
°ÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ 

Î·È ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘

ÕÓÓ· ºÚ·ÁÎÔ˘‰¿ÎË

À¶∂¶£, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ

∫
Ï
Â
È‰

È¿
 Î

·
È 

∞
Ó
Ù
ÈÎ

Ï
Â
›‰

È·

ÌÂÚ‰Â‡ÙËÎ·

ÙÚÂÏfi˜

ÎÔÚÔ˚‰Â‡ˆ

Ê›ÏÔ˜

∏ Ú¿ÍË Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Î·Ù¿ 80% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi

∆·ÌÂ›Ô Î·È Î·Ù¿ 20% ·fi ∂ıÓÈÎÔ‡˜ ¶fiÚÔ˘˜.

EXOFILA 7  25-04-07  11:34  Page 2



  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ   ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙ∆ΩΝ  

Κλειδιά και Αντικλείδια 

 
 
 
 
 
Κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης 

 
 
 

Η ικανότητα του λόγου 

και η γλωσσική διδασκαλία 

 
 
 

Άννα Φραγκουδάκη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΕΠΘ 

Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Αθήνα 2007 

 



 

 

 

Μέτρο 1.1. ΕΠΕΑΕΚ II 
 

Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων 

 

Β’ έκδοση: 2007 

Α’ έκδοση: 2003 

 

 

 

 

Επιστηµονική υπεύθυνη της σειράς  

«Κλειδιά και Αντικλείδια» 
 

ΑΑλλεεξξάάννδδρραα  ΑΑννδδρροούύσσοουυ  

 

 

 

 

 
 

 

Η Άννα Φραγκουδάκη είναι Καθηγήτρια Κοινωνιολο-

γίας στο Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχο-

λική Ηλικία του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 



.     Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ 

 

 3

 
Κλειδιά και Αντικλείδια 

 
 
Eίναι άραγε δυνατόν να δουλέψει κανείς αποτελεσµα-

τικά σε ένα αποµονωµένο, ορεινό χωριό της Θράκης, 

όταν νιώθει αδυναµία επικοινωνίας λόγω γλώσσας; Πώς 

βρίσκει ένας εκπαιδευτικός ισορροπία ανάµεσα στους 

κανόνες του σχολικού θεσµού, στις απαιτήσεις των εξε-

τάσεων, στα περιεχόµενα του αναλυτικού προγράµµατος 

και στις ανάγκες των παιδιών; Πώς διδάσκει κανείς ελ-

ληνικά, όταν πάνω από τα µισά παιδιά στην τάξη είναι 

αλλόγλωσσα; Yπάρχουν τρόποι να κινητοποιήσουµε τα 

παιδιά ώστε να ενδιαφερθούν για το σχολείο; Πώς αξιο-

λογούµε εάν οι µαθητές έµαθαν ή όχι ιστορία; Aντέχεται 

η σιωπή των µαθητών από το δάσκαλο; Πώς διορθώ-

νουµε τα λάθη των παιδιών; Πώς επικοινωνούµε σε µια 

σχολική τάξη; Yπάρχει χώρος για ευχαρίστηση στο 

σηµερινό σχολείο;  

 

Tα παραπάνω ερωτήµατα και πολλά άλλα απασχολούν 

τους εκπαιδευτικούς και συνδέονται άµεσα µε την καθη-

µερινή διδακτική τους πράξη. Kάθε τάξη ορίζεται ως συ-

νάντηση υποκειµένων µε διαφορετική το καθένα προ-

σωπική ιστορία που καλούνται να δράσουν σε ένα ενιαίο 

πλαίσιο. Aυτή η συνάντηση δεν είναι εύκολη ούτε ανέ-
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φελη και δεν υπακούει σε προδιαγεγραµµένους κανόνες. 

Aντιθέτως, είναι γεµάτη συγκρούσεις, δυσκολίες, συγκι-

νήσεις, απογοητεύσεις, ικανοποιήσεις και δηµιουργεί 

συνεχώς νέα ερωτήµατα που αναζητούν απαντήσεις.  

 

Tα Kλειδιά και Aντικλείδια δεν πρόκειται να αποπειρα-

θούν να δώσουν απαντήσεις, αλλά εερργγααλλεείίαα που θα επι-

τρέψουν στους αναγνώστες/χρήστες τους να συνθέσουν 

τις δικές τους λύσεις που αντιστοιχούν στη δική τους 

πραγµατικότητα. Αυτό βασίζεται στην αρχή ότι η σχο-

λική πραγµατικότητα είναι πολύπλοκη, δυναµική, απρό-

βλεπτη και κυρίως µοναδική. Άρα, δεν υπάρχει µία µόνο 

λύση, µία συνταγή µαγική που λύνει τα προβλήµατα. 

Kάθε εκπαιδευτικό πλαίσιο έχει τις δικές του παραµέ-

τρους που πρέπει πριν από όλα να εντοπιστούν για να 

αναζητηθούν στη συνέχεια οι κατάλληλες λύσεις.  

 

Tα Kλειδιά και Aντικλείδια είναι εερργγααλλεείίαα  ααννάάγγννωωσσηηςς  της 

σχολικής πραγµατικότητας. ∆ηλαδή, κάθε κείµενο που 

έχετε στα χέρια σας αποτελεί µια προσπάθεια σύντοµης 

απάντησης σε ένα ερώτηµα (π.χ. πώς µαθαίνουν τα παι-

διά;) από τη σκοπιά µιας επιστηµονικής προσέγγισης 

(π.χ. της γνωστικής ψυχολογίας). Mπορεί ωστόσο σε 

άλλο κείµενο να συναντήσετε απάντηση στο ίδιο ερώ-

τηµα από διαφορετική επιστηµονική σκοπιά (π.χ. την 



.     Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ 

 

 5

κοινωνιολογία). Tα κείµενα, γραµµένα από εκπαιδευτι-

κούς και πανεπιστηµιακούς διάφορων ειδικοτήτων, ακο-

λουθούν την ίδια δοµή: ξεκινούν από µια σκηνή σε ένα 

σχολικό πλαίσιο, αναλύουν τι συµβαίνει και ύστερα δια-

τυπώνουν απαντήσεις στηριγµένες σε µία επιστήµη. ∆η-

λαδή, µε αφετηρία την εκπαιδευτική ππρράάξξηη, περνούν 

µέσα από µια διαδικασία ανάλυσης και σύνθεσης από τη 

θθεεωωρρίίαα, για να καταλήξουν στα χέρια σας σαν κκλλεειιδδιιάά 

για τη δική σας διδακτική πρακτική.  

 

Tα κείµενα συνδέονται λειτουργικά µεταξύ τους γιατί 

καθένα αναδεικνύει και µια ξεχωριστή ψηφίδα από την 

πραγµατικότητα της εκπαιδευτικής πράξης. Mελετώντας 

και δουλεύοντας πάνω στον τρόπο µε τον οποίο τα κεί-

µενα συνδέονται µεταξύ τους, φανταστήκαµε πολλά από 

τα κλειδιά που µπορούν να ξεκλειδώσουν πολλά από τα 

φαινόµενα που αναλύουµε. Ωστόσο, µόνο εσείς µπο-

ρείτε να κατασκευάσετε τα αντικλείδια που έχουν νόηµα 

τη συγκεκριµένη στιγµή για το δικό σας πλαίσιο, που 

κάνουν... κλικ και ανοίγουν µια «πόρτα» που οδηγεί σε 

δικές σας λύσεις.  

 

Aυτή η πολυπρισµατική, διεπιστηµονική προσέγγιση της 

καθηµερινής εκπαιδευτικής πράξης είναι προφανές ότι 

χρησιµοποιεί ως έναυσµα µια ευρεία ποικιλία αναφορών 
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σε σχολικές πραγµατικότητες: τάξεις στην πόλη, στο 

βουνό, µονοθέσια σχολεία, µειονοτικά σχολεία της Θρά-

κης, σχολεία µε πολλούς αλλόγλωσσους µαθητές, σχο-

λεία σηµερινά, στην Eλλάδα και αλλού, άλλοτε και 

τώρα. Eίναι κοινή πεποίθηση όλων όσοι συµµετέχουµε 

σε αυτή τη σειρά ότι συχνά βοηθάει να αναγνώσει κα-

νείς τη δική του εκπαιδευτική πραγµατικότητα βλέπο-

ντας κάτι ανάλογο που συµβαίνει σε µια άλλη τάξη, σε 

ένα άλλο πλαίσιο, ώστε µέσα από την ανάλυση και την 

κατανόησή του να µεταφέρει την εµπειρία αυτής της 

γνώσης στη δική του πραγµατικότητα, στο δικό του 

πλαίσιο. H απόσταση από τα δικά µας πράγµατα τελικά 

βοηθάει να τα καταλάβουµε καλύτερα. 

 

Tρεις θεµατικές ενότητες, η ∆ιδακτική Μεθοδολογία, το 

Κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και τα 

ζητήµατα Ταυτότητας και Ετερότητας, αποτελούν τον 

καµβά πάνω στον οποίο, µέσα από διαφορετικές επιστη-

µονικές προσεγγίσεις, προσπαθούµε να απαντήσουµε 

στα ερωτήµατα της καθηµερινής εκπαιδευτικής πρακτι-

κής. ∆εν κρύβουµε τις δυσκολίες ούτε αποσιωπούµε τα 

όρια των προτάσεων που κάνουµε και δεν πιστεύουµε 

ότι η ευθύνη για τις λύσεις είναι µόνο στα χέρια των 

εκπαιδευτικών. Yποστηρίζουµε όµως ότι µπορούν οι εκ-

παιδευτικοί να πάρουν στα χέρια τους τα εργαλεία που 
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θα τους επιτρέψουν να καταλάβουν καλύτερα το πλαίσιο 

µέσα στο οποίο εργάζονται, να το βελτιώσουν και να 

αντλήσουν ικανοποίηση από τη δουλειά τους. 

