από αυτήν οποιαδήποτε στιγμή. Ήξεραν ότι θα βιντεοσκοπηθούν στην τάξη, 

χωρίς όμως να φαίνονται τα πρόσωπα των μαθητών κι επίσης γνώριζαν ότι η συνέντευξη θα 

μαγνητοφωνείται. Τα ονόματα που χρησιμοποίησα για τους μαθητές προτίμησα να μην είναι 

τα πραγματικά τους, αν και όπως εκείνοι μου είπαν δεν τους ενοχλούσε αυτό. Μάλιστα οι 

γονείς των μαθητών ήρθαν προσωπικά σε μένα και υπέγραψαν ότι επιτρέπουν στο παιδί τους 

να συμμετέχει στη διαδικασία της έρευνας. Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί επίσης μου είπαν 

                                                           
8 Η διαπολιτισμική τάξη είναι μια τάξη ανοιχτή στην κοινωνία, όπου εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενοι προέρχονται 

από διαφορετικό κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον, έχουν διαφορετική οπτική γωνία για την πραγματικότητα, 

άρα την ερμηνεύουν και διαφορετικά, συνεπώς είναι διαφορετικές και οι εκτιμήσεις τους (Bernstein, 1989; Baker, 

2001, όπως αναφ. στο Μπεζάτη, 2008). Τα βιώματα, οι εμπειρίες των εκπαιδευομένων μπορούν να υιοθετηθούν 

και να ενσωματωθούν κατάλληλα στη διδακτέα ύλη και να την εμπλουτίσουν. 
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ότι δεν είχαν κάποιο πρόβλημα αν έβαζα τα πραγματικά τους ονόματα, αλλά παρόλα αυτά 

προτίμησα να βάλω φανταστικά και για αυτούς. Την εβδομάδα που παρακολουθούσα χωρίς 

να συμμετέχω στη διδακτική διαδικασία, προσπάθησα ώστε η παρουσία μου να είναι όσο το 

δυνατό πιο διακριτική, παρόλο που οι μαθητές με θεωρούσαν οικείο πρόσωπο και ένιωθαν 

άνετα απέναντί μου, καθώς εργάζομαι στο σχολείο αυτό. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 

καθόμουν στο πίσω μέρος της τάξης, αλλά έκανα και μερικές βόλτες ανάμεσα στα θρανία για 

να παρατηρώ από κοντά τον τρόπο που επικοινωνούσαν μεταξύ τους οι μαθητές. Επίσης, είχα 

τοποθετήσει δύο κάμερες στην αίθουσα, μία στο ταβάνι, για να καταγράφει αυτά που 

έγραφαν οι μαθητές, και μία στο πίσω μέρος τη αίθουσας, για να καταγράφει τις συνομιλίες 

τους. Τέλος, επέλεξα να μη βάλω την κάμερα μπροστά στην έδρα του καθηγητή για να μην 

φαίνονται τα πρόσωπα των μαθητών. 

2.7 Περιορισμοί της έρευνας 

 Η μελέτη μου πραγματοποιήθηκε στα μέσα της σχολικής χρονιάς χωρίς να αντιμετωπίσω 

ιδιαίτερες δυσκολίες. Ένας από τους λόγους ήταν ότι το περιβάλλον που επέλεξα να 

μελετήσω ήταν ο χώρος εργασίας μου και δεν ήταν δύσκολη η διαδικασία της αδειοδότησης 

λόγω της οικειότητάς μου με τους συναδέλφους, τους μαθητές και τους γονείς τους. Παρόλα 

αυτά δεν ήταν δυνατό να απασχολήσω επιπλέον διδακτικές ώρες από τους συναδέλφους και 

τα παιδιά λόγω της μεγάλης τάξης (Α΄ λυκείου) και της ύλης του μαθήματος που θα πρέπει 

να καλυφθεί μέσα στη σχολική χρονιά και επιπλέον λόγω των διαγωνισμάτων που είχαν 

προτεραιότητα δεδομένης της λήξης του τρέχοντος τετραμήνου. Έτσι, ο χρόνος ήταν 

περιορισμένος, αλλά και τα τμήματα τα οποία παρατήρησα, διότι το θέμα της ύλης ήταν πιο 

έντονο στις μεγαλύτερες τάξεις. Θα ήταν προτιμότερο να έκανα τη μελέτη σε περισσότερα 

τμήματα, αλλά δε μου επέτρεπαν οι εκπαιδευτικοί λόγω της ύλης που έπρεπε να καλύψουν 

και δεν είχαν περιθώρια, όπως μου είπαν, για πειραματισμούς. Οι συνεντεύξεις επίσης δεν 

έγιναν σε όλους τους μαθητές γιατί έκρινα προσωπικά ότι οι τρεις περιπτώσεις ήταν 

χαρακτηριστικές. Συνολικά πήρα συνέντευξη από 18 μαθητές, όμως στην παρούσα εργασία 

θα παρουσιάσω τις τρεις από αυτές εξ αιτίας της διαφορετικότητας των απαντήσεων. Φυσικά 

ο κάθε μαθητής έχει τις δικές του ξεχωριστές πεποιθήσεις, αλλά αυτές οι τρεις θεωρώ πως 

ήταν οι πιο ενδιαφέρουσες λόγω της ποικιλίας των απόψεων των μαθητών ως προς το θέμα 

της γλώσσας στη διδασκαλία των Μαθηματικών.  

 Την πρώτη εβδομάδα, παρατηρούσα καταγράφοντας τα όσα συνέβαιναν μέσα στην τάξη των 

Μαθηματικών από την πλευρά των μαθητών και των καθηγητών. Την επόμενη  εβδομάδα 

συμμετείχα στη διαδικασία του μαθήματος  αναλαμβάνοντας και εγώ η ίδια το ρόλο του 

διδάσκοντα μαζί με το συνάδελφο και συμμετέχοντας στις ομάδες εργασίας των μαθητών 

μέσα στην τάξη. Στο τέλος του σχολικού ωραρίου, πήρα ατομικές συνεντεύξεις από μαθητές 

οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία της παρατήρησης και τους καθηγητές των 

Μαθηματικών, οι οποίοι έδειξαν ενδιαφέρον για τη μελέτη μου και προσφέρθηκαν να πουν 

τις απόψεις τους για το ζήτημα της γλωσσικής ποικιλίας στο σχολείο τους.  

   Το πρώτο τμήμα που συμμετείχε στην έρευνα και το οποίο θα ονομάσω Α1, αποτελείται 

από 27 μαθητές εκ των οποίων οι ντόπιοι Έλληνες είναι μόνο τρεις. Οι περισσότεροι είναι 

παιδιά μεταναστών από την Αλβανία, τη Ρωσία, τη Γεωργία,  την Πολωνία και τη Νιγηρία, οι 

οποίοι έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα επαρκώς, αλλά μιλούν 

και τη μητρική τους γλώσσα στον ίδιο ή και σε μεγαλύτερο βαθμό επάρκειας. Το δεύτερο 

τμήμα, το οποίο θα ονομάσω Α2, έχει 27 μαθητές, από τους οποίους οι 4 είναι ντόπιοι 

Έλληνες, κάποιοι είναι μετανάστες δεύτερης γενιάς από την Αλβανία και τη Γεωργία, ενώ 

μερικοί από αυτούς είναι παιδιά μεταναστών που μόλις πριν μερικούς μήνες είχαν έρθει στην 
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Ελλάδα από τη Ρωσία, και τη Γεωργία. Οι μετανάστες μαθητές δεύτερης γενιάς δε 

δυσκολεύονταν να μιλήσουν ελληνικά ενώ οι τελευταίοι (αυτοί που ήρθαν πρόσφατα στην 

Ελλάδα) πάσχιζαν να συνεννοηθούν στη γλώσσα του σχολείου. 

2.8 Διαδικασία στις τάξεις 

   Τις δύο πρώτες ώρες σε κάθε τμήμα παρατηρούσα το μάθημα κρατώντας 

σημειώσεις, ενώ στις δύο τελευταίες ήμουν εγώ στο ρόλο του εκπαιδευτικού  στην 

τάξη. Τα μαθήματα και στα δύο τμήματα ήταν αυτά που είχε προγραμματιστεί  να 

διδαχτούν τα παιδιά ανεξάρτητα από την παρουσία μου. Οι έννοιες που 

πραγματεύονταν εκείνον τον καιρό ήταν οι εξισώσεις 1
ου

 και  2
ου

 βαθμού. 

 

2.8.1  Πρώτη μέρα  

   Στο Α1, η καθηγήτρια και οι μαθητές μιλούσαν αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα μέσα 

στην τάξη των Μαθηματικών. Όλες οι εκφράσεις – μαθηματικές και μη- ήταν στα ελληνικά. 

Ακόμα και μεταξύ τους οι μαθητές, πριν έρθει στην τάξη η καθηγήτρια, μιλούσαν μεταξύ 

τους, έλεγαν αστεία ή μάλωναν στα ελληνικά. Οι μαθητές κάθονταν ανά δύο στα θρανία και 

ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής τους. Στους τοίχους υπήρχαν μεγάλα χρωματιστά 

χαρτόνια με θεωρήματα και σχήματα από τη Γεωμετρία, καθώς και ζωγραφιές και στίχοι από 

ποιήματα ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας, στα ελληνικά, που τα είχαν φτιάξει οι μαθητές. 

Όταν ξεκίνησε το μάθημα κι αφού με σύστησε η συνάδελφος στους μαθητές, μου απεύθυναν 

χαιρετισμό στα ελληνικά. Το μάθημα πραγματευόταν τις εξισώσεις δευτέρου βαθμού και 

ήταν εισαγωγικό. Οι μαθητές είχαν βέβαια, διδαχτεί εξισώσεις σε προηγούμενες τάξεις, αλλά 

ήταν το πρώτο μάθημα αυτής της χρονιάς για τις δευτεροβάθμιες εξισώσεις. Η καθηγήτρια 

ξεκίνησε με μια μικρή επανάληψη της έννοιας της εξίσωσης ρωτώντας τους μαθητές τί 

γνωρίζουν για τις εξισώσεις γενικά. Οι μαθητές με τη σειρά τους απαντούσαν στα ελληνικά, 

και σιγά-σιγά αναπτύχθηκε μια αλληλεπίδραση μεταξύ τους για το τι είναι εξίσωση και πώς 

λύνεται. Κάποιος μαθητής μάλιστα, γεωργιανής καταγωγής, που είχε γεννηθεί στην Ελλάδα 

και μιλούσε με μεγάλη άνεση την ελληνική γλώσσα, ζήτησε να σηκωθεί στον πίνακα για να 

γράψει μια εξίσωση (εικ. 1, Παρ. III).  

 Εικ.1 

 Γενικά υπήρχε ένα κλίμα συλλογικό και καλής διάθεσης, όπου η γλώσσα στην 

οποία επικοινωνούσαν  όλοι ήταν η ελληνική και σε βαθμό επάρκειας τόσο καλό, 

που δεν ξεχώριζαν οι ντόπιοι Έλληνες μαθητές από εκείνους που είχαν γεννηθεί 

μεν στην Ελλάδα, αλλά ήταν παιδιά μεταναστών. Ως προς τον γραπτό λόγο, εκείνο 

που παρατήρησα ήταν πως όλοι οι μαθητές έγραφαν στα ελληνικά είτε αντέγραφαν 

από τον πίνακα, είτε έλυναν την άσκηση. Όταν η καθηγήτρια, εισάγοντάς τους στη 
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δευτεροβάθμια εξίσωση, έκανε αναφορές στις έννοιες «διακρίνουσα», «ρίζες 

εξίσωσης», «αδύνατη εξίσωση», «αόριστη εξίσωση», «διτετράγωνη εξίσωση», 

«παραγοντοποίηση τριωνύμου», οι μαθητές φάνηκε να είναι οικείοι με αυτές, αν 

και κάποιοι μαθητές, ένας από τη Γεωργία και δύο από την Αλβανία, οι οποίοι 

είχαν γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη και δεν έδειχναν να έχουν πρόβλημα με τη 

γλώσσα διδασκαλίας, αλλά μάλλον δεν είχαν κατανοήσει τις μαθηματικές έννοιες, 

ζήτησαν να τους εξηγήσει την διαφορά της «αδύνατης» από την  «αόριστη» 

εξίσωση. Αργότερα, η καθηγήτρια έδωσε στην τάξη μερικές εξισώσεις προς 

επίλυση γράφοντάς τες στον πίνακα. Ήταν οι εξής :  

 i) 2x
2
 - 5x + 3 = 0    ii) x

2
 - 6x + 9 = 0    iii) 3x

2
 + 4x + 2 = 0. 

   Οι μαθητές, άλλοι δουλεύοντας ατομικά κι άλλοι με τη βοήθεια του διπλανού 

τους, προσπάθησαν να τις λύσουν. Κάποιοι μαθητές, ο ένας Αλβανός και οι άλλοι 

τρεις Γεωργιανοί, που δεν ασχολήθηκαν με τη λύση της άσκησης, όταν τους 

ρώτησε η καθηγήτρια το λόγο, είπαν ότι δεν είχαν καταλάβει τι έπρεπε να κάνουν. 

Τότε, εκείνη, πλησιάζοντάς τους, τους θύμισε τον τύπο της διακρίνουσας, 

τονίζοντας τη λέξη «διακρίνουσα» και ότι κάθε φορά που βλέπουν εξίσωση 

δευτέρου βαθμού το μυαλό τους θα πρέπει να πηγαίνει σε αυτή τη λέξη και 

συνεπώς να βρίσκουν την τιμή της διακρίνουσας. Οι μαθητές αυτοί έκαναν κάποια 

βήματα επίλυσης, βρήκαν τη διακρίνουσα κι έπειτα ζητώντας από την καθηγήτρια 

να ελέγξει τις λύσεις τους, εκείνη τους παρότρυνε να συνεχίσουν και να βρουν τις 

λύσεις, εφόσον υπήρχαν (εικ.2). 

 

      Εικ.2 

Όταν σηκώθηκαν τρεις μαθητές για να λύσουν τις εξισώσεις στον πίνακα, ο ένας 

Έλληνας και οι άλλοι Γεωργιανοί, η γλώσσα που χρησιμοποιούσαν στον προφορικό 

αλλά και τον γραπτό λόγο, ήταν αποκλειστικά η ελληνική. Και οι υπόλοιποι 

μαθητές, όμως, που παρακολουθούσαν και αλληλεπιδρούσαν  με τους μαθητές του 

πίνακα, μιλούσαν ελληνικά. Αργότερα, η καθηγήτρια τους έδωσε δύο ακόμα 

ασκήσεις προς επίλυση, η μία από τις οποίες περιείχε και λέξεις εκτός από 

μαθηματικά σύμβολα όπως οι παραπάνω, στα ελληνικά, και η άλλη ήταν ένα 

λεκτικό πρόβλημα.  

Oι ασκήσεις αυτές ήταν: 

Να βρείτε τις τιμές του μ  R για τις οποίες η εξίσωση μx
2
 + 2x + μ = 0,  μ ≠ 0 έχει διπλή ρίζα. 
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Να βρείτε τις πλευρές ενός ορθογωνίου με περίμετρο 68cm και διαγώνιο 26cm. 

   Και πάλι, οι περισσότεροι μαθητές επιδόθηκαν ατομικά ή ανά δύο στην επίλυση των 

ασκήσεων χωρίς να δείχνουν ότι είχαν κάποιο πρόβλημα με την κατανόηση των κειμένων 

ως προς τις λέξεις στην ελληνική γλώσσα. Ορισμένοι, δεν ασχολήθηκαν καθόλου με την 

άσκηση, λέγοντας ότι δεν ήξεραν τι να κάνουν. Η καθηγήτρια τους ρώτησε αν κατάλαβαν τι 

τους ζητάει η άσκηση, και απάντησαν πως, ενώ δεν είχαν πρόβλημα με τη γλώσσα κι ότι 

κατανοούσαν τί έλεγε η άσκηση εντούτοις δεν ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν για να λύσουν την 

άσκηση. Όταν χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα, άκουσα τους μαθητές αυτούς να 

διαμαρτύρονται ότι «τα Μαθηματικά είναι δύσκολα» και ότι «δεν είναι για μένα αυτά…». 

Κατά το διάλειμμα και περιμένοντας να μπω στο επόμενο τμήμα, με τον επόμενο 

συνάδελφο των Μαθηματικών, άκουγα τους μαθητές του Α1 να μιλάνε ελληνικά, 

αλλά κάποιες φορές όταν συνομιλούσαν με συμμαθητές τους με την ίδια καταγωγή 

μιλούσαν και στη μητρική τους γλώσσα, για παράδειγμα στα ρώσικα, ή στα 

αρμένικα.  

   Στο Α2 η κατάσταση ήταν διαφορετική από το προηγούμενο τμήμα. Υπήρχαν 3 μαθητές 

που μόλις πριν λίγους μήνες εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα από τη Ρωσία και τη Γεωργία, 

και οι δύο από αυτούς έμεναν σε σπίτια συγγενών. Το κλίμα δεν ήταν το ίδιο ευχάριστο για 

όλους τους μαθητές, καθώς ήταν εμφανές ότι κάποιοι – οι παλαιότεροι- ήταν πιο ομιλητικοί 

και πιο άνετοι, μέσα και έξω από την τάξη, ενώ οι καινούριοι ήταν πιο συγκρατημένοι και 

σχεδόν αμίλητοι.  Οι καινούριοι, κάθονταν ανά δύο, όπως και οι υπόλοιποι μαθητές, αλλά  

είτε μαζί με τους νεοφερμένους επίσης ομοεθνείς τους, είτε με συμμαθητές τους της ίδιας 

καταγωγής. Οι μαθητές που είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα, μιλούσαν άπταιστα ελληνικά, ενώ 

οι καινούριοι δίσταζαν. Μιλούσαν με τους συμμαθητές τους περισσότερο στη μητρική τους 

γλώσσα και λίγες φορές στα ελληνικά. Και σε αυτή την αίθουσα υπήρχαν χρωματιστά 

χαρτόνια στους τοίχους με Γεωμετρικά σχήματα, θεωρήματα, ζωγραφιές και στίχους 

ποιημάτων που είχαν φτιάξει οι μαθητές, με τη διαφορά ότι ανάμεσά τους υπήρχαν και 

σχέδια που έφεραν τα ονόματα μαθητών στα ρώσικα. Ήταν τα ονόματα κάποιων από τους 

καινούριους μαθητές οι οποίοι υπέγραψαν τα σχέδιά τους στη μητρική τους γλώσσα. Όταν 

μπήκε στην τάξη ο καθηγητής, αφού μίλησε στα παιδιά για το σκοπό της παρουσίας μου και 

με χαιρέτησαν, όλοι στα ελληνικά, ξεκίνησε το μάθημα. Μόλις είχαν τελειώσει το κεφάλαιο 

των πραγματικών αριθμών και θα έμπαιναν στο κεφάλαιο των εξισώσεων και πιο 

συγκεκριμένα, στις εξισώσεις πρώτου βαθμού. Η γλώσσα διδασκαλίας ήταν η ελληνική και ο 

καθηγητής για να υπενθυμίσει στους μαθητές τις εξισώσεις που γνώριζαν από προηγούμενες 

τάξεις, άρχισε να γράφει μερικές στον πίνακα, αρχικά χωρίς να μιλάει. Έγραψε τις: 4x - 20 = 

x – 5 και |2x -1| = |x + 3|  και τότε οι μαθητές άρχισαν να λένε ότι είναι εξισώσεις, ανέφεραν 

την απόλυτη τιμή, και μέσα από έναν μακροσκελή διάλογο μαθητών και καθηγητή 

προσπαθούσαν να πουν πώς θα λύσουν την κάθε εξίσωση (Παρ. III). Όλοι μιλούσαν στα 

ελληνικά και χρησιμοποιούσαν με επιτυχία τους ελληνικούς μαθηματικούς όρους όπως, για 

παράδειγμα «αναγωγή ομοίων όρων», «συντελεστής του αγνώστου» και «ομόσημοι και 

ετερόσημοι». Κάποια στιγμή ο καθηγητής ζήτησε από μαθήτρια με αλβανική καταγωγή που 

γνώριζε καλά ελληνικά, να επαναλάβει αυτό που είπε. Οι καινούριοι μαθητές, οι οποίοι δε 

γνώριζαν καλά ελληνικά, δε μιλούσαν. Ο καθηγητής σήκωσε μια μαθήτρια που είχε γεννηθεί 

στην Ελλάδα από μετανάστες γονείς, να λύσει την πρώτη εξίσωση χωρίς να της πει τίποτα 

που θα τη βοηθούσε στην επίλυσή της. Καθώς η μαθήτρια έλυνε την άσκηση, οι καινούριοι 

έλεγχαν τις σημειώσεις τους. Οι υπόλοιποι μερικές φορές σχολίαζαν κάποιο λάθος που έκανε 

η μαθήτρια στον πίνακα, ή της έλεγαν ότι τα πάει καλά και την παρότρυναν να συνεχίσει, 
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πάντα στα ελληνικά. Με παρόμοιο τρόπο λύθηκε στον πίνακα και η δεύτερη εξίσωση από 

έναν Έλληνα μαθητή. Ο καθηγητής ζήτησε από τους μαθητές να δώσουν έναν γενικό κανόνα, 

σύμφωνα με όσα γνώριζαν για την επίλυση των εξισώσεων πρώτου βαθμού. Κάποιοι μαθητές 

(από τους παλιούς) σήκωσαν χέρι και το λόγο πήρε ένας μαθητής με αλβανική καταγωγή ο 

οποίος μιλούσε πολύ καλά ελληνικά. Ο καθηγητής σημείωνε στον πίνακα. Οι υπόλοιποι 

μαθητές έγραφαν. Όταν χρειάστηκε να σβήσει τον πίνακα για να γράψει τους κανόνες, δύο 

από τους καινούριους μαθητές μιλώντας στη μητρική τους και μετά με χειρονομίες και με 

χρήση λιγοστών ελληνικών είπαν να μην τα σβήσει.  Στη συνέχεια, ο καθηγητής  ρώτησε 

τους μαθητές αν θυμούνται τις κλασματικές εξισώσεις γράφοντας στον πίνακα την :  

 .  

   Τότε ξεκίνησε ένας διάλογος μεταξύ μαθητών και καθηγητή με έντονη την αλληλεπίδραση, 

κυρίως μεταξύ των μαθητών, οι οποίοι μιλούσαν για «παρανομαστή», «παραγοντοποίηση», 

«περιορισμούς», «συνθήκες», «πεδίο ορισμού», «πρέπει», «απαλοιφή». Οι μαθητές που είχαν 

έρθει πρόσφατα στην Ελλάδα, δε μιλούσαν. Κάποιοι από αυτούς κοιτούσαν τον πίνακα και 

το τετράδιό τους και σημείωναν. Ο καθηγητής έγραψε στον πίνακα τα στάδια που πρέπει να 

ακολουθήσουν οι μαθητές για την επίλυση της εξίσωσης και τους έδωσε χρόνο να τη λύσουν 

δουλεύοντας ατομικά ή ομαδικά. Όταν οι πρώτοι μαθητές τελείωσαν με την άσκηση, 

ζήτησαν από τον καθηγητή να τους την ελέγξει. Κάποιοι δούλεψαν ατομικά και άλλοι ανά 

δύο ή και ανά τέσσερις. Οι νεοφερμένοι μαθητές, συνήθως δούλευαν ανά δύο ή ανά τρεις και 

κουβέντιαζαν μεταξύ τους χαμηλόφωνα στη μητρική τους γλώσσα. Τελικά σηκώθηκε ένας 

μαθητής στον πίνακα αλβανικής καταγωγής που μιλούσε καλά ελληνικά και με τη βοήθεια 

του καθηγητή έλυσε την εξίσωση. Κατά τη διάρκεια της επίλυσης, ο καθηγητής σχολίαζε 

κάθε βήμα και δίπλα από τη λύση, πάνω στον πίνακα, σημείωνε κάποιες λέξεις-κλειδιά, 

όπως: «παραγοντοποίηση παρανομαστών», «απαλοιφή παρονομαστών», «απαλοιφή 

παρενθέσεων», «γνωστοί-άγνωστοι», «αναγωγή ομοίων όρων» και «συντελεστής αγνώστου». 

Τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικές αυτές οι λέξεις-κλειδιά και ότι θα πρέπει να μάθουν να τα 

«κάνουν και να τα λένε». Έπειτα πλησίασε τους καινούριους μαθητές και τους είπε: «Θα τα 

μάθετε με τον καιρό». Αυτοί κούνησαν συγκαταβατικά το κεφάλι. Έπειτα, έγραψε μερικές 

εξισώσεις στον πίνακα προς λύση για το σπίτι και μετά χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα. 

Στο διάλειμμα, παρατήρησα οι καινούριοι μαθητές που ήταν σιωπηλοί μέσα στην τάξη, όταν 

βγήκαν μιλούσαν δυνατά και πιο πολύ στην μητρική τους γλώσσα, όταν μιλούσαν μεταξύ 

τους. Όταν όμως μιλούσαν με μαθητές με διαφορετική καταγωγή, μιλούσαν στα ελληνικά, 

αλλά όχι με ιδιαίτερη ευκολία.  

2.8.2  Δεύτερη μέρα 

   Την επόμενη μέρα που επισκέφτηκα το Α1, η εικόνα της τάξης δε διέφερε από την 

προηγούμενη μέρα. Η κυρίαρχη γλώσσα τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο 

ήταν η ελληνική. Η καθηγήτρια αφού σήκωσε μερικούς μαθητές στον πίνακα για να λύσουν 

τις ασκήσεις που είχαν στο σπίτι από την προηγούμενη φορά, τους έδωσε μια άσκηση με 

παραμετρική εξίσωση:  

Αν η εξίσωση  έχει ρίζα το -2 ,  να βρεθεί ο λ.  

   Ένας μαθητής πολωνικής καταγωγής ρώτησε: «τι είναι παραμετρική εξίσωση;» και οι 

συμμαθητές του προσπαθούσαν να του εξηγήσουν. Του έδιναν παραδείγματα, προσπαθούσαν 

να του το εξηγήσουν με κανόνα, ενώ ο διπλανός του τού έδειχνε τις σημειώσεις του 

2

1 3 5

2x 3 3x 2x x
 

 

   2 2 2λ 2λ 2 x 4λ 7 x 2λ 0     
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τετραδίου του και του εξηγούσε. Τελικά η καθηγήτρια εξήγησε  με απλά λόγια, για να γίνει 

κατανοητή από όλους, όπως είπε, ότι η διαφορά της παραμετρικής εξίσωσης από την εξίσωση 

που δεν περιέχει παραμέτρους είναι ότι η παραμετρική δεν είναι μία εξίσωση αλλά μια ομάδα 

εξισώσεων, δηλαδή πολλές εξισώσεις που υπακούν σε κάποιους κανόνες και τους 

παρακίνησε να προσπαθήσουν να λύσουν την εξίσωση. Μάλιστα σήκωσε μια μαθήτρια 

Ελληνίδα στον πίνακα για να γράφει και να βλέπουν και οι υπόλοιποι. Η άσκηση λύθηκε και 

μια μαθήτρια νιγηριανής καταγωγής ρώτησε αν η παράμετρος πρέπει να συμβολίζεται πάντα 

με ελληνικό γράμμα, ενώ η μεταβλητή με λατινικό. Ύστερα από την απάντηση της 

καθηγήτριας, η ίδια μαθήτρια συνέχισε: «Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε όποιο γράμμα 

θέλουμε; Ακόμα κι από τη δικιά μας γλώσσα;» H καθηγήτρια της εξήγησε πως το σωστό 

είναι να καταλαβαίνουμε όλοι στην τάξη τί γράφουμε και τί λέμε γι αυτό χρησιμοποιούμε την 

ίδια γλώσσα που είναι η ελληνική. Μετά, τους έγραψε κι άλλες ασκήσεις στον πίνακα για να 

τις λύσουν στην τάξη:  

1. Έστω η εξίσωση  (1). Για ποιες τιμές του λ 

i. Είναι αδύνατη στο R 

ii. Έχει άνισες ρίζες στο R 

iii. Έχει δύο ίσες ρίζες στο R. 

 

2. Ποιο είναι το κ, όταν η εξίσωση κx
2
 - 4x - 35 = 0 έχει άθροισμα ριζών ίσο με 1; 

   Οι μαθητές αρχικά δούλευαν ατομικά, αλλά στη συνέχεια συμβουλεύονταν και τους 

συμμαθητές τους κουβεντιάζοντας και σχολιάζοντας τα αποτελέσματά τους χαμηλόφωνα, 

αλλά πάντα στα ελληνικά. Όποιοι δυσκολεύονταν να λύσουν την άσκηση, ζητούσαν βοήθεια 

από τους συμμαθητές τους ή την καθηγήτρια, η οποία τους εξηγούσε τον τρόπο που έπρεπε 

να εργαστούν. Όλοι οι διάλογοι ήταν σε άπταιστα ελληνικά. Μια μαθήτρια αλβανικής 

καταγωγής σηκώθηκε να λύσει την πρώτη άσκηση στον πίνακα κι ένας Έλληνας μαθητής τη 

δεύτερη. Παρατηρήθηκε μια έντονη αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών που δεν είχαν 

λύσει τις ασκήσεις και εκείνων που ήταν στον πίνακα. Οι πρώτοι ζητούσαν εξηγήσεις και οι 

δεύτεροι, ενώ έγραφαν, σχολίαζαν και εξηγούσαν την κάθε κίνησή τους. Μερικές φορές για 

να δηλώσουν την ικανοποίησή τους οι μαθητές για την λύση των ασκήσεων εκφράζονταν και 

στα αγγλικά με λέξεις όπως: «great!»,  «perfect!» ή «yes!».  Στο τέλος της ώρας η 

καθηγήτρια μοίρασε στα παιδιά φυλλάδια με εργασίες για το σπίτι και τους υπενθύμισε ότι 

την επόμενη φορά θα συμμετέχω κι εγώ στο μάθημά τους.  

   Στο Α2, το επόμενο μάθημα είχε να κάνει κι εδώ με τις παραμετρικές εξισώσεις, όμως 

πρώτου βαθμού. Ο καθηγητής μπαίνοντας στην τάξη και καλημερίζοντάς μας, ρώτησε αν 

είχε ξανακούσει κανείς την λέξη «παράμετρο». Κάποιοι είπαν ότι κάτι τους θύμιζε, ενώ άλλοι 

δεν είπαν τίποτα. Οι καινούριοι μαθητές έδειχναν απορημένοι. Τότε ο καθηγητής αφού 

πρώτα αφιέρωσε δέκα λεπτά για να τους εξηγήσει τί είναι η παράμετρος και πού 

χρησιμοποιούμε αυτό τον όρο, τους ζήτησε να τα γράψουν στο τετράδιό τους. Μιλούσε αργά, 

δυνατά και καθαρά για να προλαβαίνουν όλοι να τον ακούν και να γράφουν. Ύστερα έγραψε 

μία εξίσωση στον πίνακα : (λ
2
 - 1)x - λ + 1 = 0, λ  R. Ρώτησε αν βλέπουν παράμετρο και 

πώς την ξεχωρίζουμε από τη μεταβλητή. Οι μαθητές δίστασαν να απαντήσουν στο δεύτερο 

ερώτημα, κι έτσι τους εξήγησε ο καθηγητής. Και πάλι η γλώσσα που χρησιμοποιούσαν ήταν 

η ελληνική αποκλειστικά, όμως ο καθηγητής κάθε φορά που μιλούσε για μια καινούρια 

2λx 5x 10 0  
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έννοια ή που ήθελε να υπενθυμίσει κάποιες παλαιότερες έννοιες στα παιδιά, τους μιλούσε 

αργά και επαναλάμβανε όσες φορές χρειαζόταν ώστε να γίνει κατανοητός από όλους, με 

ιδιαίτερη εστίαση στους νεοφερμένους μαθητές. Ζήτησε στη συνέχεια, να διερευνήσουν την 

εξίσωση, εξηγώντας τι σημαίνει «διερεύνηση», αλλά αυτή τη φορά τους ζήτησε να εργαστεί 

ο καθένας ατομικά. Καθώς οι μαθητές προσπαθούσαν να λύσουν την άσκηση, ο καθηγητής 

περνούσε από τα θρανία και τους μιλούσε χαμηλόφωνα, ενθαρρύνοντάς τους να συνεχίσουν 

ή βοηθώντας όπου υπήρχε ανάγκη. Πιο πολύ στάθηκε στους καινούριους μαθητές και τους 

ρώτησε: «Καταλαβαίνετε ή τα λέω γρήγορα;». Oι μαθητές χαμογέλασαν και ο καθηγητής 

κάθισε κοντά τους, έλεγξε αυτά που είχαν γράψει, τους ενθάρρυνε να συνεχίσουν και ότι τους 

επέτρεπε να μιλήσουν μεταξύ τους στη μητρική τους γλώσσα. Οι μαθητές συνέχισαν να 

δουλεύουν ανά δύο και μετά από λίγα λεπτά ο ένας από αυτούς, γεωργιανός, σήκωσε το χέρι 

για να καλέσει τον καθηγητή να ελέγξει την άσκηση. Ο καθηγητής του ζήτησε να σηκωθεί να 

τη λύσει στον πίνακα. Αρχικά ο μαθητής δίστασε, αλλά με την παρότρυνση και των 

υπολοίπων συμμαθητών του, τελικά σηκώθηκε. Ξεκίνησε να λύνει την άσκηση και όταν 

έφτασε στο σημείο όπου έπρεπε να κάνει παραγοντοποίηση (λ
2
 - 1)x = λ – 1 , την έκανε 

λέγοντας, αντί για τη λέξη «παραγοντοποίηση» ότι «κάνω πολλαπλασιασμό». Ο καθηγητής 

τον ρώτησε να του εξηγήσει και ο μαθητής επανέλαβε την  ίδια φράση. Μερικοί συμμαθητές 

αντέδρασαν ότι κάνει λάθος την άσκηση μόλις άκουσαν την λέξη «πολλαπλασιασμός», αλλά 

ο καθηγητής επέμενε να συνεχίσει. Ένας άλλος συμμαθητής του, με την ίδια καταγωγή που 

γνώριζε όμως καλά ελληνικά, του είπε κάτι στη μητρική τους γλώσσα. Ο καθηγητής δεν 

σχολίασε.  Έπειτα, ο μαθητής έλυσε την άσκηση, γράφοντας τελικά :    

 

  
   

          
 

 

   
 

 

                                                                 λ ≠ -1 , λ ≠ 1,        

                                

                                                                 λ = -1, 0 = -2  

                                                                 λ = 1,  0 = 0 .  (εικ.3) 

 Εικ.3 

 

Ο καθηγητής τον επιβράβευσε για τις μαθηματικές του ικανότητες και του είπε ότι με τον 

καιρό θα μάθει καλά τα ελληνικά και θα μπορεί να εκφράζεται προφορικά και γραπτά όπως 

και οι υπόλοιποι συμμαθητές του. Του τόνισε πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να 

εκφραζόμαστε στα Μαθηματικά όχι μόνο με αριθμούς και σύμβολα, αλλά και με λέξεις, για 
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να είναι ο λόγος μας πιο κατανοητός. «Γι αυτό», είπε, «είναι καλό να μάθετε καλά την 

γλώσσα, αλλά αυτό θα γίνει ούτως ή άλλος με τον καιρό».  Τέλος, τους έδωσε ασκήσεις για 

το σπίτι από το σχολικό βιβλίο και βγήκαμε για διάλειμμα.   

 

2.8.3  Τρίτη μέρα 

   Την επόμενη εβδομάδα, στο τρίτο και τέταρτο μάθημα, είχα κι εγώ ενεργή συμμετοχή στην 

τάξη. Την πρώτη ώρα που μπήκα στο Α1, μαζί με τη συνάδελφο, τα παιδιά με υποδέχτηκαν 

με ενθουσιασμό. Ξεκίνησα λοιπόν να κάνω μάθημα από το σημείο που είχαν σταματήσει την 

προηγούμενη εβδομάδα, τις εξισώσεις δευτέρου βαθμού. Θέλοντας να καταγράψω την 

ικανότητά τους στη μαθηματική επικοινωνία, τους ρώτησα αν μπορούσαν να  περιγράψουν 

και να εξηγήσουν τί είναι εξίσωση, τί είναι δευτέρου βαθμού εξίσωση, πότε αυτή έχει ρίζες 

και τί εννοούμε όταν λέμε ότι μια εξίσωση «έχει ρίζα». Πολλοί μαθητές είπαν ότι «εξίσωση» 

είναι «ισότητα» επειδή «έχει το ίσον», και «δευτέρου βαθμού» η εξίσωση που «έχει το δύο 

στον εκθέτη, γιατί το «δευτέρου βαθμού» σε παραπέμπει στο δύο. Στην περίπτωση της 

«ρίζας» οι περισσότεροι μπερδεύτηκαν με την τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού. 

Αργότερα τους ρώτησα να μου πουν ποιά είναι η διαφορά της αριθμητικής παράστασης από 

την εξίσωση. Ένας μαθητής είπε ότι είναι το ίδιο. Μια μαθήτρια τον διόρθωσε ότι η 

παράσταση «δεν έχει ίσον», όμως ο πρώτος επέμενε ότι και η παράσταση έχει. Ακούστηκαν 

πολλές απόψεις αντικρουόμενες, αλλά στο τέλος ξεκαθαρίστηκε η διαφορά. Οι διάλογοι 

γίνονταν στα ελληνικά, με εξαίρεση σπάνιες περιπτώσεις, κατά τη συζήτηση μεταξύ των 

μαθητών, όπου ακούστηκαν δύο λέξεις της μητρικής τους γλώσσας οι οποίες δεν έμαθα τι 

σήμαιναν, καθώς όταν τους ρώτησα μου απάντησαν: «τίποτα, κυρία, αυτά είναι δικά μας». 

Αργότερα τους ζήτησα να μου πουν πώς λύνουμε μια εξίσωση δευτέρου βαθμού. Αρκετοί 

μαθητές σήκωσαν το χέρι τους και αφού απηύθυνα το λόγο σε μια μαθήτρια που είχε 

γεννηθεί στην Ελλάδα από γονείς Αλβανούς μετανάστες, είπε τα βήματα που ακολουθούμε 

για την επίλυσή της,  μιλώντας μόνο στα ελληνικά.  Μετά τους έγραψα μια άσκηση στον 

πίνακα και τους ζήτησα να την λύσουν:  

Αν ,  είναι οι ρίζες της εξίσωσης  να υπολογιστούν οι 

παραστάσεις:  

α)   β)   γ)   δ)   ε) . 

Τα παιδιά ξεκίνησαν να λύνουν την άσκηση, ζητώντας από εμένα ή τους συμμαθητές τους 

όποτε χρειάζονταν βοήθεια και η επικοινωνία γινόταν στην ελληνική γλώσσα. Έπειτα 

σηκώθηκε μια μαθήτρια με αλβανική καταγωγή, αλλά που είχε γεννηθεί στην Ελλάδα, στον 

πίνακα και την έλυσε. Κατά τη διάρκεια της λύσης της άσκησης στον πίνακα, οι μαθητές 

αλληλεπιδρούσαν κάνοντας ερωτήσεις στη μαθήτρια του πίνακα, άλλοτε σχετικές με την 

άσκηση και άλλοτε αστειευόμενοι, όλα όμως στην ελληνική γλώσσα. Η μαθήτρια στη λύση 

της άσκησης συμπεριλάμβανε όχι μόνο αριθμούς και σύμβολα, αλλά και λέξεις και φράσεις, 

όπως «επειδή γνωρίζουμε ότι…», «όμως», «επομένως», «άρα» και άλλες, γράφοντας 

ορθογραφημένα και χρησιμοποιώντας σωστά τη γραμματική και το συντακτικό της 

ελληνικής γλώσσας. (εικ.4). 

1x 2x
2x 6x 7 0  

1 2x x 1 2x x
1 2

1 1

x x
 2 2

1 2x x 3 3

1 2x x
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Εικ.4 

 Αργότερα τους μοίρασα φύλλα εργασίας και τους ζήτησα να εργαστούν κατά ομάδες των 

τριών ή των τεσσάρων ατόμων. Χωρίστηκαν από μόνοι τους ανά δύο θρανία, όπως κάθονταν, 

παρότι τους είπα ότι θα μπορούσαν, αν το επιθυμούσαν, να καθίσουν όπου και με όποιον 

επιθυμούσαν. Έτσι, οι ομάδες δεν ήταν ομοιογενείς ως προς τον τόπο καταγωγής των 

μαθητών, αλλά περιείχαν μαθητές από την Ελλάδα, την Ρωσία και την Αλβανία, για 

παράδειγμα. Το φύλλο εργασίας περιείχε, μεταξύ άλλων και μια ερώτηση όπου θα έπρεπε να 

αναπτύξουν οι μαθητές τις γνώσεις τους για κάποιες εκφράσεις όπως :  

«Τι σημαίνει ότι η εξίσωση   

 έχει δύο ρίζες άνισες, 

 έχει μία τουλάχιστον λύση,  

 έχει μία διπλή ρίζα,  

 δεν έχει πραγματικές ρίζες»; 

Σε αυτή την ερώτηση οι μαθητές δυσκολεύτηκαν στο δεύτερο υποερώτημα στη λέξη 

«τουλάχιστον» και μου είπαν ότι το μπέρδευαν με την έκφραση «το πολύ». Αφού 

προσπαθήσαμε να το ξεκαθαρίσουμε, συνέχισαν να συνεργάζονται για την εργασία τους. 

Καθώς επέβλεπα τι έκαναν και πώς εργάζονταν, παρατήρησα ότι μιλούσαν στα ελληνικά 

μεταξύ τους, αλλά διέκρινα και κάποιες λέξεις στο λόγο τους, από τη μητρική τους γλώσσα. 

Οι έννοιες όμως οι μαθηματικές ήταν στα ελληνικά, όπως για παράδειγμα η «διακρίνουσα», 

το «άθροισμα» και το «γινόμενο», η «εξίσωση». Οι λέξεις που χρησιμοποιούσαν από τη 

μητρική τους γλώσσα ήταν για να δώσουν εξηγήσεις ή να αιτιολογήσουν αυτό που έκαναν ή 

θα έπρεπε να κάνουν για τη λύση της άσκησης στους συμμαθητές της ομάδας τους.  

   Την επόμενη ώρα θα έκανα το μάθημα με το Α2. Όταν χτύπησε το κουδούνι και μπήκαμε 

στην τάξη, οι μαθητές, ο συνάδελφος κι εγώ, μας περίμενε μια έκπληξη. Στο γραφείο του 

καθηγητή υπήρχε μία τούρτα με κεράκια η οποία προοριζόταν για μία μαθήτρια που είχε 

έρθει πρόσφατα από την Γεωργία και μας παρακάλεσαν τα παιδιά, το συνάδελφο κι εμένα, να 

τους δώσουμε λίγα λεπτά από το μάθημα για να σβήσει τα κεράκια. Εμείς, δεν αρνηθήκαμε 

και τους επιτρέψαμε να της αφιερώσουν δέκα λεπτά για την τούρτα. Η μαθήτρια και οι 

συμμαθητές της ήταν πολύ χαρούμενοι και ξεκίνησαν να της λένε το γνωστό τραγούδι για να 

σβήσει τα κεράκια, στα ελληνικά. Αργότερα, το είπαν και στα αγγλικά και ύστερα μας 

ρώτησαν «να το πούμε και στα ρώσικα;». Φυσικά τους επιτρέψαμε και αφού το είπαν, 

έκοψαν την τούρτα, την μοίρασαν και για πέντε λεπτά είχαν ένα ευχάριστο διάλειμμα  μεταξύ 

τους. Η γλώσσα που χρησιμοποιούσαν ήταν κυρίως η ελληνική, αλλά πολλές φορές 

χρησιμοποιούσαν  λέξεις ή και ολόκληρες προτάσεις της μητρικής τους. Κυρίως αυτό 

συνέβαινε όταν απευθύνονταν στους καινούριους μαθητές οι οποίοι με τη σειρά τους 

απαντούσαν στη μητρική τους γλώσσα νιώθοντας εμφανώς πιο άνετοι. Στο διάστημα των 

2αx + βx + γ = 0, α 0
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δέκα λεπτών που συνέβαιναν όλα αυτά, από τα κεράκια μέχρι να φαγωθεί η τούρτα, οι 

μαθητές είχαν πολύ ευχάριστη διάθεση και μεταξύ τους μιλούσαν και έλεγαν αστεία τόσο 

στα ελληνικά όσο και στη μητρική τους γλώσσα. Μάλιστα, επειδή τους ρώτησα σε ποια 

γλώσσα μιλούσαν γιατί δεν τη γνώριζα, εξέφρασαν την επιθυμία να μου μάθουν κάτι από την 

«δική» τους γλώσσα και άρχισαν να μου μιλούν με ενθουσιασμό για αυτήν. Με ρώτησαν αν 

μπορούσαν να σηκωθούν στον πίνακα να γράψουν κάτι από τη γλώσσα τους και αφού τους 

άφησα, σηκώθηκαν κι άρχισαν να μου εξηγούν για το αλφάβητό τους, τους κανόνες της 

γραμματικής της γλώσσας τους και τη διαφορά με την ελληνική. Ήταν έντονος ο 

ενθουσιασμός τους και μιλούσαν με χαρά και νοσταλγία για τη γλώσσα τους, παρόλο που οι 

περισσότεροι είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα. Σχεδόν δέκα λεπτά της ώρας αφιερώσαμε στις 

αναφορές στις μητρικές τους γλώσσες , με αφορμή τα γενέθλια και ξεκινήσαμε το μάθημα με 

την υπόσχεση που μας απέσπασαν ότι θα τους αφιερώσουμε μια άλλη μέρα, περισσότερη 

ώρα και ίσως σε συνεργασία με φιλόλογο συνάδελφο για να παρουσιάσουμε τις ομοιότητες, 

τις διαφορές και τις ιδιαιτερότητες της κάθε γλώσσας. Το μάθημα λοιπόν ξεκίνησε και 

ζήτησα από τους μαθητές να περιγράψουν την εξίσωση πρώτου βαθμού, τα στάδια επίλυσής 

της καθώς και τί ονομάζουμε παραμετρική εξίσωση. Οι μαθητές που προθυμοποιήθηκαν να 

απαντήσουν ήταν εκείνοι που γνώριζαν καλά την ελληνική γλώσσα. Ξεκίνησε μία μαθήτρια 

να λέει στην τάξη για την πρωτοβάθμια εξίσωση, ενώ κάποιοι συμμαθητές της την διέκοπταν 

για να συμπληρώσουν κι εκείνοι τις δικές τους γνώσεις. Αναπτύχθηκε μεταξύ τους ένας 

διάλογος στα ελληνικά, ενώ οι μαθητές που δεν γνώριζαν καλά την ελληνική γλώσσα δε 

συμμετείχαν. Οι μαθητές που συμμετείχαν στη συζήτηση είχαν κατανοήσει τις μαθηματικές 

έννοιες της εξίσωσης, του βαθμού μιας εξίσωσης, του πεδίου ορισμού και του συνόλου τιμών 

μιας εξίσωσης. Επίσης γνώριζαν τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσουν για να λύσουν 

μια εξίσωση πρώτου βαθμού είτε αυτή είναι κλασματική είτε όχι και τέλος, εξήγησαν ότι η 

διαφορά της παραμετρικής εξίσωσης με την μη παραμετρική είναι ότι η παραμετρική 

πρόκειται για ένα πλήθος εξισώσεων και όχι για μια μόνο εξίσωση. Αργότερα τους έδωσα 

μια άσκηση να λύσουν και τους είπα ότι μπορούν να εργαστούν σε ομάδες των τριών ή 

τεσσάρων ατόμων, τις οποίες θα μπορούσαν να οργανώσουν όπως ήθελαν και με όποιους 

ήθελαν.  

 Δόθηκε λοιπόν, η άσκηση: Να επιλυθεί η εξίσωση . 

