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Στην εισήγησή μας αναλύουμε μερικά από τα γλωσσικά λάθη που εμφανίζονται στον
προφορικό και γραπτό λόγο των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών. Πηγή για την
ανίχνευση των λαθών αποτέλεσε ένα αρχείο κειμένων προφορικού και γραπτού λόγου
μαθητών της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (μέρος του αρχείου δημιουργήθηκε κατά την
προηγούμενη φάση του έργου). Σκοπός της εισήγησης είναι να επισημάνουμε τα λάθη των
συγκεκριμένων μαθητών και να προτείνουμε διδακτικές εφαρμογές που μπορούν να
συμβάλουν τόσο στη διόρθωση των λαθών όσο και στη μακροπρόθεσμη αποτελεσματική
γλωσσική κατάκτηση.
Η εισήγηση αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύονται τα λάθη του
προφορικού λόγου. Πιο συγκεκριμένα γίνεται διάκριση ανάμεσα σε φωνητικά λάθη που δεν
επηρεάζουν την κατανόηση (π.χ. η προφορά [΄θeło] της λέξης θέλω από ρωσόφωνους
μαθητές) και σε φωνολογικά λάθη που δυσχεραίνουν την κατανόηση (η προφορά [΄ceri] της
λέξης χέρι από αλβανόφωνους μαθητές). Παρατίθενται τα συχνά φωνολογικά λάθη και
προτείνονται φωνητικές διορθωτικές ασκήσεις. Φωνολογική αξία έχει και ο τόνος, εφόσον
στην ελληνική γλώσσα διαθέτει διακριτική λειτουργία. Δίνονται παραδείγματα ελάχιστων
ζευγαριών (π.χ. μίσος και μισός) και προτείνονται τρόποι εξοικείωσης των μαθητών με την
τονούμενη συλλαβή. Επίσης επισημαίνονται περιπτώσεις αναντιστοιχίας γραφής και
προφοράς που δυσκολεύουν τους μαθητές (π.χ. η λέξη *κσίστρα σε γραπτό μαθητή) και
προτείνονται διδακτικές προσεγγίσεις για άμεση βελτίωση. Στο φωνολογικό σύστημα της
ελληνικής ανήκουν και τα επιτονικά σχήματα της ελληνικής (π.χ. Σήμερα βρέχει. (δήλωση) vs
Σήμερα βρέχει; (ερώτηση)). Προτείνεται να διδαχτούν τα επιτονικά σχήματα δήλωσης και
ερώτησης στους αρχάριους μαθητές, έτσι ώστε να αποφευχθούν πιθανές συγχύσεις σε
δυσκολότερες περιπτώσεις (π.χ. διαφορετική επιτόνιση της ίδιας μορφοσυντακτικά πρότασης
δηλώνει στη μία περίπτωση ερώτηση ολικής και στην άλλη μερικής άγνοιας: Θα πάμε για
καφέ Τρίτη ή Τετάρτη;).
Στο δεύτερο μέρος της εισήγησης υποστηρίζεται ότι η ορθή μορφολογική ανάλυση, δηλαδή
η αναγνώριση από μέρους των μαθητών της εσωτερικής δομής των λέξεων, μπορεί να
βελτιώσει τις επιδόσεις τους στην ορθογραφία. Τα συχνά λάθη που εντοπίζονται στο γραπτό