 

Tα Kλειδιά και Aντικλείδια ευτύχησαν να συναντήσουν 

στη διαδροµή τους άξιους τεχνίτες που τόσο στην 

έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική µορφή τα έκαναν αν-

θεκτικά, λειτουργικά και… έτοιµα να ξεκλειδώσουν. Tους 

ευχαριστώ όλους και όλες θερµά. 

 

Aλεξάνδρα Aνδρούσου 
Εκπαιδευτική Ψυχολόγος 

Νοέµβριος 2002 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



. ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΛΕΙ∆ΙΑ 

 

 8

 
Από τη σειρά «Κλειδιά και Αντικλείδια» κυκλοφορούν τα βιβλία: 
 
θεµατικό πεδίο ∆ιδακτική Μεθοδολογία 
 

• ∆ιδάσκοντας ιστορία 
Αβδελά Ε. 

• Κίνητρο στην εκπαίδευση 
Ανδρούσου Α. 

• Ανάγνωση και ετερότητα 
Αποστολίδου Β. 

• Εµψύχωση στην τάξη (Α’ και Β’ µέρος) 
∆ηµητρίου Α., Λαγοπούλου Β., Νικολάου Β. 

• Κοινωνικό πλαίσιο και διδακτική πράξη 
Ζωγραφάκη Μ. 

• Η επικοινωνιακή προσέγγιση του γλωσσικού µαθήµατος 
Ιορδανίδου Α., Σφυρόερα Μ. 

• ∆ηµιουργικές δραστηριότητες και διαδικασίες µάθησης 
Κουτσούρη Α. 

• Για τη µέθοδο project 
Μάγος Κ. 

• Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά 
Σακονίδης Χ. 

• ∆ιαθεµατική προσέγγιση της γνώσης 
Σφυρόερα Μ. 

• ∆ιαφοροποιηµένη παιδαγωγική 
Σφυρόερα Μ. 

• Η επεξεργασία της εικόνας στη σχολική τάξη 
Σφυρόερα Μ. 

 Το λάθος ως εργαλείο µάθησης και διδασκαλίας 
Σφυρόερα Μ. 
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• Φυσικές Επιστήµες: διδασκαλία και εκπαίδευση 
Τσελφές Β. 

• Μουσική στο σχολείο 
Τσιρίδης Π. 

• ∆ιδασκαλία και αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών 
Χοντολίδου Ε. 

• ∆ιδασκαλία σε οµάδες 
Χοντολίδου Ε. 

• Η επανατροφοδότηση των µαθητών στα γραπτά τους κείµενα 
Χοντολίδου Ε. 
 

θεµατικό πεδίο Κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης 
 

• Κοινωνικές ανισότητες στο σχολείο 
Ασκούνη Ν. 

• Οικογένεια και σχολείο 
∆ραγώνα Θ. 

• Στερεότυπα και προκαταλήψεις 
∆ραγώνα Θ. 

• Η µη λεκτική επικοινωνία στο σχολείο 
Κούρτη Ε. 

• Πολιτισµός και σχολείο 
Πλεξουσάκη Ε. 

• Η µειονοτική εκπαίδευση της Θράκης 
Τσιτσελίκης Κ. 

• Γλώσσα του σπιτιού και γλώσσα του σχολείου 
Φραγκουδάκη Α. 

 Η εθνική ταυτότητα, το έθνος και ο πατριωτισµός 
Φραγκουδάκη Α. 

• Η ικανότητα του λόγου και η γλωσσική διδασκαλία 
Φραγκουδάκη Α. 
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θεµατικό πεδίο Ταυτότητες και Ετερότητες 
 

• Ετερογένεια και σχολείο 
Ανδρούσου Α., Ασκούνη Ν. 

• «Εµείς» και οι «άλλοι»: εµπειρίες εκπαιδευτικών 
∆ηµητρίου Α., Λαγοπούλου Β., Πετρίδης Τ. 

• Ταυτότητα και εκπαίδευση 
∆ραγώνα Θ. 

• Επικοινωνία και ταυτότητες σε µια πολύγλωσση οικογένεια 
Μανουσοπούλου Α. 

• Γλωσσική ετερότητα στην Ελλάδα 
Μπαλτσιώτης Λ. 

• Ταυτότητες και λογοτεχνία στο σχολείο 
Χοντολίδου Ε. 
 
 

• ∆ηµιουργώντας γέφυρες 
Ανδρούσου Α., Πανούτσος Α. 

 
 

 

 

Για περισσότερα «Κλειδιά και Αντικλείδια»: 
 

www.kleidiakaiantikleidia.net 
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Η ικανότητα του λόγου 

και η γλωσσική διδασκαλία 
 
 

«Tι κάνω; ∆ε βλέπεις; Zωγραφάω!», είπε ο Mάρκος στη 

νηπιαγωγό, που τον πλησίασε συνοδευόµενη από φοιτή-

τριες του πανεπιστηµίου Aθηνών που έκαναν «άσκηση» 

στο νηπιαγωγείο της στην Kοκκινιά. H νηπιαγωγός χα-

µογέλασε ντροπαλά και εξήγησε στις φοιτήτριες πως 

είναι Aλβανάκι ο Mάρκος, έχει µόνο λίγο καιρό στην 

Eλλάδα και γι’ αυτό ο καηµένος κάνει κάθε µέρα πολλά 

τέτοια γλωσσικά λάθη, π.χ. σχολιάζοντας την εικόνα 

ενός κρεοπωλείου είχε πει ο «κρεάς», ενώ κάποια άλλη 

στιγµή ονόµασε το αµπέλι «σταφυλιά»…  

Έµειναν άναυδες οι φοιτήτριες στο µάθηµα της Γλωσσο-

λογίας, όταν η καθηγήτριά τους, στην οποία ανέφεραν 

το συµβάν, τους εξήγησε µερικές µέρες αργότερα ότι η 

επιστηµονική πληροφορία που µετέδωσε µε τα λάθη του 

το Aλβανάκι ήταν οι πολλές γνώσεις ελληνικών που είχε 

ήδη αποχτήσει για να κάνει τέτοια λάθη, αντίθετα µε την 

εντύπωση της νηπιαγωγού και των φοιτητριών. Tο µυα-

λουδάκι του µικρού Aλβανού έχει κατακτήσει την έννοια 

της αναλογίας, και ακούγοντας τα διψάω, πεινάω, κοι-

τάω, έφτιαξε µόνος του από τη ζωγραφιά το ρήµα «ζω-

γραφάω», δηλαδή δηµιούργησε ένα ρήµα χρησιµοποιώ-
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ντας τις γνώσεις που είχε ήδη, όπως και τα άλλα 

«λάθη», έφτιαξε λέξη για τον πωλητή κρέατος κατά τα ο 

ψωµάς και ο γαλατάς, και το φυτό που κάνει σταφύλια 

το σχηµάτισε κατά τη ροδιά, την ελιά και τη µηλιά. 

Έγινε µεγάλη συζήτηση στην επόµενη άσκηση των φοι-

τητριών µαζί µε τις νηπιαγωγούς και ανακάλυψαν όλες 

µαζί ότι αυτό συµβαίνει και µε τα ελληνόγλωσσα παιδιά, 

που λένε «οι κόσµοι», γιατί έχουν κατακτήσει την έν-

νοια των αριθµών και αυθόρµητα χρησιµοποιούν πληθυ-

ντικό για καθετί που είναι πάνω από ένα, και λένε ακόµα 

«πονικό ήταν αυτό το παραµύθι» (από τον πόνο) γιατί 

το βρήκαν λυπητερό. 

 

 

OO  λλόόγγοοςς  ωωςς  σσυυµµββοολλιικκήή  κκααιι  ααφφααιιρρεεττιικκήή  γγννώώσσηη  
 

O λόγος δεν είναι ένστικτο, δεν είναι εκ των προτέρων 

εγγεγραµµένος, αλλά αποτελεί αποτέλεσµα της µάθη-

σης. Έχει ο άνθρωπος εγγενή στον εγκέφαλο και το 

νευρικό του σύστηµα την ικανότητα να µιλήσει, αλλά 

χρειάζεται να µάθει να µιλάει. Aν µεγάλωνε µόνο του 

ένα µωρό χωρίς άλλους ανθρώπους, δε θα µιλούσε.  

 

Eίναι ιδιαίτερα πλούσιες και περίπλοκες οι γνώσεις που 

έχει κατακτήσει ένα νήπιο για να γίνει κάτοχος του λό-
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γου. Kαι αυτό γιατί οι λέξεις δεν είναι σήµατα (όπως στα 

ζώα), είναι σύµβολα, δηλαδή έννοιες συµβολικές και 

αφηρηµένες. Oι λέξεις δεν αφορούν µόνο πράγµατα 

(καρέκλα, πέτρα) ούτε µόνο όντα (αλεπού, φίδι), αφο-

ρούν φαινόµενα (βροχή, συννεφιά, σεισµός), αφορούν 

έννοιες αφηρηµένες (πείνα, ίσκιος, σιωπή), τέλος αφο-

ρούν περίπλοκες νοητικές αφαιρέσεις (κουράγιο, προ-

κοπή, ίσως, εάν, αµφιβολία).  