Τότε οι μαθητές που δεν μιλούσαν καλά ελληνικά έκαναν ομάδες μεταξύ τους ή με ομοεθνείς 

τους και άρχισαν να μιλάνε χαμηλόφωνα στη δική τους γλώσσα. Οι υπόλοιποι μοιράστηκαν 

ανά θρανία όπως κάθονταν και η επικοινωνία τους ήταν στα ελληνικά κυρίως. Καθώς 

περνούσα από τις ομάδες και παρατηρούσα πώς δούλευαν οι μαθητές, άκουσα μερικές 

εκφράσεις στη μητρική τους γλώσσα. Τη χρησιμοποιούσαν ενώ μιλούσαν στα ελληνικά, για 

να δώσουν εξηγήσεις στους συμμαθητές τους. Οι ορολογίες όμως και οι έννοιες όπως 

«εξίσωση», «περιορισμοί», «κλάσμα», ήταν στα ελληνικά.  

    

2.8.4  Τέταρτη μέρα 

   Την επόμενη μέρα που έκανα μάθημα με το Α1, ήθελα να παρατηρήσω τον τρόπο που οι  

μαθητές εργάζονται ομαδικά. Έτσι, τους ζήτησα να χωριστούν κατά βούληση σε ομάδες των 

τριών ή τεσσάρων ατόμων και τους μοίρασα φύλλα εργασίας με προβλήματα που αφορούσαν 

το μάθημα με τις εξισώσεις δευτέρου βαθμού.  

2

1 3 5

2x 3 3x 2x x
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1. Το πάτωμα του εργαστηρίου της πληροφορικής ενός σχολείου είναι σχήματος ορθογωνίου με 

διαστάσεις x  1 μέτρα και x μέτρα. α) Να γράψετε με τη βοήθεια του x την περίμετρο και 

το εμβαδόν του πατώματος.  β) Αν το εμβαδόν του πατώματος του εργαστηρίου είναι 90 

τετραγωνικά μέτρα, να βρείτε τις διαστάσεις του. 

 

2. α) Να λύσετε την εξίσωση:  x
2
- 3x- 4 0 (1). 

β) Δίνονται οι ομόσημοι αριθμοί α, β για τους οποίους ισχύει: 
2
- 3 -4

2
  0 . i) Να 

αποδείξετε ότι ο αριθμός 
 

 
 είναι λύση της εξίσωσης (1).  ii) Να αιτιολογήσετε γιατί ο α είναι 

τετραπλάσιος του β. 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες όπως εκείνοι επιθυμούσαν και επέλεξαν στην πλειοψηφία 

τους να είναι σε ομάδες ανά χώρα καταγωγής. Για παράδειγμα, οι πιο πολλές ομάδες 

αποτελούνταν από μαθητές που είχαν όλοι καταγωγή από την Αλβανία ή τη Γεωργία. Καθώς 

συνεργάζονταν για να λύσουν τα προβλήματα, περνώντας πάνω από τα θρανία τους, 

παρατήρησα ότι η γλώσσα που μιλούσαν ήταν κυρίως η ελληνική. Όμως αρκετές φορές 

χρησιμοποιούσαν και λέξεις της μητρικής τους γλώσσας προκειμένου να εξηγήσουν ή να 

αιτιολογήσουν κάτι στους συμμαθητές της ομάδας τους. Μάλιστα, μερικοί χρησιμοποιούσαν 

τη μητρική τους γλώσσα για να εξηγήσουν λέξεις από τα προβλήματα στους υπόλοιπους, 

όπως για παράδειγμα τη λέξη «εργαστήριο» και «τετραπλάσιος». Ακόμα και μερικά αστεία 

που έκαναν μεταξύ τους ήταν στη μητρική τους γλώσσα. Όταν τους πλησίαζα και τους 

ζητούσα να μου εξηγήσουν τον τρόπο που σκέπτονταν για να λύσουν το πρόβλημα, μιλούσαν 

αποκλειστικά στα ελληνικά, με ευκολία. Αλλά και όταν μεταξύ τους μιλούσαν 

χρησιμοποιώντας λέξεις της μητρικής τους γλώσσας, όταν αναφέρονταν σε μαθηματικές 

έννοιες και όρους, χρησιμοποιούσαν τις αντίστοιχες ελληνικές. Στο τέλος, όταν ζήτησα να 

σηκωθούν στον πίνακα και να λύσουν τα προβλήματα, η γλώσσα που χρησιμοποιούσαν ήταν 

η ελληνική, ακόμα και για να δώσουν εξηγήσεις ή να δικαιολογήσουν τη λύση τους στην 

υπόλοιπη τάξη. 

   Την επόμενη ώρα που μπήκα στο Α2, μοίρασα στα παιδιά φύλλα εργασίας και τους ζήτησα 

να εργαστούν ομαδικά, ανά τρία ή τέσσερα άτομα, όπως έγινε και με το Α1 την προηγούμενη 

ώρα. Χωρίστηκαν μόνοι τους σε ομάδες οι οποίες περιείχαν μαθητές υψηλής αλλά και 

χαμηλής επίδοσης. Τα φύλλα εργασίας είχαν λεκτικά προβλήματα όπως το παρακάτω: 

Δύο ποδηλάτες Α και Β φεύγουν ταυτόχρονα από δύο πόλεις Σ και Θ, οι οποίες απέχουν 195 

χιλιόμετρα και κατευθύνονται προς συνάντηση. Η ταχύτητα του Β είναι κατά 3 χιλιόμετρα 

μικρότερη των  της ταχύτητας του Α. Οι ποδηλάτες συναντήθηκαν μετά 6 ώρες από την 

αναχώρηση τους. Να υπολογιστούν οι ταχύτητες των ποδηλάτων, αν γνωρίζουμε, ότι ο Β 

σταμάτησε στην διαδρομή για μια ώρα. 

Μετά από αυτό το πρόβλημα, έξι μαθητές που είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα και γνώριζαν 

ελληνικά, είχαν απορίες για λέξεις του κειμένου που δεν ήξεραν τι σήμαιναν, όπως για 

παράδειγμα «ταυτόχρονα», «απέχουν», «κατευθύνονται», «προς συνάντηση», «αναχώρηση». 

Κάποιοι που γνώριζαν τη σημασία τους, τους έδιναν εξηγήσεις στη μητρική τους γλώσσα, κι 

έτσι προχωρούσαν παρακάτω. Οι μαθητές που δεν γνώριζαν καλά τα ελληνικά είχαν και 

άλλες απορίες, όπως τι σημαίνει «ποδηλάτες» «ταχύτητα» και «διαδρομή». Οι τελευταίοι, κι 

ενώ με είχαν ρωτήσει τις απορίες τους και τους εξήγησα, εξακολουθούσαν να μιλάνε μεταξύ 

τους στη μητρική τους γλώσσα και έδιναν εξηγήσεις ο ένας στον άλλον, προσπαθώντας να 

9

10
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λύσουν το πρόβλημα. Όλη την ώρα μιλούσαν στη δική τους γλώσσα και αφού τελικά έλυσαν 

την άσκηση τους ζήτησα να μας παρουσιάσουν τη λύση τους. Ζήτησα να σηκωθεί κάποιος 

από τους καινούριους στον πίνακα με τη δυνατότητα αν ήθελε, να μιλάει στη μητρική του 

γλώσσα και να μας εξηγεί αυτό που θέλει να μας πει κάποιος συμμαθητής του. Σηκώθηκε 

ένας από την ομάδα και ξεκίνησε να γράφει τη λύση προσπαθώντας να μιλήσει στα ελληνικά. 

Όμως δυσκολευόταν στην έκφραση και τον βοηθούσαν οι συμμαθητές του. Πολλές φορές 

χρησιμοποιούσε και χειρονομίες για να εξηγήσει αυτό που ήθελε να πει. Για παράδειγμα, 

όταν ήθελε να μιλήσει για τον ποδηλάτη, έκανε κυκλικές κινήσεις με τα χέρια του 

παριστάνοντας τις ρόδες, ενώ όταν ήθελε να πει για την ταχύτητα, κουνούσε τα χέρια του 

μπρος-πίσω γρήγορα, σα να έτρεχε. Εγώ ενθάρρυνα το μαθητή να χρησιμοποιήσει τη μητρική 

του γλώσσα και με τη βοήθεια των συμμαθητών του να εξηγήσει και στους υπόλοιπους αυτό 

που ήθελε να πει. Όμως εκείνος προσπαθούσε να μιλήσει μόνο στα ελληνικά, αν και 

δυσκολευόταν και χρησιμοποίησε λανθασμένες λέξεις όπως «ίσωση» αντί «εξίσωση» και 

«γρήγορα» αντί για «ταχύτητα». Το ίδιο έκαναν και οι υπόλοιποι συμμαθητές του που είχαν 

έρθει πρόσφατα στην Ελλάδα. Ήθελαν να μιλούν μόνο στα ελληνικά όταν παρουσίαζαν τη 

λύση και τις σκέψεις τους στην τάξη, τουλάχιστον όταν δε συζητούσαν μεταξύ τους. Επίσης, 

ακόμα και στις μεταξύ τους συζητήσεις, λέξεις όπως «εξίσωση», «κλάσμα», «άγνωστος» και 

«συντελεστής», ακούγονταν στην ελληνική γλώσσα. 

2.8.5 Αποτελέσματα παρατήρησης στην τάξη 

   Τα αποτελέσματα της παρατήρησης σε γενικές γραμμές έδειξαν ότι η γλώσσα που 

χρησιμοποιείται από τη μεριά τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών είναι και 

επιδιώκεται να είναι η ελληνική. Αυτή άλλωστε επιβάλλεται κι από τις οδηγίες του 

υπουργείου. Όμως ελάχιστες ήταν οι ερωτήσεις που έκαναν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος, γεγονός που συμφωνεί με την έρευνα (Smit, 2011). Οι μητρικές γλώσσες των 

μαθητών αναπόφευκτα ακούγονται στην τάξη, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με την έρευνα 

της  Moschovich (2009) για την εναλλαγή των γλωσσών (code switching), αλλά σε μικρό 

βαθμό και μόνο όταν είναι αναγκαίο για την διευκόλυνση των μαθητών. Άλλωστε, οι Meyer 

& Prediger (2011) έδειξαν πως οι μαθητές χρησιμοποιούν την επίσημη γλώσσα διδασκαλίας 

για να επικοινωνήσουν μαθηματικά, αλλά για να δώσουν εξηγήσεις πολλές φορές κάνουν 

χρήση της μητρικής τους. Το γεγονός ότι οι εξηγήσεις που δίνουν όταν μιλούν μεταξύ τους 

είναι στη μητρική τους γλώσσα, ενώ όταν καλούνται να παρουσιάσουν τη λύση της άσκησης 

χρησιμοποιούν την ελληνική, δηλώνει ότι η ελληνική είναι η γλώσσα που θεωρούν ότι είναι η 

αποδεκτή για τη διδασκαλία. 

  Οι εκπαιδευτικοί δείχνουν να έχουν κατανόηση στην ανάγκη αυτή των παιδιών, αλλά 

παρόλα αυτά τους υπενθυμίζουν πως η γλώσσα της διδασκαλίας των Μαθηματικών είναι η 

ελληνική και πρέπει να την χρησιμοποιούν όσο μπορούν περισσότερο και σταδιακά 

αποκλειστικά. Εφαρμόζουν δε κάποιες από τις στρατηγικές που προτείνει ο Cuevas (1991), 

όπως είναι για παράδειγμα ο τονισμός ορισμένων λέξεων-κλειδιών. Εδώ παρατηρείται το 

διδακτικό δίλημμα (teaching dilemma) όπως παρατήρησε η Adler , δηλαδή το δίλημμα για το 

αν θα πρέπει να χρησιμοποιείται στο σχολείο η γλώσσα που επιβάλλει η πολιτεία ή να 

επιτρέπουν οι εκπαιδευτικοί στους μαθητές να χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα για 

την βαθύτερη κατανόηση των Μαθηματικών(1995, 2001, όπως αναφ. στο Barwell 2012). 

Τα Μαθηµατικά είναι µια υψηλή δηµιουργική δραστηριότητα που εµπλέκει ιδιαίτερο τρόπο 

σκέψης, ικανότητες και µεθόδους. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής το άτοµο καλείται 

να προσεγγίσει καταστάσεις σφαιρικά, να διερευνήσει εναλλακτικές κατανοήσεις και λύσεις, 

να αναγνωρίσει κοινές δοµές πίσω από καταστάσεις διαφορετικού περιεχοµένου, να 
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εντοπίσει τις µεταξύ τους σχέσεις και να αναδείξει κανονικότητες, να επεξεργαστεί 

«έξυπνους» και λιτούς τρόπους αντιµετώπισης, να αναστοχαστεί πάνω στη δράση και 

σκέψη του και να γενικεύσει την εµπειρία του (Schoenfeld, 1992). Απαιτούνται ιδιαίτερες 

ικανότητες για να αναπτυχθούν αυτές οι διαδικασίες, λογική και κριτική σκέψη, 

επινοητικότητα, µεθοδικότητα, συστηµατική αντίληψη ίσως ακόµα φαντασία. Μαθηματικά 

είναι επίσης η ανάπτυξη κοινωνικομαθηματικών νορμών  (Cobb et al., 1993, όπως αναφ. στο 

Moschovich, 2002), η  παρουσίαση μαθηματικών επιχειρημάτων (Forman, 1996, όπως αναφ. 

στο Moschovich, 2002) και η συμμετοχή σε μαθηματικές συζητήσεις (Lampert, 1990). Στις 

τάξεις που παρατήρησα, είδα έντονη την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών κυρίως 

εκείνων που γνώριζαν καλά τη γλώσσα διδασκαλίας. Ακόμα, ήταν έντονη η προσπάθεια από 

τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς στην εκμάθηση του λεξιλογίου και γενικότερα η 

χρήση της ελληνικής ορολογίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις διαδικασίες, χωρίς να 

εξασφαλίζεται η εννοιολογική κατανόηση. Επίσης, οι δύο παραπάνω τάξεις συμφωνούν με τα 

αποτελέσματα της έρευνας του Manu (2005) περί του συσχετισμού της εναλλαγής της 

γλώσσας και της μαθηματικής κατανόησης. Οι εκπαιδευτικοί και των δύο τμημάτων 

επιτρέπουν στους μαθητές να χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα για ανεπίσημες 

συζητήσεις και σημειώσεις, ενώ επιμένουν στη χρήση της ελληνικής για τον επίσημο γραπτό 

λόγο, σύμφωνα με τις Setati και Adler (2000, όπως αναφ. στο Faruggia, 2009). Η 

παρατήρηση συμφωνεί με τη μελέτη της Setati (2003) όπου οι εκπαιδευτικοί παρέχουν στους 

μαθητές τη δυνατότητα χρήσης της μητρικής γλώσσας  για να δικαιολογήσουν, να εξηγήσουν 

και να αποδείξουν. Η γλώσσα των διαδικασιών όμως, οι οποίες είναι τελικά το ζητούμενο και 

όχι η εννοιολογική κατανόηση, είναι η ελληνική (αντίστοιχα η αγγλική), που επικρατεί έναντι 

της μητρικής γλώσσας και μέσω αυτής γίνεται η διαπραγμάτευση των μαθηματικών εννοιών. 

Γενικώς οι μαθητές χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους επικοινωνίας μέσα στην τάξη των 

Μαθηματικών όπως η εναλλαγή της γλώσσας, χειρονομίες, η χρήση της μητρικής τους 

γλώσσας και την καθημερινή γλωσσική τους ποικιλία (Moschovich, 2002) 

2.8.6  Αποτελέσματα από το τμήμα Α1 

   Ειδικότερα, στο Α1, που είναι ένα τμήμα που αποτελείται από μαθητές οι οποίοι γνωρίζουν 

καλά την ελληνική γλώσσα, δεν είναι ιδιαίτερα έντονες οι γλωσσικές συγκρούσεις. Μαθητές 

και εκπαιδευτικοί μιλούν την ίδια γλώσσα – την ελληνική- και δεν είναι εμφανές το 

φαινόμενο της ετερογλωσσίας στην τάξη των Μαθηματικών. Μόνο σε κάποιες άτυπες 

συζητήσεις μεταξύ των μαθητών χρησιμοποιήθηκε η μητρική τους γλώσσα, προφανώς γιατί 

αυτό τους έκανε να νιώθουν πιο άνετα, ή να προβάλλουν τη διαφορετικότητά τους και 

μάλιστα όταν τους ζητήθηκε να δώσουν εξηγήσεις για κάτι που είπαν στη μητρική τους 

γλώσσα, δεν ήθελαν να δώσουν διάσταση στο θέμα αυτό λέγοντας ότι είναι κάτι δικό τους 

και απέφυγαν να κουβεντιάσουν για αυτό. Μια ερμηνεία που θα μπορούσε να δoθεί στο 

περιστατικό αυτό είναι ότι ήθελαν να ξεχωρίσουν, κατά κάποιον τρόπο από τους υπόλοιπους 

συμμαθητές τους και αυτό μπορούσαν να το κάνουν με τη γλώσσα (Zentella, 1997, όπως 

αναφ. στο Setati & Planas, 2012). Η σύγκρουση που διακρίνεται εδώ είναι ανάμεσα στην 

επίσημη και μη επίσημη γλώσσα των Μαθηματικών. Μεταξύ τους οι μαθητές μιλούσαν 

κάποιες φορές χρησιμοποιώντας κάποιες λέξεις ή φράσεις της μητρικής τους γλώσσας, ενώ 

όταν απευθύνονταν στην υπόλοιπη τάξη για να εξηγήσουν ή να ρωτήσουν κάτι για τα 

Μαθηματικά, χρησιμοποιούσαν την επίσημη ελληνική. Αυτό δείχνει ότι ήθελαν να μιλούν 

ελληνικά προς τον κόσμο γιατί αυτό θα τους έδινε κύρος. Όμως η γλώσσα κατανόησης είναι 

η μητρική. Επίσης, η ορολογία που χρησιμοποιούσαν ήταν στα ελληνικά, παρόλο που 

μερικές φορές οι εξηγήσεις μεταξύ τους δίνονταν στις μητρικές τους γλώσσες. Αυτό 
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ευθυγραμμίζεται με το παράδειγμα στην έρευνα του Barwell (2012) στο Πακιστάν, όπου οι 

μαθητές ενώ μιλούσαν- κι επιτρεπόταν να μιλούν- στη μητρική τους γλώσσα μέσα στην τάξη, 

χρησιμοποιούσαν την επίσημη (αγγλική) ορολογία για τους μαθηματικούς όρους. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μια μαθήτρια νιγηριανής καταγωγής εξέφρασε ενδιαφέρον 

για τα γράμματα που χρησιμοποιούνται για τους συμβολισμούς των μεταβλητών και των 

παραμέτρων. Ρώτησε αν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει γράμματα από τη μητρική της 

γλώσσα. Ένιωθε τη μητρική της γλώσσα τόσο οικεία που θα ήθελε να την εντάξει στο 

μάθημα των Μαθηματικών. Ίσως να ήθελε να προβάλλει τη μητρική της γλώσσα μέσα από 

το μάθημα και να της δόθηκε η ευκαιρία. Η καθηγήτρια όμως, της εξήγησε ότι στην τάξη 

χρησιμοποιούμε λέξεις που κατανοούμε όλοι. Η σύγκρουση εδώ μάλλον βρίσκεται ανάμεσα 

στη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο σπίτι της μαθήτριας και τη γλώσσα της διδασκαλίας 

και της μάθησης των Μαθηματικών στο σχολείο. Η συγκεκριμένη μαθήτρια δεν ακούστηκε 

άλλη φορά στην τάξη, εκτός από εκείνη τη στιγμή για να εκφράσει αυτή την απορία και 

επιθυμία της σχετικά με τη χρήση του μητρικού της αλφαβήτου για το συμβολισμό των 

παραμέτρων. Όταν στους μαθητές δόθηκαν λεκτικά προβλήματα προς επίλυση, κάποιοι 

δυσκολεύτηκαν με την κατανόηση μερικών λέξεων. Ρώτησαν για τη σημασία τους και είτε 

τους έδωσε διευκρινήσεις η καθηγήτρια, είτε έλυναν την απορία τους μεταξύ τους και 

χρησιμοποιώντας αρκετές φορές τη μητρική τους γλώσσα. Κάποιες φορές παρατηρήθηκε να 

εκφράζονται οι μαθητές με αγγλικές λέξεις μέσα στην τάξη, για να δείξουν ικανοποίηση ή για 

να επαινέσουν κάποιο συμμαθητή τους που έλυσε σωστά την άσκηση. Η χρήση της αγγλικής 

γλώσσας, η οποία είναι μια γλώσσα υπεροχής, η παγκόσμια γλώσσα, δηλώνει τη σύγκρουση 

μεταξύ της γλώσσας που θα φέρει την κοινωνική άνοδο σε αυτούς που τη χρησιμοποιούν, 

άρα τη γνωρίζουν, και της μητρικής η οποία χρησιμοποιείται σε μη τυπικές συζητήσεις 

μεταξύ των μαθητών για εξηγήσεις και τους βοηθά να κατανοήσουν καλύτερα ορισμένα 

μαθηματικά ζητήματα. Στην περίπτωση του τμήματος αυτού όμως, η αγγλική γλώσσα 

χρησιμοποιήθηκε μόνο λίγες φορές για να εκφράσουν οι μαθητές ενθουσιασμό ή 

ικανοποίηση, κι όχι για να επικοινωνήσουν μαθηματικά. Η γλώσσα που κυριαρχεί είναι η 

ελληνική. Αυτή είναι η γλώσσα διδασκαλίας και μάθησης των Μαθηματικών, η γλώσσα 

επικοινωνίας, η γλώσσα υπεροχής. Γενικώς οι μαθητές του τμήματος αυτού συμμετείχαν στο 

μάθημα, είχαν αυτοπεποίθηση λόγω της καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας και έδειχναν 

αρκετά χαρούμενοι μέσα στην τάξη.  Στην άσκηση που τους έδωσε με την παραμετρική 

εξίσωση, η καθηγήτρια έδωσε έναν ορισμό που κατά τη γνώμη της θα ήταν κατανοητός από 

τα παιδιά, αφού της ζητήθηκε  και χωρίς να εξασφαλίσει ότι έγινε κατανοητή, τους ζήτησε να 

λύσουν την άσκηση.  Στο διάλογο που ακολούθησε με τη μαθήτρια για το σύμβολο της 

παραμέτρου, τόνισε ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε στην τάξη σύμβολα που τα 

καταλαβαίνουμε όλοι. Θεωρεί ότι όλοι οι μαθητές γνωρίζουν καλά την επίσημη γλώσσα που 

είναι η ελληνική και ότι όλοι οι μαθητές την καταλαβαίνουν. Όταν σηκώθηκε στον πίνακα η 

μαθήτρια η οποία γνώριζε καλά ελληνικά (εικ. 4), χρησιμοποίησε πολλές λεκτικές εκφράσεις 

και με σωστό τρόπο, από οπτική Μαθηματικών και γραμματικής, γεγονός που υποδυκνύει 

κάποιο είδος επίδειξης της επάρκειας στη γλώσσα. Η συγκεκριμένη μαθήτρια δεν έχει 

ελληνική καταγωγή και με την καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας αποδεικνύει στον 

εαυτό της και τους υπόλοιπους την πλήρη ένταξή της στην ελληνική κοινωνία. Παρόλο που 

οι μαθητές του τμήματος αυτού γνώριζαν καλά την ελληνική γλώσσα, στην άσκηση όπου 

έπρεπε να απαντήσουν σε ερωτήματα που περιείχαν εκφράσεις όπως «τουλάχιστον» και «το 

πολύ», μπερδεύτηκαν. Για να ξεχωρίσουν τις διαφορετικές έννοιες χρειάστηκε να κάνουμε 

αρκετά παραδείγματα και να προσπαθήσω να εξηγήσω την ετυμολογία της λέξης 

«τουλάχιστον». Κάποιοι είπαν ότι κατάλαβαν, άλλοι δεν απάντησαν καθόλου, απλά 

κούνησαν το κεφάλι θετικά.  Τέλος, τα αστεία που έκαναν μεταξύ τους οι μαθητές 
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χρησιμοποιώντας τη μητρική τους γλώσσα είναι κάτι το οποίο δηλώνει ότι νιώθουν ασφαλείς 

σε αυτή τη γλώσσα, όσο καλά κι αν γνωρίζουν την ελληνική. 