λόγο διακρίνονται σε γραμματικά και μορφολογικά. Η ανάλυσή τους προχωράει από το
απλούστερο επίπεδο γνώσης στο συνθετότερο. Τα λάθη που εμφανίζονται στην κλίση
μπορούν να εξαλειφθούν με μεθόδους σύμφωνες με τη θεωρία των αγκίστρων (π.χ.
μετακινούμενες χάρτινες φιγούρες που θα χρησιμεύουν στη δείξη του ενικού (ένα ανθρωπάκι)
και του πληθυντικού των ουσιαστικών (πολλά ανθρωπάκια) για τους αρχάριους και
εικονογράφηση των προτάσεων Το γάλα πίνεται κρύο vs Εσείς πίνετε το γάλα κρύο για τους
μέσους). Επίσης προτείνεται η εξάσκηση των μαθητών στην παραγωγή ειδών κειμένου που
χαρακτηρίζονται από συχνή εμφάνιση συγκεκριμένων γραμματικών δομών (π.χ. Τι κάνω όταν
ξυπνάω για την εξοικείωση με το –ω των ρημάτων).
Όσον αφορά τα μορφολογικά λάθη (π.χ. *ξόπετσα, *μηλειά) θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί
καταρχήν προσοχή στην ορθή και συνεπή ανάλυση, γιατί αυτή οδηγεί στη σωστή
ορθογραφική επιλογή. Αυτό σημαίνει ότι τα συμμετέχοντα μορφήματα πρέπει να είναι
αιτιολογημένα σε συγχρονικό επίπεδο, π.χ. εξακτινώνω (συμμετέχουν η πρόθεση εκ και το
ουσιαστικό ακτίνα) αλλά εξετάζω (μόνο σε ετυμολογικό επίπεδο μπορεί να διακριθεί η
παρουσία της πρόθεσης εκ και του ρήματος ετάζω). Τέλος προτείνονται πολλά είδη ασκήσεων
(συμπλήρωση κενών, άσκηση πολλαπλών επιλογών κλπ.) που στοχεύουν στην
αποτελεσματικότερη κατάκτηση των ορθογραφικών κανόνων της ελληνικής.
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Η συνύπαρξη γηγενών και αλλόγλωσσων μαθητών στις σχολικές τάξεις της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί πλέον για τη χώρα μας μία
δεδομένη κατάσταση. Όμως, η "διαχείριση" της πολυπολιτισμικής τάξης απαιτεί εκ μέρους των
εκπαιδευτικών εξειδικευμένη θεωρητική γνώση, καθώς και εξοικείωση με μία σειρά από
διδακτικές στρατηγικές, ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να καθίσταται αποτελεσματική τόσο
για τους γηγενείς όσο και για τους αλλόγλωσσους μαθητές.
Στη διάρκεια του σεμιναρίου, θα δοθεί η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να
γνωρίσουν:


Τις βασικές αρχές μάθησης και διδασκαλίας μίας δεύτερης γλώσσας (Γ2).



Τις ιδιαίτερες γνωστικές και γλωσσικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
αλλόγλωσσοι μαθητές κατά την κατάκτηση της ακαδημαϊκής μορφής της
γλώσσας, δηλαδή του επιστημικού λόγου που συναντάται στα σχολικά
εγχειρίδια, καθώς και τους τρόπους εξομάλυνσης των δυσκολιών αυτών.



Τις σημαντικότερες διδακτικές προσεγγίσεις με έμφαση στη διδασκαλία της
γλώσσας με βάση το περιεχόμενο (Content - Based Instruction) και στη
διδασκαλία με στρατηγικές (Strategies – Based Instruction).



Τους τρόπους αξιοποίησης των γνωστικών αντικειμένων στη γλωσσική
διδασκαλία, με την παρουσίαση ενδεικτικών σχεδίων μαθήματος από την
Ιστορία και τις Φυσικές Επιστήμες.
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Στόχοι αυτού του σεμιναρίου είναι (α) να περιγραφεί το φαινόμενο της ρηματικής όψης στην
ελληνική, (β) να παρουσιαστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μη φυσικοί ομιλητές της
ελληνικής στην κατανόηση και την παραγωγή της ρηματικής όψης και (γ) να συζητηθούν
προτάσεις για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία του φαινομένου αυτού.
Το ρηματικό σύστημα της ελληνικής είναι μορφολογικά χαρακτηρισμένο για τη γραμματική
κατηγορία της όψης1. Η διάκριση σε συνοπτική και μη συνοπτική όψη είναι εμφανής στο
παρελθόν, στο μέλλον καθώς και στους τύπους της υποτακτικής και της προστακτικής
(Mirambel 1959, [1978]1988, Holton et al. 1997, 1999). Σύμφωνα με τη Μόζερ (1994) το κύριο
σημασιολογικό χαρακτηριστικό της συνοπτικής όψης είναι η οπτική του συμβάντος ως όλου
(1), ενώ η μη συνοπτική όψη χρησιμοποιείται για να δηλώσει το συνεχές ή το σύνηθες (2α και
2β αντίστοιχα):
(1)

Έγραψε το βιβλίο μέσα σε ένα βράδυ.

(2α)

Έγραφε το βιβλίο όλο το βράδυ.

(2β)

Έγραφε το βιβλίο κάθε νύχτα.