 

Oι λέξεις είναι σύµβολα σηµαίνει ακόµα ότι δεν έχουν 

πάντα σχέση µε την πραγµατική διάσταση. Λέµε, π.χ., 

βαθύ πιάτο, βαθιά λακκούβα, βαθύ πηγάδι, βαθύς γκρε-

µός, βαθιά λύπη, βαθύς πόνος, βαθιά σιωπή. Kαι η 

ππρρααγγµµααττιικκήή διαφορά στο νόηµα είναι τεράστια. Ένα 

«βαρύ φορτίο» µπορεί να είναι ένα κασόνι τούβλα αλλά 

και µια κοινωνική υποχρέωση ή ακόµα ένα δύσκολο συ-

ναίσθηµα. «Bαριά» µπορεί να είναι µια σακούλα αλλά 

και η σιωπή, η καρδιά, η ατµόσφαιρα, η λύπη. Όλες αυ-

τές τις γνώσεις τις έχουν κατακτήσει τα νήπια και επι-

κοινωνούν άριστα αποκωδικοποιώντας (καταλαβαίνο-

ντας) και παράγοντας νόηµα σε τόσο περίπλοκες νοητι-

κές αφαιρέσεις όσο το «εάν» ή το «κουράγιο», διακρί-

νουν µε αυθόρµητη ευκολία τη βαριά σακούλα από τη 

βαριά καρδιά…  
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O λόγος συµβολίζει την πραγµατικότητα. Mε το λόγο ο 

άνθρωπος συµβολίζει γεγονότα, πράγµατα και ιδέες. Στη 

θέση των γεγονότων, των πραγµάτων και των ιδεών πα-

ράγει ήχους που σηµαίνουν αυτά τα πράγµατα, τα γε-

γονότα, οι ιδέες. Oι λέξεις/σύµβολα επιτρέπουν να µι-

λάµε για πράγµατα ή φαινόµενα πέρα από τις αισθήσεις 

και την εµπειρία, πέρα από το παρόν και την πραγµατι-

κότητα. ∆ίνουν τη δυνατότητα να φτιάχνουµε νοήµατα 

για κάτι που δε γνωρίζουµε µε τις αισθήσεις («Λένε ότι 

σ’ εκείνη τη σπηλιά ζει µια φώκια που όµως δεν την είδε 

ποτέ κανείς»), για κάτι που δε γνωρίζουµε από την 

εµπειρία µας («Tα παιδιά των Iνδιάνων της Aµερικής 

µαθαίνουν πολύ µικρά ιππασία»), πέρα από το παρόν 

(«H µητέρα του παππού µου µιλούσε αρβανίτικα»), έξω 

από την πραγµατικότητα («O κεραυνός είναι ένα ραβδί 

φωτιά που κρατάει ο ∆ίας στο χέρι του» ή «Eίδα έναν 

εξωγήινο στην ταράτσα»).  

 

Oι λέξεις/σύµβολα είναι αφαίρεση και ταξινόµηση του 

κόσµου. «∆έντρο» είναι γενική έννοια, σηµαίνει πολλά 

και διαφορετικά δέντρα (το πεύκο, η πορτοκαλιά, το 

κυπαρίσσι, ο πλάτανος κτλ.), κι ακόµα ανήκει σε µια 

µεγαλύτερη κατηγορία, µαζί µε όλα τα άλλα είδη του 

φυτικού κόσµου, τους θάµνους, τα λουλούδια, το χορ-

τάρι κτλ. 
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O άνθρωπος µε το λόγο αναδηµιουργεί την πραγµατικό-

τητα, µε µια νέα πραγµατικότητα που υπάρχει µέσα στο 

λόγο. H πραγµατικότητα µιας λίµνης µε ήσυχα νερά και 

πολλά ψάρια γίνεται µια άλλη πραγµατικότητα, η αφή-

γηση που λέει για µια λίµνη και περιγράφει τα ήσυχα 

νερά και τα πολλά ψάρια. H πραγµατικότητα ενός αγώνα 

ποδοσφαίρου µε ένα γκολ γίνεται µια άλλη πραγµατικό-

τητα, η αφήγηση του αγώνα που περιγράφει πώς έγινε η 

κατεβασιά και µπήκε το γκολ.  

 

Tέλος, το σύµβολο επιτρέπει στον άνθρωπο να φτιάχνει 

µήνυµα από το µήνυµα, να µιλάει για κάτι που ξέρει 

µόνο µέσα από το λόγο. Mπορεί δηλαδή να λέει κάτι που 

δε γνωρίζει από τη δική του εµπειρία, αλλά αυτό που 

«λένε» άλλοι οµιλητές: «O Γιάννης έλεγε ότι είδε ένα 

τρακαρισµένο αυτοκίνητο έξω», «Oι ναυτικοί λένε ότι θα 

σηκώσει αέρα, όταν το φεγγάρι έχει έναν κόκκινο κύ-

κλο», «H Mαρία είπε να σου πω να µη φύγεις µέχρι να 

γυρίσει». 

 

Όλα τούτα είναι γνωστικές κατακτήσεις που έχουν ήδη 

τα νήπια, και επικοινωνούν θαυµάσια αποκωδικοποιώ-

ντας και παράγοντας νόηµα για το παρόν και την πραγ-

µατικότητα, το παρελθόν και τη φαντασία, την αφή-

γηση, το µήνυµα από το µήνυµα. Tη θαυµαστή ικανό-
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τητα του λόγου το σχολείο την περιορίζει στη «σωστή» 

οµιλία και ταυτίζει το λόγο µε το υποκατάστατό του, τη 

γραφή.  

 
 

∆∆εε  γγρράάφφοουυµµεε  όόππωωςς  µµιιλλάάµµεε  
 

Mπαίνοντας το πρωί ο Kώστας, µαθητής της B’ δηµοτι-

κού, στην τάξη τους, έσπρωξε τη Mαρία, που ενοχλή-

θηκε και του είπε: «Kοίτα να δεις...», και ο Γιώργος την 

κορόιδεψε µιµούµενος γελοιογραφικά τη φωνή της και 

τσιρίζοντας σε οξύ τόνο «Kοιιιιίτα να δειςςςς…» και τότε 

η Mαρία έδειξε µε το δάχτυλο προς το γραφείο των δα-

σκάλων και είπε: «Όπου να ’ναι έρχεται!». Τότε ο Γιώρ-

γος της γύρισε την πλάτη, ενώ ο Kώστας που την είχε 

σπρώξει φώναξε «µαρτυριάρα» κοιτάζοντας αλλού και η 

Mαρία έβαλε τα κλάµατα…  
 

Πώς θα τη γράφαµε αυτή τη σκηνή, αν έπρεπε να την 

αφηγηθούµε γραπτά στο συµµαθητή µας που ήταν άρ-

ρωστος και δεν ήταν εκεί για να τη δει µε τα µάτια του, 

και πώς αλλιώς θα τη γράφαµε για να την αφηγηθούµε 

στο δάσκαλο που µπήκε και απορηµένος ρώτησε γιατί 

κλαίει πρωί πρωί η Mαρία; 

 

Όλα τα παιδιά της γης µιλάνε µε αυθόρµητη άνεση 
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(όπως αναπνέουν), ενώ η κατάκτηση της γραφής χρειά-

ζεται κόπο και προσπάθεια. Για τα παιδιά των έξι χρονών 

είναι δύσκολο να µάθουν να γράφουν και να διαβάζουν, 

όσο δύσκολο είναι για ένα µορφωµένο ενήλικο να µάθει 

να διαβάζει και να γράφει µια πολύ διαφορετική από τη 

δική του γλώσσα, π.χ. κινέζικα ή αραβικά. H αναγνώ-

ριση της δυσκολίας έχει παιδαγωγική σηµασία, για να 

επιβραβεύουµε τον κόπο τους και τις πρώτες αδέξιες 

αλλά πολύ σηµαντικές προσπάθειες. 
 

Για να µάθουν τα παιδιά το γραπτό κώδικα, πρέπει να 

καταλάβουν τη µεγάλη διαφορά του από το φυσικό 

λόγο. Aντίθετα µε αυτό, όλα τα σχολεία του κόσµου κά-

νουν το λάθος να θεωρούν πρότυπο τη γραπτή γλώσσα 

και να κρίνουν την επάρκεια των µαθητών στο λόγο µε 

µέτρο τη γραπτή γλώσσα. ∆ε θα ήταν υπερβολή να 

ισχυριστεί κανείς ότι το σχολείο θεωρεί ιδανικό οµιλητή 

όποιον µιλάει σαν σχολικό βιβλίο.  
 

H γλώσσα ωστόσο είναι πριν απ’ όλα λόγος, δηλαδή 

προφορική. Ο πατέρας της σύγχρονης γλωσσολογίας, 

Φερδινάνδος ντε Σωσύρ, πρώτος µίλησε για την προτε-

ραιότητα του λόγου (της οµιλίας)1. H γραφή είναι 

                                                 
1 Saussure F. de, Mαθήµατα Γενικής Γλωσσολογίας, Παπαζή-
σης, Aθήνα, 1979 
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υποκατάστατο του λόγου. Aν δε µιλούσαν οι άνθρωποι, 

δε θα υπήρχε και η γραφή. H γραφή είναι τεχνητός κώ-

δικας που µιµείται µε γραπτά σηµάδια τους ήχους της 

γλώσσας. 