2.8.7 Αποτελέσματα από το τμήμα Α2  

   Στο τμήμα Α2, όπου εκτός από λίγους ντόπιους Έλληνες μαθητές, υπάρχουν και παιδιά 

μεταναστών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα αλλά και μαθητές που μόλις πριν λίγους μήνες 

ήρθαν στην Ελλάδα, οι συγκρούσεις είναι ακόμα πιο εμφανείς.  Ήδη από την πρώτη ώρα της 

παρατήρησης, αυτό το οποίο είναι ολοφάνερο είναι η διαφορά στη συμπεριφορά των 

μαθητών που γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα από εκείνους που προσπαθούν να τη 

μάθουν. Οι πρώτοι είναι πιο ομιλητικοί και ενεργοί στην τάξη των Μαθηματικών από τους 

τελευταίους. Δε διστάζουν να σηκώσουν το χέρι τους για να απαντήσουν στις ερωτήσεις του 

καθηγητή, ακόμα κι αν δεν είναι σίγουροι ότι αυτό που θα πουν είναι σωστό, προβάλλουν τις 

αντιθέσεις τους και τις δικές τους ιδέες για τη λύση των ασκήσεων. Οι νεοφερμένοι μαθητές, 

αντίθετα είναι πολύ κλειστοί στον εαυτό τους και όταν εκφράζονται για τα Μαθηματικά το 

κάνουν μόνο προς τους ομοεθνείς συμμαθητές τους. Υφίστανται ένα είδος αποκλεισμού από 

την αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους και τον δάσκαλο εξ αιτίας της 

ανεπάρκειας της γλώσσας (Setati& Planas, 2012). Η κοινή μητρική τους γλώσσα είναι εκείνη 

που τους ενώνει και νιώθουν ένα είδος ασφάλειας όταν συζητούν μεταξύ τους. Το γεγονός 

ότι οι καινούργιοι μαθητές συναναστρέφονταν περισσότερο τους «δικούς» τους ανθρώπους 

δεν είναι τυχαίο καθώς η  Zentella (1997, όπως αναφ. στο Setati & Planas, 2012), μέσα από 

την εργασία της έδειξε πώς η γλώσσα μπορεί να φέρει κοντά ή να χωρίσει τους ανθρώπους, 

καθώς και να τους αποκλείσει ή να τους συμπεριλάβει σε μια συζήτηση. Έτσι ακολουθούν τη 

στρατηγική της ομαδοποίησης τους κατά εθνικότητα και μέσα από συνεργασία με 

χαμηλόφωνες συζητήσεις προχωρούσαν στη λύση της άσκησης. Άλλωστε, με την εναλλαγή 

γλωσσών είναι εύκολο για τους μαθητές να κατανοήσουν ένα πρόβλημα το οποίο θεωρείται 

δύσκολο (Clarkson, 2005, όπως αναφ. στο Farsani, 2014). Όταν λύνεται μια άσκηση στον 

πίνακα, ενώ οι περισσότεροι συμμετέχουν είτε για να επιβραβεύσουν, είτε για να εκφράσουν 

τις απορίες τους ή τις αντιρρήσεις τους, οι καινούριοι μαθητές σιωπούν. Κοιτάζουν μόνο τις 

σημειώσεις τους αλλά δε συμμετέχουν στο διάλογο, ενώ συζητούν χαμηλόφωνα μεταξύ τους, 

στη γλώσσα τους. Είναι έντονη εδώ η σύγκρουση ανάμεσα στην επίσημη γλώσσα του 

σχολείου, την ελληνική και την ανεπίσημη που χρησιμοποιούν για να επικοινωνήσουν 

μαθηματικά οι μαθητές αυτοί, που είναι η μητρική τους. Οι μαθητές δε συμμετέχουν στη 

συζήτηση γιατί δε γνωρίζουν καλά τη γλώσσα διδασκαλίας, την επίσημη μαθηματική 

γλώσσα. Εδώ είναι φανερό αυτό που υποστηρίζουν οι Setati & Planas (2012) για τη γλώσσα, 

η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται για να αποκλείσει ή να συμπεριλάβει ανθρώπους σε 

συζητήσεις και εν προκειμένω στη μαθηματική συζήτηση. Μεταξύ τους όμως 

χρησιμοποιώντας τη δική τους ανεπίσημη μαθηματική γλώσσα, συνεργάζονται, συζητούν, 

εξηγούν ο ένας στον άλλο, και έτσι αλληλοβοηθούνται. Μιλούν χαμηλόφωνα γιατί γνωρίζουν 

ότι η επίσημη γλώσσα της τάξης είναι η ελληνική, αλλά δεν την γνωρίζουν πολύ καλά και 

προτιμούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους όπως μπορούν, στη δική τους γλώσσα. 

Πρωτίστως όμως είναι εμφανής η σύγκρουση μεταξύ της γλώσσας που χρησιμοποιείται στο 

σχολείο και αυτής που ομιλείται στο σπίτι των μαθητών αυτών. Ακόμα και οι μαθητές που 

γνώριζαν καλά ελληνικά, όμως, μιλούσαν χαμηλόφωνα στη γλώσσα τους κυρίως για να 

εξηγήσουν ή να αιτιολογήσουν. Τα παιδιά προτιμούν να συνομιλούν στη μητρική τους 

γλώσσα γιατί τους είναι πιο εύκολο να κατανοήσουν έτσι τα Μαθηματικά. Στο σημείο αυτό 

φαίνεται πως η γλώσσα είναι εργαλείο επικοινωνίας και ταυτόχρονα εμπόδιο για την 

κατανόηση. Η μητρική γλώσσα τους βοηθά στην επικοινωνία , αλλά η ελληνική που ίσως να 

τους παρεμποδίζει την κατανόηση, είναι η γλώσσα ισχύος. Η μάθηση λοιπόν είναι ζήτημα 
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κοινωνικής αλληλεπίδρασης και η γλώσσα μπορεί να παίξει ρόλο ευεργετικό ή ανασταλτικό. 

Ενώ η γλώσσα του σχολείου είναι η ελληνική και γνωρίζουν ότι σε αυτή πρέπει να 

συμμετέχουν στο μάθημα, εντούτοις προτιμούν να παραμένουν σιωπηλοί και να μιλούν 

μεταξύ τους στην γλώσσα τους. Ο καθηγητής από την πλευρά του, επιτρέπει στους μαθητές 

να χρησιμοποιούν την μητρική τους γλώσσα, ωστόσο τους υπενθυμίζει, έμμεσα, ότι πρέπει 

σιγά-σιγά «με τον καιρό», όπως λέει, να μάθουν να εκφράζονται και στα ελληνικά. Η 

εστίαση γίνεται πιο πολύ στη γλώσσα εδώ, παρά στο μαθηματικό περιεχόμενο. Τους δίνει 

χρόνο και κάνει υπομονή μέχρι να μάθουν τις ελληνικές ορολογίες και τις σωστές ελληνικές 

εκφράσεις. Η μάθηση της γλώσσας και της ελληνικής μαθηματικής ορολογίας είναι θέμα που 

αφορά τους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός θέλει τα παιδιά όχι μόνο να μάθουν Μαθηματικά, 

αλλά και να μπορούν να μιλούν την επίσημη μαθηματική γλώσσα και μάλιστα στα ελληνικά. 

Εδώ φαίνεται να πιστεύει ο καθηγητής πως η καλή γνώση του γραπτού λόγου θα βοηθήσει 

τους μαθητές να μάθουν και καλύτερα τα Μαθηματικά (Smit,  2011). Στο διάλογο με τους 

μαθητές για τις εξισώσεις και τις απόλυτες τιμές, όταν μια μαθήτρια, που γνώριζε καλά 

ελληνικά μίλησε για το πρόσημο του απολύτου, ο καθηγητής της ζήτησε να εκφραστεί 

καλύτερα. Ήθελε να ακούσει για το πρόσημο μέσα στο απόλυτο. Όταν ο μαθητής γεωργιανής 

καταγωγής έδωσε την απάντηση, τον επιβράβευσε. Εδώ φαίνεται πως ο καθηγητής 

ενδιαφέρεται για τη σωστή έκφραση των μαθητών, γιατί η μαθήτρια λέγοντας πρόσημο του 

απολύτου δείχνει να εννοούσε το πρόσημο του περιεχομένου του απολύτου, καθώς είπε ότι κι 

εκείνη είπε το ίδιο. Προφανώς η μαθήτρια εννοούσε το περιεχόμενο του απολύτου, αλλά ο 

καθηγητής ήθελε να χρησιμοποιήσει τη σωστή έκφραση. Όμως, δεν της εξήγησε για ποιο 

λόγο ήταν λάθος η έκφρασή της, ούτε τι σημαίνει αυτό που εκείνη είπε, για να καταλάβει τη 

διαφορά.  Όταν σήκωσε έναν από τους καινούριους στον πίνακα, για να λύσει την άσκηση, 

παρόλο που αντί για την λέξη «παραγοντοποίηση», ο μαθητής είπε «κάνω πολλαπλασιασμό», 

φαίνεται αυτή η σύγκρουση της επίσημης και της ανεπίσημης μαθηματικής γλώσσας. Ο 

μαθητής δε γνώριζε τη λέξη «παραγοντοποίηση», αλλά ήξερε τι έπρεπε να κάνει για να λύσει 

την άσκηση. Όταν του ζητήθηκε να πει στην τάξη τί κάνει, εκφράστηκε μαθηματικώς 

ανεπίσημα, αλλά το ζητούμενο, όπως είπε κι ο καθηγητής, δεν είναι μόνο να ξέρει να λύσει 

την άσκηση, αλλά να μπορεί να εκφράζεται και σωστά. Ο καθηγητής λοιπόν δεν έκρινε το 

μαθητή από την απόκτηση λεξιλογίου (Moschovich, 2002), ούτε στάθηκε στη λάθος έκφραση 

του μαθητή, όπως έκανε και η καθηγήτρια στην έρευνα της Moschkovich (2007), αλλά 

εστίασε στη σωστή διαδικασία για τη λύση της άσκησης. Εκείνο που είναι φανερό στο 

επεισόδιο αυτό είναι η αντίδραση των συμμαθητών του οι οποίοι έκριναν ως λανθασμένη την 

απάντησή του εξαιτίας της λανθασμένης έκφρασής που χρησιμοποίησε. Παρόλα αυτά ο 

καθηγητής βλέποντας προφανώς, ότι η λύση είναι μαθηματικώς σωστή τον προέτρεψε να 

συνεχίσει. Αργότερα ένας μαθητής αντί για τη σωστή λέξη «εξίσωση » είπε «ίσωση» και αντί 

να πει «ταχύτητα» είπε «γρήγορα». Η χρήση της λέξης «γρήγορα» δείχνει ότι ο μαθητής 

αυτός χρησιμοποίησε αυτή την έκφραση από την καθημερινή γλωσσική του ποικιλία και όχι 

τη μαθηματική (Moschovich, 1996, 2002). Επίσης, ο μαθητής αυτός παρόλο που έλυσε την 

άσκηση στον πίνακα, χρειάστηκε αρκετό χρόνο μετά για να εξηγήσει τον τρόπο σκέψης του, 

γεγονός που συμφωνεί με τα αποτελέσματα της έρευνας του Barwell (2015) και που 

φανερώνει πώς η κοινωνικο-πολιτική διάσταση της γλώσσας επηρεάζει τη συμμετοχή αυτών 

των μαθητών στη μαθηματική δραστηριότητα της τάξης. Η χρήση χειρονομιών, οι 

λανθασμένες εκφράσεις και ο δισταγμός για συμμετοχή στο μάθημα λόγω έλλειψης καλής 

γνώσης της ελληνικής γλώσσας, συμφωνούν με τα αποτελέσματα της έρευνας της Farrugia 

(2009) στη Μάλτα, όπου οι μαθητές έπρεπε να μιλούν και να γράφουν στα αγγλικά, που δεν 

ήταν η μητρική τους γλώσσα. Σε αυτό το σημείο, ο καθηγητής δείχνει ότι το ενδιαφέρον του 

είναι στην εννοιολογική κατανόηση και όχι τόσο στη λέξη που χρησιμοποίησε ο μαθητής. 
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Εδώ ο καθηγητής φαίνεται να προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη γλώσσα ως διάφανη και 

αδιαφανή πηγή γνώσης κατά τις Lave & Wenger (1991), η οποία αλληλεπιδρά με τα 

Μαθηματικά και κάποιες φορές συγκρούεται μαζί τους, ενώ άλλες φορές συνεργάζεται με 

αυτά. Από την πλευρά του ο μαθητής επικεντρώνεται στην επίλυση του προβλήματος και δεν 

ενδιαφέρεται για τη χρήση των σωστών όρων. Παρόμοιο περιστατικό συναντάται σε έρευνα 

της Μοschkovich (2007) όπου και σε εκείνη την περίπτωση η εκπαιδευτικός ενδιαφέρθηκε 

για την εννοιολογική κατανόηση της μαθήτριας και όχι για τις λέξεις που χρησιμοποίησε για 

να εκφραστεί. Επίσης, η σύγκρουση μεταξύ της πολιτικής της γλώσσας και της πρακτικής 

στην τάξη είναι ευδιάκριτη, καθώς η εντολή του υπουργείου είναι η αποκλειστική χρήση της 

επίσημης γλώσσας που είναι η ελληνική, ενώ ο καθηγητής επιτρέπει στους μαθητές να 

χρησιμοποιούν την μητρική τους γλώσσα μέσα στην τάξη για να τους διευκολύνει να 

συνεργαστούν και να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο στην κατανόηση του μαθήματος. Μια 

ιδιαιτερότητα που παρατήρησα στο τμήμα αυτό είναι ότι ο καθηγητής μιλούσε αργά, δυνατά 

και πολύ προσεκτικά, ώστε να μπορούν να τον παρακολουθούν οι μαθητές που δε γνώριζαν 

καλά τα ελληνικά. Μάλιστα αρκετές φορές τόνιζε κάποιες λέξεις που ήθελε να τους δώσει 

ιδιαίτερη έμφαση, ή ρωτούσε τους μαθητές αυτούς αν προλαβαίνουν να τον 

παρακολουθήσουν. Ήταν αρκετά υπομονετικός και επιεικής μαζί τους επιτρέποντάς τους να 

χρησιμοποιούν και τη μητρική τους γλώσσα στο μάθημα, εξηγώντας τους ότι είναι σημαντικό 

για αυτούς να μάθουν να επικοινωνούν στα ελληνικά και να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα 

μιλώντας κι αυτοί τη γλώσσα διδασκαλίας των Μαθηματικών που χρησιμοποιείται στην 

τάξη. Ο εκπαιδευτικός παρότρυνε τη στρατηγική της εναλλαγής γλωσσών από τους μαθητές 

και ειδικότερα από εκείνους που είχαν ανεπάρκεια της γλώσσας διδασκαλίας. Γι αυτό το 

λόγο άλλωστε, επιβράβευσε και το μαθητή που ενώ δεν ήξερε καλά ελληνικά και δεν 

μπορούσε να εκφραστεί με την επίσημη μαθηματική γλώσσα, κατάφερε παρόλα αυτά να 

λύσει την άσκηση. Το περιστατικό με τα γενέθλια ανέδειξε μια σύγκρουση μεταξύ της 

γλώσσας που χρησιμοποιείται στην τάξη και εκείνης που χρησιμοποιείται στο σπίτι των 

μαθητών. Η επιμονή τους και η λαχτάρα τους να παρουσιάσουν στην υπόλοιπη τάξη αλλά 

και σε εμάς τους εκπαιδευτικούς που δεν γνωρίζουμε, τη μητρική τους γλώσσα, δείχνει ότι η 

γλώσσα αυτή είναι ζωντανή στις οικογένειες αυτές παρόλο που η ελληνική είναι εκείνη που 

φαίνεται να γνωρίζουν ως μητρική τους οι μαθητές. Θεωρούσαν ακόμη, φυσιολογικό να πουν 

το τραγούδι γενεθλίων στα ελληνικά και τα αγγλικά, που θεωρούνται γλώσσες υψηλού 

στάτους, σε αντίθεση με τα ρώσικα που είναι η μητρική τους γλώσσα. Το γεγονός  επίσης ότι 

οι μαθητές που γνώριζαν καλά τα ελληνικά, κατά τη συνεργασία τους με τους συμμαθητές 

τους μιλούσαν χρησιμοποιώντας και λέξεις ή εκφράσεις από τη μητρική τους γλώσσα, ενώ οι 

λέξεις-κλειδιά για τα Μαθηματικά όπως «εξίσωση», «κλάσμα», και «περιορισμοί» ήταν στα 

ελληνικά, φανερώνουν τη σύγκρουση ανάμεσα στην επίσημη και την ανεπίσημη μαθηματική 

γλώσσα.  Όταν δόθηκαν λεκτικά προβλήματα στους μαθητές προς επίλυση, παρατηρήθηκε 

ότι ακόμα και εκείνοι που θεωρούνταν ότι γνώριζαν επαρκώς την ελληνική, δεν ήξεραν τη 

σημασία ορισμένων λέξεων όπως «ταυτόχρονα», «απέχουν», «κατευθύνονται», «προς 

συνάντηση», «αναχώρηση». Τότε οι συμμαθητές τους που ήξεραν, τους εξηγούσαν στη δική 

τους γλώσσα. Σε αυτό το σημείο είναι φανερή η σύγκρουση ανάμεσα στη γλώσσα που 

χρησιμοποιείται στο σχολείο και σε αυτήν που χρησιμοποιείται στο σπίτι ή καλύτερα στην 

μικρο-κοινότητα των μαθητών που έχουν κοινή καταγωγή.  Οι μαθητές που δε γνώριζαν 

καλά ελληνικά, είχαν περισσότερες άγνωστες λέξεις και συνέχιζαν να συζητούν μεταξύ τους 

στη μητρική τους γλώσσα για να λύσουν το πρόβλημα, παρότι τους εξηγούσα τι σήμαιναν οι 

άγνωστες λέξεις. Στο σημείο αυτό οι μαθητές, είχαν εννοιολογικές δυσκολίες και για το λόγο 

αυτό στράφηκαν προς τη μητρική τους γλώσσα για να λύσουν το πρόβλημα (Barwell, 2005, 

όπως αναφ. στο Bose & Chouldhury, 2010). Όταν όμως σήκωσα έναν από αυτούς στον 
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πίνακα, προσπαθούσε να μιλάει στα ελληνικά έστω και με μεγάλη δυσκολία. Ήθελε να 

μιλήσει στα ελληνικά παρόλο που είχε τη δυνατότητα να μιλήσει στη δική του γλώσσα και με 

τη βοήθεια κάποιου άλλου συμμαθητή του να εξηγήσει και στην υπόλοιπη τάξη τη 

διαδικασία που ακολούθησε για να λύσει την άσκηση. Ο μαθητής ήθελε οπωσδήποτε να 

μιλήσει ελληνικά στην τάξη, έστω κι αν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει χειρονομίες, ή 

κάποιες λέξεις που ήταν άστοχες. Στο σημείο αυτό ο μαθητής αντί να κάνει χρήση της 

εναλλαγής γλώσσας (code switching), μεταχειρίστηκε την διαγλωσσικότητα 

(translanguaging). Επέλεξε με δυναμικές αναπαραστάσεις, όπως την κίνηση των χεριών του, 

για να μεταδώσει στην τάξη αυτό που ήθελε να πει (Farsani, 2014)  Έτσι, γίνεται εμφανής η 

σύγκρουση  μεταξύ της γλώσσας για τα Μαθηματικά και της γλώσσας για τον κόσμο. Ο 

μαθητής, ενώ ήξερε να λύσει την άσκηση και με την χρήση της μητρικής του γλώσσας θα του 

ήταν πιο εύκολο να εξηγήσει τον τρόπο που δούλεψε στην τάξη, παρόλα αυτά ήθελε να 

μιλήσει στα ελληνικά για να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα και να τη μάθει καλύτερα. Ήταν μια 

ευκαιρία, μέσα από τα Μαθηματικά, να μάθει τη γλώσσα της χώρας που ζει, τη γλώσσα που 

θα του είναι χρήσιμη για το μέλλον του, τις μελλοντικές σπουδές του, την δουλειά του.   

Εξάλλου, οι χειρονομίες που χρησιμοποίησε ο μαθητής όταν σηκώθηκε να λύσει ένα λεκτικό 

πρόβλημα και δε μπορούσε να εκφραστεί λεκτικά, συμφωνούν με την ανάλυση του Ng 

(2014) του Barwell (2012) και της Μοschkovich (2007), οι οποίες δείχνουν ότι οι χειρονομίες 

κατέχουν σημαντικό ρόλο στη μαθηματική επικοινωνία των δίγλωσσων μαθητών.  

 

2.9 Συνεντεύξεις 

   Αφού ολοκληρώθηκε η παρατήρηση μέσα στις τάξεις, και μετά το πέρας του σχολικού 

ωραρίου, κάλεσα μερικούς μαθητές και τους δύο καθηγητές, για να πάρω προσωπικές 

ημιδομημένες συνεντεύξεις, στα ελληνικά, τις οποίες μαγνητοφώνησα, ενώ παράλληλα 

κρατούσα και σημειώσεις. Τα ερωτήματα που τους έθεσα ήταν όμοια με εκείνα της έρευνας 

της Setati (2008). Αρχικά, για να σπάσω τον πάγο, έκανα ένα εισαγωγικό ερώτημα στους 

μαθητές, όπως: Πες μου κάτι για τον εαυτό σου, τις φιλοδοξίες σου, τα ενδιαφέροντά σου. Το 

πρώτo ερώτημα που τους έθεσα ήταν: Σε ποιά γλώσσα προτιμάς να κάνεις Μαθηματικά και 

γιατί; Ύστερα, ανάλογα με την απάντηση που μου έδιναν, διαμόρφωνα ένα ακόμα ερώτημα: 

Αν υπήρχαν μαθητές (ή αντίστοιχα καθηγητές) που προτιμούσαν άλλη γλώσσα, τι θα τους 

έλεγες; Στο τέλος, τους ζητούσα να μου προτείνουν άτομα από τα οποία θα μπορούσα να 

συλλέξω επιπλέον δεδομένα. 

2.9.1 Συνεντεύξεις μαθητών 

   Ο πρώτος μαθητής που συμμετείχε στη διαδικασία, ο Μιχάλης, είναι γεωργιανής 

καταγωγής, παιδί μεταναστών δεύτερης γενιάς, με αρκετά καλές επιδόσεις στα Μαθηματικά 

και που θέλει να γίνει καθηγητής Μαθηματικών για σχολεία της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνέντευξης μιλούσε ελληνικά με 

μεγάλη ευχέρεια και ήταν σαφής στο ότι η γλώσσα που θα ήθελε να μαθαίνει Μαθηματικά 

είναι η ελληνική, «παρότι πιστεύω», είπε, «ότι η γλώσσα δεν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αν 

ξέρεις Μαθηματικά». Και συνέχισε «Εγώ προτιμώ βέβαια, την ελληνική, γιατί αυτή έχω 

μάθει καλύτερα από τα γεωργιανά. Στο σχολείο και έξω (από αυτό) αυτή χρησιμοποιούμε και 

την έχω συνηθίσει, αλλά μπορώ άνετα να κάνω Μαθηματικά και στα γεωργιανά». Στην 

ερώτηση για την διαφορετική επιλογή των άλλων, απάντησε: «Όπως μπορεί ο καθένας… 

αλλά για μένα δεν παίζει ρόλο η γλώσσα. Τα Μαθηματικά έχουν δική τους γλώσσα και 

λογική και αν τα καταλαβαίνεις δεν έχει να κάνει με τη γλώσσα που μιλάς.» Και συνέχισε 



97 
 

«Πάντως καλό είναι να μαθαίνεις στη γλώσσα της χώρας που ζεις γιατί εκεί θα προχωρήσεις 

στο πανεπιστήμιο για παράδειγμα… » 

   Μια άλλη μαθήτρια που συμμετείχε στη συνέντευξη είναι η Μαρία, παιδί Γεωργιανών 

μεταναστών που είχαν έρθει στην Ελλάδα πριν μερικούς μήνες, δε γνώριζε καλά τα ελληνικά 

και οι επιδόσεις της στα Μαθηματικά είναι χαμηλές. Η Μαρία εργάζεται τα Σαββατοκύριακα 

για να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά της, μοιράζοντας διαφημιστικά φυλλάδια. Με τα 

Μαθηματικά, όπως λέει η ίδια, δεν τα πάει καλά. «Δεν τα καταλαβαίνω… είναι δύσκολα για 

μένα…», λέει χαμογελώντας. Η γλώσσα στην οποία θέλει να διδαχτεί τα Μαθηματικά, όπως 

και τα υπόλοιπα μαθήματα είναι η ελληνική, ασχέτως αν δεν καταλαβαίνει. Προτεραιότητα 

είναι να μάθει τη γλώσσα και όχι τα μαθήματα. Όπως λέει «δε με νοιάζει να είμαι καλή στα 

Μαθηματικά, αλλά θέλω να μάθω να μιλάω και να γράφω ελληνικά… γιατί είναι η γλώσσα 

που μιλάνε όλοι… όπου πας όλοι μιλάνε ελληνικά.». Όταν τη ρώτησα τι θα έλεγε σε κάποιον 

που θα προτιμούσε να κάνει τα Μαθηματικά στη ρώσικη γλώσσα, μου απάντησε: «Μα… 

είμαστε στην Ελλάδα! Πρέπει να μάθουμε ελληνικά αλλιώς δε θα μπορούμε να ζήσουμε 

εδώ… Πώς θα μιλάμε με τους άλλους; Πώς θα καταλαβαίνουμε; Δε μας ενδιαφέρει τώρα να 

μάθουμε Μαθηματικά… τη γλώσσα πρέπει πρώτα να μάθουμε». 