Ο μη φυσικός ομιλητής της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, προκειμένου να
χρησιμοποιήσει σωστά τη ρηματική όψη κατά την παραγωγή λόγου, καλείται να έχει
κατανοήσει τα χαρακτηριστικά της συνοπτικής και της μη συνοπτικής όψης, να ερμηνεύει
ορθά την εκάστοτε συνομιλιακή περίσταση και ανάλογα να χαρακτηρίζει μορφολογικά το
ρήμα. Θα γίνει αναφορά σε μελέτες, οι οποίες έχουν εξετάσει τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας κατά την εκμάθηση
της ρηματικής όψης, ακόμη και εάν αυτοί βρίσκονται σε προχωρημένα επίπεδα γλωσσικής
επάρκειας, ( βλ. Νατσόπουλος & Παναγοπούλου 1985, Παναγοπούλου & Τλούπα 1995,
Σακελλαρίου 2000, Βαλετόπουλος 2001, Παπαδοπούλου 2005). Επίσης, θα επισημανθεί σε
ποια χαρακτηριστικά και περιβάλλοντα οι δυσκολίες αυτές γίνονται εντονότερες.
Τέλος, θα συζητηθούν τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων στη ρηματική όψη, οι
οποίοι στοχεύουν να αναπτύξουν την ενημερότητα / ευαισθητοποίηση των σπουδαστών στο

Υιοθετείται ο όρος όψη για τη μετάφραση του αγγλικού όρου aspect αντί των όρων άποψη και ποιόν ενέργειας
που έχουν χρησιμοποιηθεί στις μεταφράσεις των Mirambel [1978](1988) και Holton et al. (1999) αντίστοιχα (βλ.
και Ράλλη 2005: 50 για τη σχετική ορολογία).
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φαινόμενο αυτό και τη λειτουργία του, με εστίαση αφενός στους μορφολογικούς τύπους και
αφετέρου στις λεξικές και πραγματολογικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την
επιλογή του ορθού ρηματικού τύπου.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
Ασημάκης Φλιάτουρας
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Στόχος του σεμιναρίου είναι να εισαγάγει τους εκπαιδευτικούς στις βασικές αρχές
μορφολογικής και λεξιλογικής ανάλυσης της ελληνικής γλώσσας και να υποδείξει τα βασικά
βιβλιογραφικά και ηλεκτρονικά εργαλεία για την καλύτερη εκμάθηση της ελληνικής ως
δεύτερης γλώσσας.
Αρχικά θα γίνει σύντομη αναφορά στις βασικές αρχές της μορφολογίας της ελληνικής,
δηλαδή των βασικών διαδικασιών σχηματισμού λέξεων, όπως η κλίση, λ.χ. παιδ-ί, η
παραγωγή, λ.χ. παιδ-άκι, και η σύνθεση, λ.χ. παιδ-ό-τοπος. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε
ιδιάζουσες κατηγορίες λεξικών μονάδων, όπως στις λεξικές φράσεις, λ.χ. ψυχρός πόλεμος,
ζώνη ασφαλείας, νόμος πλαίσιο κλπ., αλλά και σε μορφολογικές διαδικασίες, όπως η
μετατροπή, λ.χ. το καλό, το χθες, και η συμφυματοποίηση, λ.χ. καβουρο-μάνα κλπ. Στη
συνέχεια θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε τη σύσταση του λεξιλογίου της ελληνικής μέσω
των τριών βασικών πηγών της, δηλαδή των κληρονομημένων λέξεων, των νεολογισμών και
των δανείων. Σε αυτό το σημείο θα επικεντρωθούμε στο λόγιο και το λαϊκό επίπεδο χρήσης
της ελληνικής σε συνάρτηση με την αντιμέτωπιση της αλλαγής της γλώσσας στο χρόνο και τη
στάση των εκπαιδευτικών σε αυτή κατά τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος.
Τέλος θα παρουσιαστούν τα βασικά εργαλεία ενός εκπαιδευτικού για την
αποτελεσματικότερη διδασκαλία της ελληνικής, όπως λεξικά, βιβλιογραφικές πηγές,
ηλεκτρονικούς κόμβους, αρχεία κλπ.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. και Α. Φλιάτουρας 2004. «Η διάκριση [λόγιο] και [λαϊκό] στη Νέα
Ελληνική: ορισμός και ταξινόμηση». 6ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλώσσας.
Ρέθυμνο: CD-ROM.
Καραντζόλα Ε. και Α. Φλιάτουρας, 2004. Γλωσσική αλλαγή. Αθήνα: Νήσος.
Ράλλη Α. 2004. Μορφολογία. Αθήνα: Πατάκης.
Μπαμπινιώτης Γ. 1998. Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΛΝΕ). Αθήνα: Κέντρο
Λεξικολογίας.
(ΛΚΝ) Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. 1998. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα
Μανόλη Τριανταφυλλίδη). Α.Π.Θ.
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. 2002. Αντίστροφο λεξικό της νέας ελληνικής.
Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