 

H φυσικότητα του λόγου σε σχέση µε το τεχνητό του 

υποκατάστατο, τη γραφή, σηµαίνει ότι πρέπει να κατα-

λάβουν τα παιδιά πόσο διαφορετική πράξη νοήµατος 

κάνει ο άνθρωπος µε τη γραφή σε σχέση µε την οµιλία, 

πόσο διαφορετική λειτουργία επικοινωνίας είναι η γραφή 

σε σχέση µε το λόγο.  Παράλληλα όµως πρέπει να κατα-

λάβουν πόσο µεγάλη σπουδαιότητα έχει η γραφή. H 

γνώση στις κοινωνίες µας είναι ολόκληρη αποθησαυρι-

σµένη σε γραπτή µορφή. Πρέπει τα παιδιά να καταλά-

βουν ότι για να µάθουν οτιδήποτε, πρέπει να µπορούν 

να το διαβάσουν.  

 

O λόγος είναι διαφορετική πράξη νοήµατος, έχει διαφο-

ρετική λειτουργία επικοινωνίας από τη γραφή. Για να το 

κατανοήσουν αυτό οι µαθητές, χρειάζεται να συνειδητο-

ποιήσουν ότι ο λόγος είναι πάντοτε διάλογος, ενώ η 

γραφή είναι µονόλογος. Όπως έχει γράψει ο γάλλος 

γλωσσολόγος Eµίλ Mπενβενίστ, ο λόγος είναι σαν το 
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µαγνητικό πεδίο2. Για να λειτουργήσει η επικοινωνία 

υπάρχουν πάντα δύο πόλοι, το εγώ και το εσύ, ο οµιλη-

τής και ο συνοµιλητής, και όπως συµβαίνει µε το µαγνη-

τικό πεδίο, η επικοινωνία δεν µπορεί να λειτουργήσει µε 

µόνο έναν από τους δύο πόλους.  

 

O λόγος είναι λοιπόν διάλογος και διαδικασία. O λόγος 

δηµιουργείται την ώρα που οι άνθρωποι µιλάνε και µά-

λιστα συν-δηµιουργείται από τους δύο πόλους, τον οµι-

λητή και το συνοµιλητή. O οµιλητής διακόπτεται και συ-

νεχίζει, επαναλαµβάνει αν δεν άκουσες, εξηγεί αν δεν 

κατάλαβες, κι ακόµα, αν ο άλλος κατάλαβε, αφήνει τη 

φράση µισή και πάει παρακάτω. Παράλληλα, ο συνοµι-

λητής συµµετέχει, αντιδρά, διακόπτει, διαφωνεί, στέλνει 

σήµατα ότι παρακολουθεί ― συνδιαµορφώνει το λόγο.  

 

O λόγος είναι διαδικασία σε συνεχή δηµιουργία και πα-

ράγει «συµβάντα»3 (συµβαίνοντα). Aκριβώς αντίθετα η 

γραφή είναι µονόλογος. Eίναι πράξη µοναχική, το 

προϊόν της είναι κείµενα, δηλαδή αντικείµενα (πράγ-
                                                 
2 Benveniste E., Problèmes de linguistique générale, τόµος 1, 
Gallimard, Παρίσι, 1966, σ. 260 
 
3 Oι διαφορές του λόγου από τη γραφή στηρίζονται στο βιβλίο 
του M.A.K. Halliday, Spoken and written language, Deakin 
University Press, Bικτώρια, 1985.  
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µατα), κρίνεται πάντα εκ των υστέρων, και ο αναγνώ-

στης θα διαβάσει και αυτός µόνος και δε θα µπορεί να 

παρέµβει.  
 

Aυτές οι διαφορές γεννούν και τις µεγάλες διαφορές στη 

σύνταξη. O λόγος έχει σύνταξη χαλαρή και περίπλοκη, 

ενώ η γραφή σύνταξη πυκνή και στατική. O λόγος είναι 

«δαιδαλώδης», γεµάτος πισωγυρίσµατα, ανολοκλήρωτες 

προτάσεις, αυτοδιορθώσεις, κενά και αλλαγές, κι ακόµα 

το πιο σηµαντικό είναι ότι παράγει πλήθος νοήµατα που 

δε διατυπώνονται µε γλωσσικά στοιχεία, δε λέγονται, 

αλλά κατασκευάζονται από το ύψος της φωνής, τον το-

νισµό, τις χειρονοµίες, τους µορφασµούς, το γέλιο, τα 

επιφωνήµατα, τις σιωπές. Όλα τούτα για να µετατρα-

πούν σε γραπτό λόγο, πρέπει να βρει ο µαθητής λέξεις, 

σύνταξη και στίξη για να νοηµατοδοτήσει αυτό που λέ-

γεται µε τόση ευκολία (π.χ. ένα σήκωµα των ώµων, ένα 

χαµόγελο, µια κίνηση του χεριού). 

 
 

HH  ττέέχχννηη  ττηηςς  δδιιδδαασσκκααλλίίααςς  ττηηςς  γγρρααφφήήςς  
 

Eίναι πολύ χρήσιµο να καταλάβουν οι µαθητές τη δια-

φορά του λόγου από τη γραφή, µε τη µαγνητοφώνηση, 

π.χ., φυσικών διαλόγων, που στη συνέχεια να γίνουν 

γραπτά µηνύµατα, δηλαδή αυτό που είπαν οι συνοµιλη-
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τές να πρέπει να το διατυπώσουν γραπτά, έτσι ώστε ο 

αναγνώστης να καταλάβει πλήρως τι ειπώθηκε.  

 

Kάθε φυσικός διάλογος περιέχει νοήµατα που παράγουν 

εξωγλωσσικά στοιχεία. Eίναι αποτελεσµατική άσκηση 

γραφής να προσπαθήσουν οι µαθητές να µετατρέψουν 

σε γραπτό µήνυµα τη φράση, π.χ., που ειπώθηκε µε 

θυµωµένη δυνατή φωνή, µε τονισµό που την έκανε ει-

ρωνική, µε ύφος που έδειχνε ότι ο οµιλητής ντρεπόταν 

γι’ αυτό που έλεγε, µε σύνταξη που έδειχνε ότι φοβάται 

ή ότι βιάζεται κ.ο.κ.  

 

Λέει, π.χ., το παιδί στη µητέρα: «Kοίτα να δεις, φεύγω 

για λίγο. Πάω στην Eλένη. Mε πήρε τηλέφωνο ότι το 

πρωί ο Kώστας, ξέρεις, της έδωσε κάτι λύσεις από το 

φροντιστήριό του... Πετάγοµαι να τις πάρω... να τις δια-

βάσω µέχρι αύριο… Eντάξει; Πάω». Aν όµως αυτό πρέ-

πει να το γράψει, για να το βρει η µάνα όταν θα λείπει, 

τότε γράφει: «Mου τηλεφώνησε η Eλένη ότι της έδωσε 

το πρωί ο Kώστας κάτι λύσεις ασκήσεων από το φροντι-

στήριο. Πάω να τις πάρω, γιατί θέλω να τις διαβάσω για 

αύριο. ∆ε θ’ αργήσω».  

 

Λέει η µάνα στο παιδί: «Για πετάξου απέναντι και πάρε 

ένα κιλό ρύζι. Nα, πάρε. Kαι κοίτα, να µετρήσεις τα ρέ-
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στα. Έλα, πήγαινε, χωρίς πολλές κουβέντες». Aν όµως 

χρειαστεί να του αφήσει ένα σηµείωµα στην κουζίνα για 

το ίδιο θέµα, αυτό γράφει: «Σου αφήνω λεφτά να αγο-

ράσεις ένα κιλό ρύζι. Tο χρειάζοµαι οπωσδήποτε. Nα 

προσέξεις τα ρέστα».  

 

Σηµαντική πληροφορία για τους µαθητές είναι ότι ο λό-

γος επιτρέπει την αναίρεσή του, ενώ η γραφή δεν το 

επιτρέπει, άρα το καταγραµµένο µήνυµα είναι πολύ πιο 

δεσµευτικό από το προφορικό. Όταν µιλάµε, µπορούµε 

κάθε στιγµή να πούµε «Όχι δεν είπα αυτό, άλλο είπα», 

«Όχι δεν κατάλαβες, δεν εννοούσα αυτό». ∆εν µπορεί 

όµως κανένας να αρνηθεί αυτό που έγραψε. Γι’ αυτό και 

οι αρχαίοι Λατίνοι έλεγαν το ρητό scripta manent (τα 

γραπτά µένουν) και ο Όµηρος γράφει «έπεα πτερόεντα» 

(λόγια που πετάνε). Tα λόγια πετάνε και χάνονται, ενώ 

τα γραπτά λόγια µένουν πάντα ίδια όπως γράφτηκαν, 

όσα χρόνια κι αν περάσουν. 

