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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 
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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 
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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. 



.       ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

 9

• 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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 Γλώσσα του σπιτιού και γλώσσα του σχολείου 

 
 

Mια σκηνή σε δηµοτικό σχολείο των Iωαννίνων. 

Kόντευαν οι γιορτές των Xριστουγέννων και είχε ανησυ-

χήσει η δασκάλα της πρώτης δηµοτικού ενός από τα µε-

γάλα δηµόσια δηµοτικά στην πόλη των Iωαννίνων, που 

ο Bασίλης Π. είχε σταµατήσει τελείως να µιλάει και ό,τι 

και να έκανε δεν του έβγαζε λέξη.  

Mε τον καιρό ανακαλύφθηκε το αίτιο της σιωπής του 

µικρού Bασίλη. Ένα σχεδόν µήνα νωρίτερα είχε πέσει 

χιόνι στην πόλη, τα παιδιά είχαν βγει στην αυλή να παί-

ξουν και στη συνέχεια, στο µάθηµα της προφορικής έκ-

φρασης, είχε ζητήσει η δασκάλα να αφηγηθούν το παι-

γνίδι µε τα χιόνια.  

O Bασιλάκης ήταν, όπως και όλα τα παιδιά στην τάξη 

µετά το χιονοπόλεµο, ενθουσιασµένος και σήκωνε µε 

θέρµη ψηλά το χέρι του να περιγράψει τι έγινε στη χιο-

νισµένη αυλή. Όταν η δασκάλα τού έδωσε το λόγο, άρ-

χισε να αφηγείται και κάποια στιγµή είπε: «…τότε εγώ 

σµποδεύτηκα και έπεσα µε τα µούτρα στο χιόνι και 

ύστερα…». «Tι έκανες, είπες;», τον διέκοψε η δασκάλα. 

«Σµποδεύτηκα», επανέλαβε µε έµφαση ο Bασιλάκης 

έτοιµος να συνεχίσει. «Tι λέξη είναι αυτή, παιδί µου, 

µίλα σωστά», διόρθωσε η δασκάλα. «Σµποδεύτηκα», 
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ξαναείπε, σιγά όµως αυτή τη φορά και δειλά και µε το 

κεφαλάκι του κατεβασµένο, ο Bασίλης. «Tι θα πει αυ-

τό;», επέµεινε η δασκάλα, «πες το σωστά». E, λοιπόν ο 

Bασίλης έκανε καιρό να ξαναµιλήσει στην τάξη.  

 

 

 

Σχεδόν καθηµερινά διαπιστώνουν εκπαιδευτικοί σε διά-

φορα σχολεία της χώρας ότι πολλοί µαθητές τους δε 

µιλάνε «σωστά ελληνικά». Tο επισηµαίνουν στις µανά-

δες, που κοιτάνε µε φόβο και απορία και µην ξέροντας τι 

να κάνουν µαλώνουν το παιδί τους και το συµβουλεύ-

ουν να γίνει καλός µαθητής.  

 

∆ε µιλάµε εδώ για αλλόγλωσσα παιδιά, αλλά για µαθη-

τές που λένε «σµποδεύοµαι» αντί «µπερδεύοµαι» στην 

Ήπειρο, «κουζουλός» αντί «τρελός» στην Kρήτη και τα 

∆ωδεκάνησα, «κογιονάρω» αντί «κοροϊδεύω» στα Iόνια, 

«κολλητός» αντί «φίλος» και «βλήµα» αντί «κουτός» 

στα αστικά κέντρα… Για µαθητές που λένε «Σε είπα» ή 

«Tον µίλησε» στη Mακεδονία, «Eίδα τον» και «Eίπα της» 

στην Kρήτη (και την Kύπρο)… Mαθητές που λένε «η 

‘σ’έρα» αντί το χέρι (και προφέρουν παχύ το Σ) στην 

Kρήτη και αντίστοιχα «’τζ’άµι’ ή «διακό’σ’α» στην 

Ήπειρο, το «µαχαίρ’» ή το «πανέρ’» στη Θεσσαλία και 
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τη Pούµελη, µαθητές, τέλος, που προφέρουν «κEνωνία» 

ή «υπEρεσία» στις λαϊκές συνοικίες των αστικών κέ-

ντρων. 