   Ο τρίτος μαθητής από τον οποίο πήρα συνέντευξη είναι ο Ντέιβιντ, νιγηριανής καταγωγής, 

που ήρθε στην Ελλάδα με την οικογένειά του πριν από έντεκα χρόνια, στην ηλικία των έξι 

και μιλά αρκετά καλά τα ελληνικά. Ο Ντέιβιντ είναι ένας μαθητής μέτριας επίδοσης στα 

Μαθηματικά ο οποίος θέλει να σπουδάσει οικονομικές επιστήμες. Του αρέσουν τα 

Μαθηματικά, όπως λέει, αλλά θα τα καταλάβαινε καλύτερα αν τα διδασκόταν στη μητρική 

του γλώσσα. Ο πατέρας του ο οποίος διατηρεί κατάστημα ρούχων μαζί με τη μητέρα του, τον 

βοηθάει πολλές φορές στα Μαθηματικά, αλλά στο σπίτι μιλάνε περισσότερο την μητρική 

τους γλώσσα, παρά την ελληνική. Ο ίδιος αναφέρει: «Αν έκανα Μαθηματικά στο σχολείο στη 

γλώσσα μου, θα ήμουν πιο καλός… θα τα καταλάβαινα καλύτερα». Και συνεχίζει «στο σπίτι 

με βοηθάει ο πατέρας μου και μου τα εξηγεί πιο καλά, στη γλώσσα μου κι έτσι τα 

καταλαβαίνω… ξέρω όμως ότι πρέπει να τα μάθω στα ελληνικά, γιατί στην Ελλάδα ζούμε… 

πρέπει να τα μάθουμε στα ελληνικά… αλλιώς πώς θα μάθουμε τη γλώσσα; …Τι να το κάνω 

να μάθω Μαθηματικά αν δε ξέρω τη γλώσσα της χώρας που ζω; Πώς θα σπουδάσω; Πώς θα 

δουλέψω; Τι δουλειά θα βρω…;».   (Παρ. I) 

2.9.2 Αποτελέσματα συνεντεύξεων μαθητών 

   Από τη συνέντευξη των τριών μαθητών οι συγκρούσεις που αντιμετωπίζουν οι μαθητές 

αυτοί άλλοτε είναι φανερές και άλλοτε όχι. Και οι τρεις μαθητές είχαν σαφή προτίμηση της 

γλώσσας διδασκαλίας των Μαθηματικών και η προτίμησή τους αυτή σε γλώσσες που δεν 

είναι οι μητρικές τους, βασίζεται σε κοινωνικοπολιτικές δομές, όπως έδειξε και η έρευνα των 

Setati & Planas (2012). Ο Μιχάλης, ο οποίος δε δείχνει να τον επηρεάζει η γλώσσα 

διδασκαλίας των Μαθηματικών, αλλά παρόλα αυτά επιλέγει την ελληνική γλώσσα,  γιατί 

εκτός από το γεγονός του είναι πιο εύχρηστη, μιας και την έχει μάθει καλύτερα από τα 

γεωργιανά, όπως είπε είναι η γλώσσα με την οποία θα προχωρήσει στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, στην Ελλάδα. Για εκείνον τα μαθηματικά θεωρούνται μια γνώση ανεξάρτητη 

τους κουλτούρας. Είναι καλός, όπως δηλώνει, στα Μαθηματικά, και έχει στόχο να σπουδάσει 

σε ελληνικό πανεπιστήμιο, όπου τα μαθήματα γίνονται στην ελληνική γλώσσα, έτσι, 

δικαιολογεί την προτίμησή του στην ελληνική γλώσσα για τη μάθηση των Μαθηματικών. 

Επιλέγει την ελληνική γλώσσα για την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως 

συμβαίνει σε πολλές χώρες, για παράδειγμα την Κίνα (Feng 2007, Adamson & Feng 2009, 

όπως αναφ. στο Adamson & Xia, 2011). Για το Μιχάλη, ο οποίος έχει ως μητρική του 

γλώσσα τα γεωργιανά, αλλά μιλά την ελληνική καλύτερα από τα γεωργιανά, είναι πιο εύκολο 

να κατανοεί τα Μαθηματικά στα ελληνικά. Δηλώνει πως δεν έχει πρόβλημα για τη γλώσσα 
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των Μαθηματικών, αλλά δείχνει μια προτίμηση στα ελληνικά διότι αφενός τον βοηθούν στην 

καλύτερη κατανόηση των Μαθηματικών, αφετέρου είναι η γλώσσα που χρησιμοποιεί η 

κοινωνία μέσα στην οποία ζει και μέσα στην οποία αργότερα θα αναζητήσει εργασία, άρα 

είναι θέμα ισχύος και εξουσίας. Θεωρεί μάλιστα ότι η γλώσσα δεν έχει μεγάλη σημασία στην 

κατανόηση των Μαθηματικών και φαίνεται να μη συνδέει τις μαθηματικές έννοιες με τη 

γλώσσα με την οποία γίνεται η μαθηματική επικοινωνία. Η οπτική του Μιχάλη φαίνεται να 

συμφωνεί με τη μελέτη των Setati, Molefe και Langa (2008) κατά την οποία η εστίαση 

γίνεται στα Μαθηματικά και η γλώσσα δεν αποσπά την προσοχή των μαθητών. Η Μαρία, 

θέλει να μάθει τη γλώσσα και δεν την ενδιαφέρουν τα Μαθηματικά. Προτιμά να κάνει 

Μαθηματικά σε μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνει τίποτα προκειμένου να ακούει 

περισσότερο τη γλώσσα αυτή και να τη μάθει. Το λέει ξεκάθαρα στην τελευταία της 

απάντηση χρησιμοποιώντας μάλιστα πληθυντικό αριθμό θέλοντας να αναφερθεί σε όλους 

εκείνους που θεωρεί όμοιούς της υπό την ιδιότητα των προσφάτως αφιχθέντων στην Ελλάδα 

και που δεν γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα. Την ενδιαφέρει η επικοινωνία με τον 

κόσμο, θέλει να μπορεί να συνεννοηθεί. Δεν την ενδιαφέρει να μάθει Μαθηματικά, μάλλον 

το θεωρεί πολυτέλεια αυτό. Πρέπει να μάθει τα ελληνικά γιατί είναι η γλώσσα της χώρας που 

ζει και πρέπει να επικοινωνεί με τον κόσμο, για να βρει εργασία, να επιβιώσει στην 

καινούρια κοινωνία που ήρθε με την οικογένειά της. Η μάθηση των Μαθηματικών δεν είναι 

μέσα στους στόχους της. Θέλει να μάθει την ελληνική γλώσσα γιατί έτσι θα αποκτήσει 

κοινωνικά αγαθά, όπως εργασία, φίλους, νιώθει ότι έτσι θα συμπεριληφθεί στην καινούρια 

κοινωνία που ήρθε και μάλλον αυτό είναι που έχει περισσότερο ανάγκη. Είναι εμφανής εδώ, 

η σύγκρουση ανάμεσα στη γλώσσα και τα Μαθηματικά. Προτιμά να μάθει τη γλώσσα και όχι 

τα Μαθηματικά και μάλλον χρησιμοποιεί τα Μαθηματικά για το σκοπό αυτό. Θέλει να μάθει 

τη γλώσσα για τον κόσμο, για να ενταχθεί πιο εύκολα στην ελληνική κοινωνία και όχι για να 

μάθει τα Μαθηματικά. Εκείνο που προέχει για τη Μαρία είναι η γλώσσα για τα κοινωνικά 

αγαθά, η γλώσσα για τον κόσμο και όχι η γλώσσα για τα Μαθηματικά. Η στάση της Μαρίας 

συμφωνεί με τις πεποιθήσεις των μαθητών της Νότιας Αφρικής που δεν ενδιαφέρονται για 

την εννοιολογική κατανόηση των Μαθηματικών (Setati, 2008).  Eπιπλέον, η Μαρία, μιλούσε 

πολύ λιγότερο γενικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης σε σχέση με τον Μιχάλη, ο οποίος 

έδειχνε να έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση λόγω της καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας 

αλλά και των Μαθηματικών. Η μαθήτρια ήταν πιο ντροπαλή και η φωνή της ήταν πολύ 

χαμηλή και μιλούσε χωρίς αυτοπεποίθηση. Η περίπτωση της Μαρίας συμφωνεί με τα 

ευρήματα της Zentella (1997, όπως αναφ. στο Setati & Planas, 2012) σύμφωνα με την οποία 

η γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιείται για να απομονώσει ή να συμπεριλάβει ανθρώπους σε 

συζητήσεις και διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ο Ντέιβιντ, ενδιαφέρεται για τα Μαθηματικά. 

Θέλει να μάθει Μαθηματικά και να γίνει καλύτερος. Γνωρίζει πως στο σπίτι, όπου με την 

βοήθεια του πατέρα του, όταν κάνει Μαθηματικά στη μητρική του γλώσσα, αισθάνεται πιο 

σίγουρος, καταλαβαίνει καλύτερα. Λέει πως αν έκανε Μαθηματικά στο σχολείο στη μητρική 

του γλώσσα θα είχε μεγαλύτερη κατανόηση και καλύτερες επιδόσεις. Η μητρική του  γλώσσα 

δηλαδή θα τον βοηθούσε στα Μαθηματικά, γιατί μεταβαίνει πιο εύκολα από την καθημερινή 

γλωσσική ποικιλία του σπιτιού του στην τεχνική και τη σχολική ποικιλία, όπως τονίζουν οι 

Prediger et al. (2012, όπως αναφ. στο Prediger & Wessel, 2013) Όμως, παρόλα αυτά προτιμά 

να διδάσκεται τα Μαθηματικά στο σχολείο στην ελληνική, γιατί αυτή είναι η γλώσσα της 

χώρας. Αυτή χρησιμοποιείται και αν δεν την ξέρει δεν θα μπορέσει να προχωρήσει και να 

ανέβει  στις βαθμίδες εκπαίδευσης να βρει μια καλή δουλειά, αλλά και να αντιμετωπίζεται ως 

ισότιμο μέλος της ελληνικής κοινωνίας. Πιστεύει ότι η έλλειψη καλής γνώσης της ελληνικής 

γλώσσας θα αποτελούσε εμπόδιο στη εκπαιδευτική και εργασιακή του σταδιοδρομία. Θεωρεί 

σημαντική τη γνώση της ελληνικής γλώσσας για να ζήσει στην Ελλάδα, να σπουδάσει, άρα 

συνδέει την καλή γνώση της ελληνικής με την ανάπτυξη σε μορφωτικό επίπεδο αλλά και τη 

δουλειά που θα κάνει αργότερα. H ανάγκη σπουδών και κατ επέκταση εύρεσης εργασίας 

υπαγορεύει την ανάγκη να μάθει και να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα,  επομένως η 

γλώσσα γι αυτόν είναι ζήτημα status. Κατανοεί τα Μαθηματικά καλύτερα στη γλώσσα του, 

όταν τον βοηθά ο πατέρας του στο σπίτι, ωστόσο προτιμά να κάνει στην ελληνική γλώσσα το 

μάθημα στο σχολείο γιατί πιστεύει ότι θα έχει περισσότερες ευκαιρίες για τη σταδιοδρομία 

του, ακόμα κι αν αυτό του προκαλεί κάποιες δυσκολίες στην κατανόηση των Μαθηματικών. 
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Για τον Ντέιβιντ δεν είναι μόνο η γλώσσα αλλά και η φύση των μαθηματικών όπως την 

αντιλαμβάνεται που τον δυσκολεύουν. Αποδίδει μέρος της μη  υψηλής επίδοσης του στη 

γλώσσα. Εδώ είναι φανερή η σύγκρουση της γλώσσας για τα Μαθηματικά και της γλώσσας 

για την απόκτηση κοινωνικών αγαθών. Έμμεσα εμφανίζεται και μια σύγκρουση ανάμεσα 

στην επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην τάξη και την ανεπίσημη μαθηματική 

γλώσσα που χρησιμοποιεί στο σπίτι, όταν κάνει Μαθηματικά με τον πατέρα του. Ο πατέρας 

χρησιμοποιεί δικά του παραδείγματα από την καθημερινότητά τους και τα εξηγεί «πιο απλά» 

όπως λέει ο Ντέιβιντ, «με δικά του λόγια» που προφανώς είναι πιο κατανοητά από το παιδί, 

τα οποία αποτελούν την ανεπίσημη μαθηματική γλώσσα. Στην τάξη, ο καθηγητής θέλει και 

ζητάει από τους μαθητές να μιλούν επίσημα Μαθηματικά, να δίνουν σαφείς ορισμούς, να 

περιγράφουν έννοιες και ιδιότητες και να αιτιολογούν, χρησιμοποιώντας επίσημο 

μαθηματικό λόγο. Στην περίπτωση του Ντέιβιντ, το γεγονός ότι ο πατέρας βοηθά το γιο στα 

Μαθηματικά, υποστηρίζει την άποψη του Barwell (2012) ότι δεν είναι μόνο η γλώσσα που 

διαφέρει αλλά και τα Μαθηματικά ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, αφού του τα 

εξηγεί με δικούς του τρόπους και λόγια «πιο απλά», όπως λέει ο μαθητής. Άλλωστε, η 

περίπτωση του Ντέιβιντ, συμφωνεί με την έρευνα των Clarkson 2007, Clarkson & Dawe 

1997, Parvanehnezhad & Clarkson 2008, (όπως αναφ. στο Barwell, 2012) οι οποίες  

οδήγησαν στην αναγνώριση ότι οι γλώσσες του σπιτιού μπορούν να έχουν ένα ρόλο στην 

κατανόηση και την εκμάθηση των Μαθηματικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τελευταίος 

μαθητής πιστεύει ότι μαθαίνοντας την ελληνική γλώσσα θα έχει ίση αντιμετώπιση, κάτι που 

προφανώς δεν αισθάνεται λόγω της μικρής ανεπάρκειας της γλώσσας. Πιστέυει ότι με τη 

χρήση των ελληνικών δεν θα είναι αποκλεισμένος από την εκπαίδευση, την εργασία και 

γενικότερα την ελληνική κοινωνία. 

2.9.3 Συνεντεύξεις εκπαιδευτικών 

   Ύστερα από τις συνεντεύξεις των μαθητών, σειρά είχαν οι δύο καθηγητές των 

Μαθηματικών οι οποίοι είναι Έλληνες με τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια υπηρεσίας σε 

δημόσιο σχολείο ο καθένας και που εργάζονται στο σχολείο αυτό τα τελευταία τέσσερα 

χρόνια η πρώτη και δέκα χρόνια ο δεύτερος. Μετά από το πέρας του ωραρίου των 

συναδέλφων, μου αφιέρωσαν το χρόνο τους για την προσωπική συνέντευξη.  

   Η πρώτη καθηγήτρια που συμμετείχε στη συνέντευξη δήλωσε ότι πρέπει οι μαθητές να 

διδάσκονται τα Μαθηματικά στα ελληνικά γιατί βρίσκονται στην Ελλάδα και το σχολείο που 

παρακολουθούν είναι ελληνόφωνο. Άρα πρέπει να μάθουν κι αυτοί να μιλούν την ελληνική 

γλώσσα «Πώς αλλιώς θα συνεννοηθούμε;». Επίσης η ελληνική είναι η γλώσσα που μιλάει η 

κοινωνία γύρω τους, οι γείτονες, οι φίλοι τους, όταν θα τελειώσουν το σχολείο και είτε 

προχωρήσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είτε αναζητήσουν εργασία, χωρίς να γνωρίζουν 

ελληνικά θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για αυτούς. Εξέφρασε βέβαια, την κατανόησή 

της για τους μαθητές που δε γνωρίζουν καλά τη γλώσσα και γι αυτό τους επιτρέπει να μιλούν 

στη μητρική τους γλώσσα κατά τη συνεργασία τους με τους συμμαθητές τους μέσα στο 

μάθημα. «Δε με ενοχλεί να μιλούν τη γλώσσα τους μεταξύ τους. Αυτό ξέρω πως τους 

βοηθάει, τους δίνει αυτοπεποίθηση, και συμμετέχουν στο μάθημα, αρκεί να μη το 

παρακάνουν… Δηλαδή όταν καταλαβαίνω ότι μιλάνε για θέματα εκτός μαθήματος τους το 

απαγορεύω… πρέπει να μάθουν να μιλάνε ελληνικά. Κι εμείς οι καθηγητές ελληνικά μιλάμε, 

δε γνωρίζουμε τις γλώσσες τους και δε μπορούμε να ξέρουμε τι λένε όταν μιλάνε μεταξύ 

τους…». Ειδικότερα για το μάθημα τόνισε «θέλω να μάθουν την ελληνική ορολογία… 

Λέξεις όπως εξίσωση, ανίσωση, συντελεστής, διαίρεση και άλλες πολλές, πρέπει να τις 

γνωρίζουν και στα ελληνικά, γιατί θα τους χρειαστούν και αργότερα σε άλλες τάξεις του 

σχολείου ή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσοι προχωρήσουν. Για να προχωρήσουν όμως, 

για να έχουν ελπίδες, πρέπει να μάθουν τα Μαθηματικά στα ελληνικά. Μου έχει τύχει 

μαθητής ο οποίος χρησιμοποιούσε στην τάξη κάποιες έννοιες στα ρώσικα παρόλο που 
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γνώριζε καλά ελληνικά. Τον άφησα, αλλά του είπα να προτιμά να μιλά στην τάξη μόνο 

ελληνικά …καταλαβαίνω ότι για κάποιους είναι δύσκολο, ειδικά στην αρχή, αλλά είναι θέμα 

χρόνου να βελτιωθούν».   

   Ο δεύτερος καθηγητής, ο οποίος έχει περισσότερα χρόνια εμπειρίας με μαθητές που είναι 

παιδιά μεταναστών, όπως είπε, ακόμα κι αν ήξερε να μιλάει τις μητρικές γλώσσες των 

μαθητών, θα προτιμούσε να τους διδάσκει στα ελληνικά. «Εφόσον ζουν στην Ελλάδα, 

πηγαίνουν σε ελληνικά σχολεία και εκπαιδεύονται από Έλληνες δάσκαλους για να βγουν 

μεθαύριο στην ελληνική κοινωνία, θα πρέπει να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Αν δεν 

ξέρουν ελληνικά, δε θα έχουν πολλές επιλογές στο μέλλον». Θεωρεί πολύ σημαντικό να 

γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα γιατί αλλιώς δε θα μπορούν να διαβάζουν βιβλία, δε θα 

μπορούν να επικοινωνούν με τους συμμαθητές και τους καθηγητές τους και δε θα μπορέσουν 

να προχωρήσουν σε ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης, στην Ελλάδα. Επιτρέπει παρόλα αυτά 

στους μαθητές που δεν τα καταφέρνουν καλά με τη γλώσσα, είτε γιατί ήρθαν πρόσφατα στην 

Ελλάδα και δεν πρόλαβαν να τη μάθουν ακόμα καλά, είτε γιατί το περιβάλλον στο σπίτι δεν 

τους βοηθά να τη μάθουν, να χρησιμοποιούν τη μητρική τους μέσα στην τάξη, γιατί όπως 

λέει «είναι κρίμα τα παιδιά που ξέρουν Μαθηματικά, να μη συμμετέχουν στο μάθημα επειδή 

δεν ξέρουν να μιλούν καλά ελληνικά». Ως πρωταρχικό σκοπό όμως έχει να μάθουν οι 

μαθητές (που ήρθαν πρόσφατα στην Ελλάδα) την ελληνική γλώσσα και όχι τα Μαθηματικά. 

Πιστεύει ότι τα Μαθηματικά μπορούν να βοηθήσουν κι αυτά, όπως και τα υπόλοιπα 

μαθήματα, στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Οι μαθητές αυτοί, αυτό έχουν ανάγκη 

στην παρούσα φάση της ζωής τους κι όχι να μάθουν πολλά Μαθηματικά. «Τους επιτρέπω να 

μιλάνε στη γλώσσα που θέλουν για να μη φοβούνται τα Μαθηματικά… δε χρειάζεται να 

μάθουν πολλά Μαθηματικά αυτοί… καλύτερα να μάθουν ελληνικά… καλύτερα να μάθουν 

κάποια βασικά Μαθηματικά, αλλά να τα μάθουν καλά, να εκφράζονται σωστά, με τις σωστές 

ορολογίες». Κλείνοντας, ο συνάδελφος με παρέπεμψε στους γονείς των μαθητών, λέγοντας 

ότι «οι γονείς τους είναι εκείνοι που θέλουν πιο πολύ να τους μαθαίνουμε τη γλώσσα παρά τα 

Μαθηματικά».  (Παρ. II) 

2.9.4 Αποτελέσματα συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών 

   Η σύγκρουση που εμφανίζεται έντονα στην περίπτωση της πρώτης καθηγήτριας, είναι 

εκείνη ανάμεσα στην πολιτική της γλώσσας και της πρακτικής που εφαρμόζεται μέσα στην 

τάξη (Barwell, 2012). Στην Ελλάδα η επίσημη γλώσσα που διδάσκονται τα Μαθηματικά, και 

όλα τα μαθήματα, είναι η ελληνική. Οι οδηγίες που έχουν οι εκπαιδευτικοί είναι να γίνεται το 

μάθημα αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα βιβλία, οι εξετάσεις, η εισαγωγή στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση διεκπεραιώνονται στην ελληνική. Όμως, η καθηγήτρια στην τάξη 

της αντιμετωπίζει καταστάσεις μαθητών οι οποίοι δε γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα 

διδασκαλίας, και χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα σε πολλές άτυπες συζητήσεις 

μεταξύ τους, για να κατανοήσουν, να εξηγήσουν ή να αιτιολογήσουν στα Μαθηματικά. 