 
 

TTιιςς  λλεειιττοουυρργγίίεεςς  ττοουυ  λλόόγγοουυ  ττιιςς  µµααθθααίίννεειι  οο  άάννθθρρωωπποοςς  

σσττηη  µµηηττρριικκήή  ττοουυ  γγλλώώσσσσαα  
 

H ικανότητα του λόγου είναι πανανθρώπινη, παγκόσµια 

και αναλλοίωτη. O λόγος σχετίζεται στενά µε τη σκέψη 

και διακρίνει τον άνθρωπο από το λοιπό ζωικό βασίλειο. 
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∆εν υπήρξε ποτέ στην ιστορία του πολιτισµού, δεν 

υπάρχει ―ούτε µπορεί να υπάρξει― ανθρώπινη οµάδα 

δίχως την ικανότητα του λόγου.  

 

H κοινή στον άνθρωπο ικανότητα του λόγου µορφο-

ποιείται σε πολλές και διάφορες γλώσσες. Tη διαφορά 

αυτή ο πατέρας της σύγχρονης γλωσσολογίας, Φερδι-

νάνδος ντε Σωσύρ, την ονόµασε «το αυθαίρετο του ση-

µείου»4. Eίναι άγνωστο επιστηµονικά γιατί τα νοήµατα 

σε κάθε γλώσσα τα µορφοποιούν τόσο διαφορετικοί 

συνδυασµοί ήχων, είναι άγνωστο πώς και γιατί ονοµά-

στηκε «ίππος» στα αρχαία ελληνικά και «eqvus» στα 

λατινικά, «horse» στα αγγλικά, «cheval» στα γαλλικά 

και «at» στα τουρκικά το ζώο που σήµερα ελληνικά λέ-

γεται άάλλοογγοο.  

 

Σύµφωνα µε τον κλασικό της γλωσσολογίας, Pοµάν Γιά-

κοµπσον5, οι θεµελιώδεις λειτουργίες του λόγου είναι 

έξι, χρησιµοποιούνται αυθόρµητα από όλους τους αν-

θρώπους και µαθαίνονται ασυνείδητα από τη νηπιακή 

ηλικία.  

                                                 
4 Saussure F. de, όπου στην παραπάνω υποσηµ. 1 
 
5 Jacobson R., "Linguistics and Poetics", στο Sebeok T.A. (ed.), 
Style in language, Wiley, Νέα Υόρκη, 1960 
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Στην επικοινωνία µε το λόγο, λέει ο Γιάκοµπσον, συνυ-

πάρχουν έξι παράγοντες: 
 

1. το πλαίσιο (µέσα στο οποίο µιλάµε, το πλαίσιο ανα-

φοράς), 

2. ο ακροατής (δέκτης του µηνύµατος), 

3. ο οµιλητής (αποστολέας του µηνύµατος),  

4. η γλώσσα (ο κώδικας στον οποίο λέγεται το µή-

νυµα), 

5. το µήνυµα (που µεταδίδει ο οµιλητής στον ακρο-

ατή), 

6. η επαφή ανάµεσά τους (το κανάλι επικοινωνίας).  

 

Σύµφωνα µε αυτούς τους παράγοντες, ο λόγος έχει έξι 

βασικές λειτουργίες.  
 

1. AAννααφφοορριικκήή λειτουργία, όταν σε αυτό που λέγεται το 

κύριο στοιχείο είναι το ππλλααίίσσιιοο αναφοράς, όταν το µή-

νυµα αφορά τον εξωτερικό κόσµο και την εµπειρία του 

οµιλητή. 
 

«Άρχισε να σκοτεινιάζει»,  

«Η Μαρία είπε πως θα γυρίσει γρήγορα»,  

«Κάνει κρύο απόψε», 

«Το µωρό κλαίει». 
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2. BBοουυλληηττιικκήή λειτουργία, όταν σε αυτό που λέγεται το 

κύριο στοιχείο είναι οο  ππααρρααλλήήππττηηςς  ττοουυ  µµηηννύύµµααττοοςς  

(ακροατής), όταν το µήνυµα αφορά τη θέληση του οµι-

λητή. 
 

«Φύγε από µπροστά µου»,  

«Mη λες συνέχεια όχι»,  

«Σκασµός»,  

«∆ώσε ένα χέρι». 
 

3. ΣΣυυγγκκιιννηησσιιαακκήή λειτουργία, όταν σε αυτό που λέγεται 
το κύριο στοιχείο είναι οο  ααπποοσσττοολλέέααςς  ττοουυ  µµηηννύύµµααττοοςς 

(οµιλητής), όταν το µήνυµα αφορά τον οµιλητή και τα 

συναισθήµατά του.  
 

«E, λοιπόν, κουφάθηκα»,  

«Aχ, φοβάµαι», 

«Bρε, βρε, ο Kώστας!», 

«Ποιος µε νοιάζεται εµένα;» 
 

4. MMεεττααγγλλωωσσσσιικκήή λειτουργία, όταν σε αυτό που λέγεται 

το κύριο στοιχείο είναι οο  κκώώδδιικκααςς (η γλώσσα), όταν το 

µήνυµα αφορά την ίδια τη γλώσσα.  
 

«∆εν είπα αυτό, άλλο ήθελα να πω»,  

«Tι εννοείς;»,  

«Προσπάθησα αλλά δεν µπόρεσα να το εκφράσω», 



. ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΛΕΙ∆ΙΑ 

 

 26

«Ξέρει πάντα ο Kώστας τι να πει σε δύσκολες 

ώρες». 
 

5. ΠΠοοιιηηττιικκήή λειτουργία, όταν σε αυτό που λέγεται το 
κύριο στοιχείο είναι ττοο  µµήήννυυµµαα, όταν το µήνυµα αφορά 

τη µορφή του µηνύµατος. 
 

«Σαν Λεµονιά ανθισµένη ήταν η Λένα µας µε το 

νυφικό και τα ανθάκια», 

«Oλυµπιακέ, τρύπιε τενεκέ», 

«Mη γρουσουζεύεις, βρε Γρηγόρη, γρουσούζη», 

«Λαός ενωµένος, ποτέ νικηµένος». 
 

6. ΦΦααττιικκήή λειτουργία, όταν σε αυτό που λέγεται το κύ-
ριο στοιχείο είναι ηη  εεππααφφήή, όταν το µήνυµα αφορά το 

κανάλι επικοινωνίας. 
 

«Mε ακούς ή έχεις αλλού το µυαλό σου;», 

«∆ε σ’ ακούω καλά µε τόση φασαρία εδώ µέσα», 

«∆εν κατάλαβα έτσι που µουρµουρίζεις», 

«Eµπρός! A, νόµισα ότι κόπηκε η γραµµή». 

 

Όλα τούτα τα εφαρµόζουν όλοι οι άνθρωποι καθηµερινά 

και χωρίς να έχουν συνείδηση, αυθόρµητα και εύκολα. 

Πολλοί νοµίζουν, γράφει ο Γιάκοµπσον, ότι η ποιητική, 

π.χ., λειτουργία περιορίζεται στη γραφή των ποιητών 

και σπάνια συνειδητοποιεί ο µέσος άνθρωπος πόσο συ-
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χνή είναι αυτή η λειτουργία στην καθηµερινή επικοινω-

νία όλων των ανθρώπων. 

 

Όλα τούτα τα ιδιαίτερα περίπλοκα και θεωρητικά που 

ασυνείδητα, αυθόρµητα και µε ευκολία εφαρµόζουν όλοι 

οι άνθρωποι καθηµερινά, όπως αναπνέουν, τα έχουν 

εσωτερικεύσει σαν γνώση στη µητρική τους γλώσσα. 

Έχει µεγάλη σηµασία να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί 

το ουσιώδες θεµέλιο που είναι η µητρική γλώσσα, µε 

όλες τις περίπλοκες γνώσεις που περιέχει, για να µάθει 

ένας µαθητής µια δεύτερη γλώσσα.  

 

Xρειάζεται εποµένως εξειδίκευση των γνώσεων των εκ-

παιδευτικών, που όλοι ανεξαιρέτως γνωρίζουν πώς να 

διδάσκουν την ελληνική αποκλειστικά και µόνο σε παιδιά 

που την έχουν µητρική, ώστε να µπορέσουν να βοηθή-

σουν τα πολυάριθµα πια παιδιά µεταναστών στα δηµο-

τικά σχολεία καθώς και τα παιδιά µειονοτήτων που 

υστερούν σοβαρά στην εκµάθηση της ελληνικής.  
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HH  δδιιααδδιικκαασσίίαα  εεκκµµάάθθηησσηηςς  ττηηςς  δδεεύύττεερρηηςς  γγλλώώσσσσααςς    
 

H θεωρία για τη διγλωσσία µιλάει για την παθητική 

γνώση και για την αλληλεξάρτηση των γλωσσών6. Πα-

θητική γνώση έχουν όλοι οι άνθρωποι ενός τµήµατος 

του γλωσσικού πλούτου που διαθέτουν. Παθητική είναι 

η γνώση µιας λέξης, π.χ. «συγχρωτισµός», που την κα-

ταλαβαίνει κανείς όταν την ακούει ή τη διαβάζει, αλλά 

δε θα του έρθει ποτέ στο στόµα αυθόρµητα και αν θε-

λήσει ποτέ να τη γράψει, θα χρειαστεί να ψάξει να τη 

βρει στο λεξικό για να τη γράψει σωστά.  

 

O δρόµος για την εκµάθηση της γλώσσας είναι από την 

παθητική προς την ενεργητική γνώση, όπως το µωρό 

των οχτώ µηνών που το ρωτάνε: «Πού είναι η µυτούλα 

σου;» και πιάνει γελώντας τη µύτη του, «Πού είναι τα 

                                                 
6 Bλ. Cummins J., Tαυτότητες υπό διαπραγµάτευση: Eκπαί-
δευση µε σκοπό την ενδυνάµωση σε µια κοινωνία της ετερότη-
τας, Gutenberg, Aθήνα, 1999. Tο βιβλίο συνοψίζει και σχολιά-
ζει τη διεθνή βιβλιογραφία πάνω στη διγλωσσία, τη διδασκαλία 
της δεύτερης γλώσσας και τους κοινωνικούς παράγοντες που 
ευθύνονται για την ελλιπή εκµάθηση της δεύτερης γλώσσας 
από µαθητές µε άλλη µητρική από την επίσηµη γλώσσα του 
σχολείου.  
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αυτιά σου;» και πιάνει το αυτί του, ενώ καµία από αυτές 

τις λέξεις δεν µπορεί ακόµα να την αρθρώσει.  

 

H θεωρία της αλληλεξάρτησης των γλωσσών υποστηρί-

ζει ότι η εκµάθηση µιας δεύτερης γλώσσας δεν είναι 

προσθετική διαδικασία, δηλαδή δεν προστίθενται απλώς 

γνώσεις λεξιλογίου και σύνταξης της άλλης γλώσσας, 

αλλά γίνεται µεταφορά των εννοιών και των γλωσσικών 

στοιχείων από τη µια γλώσσα στην άλλη. 

  

Aυτή τη µεταφορά την ακούει ο δάσκαλος που µαθαίνει 

σε παιδιά µια δεύτερη γλώσσα και συνήθως την ακούει 

σαν λάθος ή ανικανότητα, γιατί δεν καταλαβαίνει την 

πορεία από τη µια γλώσσα στην άλλη.  

 

Όταν ο δάσκαλος παρακολουθεί ένα παιδί να µαθαίνει, 

π.χ., αγγλικά, θα ξαφνιαστεί δυσάρεστα αν ο µαθητής 

πει κάποια στιγµή, I am of ten years [είµαι δέκα χρο-

νών]. Mολονότι αυτή η φράση στα αγγλικά είναι πράγ-

µατι πολύ λαθεµένη, άρα δείχνει ότι ο µαθητής δεν ξέρει 

ακόµα πώς λέµε αγγλικά την ηλικία, το παιδί ωστόσο 

βασίστηκε στη γλώσσα του και έφτιαξε µια φράση αγ-

γλικά που δείχνει ότι ξέρει ήδη αρκετά αγγλικά, ξέρει να 

φτιάχνει τη γενική µε το of, ξέρει τις απαραίτητες λέξεις.  
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Aν ο Γιαννάκης, που µαθαίνει αγγλικά στο δηµοτικό, 

πάει µε την οικογένειά του στο Λονδίνο και µια µέρα στο 

δρόµο όπου χάνονται χρησιµοποιήσει τα λίγα αγγλικά 

του και ρωτήσει έναν περαστικό «Πού στάση παίρνει 

λεωφορείο να επισκέπτεται βρετανικό µουσείο;», η οι-

κογένεια θα µείνει ενθουσιασµένη µε το γλωσσοµαθή 

γιο της, που κατάφερε να φτιάξει την ερώτηση, κατά-

φερε να καταλάβει την απάντηση και οδήγησε την οικο-

γένεια στο µουσείο που ήθελε να πάει. Aν όµως ο Γιαν-

νάκης έλεγε αυτή τη φράση σε σχολικό περιβάλλον, θα 

τον έψεγε ο δάσκαλος για τα λάθη του και δε θα του 

αναγνώριζε τη µεγάλη πρόοδο που έχει ήδη κάνει στα 

αγγλικά, ώστε να µπορεί να παράγει νόηµα που καταλα-

βαίνει ο αγγλόφωνος παραλήπτης κι ακόµα να αποκωδι-

κοποιεί τη γλώσσα του άγγλου περαστικού και να κατα-

λαβαίνει το νόηµα.  

 

O δρόµος προς την εκµάθηση µιας δεύτερης γλώσσας 

περνάει από την κατανόηση νοήµατος προς την παρα-

γωγή νοήµατος και η διαδικασία είναι από την παρα-

γωγή κατανοητού νοήµατος προς την παραγωγή σω-

στών προτάσεων.  

 

Oι γλώσσες έχουν άπειρες διαφορές και ιδιοτυπίες και 

αυτό κάνει δύσκολο το να τις µάθει κανείς «σωστά». H 
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ελληνική γλώσσα, π.χ., δεν έχει δεδοµένη τη θέση των 

στοιχείων της πρότασης, η θέση τους είναι ελεύθερη. H 

κλασική σε πολλές γλώσσες δοµή της πρότασης, 

Yποκείµενο-Pήµα-Aντικείµενο, είναι στα ελληνικά τόσο 

σωστή όσο και όλοι οι άλλοι συνδυασµοί ανάµεσα στο 

Yποκείµενο-Pήµα-Aντικείµενο. Έτσι ελληνικά µπορούµε 

να πούµε πέντε διαφορετικές προτάσεις, που είναι και οι 

πέντε συντακτικά σωστές.  
 

O Aνδρέας έφαγε το µήλο (Y-P-A) 

Tο µήλο έφαγε ο Aνδρέας (A-P-Y) 

Έφαγε ο Aνδρέας το µήλο (P-Y-A) 

Έφαγε το µήλο ο Aνδρέας (P-A-Y) 

O Aνδρέας το µήλο έφαγε (Y-A-P)7 

 

H ελεύθερη θέση των στοιχείων της στην ελληνική πρό-

ταση δυσκολεύει πολύ, π.χ., τους αγγλόφωνους να µά-

θουν ελληνικά, γιατί στα αγγλικά σωστή είναι µόνο η 

δοµή Y-P-A, και οι ελληνικές προτάσεις (A-P-Y, P-Y-A 

κτλ.), που επιπλέον η καθεµιά έχει και διαφορετικό 

νόηµα, είναι απολύτως αδιανόητες στην αγγλική 

γλώσσα.  

                                                 
7 Tο παράδειγµα ανήκει στη Γλωσσολόγο (και συνεργάτρια του 
Προγράµµατος Eκπαίδευση Mουσουλµανοπαίδων) Mαρία Tζεβε-
λέκου. 
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Oι ιδιαιτερότητες της κάθε γλώσσας είναι συνάµα οι δυ-

σκολίες της για τον αλλόγλωσσο που τις µαθαίνει. Έτσι 

ο κάθε οµιλητής που µαθαίνει µια δεύτερη γλώσσα θα 

ακολουθήσει στην αρχή τη λογική και τη γραµµατική 

της µητρικής του γλώσσας, από την οποία µεταφέρει τις 

έννοιες στην άλλη γλώσσα. Kατά τη διαδικασία αυτή 

συχνά τα λάθη δείχνουν όχι µόνο τι δεν ξέρει ακόµα, 

αλλά ιδίως πόσα έχει ήδη µάθει. Έχει συνεπώς µεγάλη 

σηµασία να καταλαβαίνει ο δάσκαλος της δεύτερης 

γλώσσας αυτή την πορεία από τη µητρική προς την 

άλλη γλώσσα, για να βλέπει όχι µόνο τα λάθη αλλά και 

τη γνωστική εξέλιξη και άρα να την επιβραβεύει και να 

την ενισχύει, εφόσον την παρακολουθεί.  

 

Aν ο δάσκαλος δεν έχει αυτή την εγρήγορση, θα ακούει 

λάθη πολύ παράξενα, που θα του δίνουν την εντύπωση 

µειωµένης ικανότητας του παιδιού να µάθει ελληνικά. 

Aν πάρουµε την πρόταση «Tο παιδί είναι δέκα χρονών», 

προτού µάθει να τη λέει σωστά, ένα Eγγλεζάκι που µα-

θαίνει ελληνικά πιθανότατα θα έλεγε «Tο παιδί είναι 

δέκα χρόνια ηλικιωµένο», ένα Γαλλάκι «Tο παιδί έχει 

δέκα χρόνια» και ένα Iταλάκι «Tο παιδί δέκα χρόνια 

έχει». 

 

Aς σκεφτούµε τώρα την τεράστια διαφορά όταν µιλάµε 
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για διαφορετικές γλωσσικές οικογένειες, καθώς τα αγ-

γλικά, γαλλικά, ελληνικά ανήκουν στην ινδοευρωπαϊκή 

οικογένεια. Oι γλωσσικές οικογένειες πέρα από την ιν-

δοευρωπαϊκή είναι πολύ διαφορετικές. ∆ύσκολα κατα-

λαβαίνει ένας οµιλητής ινδοευρωπαϊκής γλώσσας πώς 

παράγεται το νόηµα σε αρχαιότατες και πολύ σπουδαίες 

γλώσσες, όπως, π.χ., η κινεζική, όπου δεν υπάρχουν 

γένη, κλίσεις και πτώσεις. Eίναι πολύ δυσπρόσιτη αυτή η 

γνώση της διαφορετικής γλωσσικά κατασκευής του νοή-

µατος.  

 

Tέτοιου είδους γνώσεις είναι χρήσιµες σε όλους τους 

εκπαιδευτικούς, αλλά απολύτως απαραίτητες σε εκπαι-

δευτικούς της Θράκης, όπου στα µειονοτικά σχολεία 

διδάσκονται δύο γλώσσες, η ελληνική και η τουρκική, 

και το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών είναι τουρκό-

φωνοι.  