Παρόλο που γνωρίζει ότι οι μαθητές πρέπει να μιλάνε μόνο ελληνικά στην τάξη, τους 

επιτρέπει, ως έναν βαθμό, να χρησιμοποιούν και λέξεις ή φράσεις από τη μητρική τους 

γλώσσα για να επικοινωνήσουν μαθηματικά, μεταξύ τους. Επιπλέον, ενώ κατανοεί ότι 

μαθαίνουν καλύτερα τα Μαθηματικά όταν χρησιμοποιούν την δική τους γλώσσα, επιμένει ότι 

πρέπει να τα μαθαίνουν στα ελληνικά, γιατί αυτό θα τους βοηθήσει στην περαιτέρω πορεία 

τους, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αργότερα στην αναζήτηση εργασίας.  Η καθηγήτρια 

φαίνεται να βρίσκεται σε διδακτικό δίλημμα (teaching dilemma) σύμφωνα με την Adler 

(1995, 2001, όπως αναφ. στο Barwell 2012) για την επιλογή της κατάλληλης γλώσσας 

μάθησης των Μαθηματικών. Παρόλα αυτά, η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας θα τους 
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βοηθήσει να αποκτήσουν κοινωνικά αγαθά και να ενταχθούν στον κόσμο, κάτι που είναι 

πολύ σημαντικό. Μέσα από τα Μαθηματικά θα μάθουν καλύτερα τη γλώσσα που θα τους 

προσφέρει μια καλύτερη θέση στην κοινωνία, και ας τους δυσκολεύει αυτό στην κατανόηση 

εννοιών και όρων των Μαθηματικών. Η γλώσσα σκαλωσιάς δε φαίνεται να υπάρχει στην 

περίπτωση της τάξης της καθηγήτριας. Επίσης, φανερή είναι και η σύγκρουση μεταξύ της 

επίσημης μαθηματικής γλώσσας που επιβάλλεται να είναι στα ελληνικά, με την ανεπίσημη 

την οποία επιτρέπει να μιλούν οι μαθητές μεταξύ τους στη μητρική τους γλώσσα, όταν 

συνεργάζονται για την κατανόηση και την επίλυση μιας άσκησης. Προκειμένου να 

κατανοήσουν μια άσκηση μαθητές της και να επικοινωνήσουν μαθηματικά, τους επιτρέπει να 

χρησιμοποιούν ανεπίσημες μαθηματικές εκφράσεις και μάλιστα στη μητρική τους γλώσσα. Η 

καθηγήτρια αναφέρει ότι το να μάθουν τα παιδιά τα Μαθηματικά στη γλώσσα τους, αυτό θα 

τους βοηθήσει μόνο στη δική τους χώρα (βλ. Παράρτημα II). Προφανώς η βοήθεια στην 

οποία αναφέρεται είναι για την εισαγωγή σε ανώτερη σχολή και για την εύρεση εργασίας. Η 

βελτίωση στην οποία αναφέρεται που, όπως λέει, είναι θέμα χρόνου, είναι περισσότερο για το 

θέμα της εκμάθησης της γλώσσας και λιγότερο για θέματα εννοιολογικής κατανόησης. 

Δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κοινωνική άνοδο των μαθητών στην κοινωνία, χωρίς 

όμως να αδιαφορεί και για τις σπουδές τους. Πιστεύει όμως ότι η καλή γνώση της γλώσσας 

είναι εκείνη που θα τους ωθήσει σε ανώτερα στρώματα εκπαίδευσης και εργασίας κι αυτό 

συμφωνεί με την έρευνα των Setati & Planas (2012) οι οποία κατέληγε σε ανάλογα 

συμπεράσματα σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών στη Νότια Αφρική και την 

Καταλανία. Τέλος, θέτει δυο παραμέτρους για την καλή επίδοση στα Μαθηματικά: τη 

γλώσσα και τη δυνατότητα βοήθειας από τους γονείς ως συνάρτηση κοινωνικο-οικονομικού 

πλαισίου. Έτσι για τη Φωτεινή, οι μαθητές αυτοί υστερούν σε σχέση με άλλους μαθητές ως 

προς τη γλώσσα και το κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας. 

   Για τον καθηγητή του Α2, η γλώσσα προτίμησης είναι η ελληνική, όπως και για την 

καθηγήτρια του Α1. Η σύγκρουση όμως, μεταξύ της πολιτικής η οποία επιβάλλει τη χρήση 

της ελληνικής και μόνο γλώσσας στην τάξη και της πρακτικής σε αυτήν, η οποία επιτρέπει 

στους μαθητές και πολλές φορές τους παροτρύνει να χρησιμοποιήσουν τη μητρική τους 

γλώσσα για την καλύτερη κατανόηση των Μαθηματικών, είναι φανερή. Ο καθηγητής νιώθει 

υπεύθυνος για τους μαθητές και την εκπαίδευσή τους και θέλοντας να τους δώσει ό, τι 

καλύτερο μπορεί, εστιάζει στη μάθηση της γλώσσας, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα τις 

μαθηματικές γνώσεις τους καθώς φαίνεται να έχει χαμηλές προσδοκίες για αυτούς τους 

μαθητές. Εδώ συγκρούεται επίσης η γλώσσα για τη μαθηματική πρόσβαση και η γλώσσα για 

τα κοινωνικά αγαθά. Ο καθηγητής θέλει να βοηθήσει τους μαθητές, μαθαίνοντάς τους 

ελληνικά, να βγουν «έτοιμοι» στην ελληνική κοινωνία, ικανοί να συμμετέχουν σε 

συζητήσεις, να μπορούν να εκφράζονται, να αναζητήσουν εργασία και να προοδεύσουν. 

Είναι πιο σημαντική για αυτούς (τους μαθητές) η επιβίωση στην ελληνική κοινωνία παρά οι 

μαθηματικές γνώσεις. Αναγνωρίζει ο ίδιος τη σύγκρουση μεταξύ της γλώσσας που μιλούν 

στο σπίτι και της γλώσσας της διδασκαλίας, λέγοντας ότι «δεν έχουν βοήθεια από το σπίτι 

τους…». Πράγματι, οι γονείς των μαθητών που έχουν έρθει πρόσφατα στην Ελλάδα, μιλούν 

ελάχιστα ελληνικά. Έτσι, τα παιδιά δεν έχουν ερεθίσματα από το σπίτι που να τους βοηθούν 

στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εκμάθηση της ελληνικής. Παρότι, όπως λέει, οι ίδιοι 

οι γονείς είναι εκείνοι που θέλουν τα παιδιά τους να μάθουν τη γλώσσα παρά Μαθηματικά, 

εντούτοις δεν είναι σε θέση να τα βοηθήσουν γιατί δεν γνωρίζουν ούτε εκείνοι καλά ελληνικά 

κι έτσι εξακολουθούν να μιλάνε την μητρική τους γλώσσα στο σπίτι. Άλλη μια σύγκρουση 

που διακρίνεται στο λόγο του είναι αυτή μεταξύ της επίσημης και ανεπίσημης μαθηματικής 

γλώσσας. Βρίσκεται κι αυτός, όπως και η συνάδελφός του σε διδακτικό δίλημμα κατά την 
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Adler (1995, 2001, όπως αναφ. στο Barwell 2012), γιατί γνωρίζει ότι η μητρική γλώσσα 

βοηθά στη μάθηση των Μαθηματικών, αλλά επίσης γνωρίζει ότι η ελληνική γλώσσα θα τους 

βοηθήσει στην απόκτηση κοινωνικών αγαθών. Επιτρέπει στους μαθητές του να συζητούν 

μεταξύ τους στη γλώσσα που γνωρίζουν και κατανοούν περισσότερα και τους επιτρέπει 

επίσης στη μεταξύ τους αυτή συζήτηση, να εκφράζονται όπως θέλουν, ανεπίσημα. Θέλει 

όμως, καθώς περνά ο καιρός, να μάθουν να εκφράζονται στα ελληνικά και σε πιο επίσημη 

μαθηματική γλώσσα. Ο καθηγητής επιμένει ότι προτεραιότητα των μαθητών, των γονιών 

τους, άρα και των εκπαιδευτικών είναι να μάθουν τη γλώσσα τα παιδιά και όχι τόσο τα 

Μαθηματικά, γεγονός που συμφωνεί με τη μελέτη της Setati (2008) στη Νότιο Αφρική και 

της Planas στην Καταλανία (Setati & Planas, 2012). Πιστεύει ότι οι μελλοντικές τους 

επιλογές εξαρτώνται από την εκμάθηση της γλώσσας και όχι από την εννοιολογική 

κατανόηση των μαθηματικών. Στηρίζει και βοηθά τους μαθητές που έχουν ήδη μαθηματικές 

γνώσεις, αλλά για εκείνους που δεν γνωρίζουν καλά τα ελληνικά θεωρεί πως πρέπει πρώτα 

να περάσουν από το στάδιο της γνώσης της ελληνικής γλώσσας κι έπειτα να ασχοληθούν με 

τα Μαθηματικά.  

  Οι συνεντέυξεις των μαθητών και των καθηγητών τους, έδειξαν ότι όταν υπάρχει επιλογή, 

προτιμάται η γλώσσα με υψηλό στάτους. Εξάλλου, ο ρόλος της γλώσσας για τον κόσμο 

φαίνεται να υπαγορεύει μια ενοποιητική οπτική στην οποία οι γλώσσες των υψηλών στάτους 

θεωρούνται ως οι πιο κατάλληλες για την διδασκαλία και τη μάθηση των Μαθηματικών μέσα 

από την κοινωνικο-πολιτική, παρά από την εκπαιδευτική τους αξία (Barwell, 2012). 

  Θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε γενικά, για τους δύο εκπαιδευτικούς, ότι προτιμούν και 

οι δύο την ελληνική γλώσσα ως γλώσσα διδασκαλίας των Μαθηματικών, για παρόμοιους 

λόγους και κυρίως για την ένταξη των μαθητών που έχουν ως μητρική γλώσσα διαφορετική 

από την ελληνική, στην ελληνική ακαδημαϊκή και εργασιακή κοινότητα. Και οι δύο 

αντιμετωπίζουν με επιείκεια τους μαθητές αυτούς, όμως εκείνο που επιδιώκουν είναι η 

εκμάθηση της ελληνικής ορολογίας στο μάθημα και γενικότερα η μαθηματική επικοινωνία 

στην τάξη. Κοινός τόπος επίσης για τους δύο καθηγητές με την έρευνα της Setati (2008) είναι 

η άποψή τους ότι οι μαθητές πρέπει να μάθουν την ελληνική γλώσσα χωρίς να δείχνουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη σημασία της εννοιολογικής κατανόησης. Η επιλογή της γλώσσας 

διδασκαλίας συνδέεται με θέματα εξουσίας και ισχύος. Η επάρκεια στη γλώσσα θα επιφέρει 

ακαδημαϊκή άνοδο και καλύτερη δουλειά. Γι αυτό το λόγο υποκύπτουν και οι εκτός του 

κυρίως ρεύματος μαθητές και έχοντας κατά νου τα κοινωνικά αγαθά επιθυμούν την ελληνική 

ως γλώσσα μάθησης ασχέτως αν αυτή δεν τους βοηθά στην κατανόηση των Μαθηματικών. 

Έτσι κυριαρχεί η ανάγκη της χρήσης της ελληνικής γλώσσας και της αποδίδεται υψηλότερο 

κύρος σε σχέση με τις μητρικές γλώσσες των μαθητών. Αναφέρουν, ότι για όσους 

προχωρήσουν σε επόμενα επίπεδα εκπαίδευσης θα τους είναι χρήσιμη η γνώση της γλώσσας 

και της ελληνικής μαθηματικής ορολογίας, αλλά αυτό φαίνεται να είναι δευτερεύον ζήτημα. 

Εμφανίζεται λοιπόν το φαινόμενο του παιδαγωγικού διαχωρισμού (pedagogical segregation), 

καθώς είναι φανερό ότι οι μαθητές με μικρότερη επάρκεια της ελληνικής γλώσσας και 

έχοντας διαφορετικές ανάγκες (π.χ. επιβίωσης), λαμβάνουν άλλης ποιότητας διδασκαλία σε 

σύγκριση με τους συμμαθητές τους (Hansson, 2012). Όπως έδειξε και η έρευνα των Setati & 

Planas (2012), οι παραπάνω εκπαιδευτικοί επέμειναν στη χρήση της ελληνικής γλώσσας 

ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά και λίγες ήταν οι φορές που 

αναφέρονταν σε θέματα που αφορούσαν την επιστημολογική πρόσβαση. Άλλωστε, ενώ 

έχουν μια ρητορική ισότητας στην πράξη τα παιδιά όταν δε βοηθηθούν να αξιοποιήσουν τους 

πόρους τους (γλώσσα, κουλτούρα κλπ) υφίστανται ήδη συμπεριφορές διάκρισης. Επιπλέον, 

εκείνο που δεν φαίνεται από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών και από το μάθημα που 

γίνεται στην τάξη, είναι η δυνατότητα να γίνονται και τα δυο ταυτόχρονα, δηλαδή να 

αναπτύσσουν γλωσσικές δεξιότητες μαθαίνοντας μαθηματικά.  
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2.10 Ανάγκη για περαιτέρω έρευνα 

   Προκειμένου να συμπεριληφθούν στα Μαθηματικά οι μαθητές γλωσσικής μειοψηφίας, θα 

πρέπει η έρευνα να εξετάσει τη σχέση ανάμεσα στη γλώσσα και τη μάθηση των 

Μαθηματικών από μια οπτική που συνδυάζει τις σύγχρονες οπτικές της μάθησης των 

Μαθηματικών και τις σύγχρονες οπτικές της γλώσσας, της διγλωσσίας και του λόγου μέσα 

στην τάξη. Επίσης πρέπει να εστιάσει σε διδασκαλίες οι οποίες να λαμβάνουν υπ όψιν  όχι 

μόνο τα εμπόδια αλλά και τα μέσα/ πόρους που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους μαθητές 

για να επικοινωνούν μαθηματικά (Moschkovich, 2002). 

Απαιτούνται προγράμματα σε όλες τις θεματικές περιοχές και κατ επέκταση στα 

Μαθηματικά, που ενισχύουν την επάρκεια της γλώσσας διδασκαλίας των μαθητών όλων των 

γλωσσών  (Thürmann et al. 2010, MacGregor & Moore 1991, όπως αναφ. στο Prediger & 

Wessel, 2013). Οι Σταθοπούλου και Καλαβάσης (2007, όπως αναφ. στο Civil, 2008a) 

υποστηρίζουν την ανάγκη τα σχολεία να αναγνωρίσουν και να αξιοποιήσουν την προφορική 

παράδοση και τις εμπειρίες νοερής αριθμητικής που έχουν τα παιδιά Ρομά από τη συμμετοχή 

τους σε καθημερινές δραστηριότητες της κοινότητάς τους. Οι γνώσεις αυτές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για μια καλύτερη κατανόηση των Μαθηματικών από τους Τσιγγανόπαιδες 

(Χρονάκη, 2003, όπως αναφ. στο Civil, 2008a).  Έτσι η έρευνα θα βοηθήσει στο σχεδιασμό 

ενός αναλυτικού προγράμματος σπουδών και οδηγιών που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες 

των μαθητών της γλωσσικής μειοψηφίας και θα τους παρέχει μια ολοκληρωμένη στήριξη στα 

Μαθηματικά (Moschkovich, 2002). Επίσης, ενώ μέχρι πρόσφατα εκείνο που είχε σημασία για 

τη μάθηση των Μαθηματικών ήταν το λεξιλόγιο και οι δεξιότητες κατανόησης (Dale & 

Cuevas, 1987, MacGregor & Moore, 1992, Rubenstein, 1996, όπως αναφ. στο Moschovich, 

2002), οι πιο πρόσφατες έρευνες εστιάζουν στο πώς οι μαθητές θα κατασκευάσουν τη γνώση, 

θα διαπραγματευτούν τις έννοιες, και θα συμμετέχουν στη μαθηματική επικοινωνία.  

Υπάρχει, επομένως αλλαγή στην προσέγγιση της μάθησης των Μαθηματικών από την 

πλευρά των ερευνητών, προς μια πιο κοινωνική, επικοινωνιακή και αλληλεπιδραστική 

θεώρηση. 

2.11 Συμπέρασμα 

 Η παραπάνω ποιοτική μελέτη είναι μια προσπάθεια διερεύνησης των διαφορετικών λόγων 

που μπορεί να εμφανίζονται σε πολύγλωσσες τάξεις των Μαθηματικών. Εστιάζει στον τρόπο 

διαχείρισης της ετερογλωσσίας από τους μαθητές και τους καθηγητές των Μαθηματικών και 

στο αν μπορεί να επηρεάσει αυτή η διαχείριση, τον τρόπο και το αντικείμενο διδασκαλίας 

των Μαθηματικών. Τα συμπεράσματα ως προς τα ερευνητικά ερωτήματα είναι σύμφωνα με 

έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με τη διδασκαλία των 

Μαθηματικών σε πολύγλωσσες τάξεις. 

1. Ως προς το κεντρικό ερώτημα για τους διαφορετικούς λόγους που αποτυπώνονται στην 

τάξη των Μαθηματικών, αυτοί εμφανίζονται μέσα από τις συγκρούσεις του Barwell 

(2012) οι οποίες κάποιες φορές είναι φανερές και κάποιες φορές δεν είναι, ωστόσο 

αναδύονται μέσα από τις συμπεριφορές των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών στην 

τάξη. Οι μαθητές που γνωρίζουν καλά τη γλώσσα διδασκαλίας νιώθουν περισσότερο 

ασφαλείς από εκείνους που δεν έχουν επάρκεια και τοποθετούνται στο περιθώριο. Οι 

τελευταίοι είναι ανασφαλείς και προτιμούν, παρόλο που έχουν μαθηματικές γνώσεις, να 

μην τις παρουσιάσουν στην τάξη. Υπάρχουν επίσης μαθητές οι οποίοι, επιδεικνύουν την 

καλή γνώση τους για την ελληνική γλώσσα, προβάλλοντας έτσι, την ανωτερότητα που 

αισθάνονται χάρη στη σιγουριά που τους προσδίδει παράλληλα με τη γνώση των 
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Μαθηματικών. Οι μαθητές που δεν έχουν ελληνική καταγωγή, ακόμα κι αν θεωρείται η 

ελληνική ως η μητρική τους γλώσσα, πολλές φορές στην τάξη χρησιμοποιούν για λόγους 

κατανόησης, εξηγήσεων και αιτιολόγησης, τη γλώσσα που χρησιμοποιούν στο σπίτι 

τους, που για εκείνους είναι η μητρική. Παρόλα αυτά, οι μαθηματικοί όροι ακούγονται 

στην ελληνική γλώσσα, ακόμα κι από μαθητές που δεν έχουν επάρκεια και κάνουν 

εκφραστικά λάθη. Επίσης, παρότι είναι σημαντικές οι χειρονομίες ως τρόπος 

επικοινωνίας και μαθηματικής αλληλεπίδρασης (Νg, 2014), αξιοποιήθηκαν από 

ελάχιστους μαθητές οι οποίοι δε γνώριζαν τη γλώσσα διδασκαλίας, ως το μοναδικό μέσο 

επικοινωνίας που είχαν. Αντιθέτως, χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό η εναλλαγή 

γλωσσών ως μέσο κατανόησης (Bose & Chouldhury, 2010). Οι εκπαιδευτικοί από 

την πλευρά τους, επέτρεπαν τη χρήση εναλλαγής γλώσσας καθώς πιστεύουν πως 

αυτή βοηθά στην κατανόηση των μαθητών. Όμως η επιμονή τους για χρήση και 

μάλιστα καλή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι φανερή τόσο από τον τρόπο 

που διδάσκουν, όσο και από τις συνεντεύξεις τους. 

2. Ως προς το υποερώτημα που αφορά στην προτίμηση της γλώσσας διδασκαλίας και 

μάθησης των Μαθηματικών από τους μαθητές, η επιλογή είναι σαφώς η ελληνική, είτε 

γιατί αυτή η γλώσσα θα τους βοηθήσει να ανέβουν στα σκαλοπάτια της ανώτερης 

εκπαίδευσης, ή γιατί μέσω της εξάσκησής της μέσα στην τάξη θα αποκτήσουν 

μεγαλύτερη επάρκεια, γεγονός που θα τους εξασφαλίσει περισσότερες ευκαιρίες σε 

κοινωνικό, οικονομικό και γενικότερα βιοτικό επίπεδο. Η τοποθέτησή τους είναι σαφώς 

σε σχέση με τη γλώσσα και όχι με τα Μαθηματικά (Setati & Planas, 2012), παρόλο που 

υπήρξε περίπτωση μαθητή ο οποίος παρόλο που γνώριζε πολύ καλά την ελληνική, 

δήλωσε ότι δυσκολεύεται με τα Μαθηματικά. Υπήρχαν μαθητές οι οποίοι δήλωσαν ότι 

τα Μαθηματικά είναι ανεξάρτητα της γλώσσας και κατ’ επέκταση της κουλτούρας που 

μεταφέρει ο καθένας στην τάξη. Ότι τα Μαθηματικά είναι μια γλώσσα από μόνα τους 

και κάποιος που ξέρει Μαθηματικά δεν εμποδίζεται από καμία γλώσσα. Υπήρχαν όμως 

και μαθητές οι οποίοι λόγω της ανεπάρκειάς τους ως προς τη γλώσσα, ένιωθαν ότι δεν 

θα μπορούσαν να μάθουν Μαθηματικά κι έτσι παραιτούνταν από κάθε προσπάθεια να 

εμπλακούν στο μάθημα. Πίστευαν ότι η μάθηση των Μαθηματικών είναι μια πολυτέλεια 

μόνο για εκείνους που ξέρουν να μιλούν καλά ελληνικά και που αυτοί δεν έχουν 

δικαιώματα σε αυτή τη μάθηση. Παρόλα αυτά, προτιμούν την ελληνική ως γλώσσα 

διδασκαλίας επειδή μέσα στο μάθημα θα μπορέσουν να μάθουν τη γλώσσα για να 

επιβιώσουν στην ελληνική κοινωνία. Τέλος, κάποιοι μαθητές που αισθάνονται καλύτερα 

όταν κάνουν Μαθηματικά στη μητρική τους γλώσσα, δήλωσαν ότι παρόλα αυτά 

προτιμούν την ελληνική μέσα στην τάξη γιατί αυτή θα τους βοηθήσει στις μετέπειτα 

σπουδές τους και ως αποτέλεσμα θα έχουν δυνατότητες για αναζήτηση καλύτερης 

εργασίας στο μέλλον.  Για κάποιους μάλιστα, η καλή γνώση και η χρήση της ελληνικής 

γλώσσας θα τους βοηθήσει να νιώθουν ίσοι με τους υπόλοιπους Έλληνες, γεγονός που 

δείχνει ότι η γλώσσα για αυτούς σημαίνει δύναμη και ισότητα.    

3. Ως προς το υποερώτημα που αφορά τη γλώσσα επιλογής των εκπαιδευτικών, η 

προτίμηση  είναι επίσης η ελληνική για λόγους πρωτίστως κοινωνικοοικονομικούς κι 

έπειτα μαθησιακούς. Οι εκπαιδευτικοί, παρόλο που «ανέχονται» τη χρήση της μητρικής 

γλώσσας των μαθητών και νομιμοποιούν την εναλλαγή των γλωσσών μέσα στην τάξη, 

ωστόσο επιμένουν να μάθουν να χρησιμοποιούν σωστά οι μαθητές την ελληνική. 

Πιστεύουν πως η ελληνική γλώσσα θα τους βοηθήσει σε ανώτερες σπουδές, εφόσον τα 

παιδιά αυτά θα παραμείνουν στην Ελλάδα κι έπειτα θα είναι σε θέση να αναζητήσουν 
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μια δουλειά που θα τους επιφέρει καλύτερο κοινωνικό στάτους και βιοτικό επίπεδο. Δε 

διανοούνται ότι θα ζουν στην Ελλάδα και θα μαθαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα 

εκτός από την ελληνική. Σύμφωνα με την έρευνα του Manu (2005), οι εκπαιδευτικοί 

πιστεύουν ότι οι μαθητές που δεν εκφράζονται με τις σωστές μαθηματικές λέξεις (της 

γλώσσας διδασκαλίας) δεν έχουν και αρκετή μαθηματική κατανόηση. Φαίνεται να 

διαχωρίζουν τους μαθητές σε δύο ταχυτήτων. Εκείνοι που γνωρίζουν καλά την ελληνική 

γλώσσα  είναι αυτοί που έχουν περισσότερες δυνατότητες για ακαδημαϊκή άνοδο, ενώ 

εκείνοι που δεν έχουν επάρκεια της γλώσσας διδασκαλίας έχουν εντονότερη την ανάγκη 

κοινωνικής ένταξης και επιβίωσης, από την ανάγκη για να μάθουν Μαθηματικά. 