 

H τουρκική είναι µια γλώσσα χωρίς γένη, κλίσεις και οι 

ρηµατικοί τύποι είναι πολύ διαφορετικοί. O µαθητής 

εποµένως που έγινε οµιλών άνθρωπος µε την τουρκική 

γλώσσα έχει µεγάλη δυσκολία να µάθει ιδίως αυτά τα 

γλωσσικά στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχει αντιστοιχία 

στη µητρική του γλώσσα.  
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Eάν ο εκπαιδευτικός δεν είναι εξοικειωµένος µε τις γνώ-

σεις περί γλωσσών και ιδίως µε τις ιδιαιτερότητες της 

τουρκικής γλώσσας, ακούει κάτι στ’ αυτιά του πολύ πα-

ράξενο που του δίνει µια εντύπωση «κρεολικής» γλώσ-

σας. Ακούει, π.χ., το ένα τουρκόφωνο παιδί στο µειονο-

τικό σχολείο να λέει: «Mου πάει σχολείο», το άλλο 

τουρκόφωνο παιδί να λέει: «Ένα σκύλο κυνηγάει γάτα», 

το τρίτο: «Ένα γάτα µαύρος θέλει να τρώει», ένα τέ-

ταρτο παιδί: «Πάει χωριό, φεύγω σπίτι και κοιµάω». 

Aποκοµίζει την εντύπωση ότι τα παιδιά αυτά που µιλάνε 

µε τέτοια λάθη θα πρέπει να έχουν κάποιο πρόβληµα. 

Aκόµα κι ένα µωρό δύο χρονών, σκέφτεται ο δάσκαλος, 

δεν κάνει τέτοια λάθη, ακόµα κι ένα µωρό που δεν ξέρει 

ακόµα καλά να µιλήσει ποτέ δεν πρόκειται να µπερδέψει 

αρσενικό και θηλυκό παραβιάζοντας τη συµφωνία του 

ουσιαστικού µε το επίθετο και έτσι ποτέ δεν πρόκειται να 

πει: «Η γάτα είναι µαύρος». Ένα τέτοιο λάθος είναι 

υπερβολικό λάθος στα µάτια του δασκάλου, αδιανόητο 

λάθος, που συχνά τον οδηγεί στο συµπέρασµα ότι δεν 

µπορεί να µάθει να µιλάει κι ακόµα περισσότερο να 

γράφει ένα τέτοιο παιδί.  

 

Aπελπίζεται ο δάσκαλος µε τους µαθητές του που µιλούν 

τόσο ακατανόητα λαθεµένα και κάνουν αλλοιώσεις τόσο 

παράξενες, δεν παρακολουθεί την εξέλιξη και άρα το 
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πόσα πολλά έχουν ήδη µάθει για να κάνουν αυτά τα 

λάθη. Έχει µάθει ωστόσο πολλά και περίπλοκα που δεν 

υπάρχουν στη γλώσσα του το τουρκόφωνο παιδί που 

λέει, π.χ., «Ένα γάτα µαύρος θέλει να τρώει».  

 

Mην αναγνωρίζοντας την εξέλιξη και τη γνώση που ήδη 

έχει αποχτηθεί στα ελληνικά, ο δάσκαλος παραγνωρίζει 

τόσο την προσπάθεια όσο και την πορεία του µαθητή, κι 

έτσι δεν παρακολουθεί την εξέλιξη, δεν την ενισχύει και 

δεν την επιβραβεύει. Aντίθετα µάλιστα, αποκαρδιώνεται 

εξαιτίας της παρανόησης και δεν περιµένει τίποτα απ’ 

αυτούς τους µαθητές, στους οποίους η χρήση της άλλης 

γλώσσας δίνει την εντύπωση µαθησιακής ανικανότητας. 

Έτσι συµβάλλει, άθελά του, στη µειωµένη γλωσσική 

τους πρόοδο.  

 
 

HH  σσηηµµαασσίίαα  ττηηςς  ααννααγγννώώρριισσηηςς    

ττηηςς  γγλλωωσσσσιικκήήςς  δδιιααφφοορράάςς  
 

Eίναι αποφασιστικής σηµασίας για την εκµάθηση µιας 

άλλης γλώσσας η στάση του εκπαιδευτικού σε δύο επί-

πεδα, στην αντιµετώπιση της µητρικής γλώσσας του µα-

θητή και στην ικανότητά του να παρακολουθεί τα εξελι-

κτικά βήµατα και να αναγνωρίζει τις γνώσεις που ήδη 
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έχει αποχτήσει ο µαθητής για να τον βοηθήσει να απο-

χτήσει περισσότερες.  

 

Tο πρώτο επίπεδο, της αξιολόγησης από το δάσκαλο της 

γλώσσας που ήδη µιλάει ο µαθητής, είναι το σηµαντικό-

τερο. Για το θέµα αυτό υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον 

διεθνές παράδειγµα, η «ανακάλυψη» της µαύρης αγγλι-

κής. Στις HΠA, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, µια 

οµάδα γλωσσολόγων κατέγραψε την αγγλική γλώσσα 

που µιλούν οι µαύροι Aµερικανοί στα µεγάλα αστικά κέ-

ντρα. Mετά από πολλές εκατοντάδες ώρες µαγνητοφω-

νήσεων του φυσικού λόγου των οµιλητών αυτής της 

γλώσσας, διάφοροι ειδικοί µελέτησαν το γλωσσικό 

υλικό, το κατέγραψαν, το ανέλυσαν και κατέληξαν στην 

άγνωστη έως τότε διαπίστωση ότι η µειονότητα των 

µαύρων της Aµερικής µιλάει µια άλλη αγγλική γλώσσα, 

πολύ διαφορετική από την πρότυπη σε όλα της τα χαρα-

κτηριστικά, τη φωνολογία, τη σύνταξη και το λεξιλόγιο.  

 

«Aνακαλύφθηκε» έτσι από τους ειδικούς η γλώσσα που 

ονόµασαν µαύρη αγγλική κοινή και διαπιστώθηκε ότι 

είναι γλώσσα εξίσου αυστηρά δοµηµένη µε την επίσηµη 

αγγλική νόρµα, εξίσου πλούσια και περίπλοκη, µε δικούς 

της όµως κανόνες προφοράς και σύνταξης.  
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Kαθώς η «ανακάλυψη» οδήγησε σε πολλές, στη συνέ-

χεια, µελέτες και έρευνες πάνω στο θέµα αυτής της 

γλώσσας, αργότερα ανακαλύφθηκε επίσης ότι µερικές 

συντακτικές ιδιοτυπίες της µαύρης αγγλικής, που ακού-

γονταν πολύ περίεργες στ’ αυτιά των οµιλητών της αµε-

ρικανικής αγγλικής, ήταν κανόνες σε κάποιες αφρικανι-

κές γλώσσες, που µιλούσαν οι πρόγονοι των σηµερινών 

µαύρων Aµερικανών. Mολονότι αυτές οι γλώσσες έχουν 

ξεχαστεί, συντακτικά δοµικά τους στοιχεία επιζούν στην 

αγγλική που µιλούν οι απόγονοι εκείνων των οµιλητών 

αφρικανικών γλωσσών. Mια από αυτές τις ιδιοτυπίες εί-

ναι η παράλειψη των βοηθητικών ρηµάτων. Σε κάποιες 

αφρικανικές γλώσσες τα βοηθητικά ρήµατα, είµαι και 

έχω, υπονοούνται στη φράση και άρα παραλείπονται.  

 

H επιστηµονική αυτή «ανακάλυψη» έπαιξε ιδίως ρόλο 

νοµιµοποίησης και αποδοχής της γλώσσας που µιλούσε 

η µαύρη µειονότητα των Aµερικανών. Aποτέλεσµα είναι 

ότι σε αυτή τη γλώσσα γράφτηκαν σηµαντικά λογοτε-

χνικά έργα, όπως, π.χ., τα µυθιστορήµατα της Tόνι 

Mόρισον, που πήρε πριν µερικά χρόνια το βραβείο 

Nόµπελ λογοτεχνίας, ή της Άλις Γουόκερ, που το µυθι-

στόρηµά της Πορφυρό χρώµα έγινε κινηµατογραφικό 

έργο, και αρκεί κάποιος που ξέρει αγγλικά να προσπα-

θήσει να διαβάσει αυτά τα λογοτεχνικά έργα στο πρωτό-
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τυπο, για να διαπιστώσει αµέσως ότι είναι γραµµένα σε 

άλλη γλώσσα από αυτήν που ξέρει. 

 

Tο πιο σηµαντικό ωστόσο ήταν η µεγάλη αλλαγή που 

έφερε η αποκατάσταση της γλώσσας της µαύρης µειονό-

τητας στα σχολεία. Mέχρι το τέλος της δεκαετίας του 

1960, τα µαύρα Aµερικανάκια στο σχολείο είχαν πολύ 

υψηλή αποτυχία ιδίως στα γλωσσικά µαθήµατα και γε-

νικά εµφανίζονταν περίπου ανεπίδεκτα για γράµµατα. 

Όπως ήταν αναµενόµενο σε µια κοινωνία που σπαρασ-

σόταν από φυλετικές συγκρούσεις, το φαινόµενο κά-

ποιοι το ερµήνευαν ως αποτέλεσµα της λιγότερης ευ-

φυΐας που έχει η µαύρη µειονότητα.  

 

Tο ενδιαφέρον δεν είναι τι έλεγε τότε η ρατσιστική προ-

παγάνδα µέσα από τη χρήση της επιστήµης, αλλά τι πί-

στευε και τι έκανε η προοδευτική διανόηση, οι ανοιχτό-

µυαλοι επιστήµονες και παιδαγωγοί. ∆ιάφοροι προοδευ-

τικοί και αντιρατσιστές ειδικοί (ψυχολόγοι, παιδαγωγοί 

και γλωσσολόγοι) είχαν ερµηνεύσει το φαινόµενο ως 

αποτέλεσµα αυτού που ονόµαζαν το «γλωσσικό µειονέ-

κτηµα». Έλεγαν δηλαδή ότι τα µαύρα παιδιά ανήκουν σε 

οικογένειες µε µανάδες και γενικά γονείς που δεν είναι 

µορφωµένοι. Έτσι µιλάνε στο σπίτι «λαθεµένα» αγγλικά. 

Aφού λοιπόν µαθαίνουν µέσα στην οικογένεια να µιλάνε 
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«λαθεµένα» αγγλικά, δεν καταφέρνουν στο σχολείο να 

µάθουν να µιλάνε (και να γράφουν) «σωστά» αγγλικά 

και συνεπώς αποτυχαίνουν στα γλωσσικά µαθήµατα και 

έτσι µετά τα δύο τρία πρώτα χρόνια του σχολείου µέ-

νουν οριστικά πίσω σε όλα τα µαθήµατα.  

 

H «επιστηµονική» αυτή τεκµηρίωση της ανικανότητας 

των µαύρων µαθητών ταίριαζε στην εµπειρία που είχαν 

στα σχολεία οι δάσκαλοι, καθώς οι µαθητές αυτοί µιλού-

σαν αγγλικά που στ’ αυτιά των δασκάλων έµοιαζαν 

«κρεολικά», π.χ. έφτιαχναν προτάσεις από όπου συστη-

µατικά απουσίαζαν τα βοηθητικά ρήµατα (είµαι και έχω) 

και έλεγαν, ας πούµε, «Γιάννης ψηλός» και «Mαρία πο-

νοκέφαλο», απελπίζοντας τους δασκάλους ότι αυτά τα 

παιδιά δεν είναι ικανά να µάθουν να µιλάνε «κανονικά». 

 

Έπαιξε τεράστιο ρόλο στη βελτίωση της επίδοσης των 

παιδιών της µαύρης µειονότητας το γεγονός ότι οι δά-

σκαλοι άρχισαν να σέβονται το µαθητή τους ως χρήστη 

µιας άλλης γλώσσας, µε άλλους κανόνες από την πρό-

τυπη αγγλική, και αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα της 

άλλης γλώσσας του µπόρεσαν να τον οδηγήσουν να µά-

θει την πρότυπη. ∆εν άκουγαν πια οι δάσκαλοι «λάθη» 

ούτε «κρεολισµούς» όταν οι µαθητές τους έλεγαν: 

«Γιάννης ψηλός» και «Mαρία πονοκέφαλο», άκουγαν 
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τους κανόνες µιας άλλης γλώσσας. Παύοντας εποµένως 

να ταξινοµούν στο µυαλό τους τα παιδάκια σαν ανεπίδε-

κτα για µάθηση, άνοιξαν το δρόµο σε αυτή τη µάθηση. 

 
 

HH  γγλλωωσσσσιικκήή  δδιιδδαασσκκααλλίίαα  ωωςς  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  
 

Όλα τα παραπάνω έχουν µεγάλη σηµασία για τη διδα-

σκαλία της γλώσσας. O λόγος είναι κοινωνική πράξη και 

υπακούει σε περίπλοκους κοινωνικούς κανόνες. Aπό τη 

χρήση της γλώσσας που κάνει ο οµιλητής µπορούµε χω-

ρίς άλλα στοιχεία να αναγνωρίσουµε το µορφωτικό επί-

πεδο, την κοινωνική θέση, την τοπική καταγωγή, το φύ-

λο, την ηλικία, σε µια γλώσσα και µια κουλτούρα που 

µας είναι οικεία. 

 

Οι περίπλοκες γνώσεις των κοινωνικών κανόνων του 

λόγου επιτρέπουν να καταλαβαίνουµε (ή να µαντεύ-

ουµε) το νόηµα δηλώσεων που αντικειµενικά είναι ακα-

τανόητες. Π.χ. η απάντηση «Ωχ, αµάν!» στην ερώτηση 

«Tι ώρα είναι;» είναι από µόνη της τελείως ακατανόητη. 

Ωστόσο στην ελληνική κουλτούρα και γλώσσα σηµαίνει 

ότι µου θύµισε η µνεία της ώρας πως έχω ξεχάσει κάτι 

τόσο επείγον που παρακάµπτω την ερώτηση και σπεύδω 

να αναφερθώ σε αυτό. 
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Tις περίπλοκες γνώσεις των κοινωνικών κανόνων του 

λόγου τις έχουν εσωτερικευµένες τα µικρά παιδιά ως 

φυσικοί οµιλητές, πράγµα που θα αποδεικνυόταν σε 

κάθε σχολική τάξη, αν πρότεινε ο δάσκαλος στους µα-

θητές του ανάλογα µε την ηλικία να αναγνωρίσουν σε 

µαγνητοφωνηµένο λόγο αν αυτός που µιλάει είναι 

άντρας, γυναίκα, αγόρι ή κορίτσι, από το χωριό µας/την 

πόλη µας ή από αλλού, οµόγλωσσος ή αλλόγλωσσος, αν 

αυτός που µιλάει είναι σοβαρός ή αστειεύεται, αν αφη-

γείται ή συµβουλεύει, αν προσπαθεί να πείσει, αν σατιρί-

ζει, αν διαφηµίζει κ.ο.κ.  

 

Παίζοντας µε τη δύναµη των λέξεων θα µπορούσε κα-

νείς να παρασύρει µικρά παιδιά στην τέχνη του λόγου: 
 

• να παράγουν λόγο που συγκινεί, που διασκεδάζει, 

που πείθει κ.ο.κ. 

• να παράγουν λόγο ανάλογα µε την κοινωνική θέση 

του παραλήπτη, προς τη µητέρα, προς τον άρρωστο 

συµµαθητή, προς το διευθυντή του γειτονικού σχο-

λείου, προς το ∆ήµαρχο κ.ο.κ.  

• να παράγουν λόγο διαφορετικού κειµενικού είδους, 

άρθρο στη σχολική εφηµερίδα, επιστολή προς αγα-

πητό πρόσωπο, οδηγία των κανόνων ενός παιγνι-

διού, αφήγηση ενός συµβάντος προς τους φίλους 

που δεν το παρακολούθησαν αλλά και προς µια 
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εφηµερίδα για να το γνωστοποιήσει σε όλο τον κό-

σµο, ένα διάλογο συνεννόησης και ένα διάλογο 

όπου γίνεται παρανόηση κ.ο.κ.8 

 

Όλα τα παραπάνω έχουν µεγάλη σηµασία για τη διδα-

σκαλία τόσο της µητρικής γλώσσας στην πρότυπη 

µορφή της όσο και για τη διδασκαλία της δεύτερης 

γλώσσας ή ξένων γλωσσών.   

 

Όπως το περιβάλλον των φυσικών οµιλητών µιας γλώσ-

σας αντιµετωπίζει το βρέφος από τη γέννησή του κιόλας 

σαν συνοµιλητή, δηλαδή σαν να καταλαβαίνει το λόγο 

και σαν να είναι ήδη παραγωγός νοήµατος, και αυτό 

συµβαίνει σε όλες τις οικογένειες παντού στον κόσµο και 

έτσι το βρέφος όπου και αν γεννηθεί, όποια γλώσσα κι 

αν µιλάνε οι δικοί του, είτε είναι µορφωµένοι είτε όχι, σε 

τρία µόνο περίπου χρόνια καταφέρνει να κατακτήσει 

ολόκληρο το γλωσσικό σύστηµα µιας γλώσσας, θα έπρε-

πε και το σχολείο να αντιµετωπίζει τον αλλόγλωσσο 

ιδίως µαθητή σαν οµιλητή/συνοµιλητή, δηλαδή σαν πα-

ραγωγό νοήµατος.  

                                                 
8 Όλα τούτα περιέχονται στα νέα βιβλία που έφτιαξαν οι συνερ-
γάτες του Προγράµµατος Eκπαίδευση Mουσουλµανοπαίδων και 
διδάσκονται σήµερα ως επίσηµα βιβλία του OE∆B στα µειονο-
τικά δηµοτικά σχολεία.  
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«Zωγραφάω» λέει ο µικρός Aλβανός της εισαγωγικής 

στο κείµενο ιστορίας, δηµιουργώντας κατ’ αναλογίαν µια 

νέα λέξη στην ξένη γλώσσα που µαθαίνει ενώ είναι 

ακόµα µόνο πέντε χρονών. Tην κατάκτηση αυτή και το 

γνωστικό πλούτο στην ξένη γι’ αυτόν ελληνική γλώσσα 

που το λάθος του νηπίου αποκαλύπτει δεν την αντιµε-

τώπιζε η νηπιαγωγός στην αρχή σαν ικανότητα, αλλά 

αντίθετα την έβλεπε σαν ανικανότητα, µην αναγνωρίζο-

ντας το µακρύ δρόµο στην εκµάθηση της ελληνικής που 

είχε κάνει το παιδάκι.  
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