4. Ως προς το τελευταίο υποερώτημα σχετικά με την επιρροή που μπορεί να έχει η 

ετερογλωσσία που υπάρχει μέσα στην τάξη στον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης των 

Μαθηματικών, τα συμπεράσματα είναι σημαντικά. Οι καθηγητές των Μαθηματικών, 

καθώς διαχωρίζουν τους μαθητές σε δύο κατηγορίες, εκείνους που έχουν δυνατότητες 

λόγω της επάρκειας της γλώσσας διδασκαλίας κι εκείνους που δεν έχουν λόγω της 

ανεπάρκειας της γλώσσας, αποφασίζουν για τα Μαθηματικά που «μπορούν να μάθουν» 

αυτοί οι μαθητές. Οι πρώτοι μπορούν να μάθουν τα Μαθηματικά της διδασκαλίας που 

προβλέπει το Υπουργείο, αλλά οι δεύτεροι δε μπορούν. Η γλώσσα είναι εκείνο που 

πρέπει να μάθουν για να καταφέρουν να επιβιώσουν. Τα Μαθηματικά δεν είναι 

προτεραιότητα για αυτούς τους μαθητές ούτε για τους γονείς τους, οπότε, οι 

εκπαιδευτικοί επιλέγουν να τους μάθουν κάποια από τα Μαθηματικά που προβλέπεται 

για την Α΄ Λυκείου, τα βασικά, όπως λένε οι ίδιοι. Οι εκπαιδευτικοί από τη μια πλευρά 

«επιλέγουν» τα Μαθηματικά που θα διδάξουν στα παιδιά που δεν έχουν επάρκεια της 

ελληνικής γλώσσας, ενώ οι μαθητές αυτό-περιθωριοποιούνται από το μάθημα λόγω της 

ελλιπούς γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας. Υπάρχουν μαθητές που ξέρουν 

Μαθηματικά, αλλά προτιμούν να παραμείνουν σιωπηλοί μέσα στην τάξη γιατί νιώθουν 

ανασφαλείς λόγω της ανεπάρκειάς τους στη γλώσσα. Αν ο εκπαιδευτικός δε δώσει 

μεγάλη προσοχή στα παιδιά αυτά όσον αφορά στις γνώσεις τους και δεν προσπαθήσει, 

ενδεχομένως, πολλές φορές να τα βοηθήσει να παρουσιάσουν στην τάξη τα Μαθηματικά 

που γνωρίζουν, θα παραμείνουν στο περιθώριο που είτε ο εαυτός τους, είτε η γλώσσα 

τους έχει τοποθετήσει και μάλλον θα επιλέξει τελικά, να τους κάνει πιο «εύκολα» 

Μαθηματικά, για να τα «καταλαβαίνουν». Τελικά, εκείνο το οποίο φαίνεται να έχει 

προτεραιότητα στη διδασκαλία είναι στην ουσία η διαδικαστική γνώση, γιατί αν είχε η 

εννοιολογική, η έμφαση θα δινόταν από τους μαθητές αλλά κυρίως από τους 

εκπαιδευτικούς, στην κατανόηση ανεξαρτήτως μέσου (Setati, 2003).  

 Οι ιδέες του Bakhtin περί του Άλλου, του Εγώ, της Ιδεολογίας και της Ετερογλωσσίας 

πρέπει να εισχωρήσουν στις πρακτικές των τάξεων που γυρεύουν να προωθήσουν την 

αμεροληψία και τη δικαιοσύνη. Εάν συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε πλατωνικά, δηλαδή αν 

θεωρούμε τα Μαθηματικά ως δοσοληψία πειθαρχίας με αόρατες αλήθειες, δεν θα επιτευχθεί 

εύκολα ένα τέτοιο έργο. Ίσως να είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζουμε τα Μαθηματικά ως 

μια διαδικασία όπου ανταλλάσσουμε τις σκέψεις μας και μιλούμε για συγκεκριμένες 

αναφορές γεγονότων. Η ετερογλωσσική μετακίνηση του Barwell μπορεί να σημαίνει τον 

κριτικό αναστοχασμό διαφορετικών  φωνών και ιδεολογιών που ξεδιπλώνονται σαν μια 

ιστορική διαδικασία ενάντια στο σύνολο διαφόρων πολιτισμικών κεντρομόλων και 

φυγόκεντρων παραδόσεων, καθεμία από τις οποίες διαφωτίζεται και τροποποιείται από τους 

άλλους. Φυσικά οι προκλήσεις είναι κολοσσιαίες. Πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε την 

τάξη των Μαθηματικών υπό το μοντέλο της οικονομίας της αγοράς-έναν ωφελιμιστικό χώρο 

διαπραγματεύσεων και προσωπικής προώθησης. Το «τραπεζικό μοντέλο » κατά το όρο του 



106 
 

Freire
9
, θα πρέπει να αντικατασταθεί με ένα μοντέλο γνήσιας ανθρώπινης αλληλεπίδρασης 

υποκινούμενο από αξίες ευστάθειας και συνεργασίας. Σε ένα τέτοιο μοντέλο, η γλώσσα που 

χρησιμοποιείται στην τάξη θα ήταν απαραιτήτως συλλογική και πολυφωνική. Θα ήταν ένα 

πολυποίκιλο όργανο συλλογικών και ατομικών σχηματισμών ταυτοτήτων, ένα μέρος  αγώνα 

και αντιπαραθέσεων και, ως εκ τούτου, αλλαγής και κινητοποίησης (Radford, 2012). 

   Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές περιορίζονται από κοινωνικές και πολιτικές 

δομές που τους καθοδηγούν στην επιλογή της ελληνικής γλώσσας (Gutiérrez, 2010 όπως 

αναφ. στο Setati & Planas, 2012). Οι μαθητές έχουν εμπειρίες από την καθημερινότητά τους 

και μέσα από την καθημερινή γλωσσική τους ποικιλία μπορούν να εκφράσουν αυτό που 

σκέπτονται, αλλά, η ανεπάρκεια της σχολικής γλωσσικής ποικιλίας τους εμποδίζει να 

επικοινωνήσουν με τους υπόλοιπους στην τάξη (McKay et al. 1997, όπως αναφ. στο Gibbons, 

2015). Άλλωστε τα Μαθηματικά συνδέονται στενά με την κουλτούρα και την ιδεολογία ενός 

λαού, όπως δηλώνει το παράδειγμα του λαού της αρχαίας Κίνας που γνώριζε την έννοια του 

αρνητικού αριθμού πολύ πριν το Δυτικό κόσμο (Lizcano, 1993, όπως αναφ. στο Radford, 

2012). Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι η αναγνώριση των διαφορετικών οπτικών  

κατασκευής μαθηματικού νοήματος  και της ετερογλωσσίας των μαθητών. Αυτό θα βοηθήσει 

στη μαθηματική επικοινωνία της τάξης καθώς θα ανταλλάσσονται εμπειρίες από τη ζωή των 

μαθητών. Οι δάσκαλοι μπορούν να ενθαρρύνουν τους μαθητές να χρησιμοποιούν τη μητρική 

τους γλώσσα όπου χρειάζεται για την καλύτερη κατανόηση των μαθηματικών εννοιών 

(Barwell, 2012). Η χρήση χειρονομιών τόσο από τους μαθητές όσο και από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς στην τάξη, θα βοηθούσε στην επικοινωνία των μαθητών (Ng, 2014). Οι 

μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα ως ένα εργαλείο σκέψης και κατασκευής 

γνώσης μέσω της κατασκευής εννοιών.  (Schleppegrell, 2010, όπως αναφ. στο Prediger & 

Wessel, 2013). Εξάλλου, πολλές φορές παρατηρήθηκε μαθητές οι οποίοι έχουν καλή γνώση 

της ελληνικής γλώσσας, να χρησιμοποιούν για μεταξύ τους άτυπες συζητήσεις και εξηγήσεις 

τη μητρική τους. Η συστηματική εναλλαγή των γλωσσικών ποικιλιών μπορεί να προσφέρει 

ευκαιρίες για πλούσια μαθηματική συζήτηση και να προκαλέσει μετακινήσεις μεταξύ της 

καθημερινής, σχολικής και τεχνικής γλωσσικής ποικιλίας, ακόμα και για αδύναμους μαθητές 

(Prediger & Wessel, 2013). Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αξία της κατάκτησης της γλώσσας 

που επιτυγχάνεται μέσω της εναλλαγής των γλωσσών, παράλληλα με τη διδασκαλία ενός 

αντικειμένου που δεν είναι επισήμως γλωσσικό μάθημα, όπως είναι τα Μαθηματικά (Bose & 

Chouldury, 2010). Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προσπαθήσουν να εξισορροπήσουν την 

προσοχή που πρέπει να δώσουν οι μαθητές στα Μαθηματικά και την προσοχή που πρέπει να 

δώσουν στη γλώσσα, με τρόπο που να μην αποδυναμωθεί η σκέψη των μαθητών (Adler, 

2001, όπως αναφ. στο Hansson, 2012). Εκείνο που είναι φανερό είναι ότι δε συζητούν την 

έννοια της σκαλωσιάς, δεν έχουν σε προτεραιότητα την εννοιολογική κατανόηση οπότε δεν 

ενδιαφέρονται για τη γλώσσα που θα βοηθήσει να διδαχτούν οι μαθητές τους, τουλάχιστον 

αρχικά. Δε σκέπτονται ότι μπορεί με αυτό τον τρόπο αντί να ενισχύουν την πρόσβαση να την  

υπονομεύουν άθελά τους. Επομένως η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα γλωσσικής 

                                                           
9 Στη φρεϊριανή εκπαιδευτική θεωρία παρατηρείται η τραπεζική αντίληψη της εκπαίδευσης (banking education), 

στην οποία ο μαθητής αποτελεί τον παθητικό αποδέκτη όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που ξεκινούν 

από το δάσκαλο και έχουν ως στόχο τον μαθητή. Στην τραπεζική αντίληψη της παιδείας ο δάσκαλος κάνει 

καταθέσεις στο ταμιευτήριο, που είναι οι μαθητές και η διδασκαλία είναι η μεταφορά πληροφοριών από τον 

δάσκαλο στους μαθητές. Η τραπεζική εκπαίδευση επιχειρεί, μυθοποιώντας την πραγματικότητα, να αποκρύψει 

ορισμένα γεγονότα που εξηγούν τον τρόπο ύπαρξης των ανθρώπων μέσα στον κόσμο και μεταχειρίζεται τους 

μαθητές σαν αντικείμενα που θέλουν βοήθεια (Γέρου,1985. όπως αναφ. στο  Ψαριανός, 2012).  
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επικοινωνίας και τρόπων αξιοποίησης των μέσων, της ιδεολογίας και της κουλτούρας που 

μεταφέρουν οι μαθητές στην τάξη των Μαθηματικών θα βοηθούσε στην καλύτερη 

κατανόηση της ετερότητας και ενδεχομένως την εξάλειψη του αποκλεισμού των 

πολύγλωσσων μαθητών από τα Μαθηματικά, λόγω της γλώσσας. 

Η συζήτηση που αφορά τη χρήση των γλωσσών σε πολύγλωσσες τάξεις  όπου τα παιδιά δε 

γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα διδασκαλίας των Μαθηματικών είναι πολύπλοκη. Δεν έχει να 

κάνει μόνο με τη γλώσσα ή τα Μαθηματικά, αλλά είναι κάτι που αφορά τις κοινωνικές 

σχέσεις, τον πολιτικό ρόλο της γλώσσας και το περιεχόμενο στο οποίο διδάσκονται και 

μαθαίνονται τα Μαθηματικά (Setati& Planas, 2012). H γλώσσα δε θα πρεπε  να θεωρείται 

μόνο ως  ένα μέσο για την κατασκευή της μαθηματικής γνώσης, αλλά και  ως  ένα κοινωνικό 

εργαλείο στη διαδικασία ανταλλαγής νοημάτων μέσα στην τάξη των Μαθηματικών (Civil et 

al., 2008,όπως αναφ. στο Civil, 2008a). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Συνεντεύξεις μαθητών 

 

(ΜΙΧΑΛΗΣ) 

-Γειά σου! Εγώ είμαι η Πωλίνα. Εσύ; 

-Εγώ είμαι ο Μιχάλης. 

-Χαίρω πολύ Μιχάλη 

-Επίσης. (Χαμόγελα και χειραψία) 

-Χαίρομαι ιδιαίτερα που θα κουβεντιάσουμε γιατί είστε παιδιά από το σχολείο μου και 

παρόλο που δεν σας κάνω μάθημα φέτος (λόγω της άδειας ανατροφής τέκνου που έχω) σας 

νιώθω δικούς μου μαθητές. Από προηγούμενα χρόνια δουλειάς μου σ αυτό το σχολείο 

γνωρίζω τα αδέρφια σας… όσοι από εσάς έχετε σε μεγαλύτερες τάξεις, τους γονείς σας …  

ακόμα κι εσάς αφού σας βλέπω στα διαλείμματα να κυκλοφορείτε.  

-Κι εμένα κυρία μου αρέσει γιατί σας γνωρίζουμε και δε μας αγχώνει … όχι πολύ (γέλια) 

αυτά που θα μας ρωτήσετε. 

-Α… πολύ ωραία λοιπόν! Νομίζω ότι η συνεργασία μας θα πάει πολύ καλά. 

-Κι εγώ. 

-Για πες μου, Μιχάλη, από πού είσαι;  

-Από τη Γεωργία. Δηλαδή έχω γεννηθεί στην Ελλάδα, αλλά οι γονείς μου είναι από τη 

Γεωργία.  

-Έχεις πάει εκεί; 

-Ουουου!! (ενθουσιασμός). Σχεδόν κάθε καλοκαίρι πηγαίνουμε κυρία. Και φέτος θα πάμε 

ξανά! 

-Έχεις συγγενείς , φίλους; 

-Nαι. Ξαδέρφια θείους, γιαγιάδες, παππούδες… Οι περισσότεροι φίλοι μου είναι εδώ, αλλά 

έχω κι εκεί.   

-Πού σου αρέσει περισσότερο, εδώ ή εκεί; 

-Εεεεε… κυρία τώρα… τι ρωτάτε… (χαμόγελο) 

-Τί; Δύσκολη η επιλογή; 

-Εδώ είναι αλλιώς… 

-Δηλαδή; 

-Ωραία είναι… δε λέω… αλλά είναι πιο… πώς να το πω… πιο χύμα. 
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-Υπό ποία έννοια το λες αυτό; 

-E να. Στη Γεωργία είναι πιο αυστηρά τα πράγματα. Γενικώς… πιο παλιά τα μυαλά.  

-Σοβαρά; 

-Για παράδειγμα εκεί, άμα πει κάποιος ότι είναι γκέι αυτό θεωρείται πολύ κακό… όχι όπως 

εδώ που τους προβάλλουν και τους έχουν και για πρότυπα… ένα παράδειγμα είπα τώρα.  

-Δεν είναι τόσο απελευθερωμένοι ιδεολογικά θες να πεις; 

-Aκριβώς αυτό. 

-Μάλιστα. Εσύ συμφωνείς με αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα; 

-Kυρία… όχι. Εμένα με έμαθαν οι δικοί μου ότι ή θα είσαι άντρας ή γυναίκα. Όλα τα άλλα 

είναι παρά φύσιν… 

-Οκ. Για πες μου Μιχάλη, τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις (χαμόγελο); 

-Μαθηματικός! 

-Αλήθεια; 

-Nαι. Μου αρέσουν πολύ τα Μαθηματικά. 

-Και φαντάζομαι θα είσαι και καλός  σ αυτά. 

-Στα Μαθηματικά, ναι. Δηλαδή έτσι πιστεύω!! (γέλια) 

-Και για πες, θέλεις να ασχοληθείς με τα Μαθηματικά για να διδάσκεις σε σχολείο ή… για να 

βγάλεις ένα δικό σου θεώρημα;!! 

-Θέλω να κάνω μάθημα σε σχολείο. Τώρα… αν στην πορεία μου ρθει και κανα θεώρημα … 

δε θα με χαλάσει! 

(γέλια) 

-Σου τα εύχομαι. Και τα δύο! 

-Ευχαριστώ. 

-Σε βοήθησε κάποιος από το σπίτι, ή φίλος σου για να είσαι καλός στα Μαθηματικά; Σε 

ώθησε κάποιος σε αυτά; Θέλω να πω, τι είναι εκείνο που σε έκανε να τα αγαπήσεις; 

-Κανένας. Οι γονείς μου πάντα μου λέγανε να διαβάζω, να είμαι καλός μαθητής αλλά τα 

Μαθηματικά μου άρεσαν από μικρό. Δε θέλει να λες ή να γράφεις πολλά, αλλά λίγα και 

καλά. Αυτό μου αρέσει στα Μαθηματικά.  

-Έχει σημασία όμως να τα εκφράζεις σωστά και να σε καταλαβαίνουν και οι άλλοι. 

-Ε ναι, άμα ξέρεις τι λες, μπορείς να το μεταφέρεις και στους άλλους. 

-Σε ποια  γλώσσα προτιμάς να κάνεις Μαθηματικά και γιατί; 
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-Κυρία όπως σας είπα, άμα ξέρεις Μαθηματικά… ξέρεις Μαθηματικά. Βέβαια, παρότι 

πιστεύω ότι η γλώσσα δεν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αν ξέρεις Μαθηματικά, εγώ προτιμώ  

την ελληνική, γιατί αυτή έχω μάθει καλύτερα από τα γεωργιανά. Στο σχολείο και έξω (από 

αυτό) αυτή χρησιμοποιούμε και την έχω συνηθίσει, αλλά μπορώ άνετα να κάνω Μαθηματικά 

και στα γεωργιανά. 

-Μπορείς δηλαδή να επικοινωνήσεις με τους συμμαθητές σου σε οποιαδήποτε από αυτές τις 

γλώσσες για τα Μαθηματικά; 

-Ναι. Αν είναι απ τη Γεωργία μπορώ να μιλήσω στα Γεωργιανά, αν είναι Έλληνας στα 

ελληνικά. Δεν έχω πρόβλημα. 

-Κι αν κάποιος φίλος σου ή συμμαθητής σου θεωρούσε ότι είναι προτιμότερο να μαθαίνει τα 

Μαθηματικά στα γεωργιανά, για παράδειγμα, αντί τα ελληνικά, τι θα του έλεγες; 

-Τι να πω… ό,τι νομίζει ο καθένας και όπως μπορεί… Μπορεί να του είναι πιο οικεία η 

γλώσσα και να τα καταλαβαίνει καλύτερα. Αλλά για μένα δεν παίζει ρόλο η γλώσσα. Τα 

Μαθηματικά έχουν δική τους γλώσσα και λογική και το αν τα καταλαβαίνεις δεν έχει να 

κάνει με τη γλώσσα που μιλάς. Πάντως… για μένα, καλό είναι να μαθαίνεις τα μαθήματά 

σου στη χώρα που ζεις γιατί εκεί θα προχωρήσεις στο πανεπιστήμιο για παράδειγμα ή ό,τι και 

να κάνεις στη ζωή σου με αυτή τη γλώσσα θα το κάνεις. 

-Μιλάς για το ελληνικό πανεπιστήμιο. 

-Ε ναι… Στο πανεπιστήμιο τα μαθήματα γίνονται στα ελληνικά, έτσι δεν είναι; 

(κουνώ το κεφάλι καταφατικά) 

-Ε αυτό λέω κι εγώ. Πού να πας αν δε ξέρεις τη μαθηματική ορολογία στα ελληνικά… 

-Μιχάλη, πολύ ωραία μου τα είπες! Είχε πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σου. Πιστεύω να 

μη σε κούρασα. 

-Τι λέτε κυρία; κι εμένα μου άρεσε και δε με κουράσατε καθόλου. Αλίμονο! Χαρά μου!! 

-Ποιος πιστεύεις ότι θα μου έδινε εξίσου σημαντικές πληροφορίες όπως εσύ; 

-Eεεεεμ… να ρωτήσετε τα παιδιά που δεν ξέρουν καλά ελληνικά. Τη Μαρία ας πούμε… τη 

Λίλια… είναι αυτοί που ζουν για λίγο καιρό στην Ελλάδα οπότε μάλλον θα έχουν 

διαφορετικές απόψεις για τη γλώσσα απ ότι εγώ…  

-Σ ευχαριστώ πολύ, και καλή πρόοδο σε ότι κι αν κάνεις. 

-Ευχαριστώ κυρία… κι εσείς καλή επιτυχία!!    

 

(ΜΑΡΙΑ) 

-Καλώς την! Είμαι η Πωλίνα. Εσύ; 

-Γειά σας… Εγώ η Μαρία. 

-Χαίρομαι που σε γνωρίζω Μαρία! 
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-Κι εγώ  

(Χειραψία) 

-Δε θέλω να ανησυχείς, θέλω λίγο να κουβεντιάσουμε και να μου πεις τη γνώμη σου για 

κάποια θέματα που νομίζω ότι σε ενδιαφέρουν, έτσι; 

(κουνάει καταφατικά το κεφάλι) 

-Κατ αρχάς πες μου μερικά πράγματα για τον εαυτό σου. Από πού είσαι, για παράδειγμα. 

-Από Γεωργία. 

-Είσαι πολύ καιρό στην Ελλάδα; 

-Τον Ιούνιο ήρθαμε. 

-Ααα… είσαι πολύ φρέσκια δηλαδή! 

-(Χαμογελάει) ναι 

-Και πώς έμαθες τόσο γρήγορα τα ελληνικά; 

-Δε ξέρω καλά… 

-Εγώ βλέπω ότι όσα σου λέω τα καταλαβαίνεις. 

-Ναι …καταλαβαίνω, αλλά εγώ δε μιλάω πολύ καλά. 

-Σε βοηθάει κάποιος στο σπίτι, ή φίλος σου να μάθεις την ελληνική γλώσσα; 

-Ναι, η μαμά και ο μπαμπάς ξέρουν καλά και μου έμαθαν λίγο από τη Γεωργία. 

-Πριν να έρθετε εδώ; 

-Nαι.  

-Σου αρέσει εδώ στην Ελλάδα; 

-Ναι. 

-Τι θέλεις να κάνεις όταν τελειώσεις το σχολείο; 

-Δεν ξέρω… να βρω μια δουλειά. 

-Τι δουλειά; 

-Ότι δουλειά… να μπορώ να ζω. Και τώρα δουλεύω. 

-Αλήθεια; Πού;  

-Μοιράζω φυλλάδια. 

-Σου αρέσει να δουλεύεις; 

-Όχι, κυρία, αλλά πρέπει γιατί δεν έχουμε πολλά λεφτά. Βοηθάω την οικογένεια. 
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-Με το σχολείο πώς τα πας; 

-(Χαμόγελο) όχι καλά… 

-Φίλους έχεις; 

-Ναι, έχω. 

-Ποιο μάθημα σε δυσκολεύει περισσότερο; 

-Όλα!(γέλια) 

-Με τα Μαθηματικά πώς τα πας; 

-Χάλια… 

-Γιατί πιστεύεις ότι τα πας χάλια; 

-Δεν τα καταλαβαίνω τα Μαθηματικά, είναι δύσκολα για μένα… (χαμόγελο) 

-Πιστεύεις ότι φταίει η γλώσσα; Εννοώ επειδή δεν ξέρεις καλά τα ελληνικά; 

-Nαι. 

-Αν μπορούσες να επιλέξεις εσύ τη γλώσσα που θα έκανες τα μαθηματικά, ποια θα ήταν αυτή 

η γλώσσα; 

-To λέτε πάλι; (χαμόγελο) 

-Αν σου έλεγαν να διαλέξεις σε ποια γλώσσα θέλεις να κάνεις Μαθηματικά στα ελληνικά , 

στα γεωργιανά ή άλλη, ποια θα διάλεγες; 

-Eλληνικά. 

-Μα… δυσκολεύεσαι με τα ελληνικά! 

-Κυρία, δε με νοιάζει να είμαι καλή στα Μαθηματικά, αλλά θέλω να μάθω να μιλάω και να 

γράφω ελληνικά. 

-Γιατί; 

-Γιατί αυτά μιλάνε όλοι. Όπου πας όλοι μιλάνε ελληνικά. 

-Πιστεύεις ότι κάποιος στη θέση σου, δηλαδή κάποιος που έχει έρθει εδώ και λίγο καιρό στην 

Ελλάδα και δεν ξέρει καλά ελληνικά, θα ήθελε να κάνει Μαθηματικά σε άλλη γλώσσα εκτός 

από τα ελληνικά; Aς πούμε στα γεωργιανά; 

-Δεν ξέρω… 

-Αν η φίλη σου προτιμούσε τα γεωργιανά τι θα της έλεγες; 

-Μα αφού είμαστε στην Ελλάδα! Πώς θα μιλάμε με τους άλλους; Πώς θα καταλαβαίνουμε; 

Δε μας ενδιαφέρει τώρα να μάθουμε Μαθηματικά, ούτε τα άλλα μαθήματα. Εμείς τη γλώσσα 

πρέπει πρώτα να μάθουμε και μετά τα άλλα. 
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-Τίκο , είσαι ένα πολύ γλυκό κορίτσι.  Εύχομαι τα καλύτερα για σένα. 

-Ευχαριστώ… γειά σας. 

(ΝΤΕΙΒΙΝΤ) 

-Γειά σου! Τι κάνεις; 

-Kαλά. 

-Εμένα με λένε Πωλίνα. Εσένα; 

-Nτέιβιντ. 

-Ωραία. Από πού είσαι Nτέιβιντ; 

-Από τη Νιγηρία. 

-Γεννήθηκες εδώ; 

-Όχι, ήρθαμε με την οικογένειά μου το 2006. 

-Δηλαδη πριν από έντεκα χρόνια… πόσων χρονών ήσουνα τότε; 

-Έξι χρονών. 

-Οπότε ξεκίνησες εδώ στη Θεσσαλονίκη το σχολείο από το δημοτικό; 

-Nαι. 

-Έχεις αδέρφια; 

-Ναι δύο αδερφές μικρότερες. Πάνε στο γυμνάσιο αυτές. Πρώτη και Δευτέρα. 

-Το μαγαζί εδώ απέναντι με τα αφρικάνικα και τα κοτσιδάκια για τα μαλλιά δικό σας είναι ; 

-(χαμογελάεί) Ναι! 

-Πηγαίνεις και βοηθάς καμιά φορά; 

-Δε χρειάζεται κυρία γιατί είναι η μαμά που βοηθάει το μπαμπά και δε χρειάζεται να πηγαίνω 

κι εγώ.  

-Δε θα συνεχίσεις την επιχείρηση όταν μεγαλώσεις; 

-Μπα… εγώ κυρία δε θέλω τέτοια δουλειά. 

-Τι θέλεις; 

-Ε να… θέλω να πάω στο πανεπιστήμιο και να ασχοληθώ με τα οικονομικά. 

-Α ναι; Μακάρι βρε Ντέιβιντ να τα καταφέρεις και να βρεις τη λύση να μας βγάλεις από την 

κρίση!! 

(Γέλια) 
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-Μακάρι κυρία… μακάρι! 

-Αφού σου αρέσουν οι οικονομικές επιστήμες, θα είσαι καλός στα Μαθηματικά, ε; 

-Ε… έτσι κι έτσι. 

-Ε τι έτσι κι έτσι… τα οικονομικά θέλουν Μαθηματικά. Τι βαθμό έχεις στα Μαθηματικά; 

-Δεν έχουμε πάρει ακόμα βαθμούς. 

-Διαγώνισμα γράψατε; 

-Nαι. 

-Τι πήρες στο διαγώνισμα; 

-Δεκαπέντε. 

-Καλά είναι, αλλά είμαι σίγουρη ότι μπορείς ακόμα πιο καλά. Όλοι, πάντα, μπορούμε κάτι 

παραπάνω, ε; 

-Ναι… 

-Σου αρέσουν τα Μαθηματικά; 

-(Διστάζει)Ναι, μου αρέσουν. 

-Αλλά…;  

-Αλλά… μερικές φορές δεν τα καταλαβαίνω. Μπερδεύομαι. 

-Τι είναι αυτό που σε δυσκολεύει, που σε μπερδεύει; 

-Δε ξέρω… πρέπει να τα διαβάζω πολλές φορές… 

-Ντέιβιντ, ποια γλώσσα μιλάτε στο σπίτι ; H οικογένεια σε ποια γλώσσα μιλάτε μεταξύ σας; 

-Αφρικάνικα… εντάξει και ελληνικά και αγγλικά… Αλλά πιο πολύ αφρικάνικα. 

-Από αυτές ποια σου αρέσει πιο πολύ; 

-(χαμογελάει) δε ξέρω… όλες… 

-Ποια θα ήθελες να μιλούσατε στο σχολείο στο μάθημα των Μαθηματικών; 

-Ελληνικά. 

-Είναι πιο εύκολα; 

-Όχι, απλά είναι η γλώσσα της Ελλάδας και πρέπει να μιλάμε ελληνικά. 

-Σε βοηθάει κάποιος στο σπίτι με τα μαθήματα; Ας πούμε με τα Μαθηματικά. 

-Ναι, ο πατέρας μου με βοηθάει στα Μαθηματικά, όταν δεν καταλαβαίνω κάτι όταν θέλω 

βοήθεια με βοηθάει, συνέχεια. 
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-Σε ποια γλώσσα μιλάτε στο σπίτι όταν κάνετε Μαθηματικά; 

-Eεεε… αφρικάνικα. 

-Ενώ στο σχολείο; 

-Στα ελληνικά. Κυρία… να σας πω. Πιστεύω ότι αν έκανα τα Μαθηματικά στο σχολείο στη 

γλώσσα μου, θα ήμουν πιο καλός. Θα είχα καλύτερους βαθμούς και γενικότερα θα τα 

καταλάβαινα καλύτερα. 

-Και… παρόλα αυτά προτιμάς η γλώσσα που διδάσκεσαι τα Μαθηματικά να είναι η ελληνική 

και όχι τα Αφρικανικά; 

-Ναι κυρία. Γιατί στο σπίτι με βοηθάει ο πατέρας μου και μου τα εξηγεί πιο καλά, στη 

γλώσσα μου κι έτσι τα καταλαβαίνω καλύτερα. Αλλά ξέρω όμως ότι πρέπει να τα μάθω στα 

ελληνικά, γιατί στην Ελλάδα ζούμε… πρέπει να τα μάθουμε στα ελληνικά γιατί αλλιώς πώς 

θα τη μάθουμε τη γλώσσα; Για παράδειγμα πώς θα μάθαινα εγώ ελληνικά αν δεν άκουγα και 

δε μιλούσα ελληνικά; Τι να το κάνω να μάθω Μαθηματικά αν δεν ξέρω τη γλώσσα της χώρας 

που ζω; πως θα σπουδάσω; Πώς θα δουλέψω...και τι δουλειά θα βρω να κάνω;    

-Αν κάποιος συμμαθητής σου, σου έλεγε ότι προτιμάει να κάνετε Μαθηματικά στα 

αφρικανικά τι θα του έλεγες; 

-Θα του έλεγα να το σκεφτεί καλύτερα. Είναι δύσκολο να προσπαθείς να μαθαίνεις 

Μαθηματικά σε άλλη γλώσσα, αλλά έτσι πρέπει να γίνει αν θέλεις να σπουδάσεις, να βρεις 

καλύτερη δουλειά και να είσαι ίσα με τους άλλους. 

-Τι εννοείς «ίσα με τους άλλους»; 

-Να είσαι ίσος… να μην είσαι παρακάτω. Να έχεις τα ίδια δικαιώματα. Να βρεις καλή 

δουλειά… 

-Όμως στο σπίτι που κάνεις τα Μαθηματικά με τον πατέρα σου, τα καταλαβαίνεις πιο καλά. 

Γιατί; 

-Γιατί μου τα λέει πιο απλά ο πατέρας μου με απλά λόγια, δικά του, και είναι πιο εύκολα. 

-Όμως τα Μαθηματικά είναι αυστηρά ε;  

-Στο σχολείο ο κύριος ζητάει ορισμούς, αποδείξεις, θεωρήματα, αξιώματα… και με 

δυσκολεύουν κάπως… 

-Ντέιβιντ, είσαι πολύ έξυπνο παιδί. Σου εύχομαι να προοδεύσεις στη ζωή σου και να 

καταφέρεις να φτάσεις τους στόχους σου. 

-Ευχαριστώ κυρία. Γεια σας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Συνεντεύξεις εκπαιδευτικών 

 

(ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ) 

-Γειά σου Φωτεινή μου, πώς πάει; 

-Καλά Πωλίνα μου, προσπαθούμε… ξέρεις την κατάσταση στο σχολείο μας. 

-Ναι… θέλει δουλειά και πολλή υπομονή… όπως και παντού βέβαια. 

-Ναι, ναι… 

-Δουλεύεις στο σχολείο μας εδώ και τέσσερα χρόνια, ύστερα από αρκετά χρόνια 

αποσπασμένη σε σχολεία της Καλαμαριάς… Τί διαφορετικό έχει εδώ; Tα παιδιά.. οι 

συνάδελφοι… το σχολείο…; 

-Κοίταξε να δεις… έχει τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Και το σχολείο και οι 

μαθητές. Οι μαθητές για παράδειγμα, όπως ξέρεις κι εσύ, είναι αδύναμοι. Δε μπορούν να 

αποδώσουν   το ίδιο με τους μαθητές της Καλαμαριάς… αφού το ανέφερες. Ίσως γιατί είναι 

(της Καλαμαριάς οι μαθητές) ντόπιοι Έλληνες, έχουν και περισσότερη βοήθεια από το 

σπίτι… γνωρίζουν τη γλώσσα… όμως είναι πολύ καλά παιδιά. Αυτό να λέγεται. Σέβονται τον 

καθηγητή και χαίρεσαι να κάνεις μάθημα μαζί τους.  Τώρα… το σχολείο… δεν είναι και ότι 

πιο ευχάριστο σαν περιβάλλον , αλλά τουλάχιστον είναι στο κέντρο της πόλης και έχουμε 

εύκολη πρόσβαση σε πολλά σημεία , π.χ. για περιπάτους, εκπαιδευτικές επισκέψεις… δε 

χρειάζεται να παίρνουμε λεωφορεία για μετακινήσεις… 

-Συμφωνώ. Κάτι είπες πριν για τη γλώσσα. Ότι τα παιδιά της Καλαμαριάς γνωρίζουν 

καλύτερα τη γλώσσα από τους δικούς μας μαθητές. Πιστεύεις ότι αυτό επηρεάζει την 

απόδοσή τους στα Μαθηματικά; 

-Ε βέβαια! Φυσικά και την επηρεάζει! Το ίδιο είναι να διαβάζεις οτιδήποτε στη γλώσσα σου 

και να το διαβάζεις σε άλλη γλώσσα;  

-Eσύ σε ποια γλώσσα θα προτιμούσες να διδάσκεις τα Μαθηματικά; 

-Μα, στα ελληνικά φυσικά! Στην Ελλάδα βρισκόμαστε και το σχολείο είναι ελληνόφωνο. 

Πώς αλλιώς θα συνεννοηθούμε; Εγώ δε ξέρω αλβανικά ή ρώσικα…! 

-Αν ήξερες; Aν γνώριζες τις γλώσσες όλων των εθνικοτήτων που βρίσκονται στο σχολείο 

μας; 

-Kαι πάλι θα προτιμούσα την ελληνική, όχι μόνο γιατί θα μου ήταν πιο εύκολο εμένα, αλλά 

και για δικό τους καλό.  

-Αν κάποιος συνάδελφος είχε διαφορετική άποψη και προτιμούσε μια άλλη γλώσσα 

διδασκαλίας των Μαθηματικών για αυτά τα παιδιά, τι θα του έλεγες; 

-Όπως είπα και πριν, είμαστε στην Ελλάδα. Τα παιδιά αυτά έχουν στόχο να μείνουν στη 

χώρα μας, κάποιοι θα προχωρήσουν στο πανεπιστήμιο ή άλλες σχολές, άλλοι θα ψάξουν για 

δουλειά- όλοι αργά ή γρήγορα-…και τελοσπάντων θα συναναστρέφονται με Έλληνες ως επί 
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τω πλείστον. Αν δεν ξέρουν καλά τη γλώσσα και την ελληνική ορολογία πώς θα πάνε στο 

πανεπιστήμιο; Θέλω να μάθουν την ελληνική ορολογία. Με ενδιαφέρει η ελληνική ορολογία. 

Λέξεις όπως εξίσωση, ανίσωση, συντελεστής, διαίρεση και άλλες πολλές, πρέπει να τις 

γνωρίζουν και στα ελληνικά, γιατί θα τους χρειαστούν και αργότερα σε άλλες τάξεις του 

σχολείου ή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσοι προχωρήσουν. Για να προχωρήσουν όμως, 

για να έχουν ελπίδες, πρέπει να μάθουν τα Μαθηματικά στα ελληνικά. To να τα κάνουν (τα 

Μαθηματικά) στη γλώσσα τους  θα τους βοηθήσει μόνο στη χώρα τους, όχι εδώ.  Πάντως 

μιλάνε και τη γλώσσα τους. Μου έχει τύχει μαθητής ο οποίος χρησιμοποιούσε στην τάξη 

κάποιες έννοιες στα ρώσικα παρόλο που γνώριζε πολύ καλά ελληνικά. 

-Πώς τα βλέπεις τα παιδιά; Τα καταφέρνουν; 

-Κοίτα να δεις… δεν είναι κι εύκολο με όλους. Καταλαβαίνω ότι για κάποιους είναι δύσκολο, 

ειδικά στην αρχή, αλλά είναι θέμα χρόνου να βελτιωθούν. Τους αφήνω κι εγώ να μιλάνε στη 

γλώσσα τους για να νιώσουν πιο άνετα. Δε με ενοχλεί να μιλούν τη γλώσσα τους μεταξύ 

τους. Αυτό ξέρω πως τους βοηθάει, τους δίνει αυτοπεποίθηση και συμμετέχουν έτσι στο 

μάθημα, αρκεί να μη το παρακάνουν βέβαια… 

-Το παρακάνουν; 

-Ε ναι. Δηλαδή όταν καταλαβαίνω ότι μιλάνε για θέματα εκτός μαθήματος, τους το 

απαγορεύω… πρέπει να μάθουν να μιλάνε ελληνικά. Άλλωστε κι εμείς οι καθηγητές 

ελληνικά μιλάμε, δε μπορούμε να γνωρίζουμε τις γλώσσες τους και να ξέρουμε τι λένε όταν 

μιλάνε μεταξύ τους.   

-Σ ευχαριστώ Φωτεινή μου, καλή συνέχεια! 

-Να σαι καλά Πωλίνα μου, με το καλό να έρθεις πίσω! 

 

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ) 

-Γειά σου Δημήτρη! Τι γίνεσαι; 

-Γειά σου Πωλίνα, μια χαρά. Εδώ, όπως τα ξέρεις… τίποτα δεν άλλαξε όσο λείπεις! 

-Αυτό εννοείται!(γέλια)  

-Τι λένε τα καμάρια μας; 

-Τι να λένε… άλλοι προσπαθούν , άλλοι κολυμπούν, άλλοι  βουλιάζουν… 

-Στο τμήμα σου είδα ότι έχεις και μαθητές που δεν ξέρουν καλά ελληνικά. 

-Ναι. Αυτοί ήρθαν πρόσφατα στην Ελλάδα και μιλάνε λίγο. Λίγα ελληνικά. 

-Αν υποθέσουμε ότι ήξερες να μιλάς τις γλώσσες τους, σε ποια γλώσσα θα προτιμούσες να 

διδάσκεις στα παιδιά αυτά; 

-Eννοείται ελληνικά. Εφόσον ζουν στην Ελλάδα, πηγαίνουν σε ελληνικά σχολεία και 

εκπαιδεύονται από Έλληνες δασκάλους για να βγουν μεθαύριο στην ελληνική κοινωνία, θα 



124 
 

πρέπει να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Αν δεν ξέρουν ελληνικά, δε θα χουν πολλές 

επιλογές στο μέλλον. 

-Τι εννοείς επιλογές; 

-Κατ αρχάς τα βιβλία τους είναι στα ελληνικά γραμμένα. Αν δε ξέρουν ελληνικά δε θα 

μπορούν να διαβάσουν και να προχωρήσουν σε μια ανώτερη ή και ανώτατη σχολή. Δε θα 

μπορούν να επικοινωνήσουν με τους φίλους τους, τους συμμαθητές τους, τους καθηγητές 

τους… αν έχουν μια απορία πως θα τη ρωτήσουν; 

-Και είναι εύκολο για αυτούς να μιλάνε ελληνικά; 

-Όχι. Εύκολο δεν είναι ειδικά για μαθητές όπως αυτοί που ήρθαν τελευταία στην Ελλάδα, 

αυτοί που δεν ξέρουν καλά τη γλώσσα κι ας είναι χρόνια εδώ, γιατί μη νομίζεις, στο σπίτι 

τους μιλάνε τη δική τους γλώσσα. Η Φέιθ για παράδειγμα μιλάνε στο σπίτι της αγγλικά, 

αφρικάνικα και δε ξέρω και γω τι άλλο… 

-Οπότε, τι γίνεται μ αυτούς; 

-E τους αφήνω να μιλάνε στη γλώσσα τους γιατί είναι πραγματικά κρίμα αυτοί που ξέρουν 

Μαθηματικά, να μη συμμετέχουν στο μάθημα επειδή δε ξέρουν να μιλάνε καλά ελληνικά. 

Πρέπει όμως, να μάθουν ελληνικά. Ο στόχος είναι αυτός. Μιλάω τώρα γι αυτούς που δε 

ξέρουν τη γλώσσα… Αυτούς μας ενδιαφέρει να ξέρουν να μιλάνε να συνεννοούνται. Τους 

επιτρέπω να μιλάνε στη γλώσσα που θέλουν για να μη φοβούνται το μάθημα (τα 

Μαθηματικά) αλλά αυτοί δε χρειάζεται να μάθουν πώς να το πω… πολλά Μαθηματικά. 

Καλύτερα να μάθουν ελληνικά. Καλύτερα είναι να μάθουν κάποια βασικά Μαθηματικά, 

αλλά να τα μάθουν καλά, να εκφράζονται σωστά, με τις σωστές ορολογίες. 

-Η προτεραιότητα… 

-Η προτεραιότητα είναι να μάθουν τη γλώσσα. Τα Μαθηματικά λίγο τους νοιάζουν… 

Άλλωστε, μη νομίζεις… οι γονείς τους είναι εκείνοι που θέλουν πιο πολύ να τους μαθαίνουμε 

τη γλώσσα παρά τα Μαθηματικά. 

-Μάλιστα… χάρηκα που τα είπαμε Δημήτρη. Καλή συνέχεια. 

-Να σαι καλά. Τα λέμε! 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

1. ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΖΗΤΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

ΝΑ ΣΗΚΩΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΣΤΟ Α1. 

(Κ= καθηγήτρια, Μ1= μαθητής που σηκώνεται στον πίνακα, Μ2= μαθήτρια ελληνικής 

καταγωγής, Μ3=μαθητής με αλβανική καταγωγή, Μ4= μαθητής γεωργιανός) 

Κ-Σήμερα παιδιά θα μιλήσουμε για εξισώσεις. 

-Αααααα… (σχεδόν όλη η τάξη) 

Κ-Τι πάθατε; Τις γνωρίζετε; 

Μ1-E, αλίμονο κυρία… τις εξισώσεις δεν ξέρουμε; 

Κ-A ωραία. Για πείτε μου λοιπόν, τι ξέρετε για τις εξισώσεις; Tί είναι εξίσωση; 

Μ1-Είναι μια ισότητα. 

Μ2-…που περιέχει αριθμούς και χι!! 

Κ- Δηλαδή; 

Μ1-Αριθμούς και αγνώστους… γνωστούς και αγνώστους. 

Μ3-…κι εμείς πρέπει να βρούμε τον άγνωστο. 

Μ4- Πρώτου ή δεύτερου βαθμού; 

Κ-Για πείτε… 

Μ1- Αν είναι πρώτου βαθμού είναι εύκολο… τα φέρνουμε από δω… τα πάμε από κει και 

βρίσκουμε το χι. Χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους. Κυρία, να σηκωθώ στον πίνακα να 

λύσω μία; 

Κ- Αν είναι δευτέρου βαθμού; 

Μ2-Διακρίνουσα. 

Μ4- β
2
-4αγ 

Μ1- αλλά μπορεί και αλλιώς…. Αν είναι εύκολη. 

Κ- Δηλαδή; 

Μ1- Δε χρειάζεται πάντα ο τύπος. Άμα η εξίσωση είναι πιο απλή, για παράδειγμα αν έχει 

μόνο δύο όρους…ξέρω γω… x
2
-1=0. Μπορούμε πάλι να χωρίσουμε γνωστούς από 

αγνώστους.  
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Μ3- ή να παραγοντοποιήσουμε ας πούμε διαφορά τετραγώνων (x-1)(x+1)=0 ή το ένα μηδέν 

ή το άλλο μηδέν….δηλ… το χι είναι 1 και -1. 

Μ1- Κυρία να σηκωθώ να γράψω μια εξίσωση; 

Κ- Σήκω. 

 

2. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟ 

Α2. 
 

(Κ= καθηγητής, Μ1= μαθητής με γεωργιανή καταγωγή, Μ2= μαθητής ελληνικής 

καταγωγής, Μ3= μαθήτρια αλβανικής καταγωγής, Μ4= μαθήτρια ελληνικής καταγωγής, 

Μ5= μαθήτρια αλβανικής καταγωγής) 
 

(Ο καθηγητής γράφει τις εξισώσεις)  

Μ1- Τι είναι αυτά κύριε; 

Κ- Δεν ξέρετε; 

Μ2- Εξισώσεις… 

Μ1- …και απόλυτες τιμές…. 

Μ3- Αυτές τι τις θέλατε; 
 
Κ- Γιατί; 
 
Μ1- E τώρα… πού να μπλέκουμε… 
 
   (γέλια) 
 
Κ- Λοιπόν, τι κάνουμε; 
 

Μ1- H πρώτη ευκολάκι… χωρίζω γνωστούς από αγνώστους, αναγωγή και διαιρώ με το 

συντελεστή του αγνώστου. 

Κ- Μπράβο. Η άλλη; 
 
Μ1- H άλλη… 

Μ4- Πρέπει να διώξουμε το απόλυτο! 

Κ- Ναι. 

(συζητούν μεταξύ τους οι μαθητές χαμηλόφωνα) 
 
Κ- Πώς θα βγάλουμε την απόλυτη τιμή; 
 
Μ5- Περιπτώσεις! Θα πάρω περιπτώσεις! Αν είναι θετικό, αν είναι αρνητικό… 
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Μ1- Α, ναι…!!! 
 
Μ5- Θα πάρουμε περιπτώσεις για το τι είναι το απόλυτο. 
 
Κ- Τίιιι;;; 
 
Μ5- Ναι, κύριε… 
 
Κ- Για πες το ξανά… 
 
Μ5- Περιπτώσεις …για το τι είναι… 
 
Μ1- Αυτό που έχει ΜΕΣΑ το απόλυτο!!! 

 

Μ5- Κι εγώ τι είπα…; 
 
Κ- Μπράβο! Πόσες περιπτώσεις θα πάρουμε; 
 
Μ2- Τέσσερις! 
 
Κ- Ποιες είναι αυτές; 
 
Μ2- Και τα δύο θετικά και τα δύο αρνητικά το ένα θετικό το άλλο αρνητικό και το άλλο 

θετικό και το ένα αρνητικό…(γέλια) 
 
Κ- Δε διαφωνώ. Άλλος; 
 
Μ5- Κύριε, δε μπορούμε να πάρουμε… βασικά… είναι το ίδιο. 
 
Κ- Ποιό; 
 
Μ5- Είναι δυο οι περιπτώσεις. 
 
Κ- Ποιές; 
 
Μ5- Ομόσημοι κι ετερόσημοι, δηλαδή διώχνω απόλυτα… να έρθω στον πίνακα; Και τα 

δυο θετικά ή το ένα θετικό και το άλλο αρνητικό.  
 
Μ2- Χάνεις περιπτώσεις έτσι. 
 
Κ- Σίγουρα; 
 
Μ2- E, ναι. Τα δυο αρνητικά που είναι αυτή η περίπτωση; 
 
Μ5- Είναι το ίδιο γιατί είναι δύο όροι. 
 
Μ2- Ααααα ναι!!! Σωστή. 
 
Κ- Ωραία, και μετά, αφού φύγουν οι απόλυτες τιμές; 
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Μ4- Μετά κανονικά χωρίζω γνωστούς από αγνώστους, αναγωγή ομοίων όρων και διαιρώ 

με το συντελεστή του αγνώστου. 
 
Κ- Πολύ ωραία… Για τώρα, να γράψουμε στον πίνακα τα βηματάκια που ακολουθούμε 

και πάμε να λύσουμε τις εξισώσεις. 
 

 

-  

 