 

Oι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν ότι υπάρχουν διάλεκτοι, και 

εάν µιλήσει κανείς µαζί τους για τις διαλέκτους, θα δια-

πιστώσει ότι τις σέβονται και δεν τις υποτιµούν. Παρά το 

γεγονός ότι γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί την ύπαρξη δια-

λέκτων και τις σέβονται, αντιµετωπίζουν ωστόσο τους 

µαθητές σαν οµόγλωσσους. Bέβαια, το ίδιο κάνουν και 

τα σχολικά βιβλία, τα αναλυτικά προγράµµατα, οι σύµ-

βουλοι και όλο το εκπαιδευτικό σύστηµα.  

 

Έχει µεγάλη σηµασία στο σχολείο να αντιµετωπίζονται οι 

µαθητές σαν οµόγλωσσοι. Aυτό σηµαίνει ότι ο εκπαιδευ-

τικός θεσµός αντιµετωπίζει την ελληνική γλώσσα σαν να 

ήταν µία, ενιαία και οµοιογενής, µολονότι όλοι γνωρί-

ζουν ότι η ελληνική, όπως κάθε εθνική γλώσσα, είναι 

γλωσσικό σύστηµα πλουσιότατο, που περιέχει πολλές 

γλωσσικές ποικιλίες, διαλέκτους, κώδικες, ιδιώµατα και 

διάφορα ύφη. Mέσα σε αυτό τον πλούτο, υπάρχει η 

πρότυπη/κοινή γλώσσα, κωδικοποιηµένη και ρυθµι-

σµένη, που διδάσκει το σχολείο και µιλούν οι θεσµοί και 

τα στρώµατα των µορφωµένων στα µεγάλα αστικά κέ-

ντρα.  
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Έχει µεγάλη σηµασία στο σχολείο να αντιµετωπίζονται οι 

µαθητές σαν οµόγλωσσοι, εφόσον είναι επίσης γνωστό 

ότι οι διάφορες ποικιλίες της ελληνικής που µιλούν διά-

φορες κοινωνικές οµάδες, διάλεκτοι τοπικές και διάλε-

κτοι κοινωνικές, διαφέρουν από την πρότυπη γλώσσα 

στη σύνταξη, τη φωνολογία και µέρος του λεξιλογίου.  

 
 

ΓΓλλωωσσσσιικκήή  δδιιδδαασσκκααλλίίαα  κκααιι  εεκκµµάάθθηησσηη  ττηηςς  γγρρααφφήήςς  
 

Aντιµετωπίζοντας τους οµιλητές διάφορων ποικιλιών της 

ελληνικής σαν οµόγλωσσους, αγνοώντας δηλαδή τις 

διαλέκτους που έχουν µητρικές, το σχολείο πρώτα 

πρώτα καταδικάζει αυτούς τους µαθητές σε καθυστέ-

ρηση στα πρώτα σχολικά τους βήµατα.  

 

Eίναι πάνω από µισός αιώνας ήδη που πρωτοπόροι παι-

δαγωγοί έχουν προτείνει να γίνεται η διδασκαλία του 

γραπτού κώδικα της γλώσσας στη µητρική γλώσσα των 

παιδιών, την ποικιλία που το καθένα µιλάει µε άνεση και 

επάρκεια όταν φτάνει στο σχολείο, έτσι ώστε η γλωσ-

σική ποικιλία να µη γίνεται εµπόδιο σε αυτή την κατά-

κτηση της γραφής1. Mε άλλα λόγια, η σηµαντικότερη 

                                                 
1 O πρώτος που έθεσε αυτό το θέµα στη διεθνή βιβλιογραφία 
είναι ο γνωστός γάλλος παιδαγωγός Σελεστέν Φρενέ, που πρό-
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γνώση που αποχτούν τα παιδιά στην πρώτη τάξη του 

δηµοτικού σχολείου είναι η εκµάθηση της γραφής. 

Γραφή και ανάγνωση όµως το σχολείο διδάσκει στην 

πρότυπη γλώσσα, στην οποία άλλωστε είναι γραµµένα 

όλα τα σχολικά βιβλία.  

 

Mπαίνουν λοιπόν στο δηµοτικό σχολείο δύο παιδιά, το 

ένα έχει γονείς µορφωµένους, που ανήκουν στα µεσο-

στρώµατα αστικών κέντρων, που στην καθηµερινή τους 

επικοινωνία χρησιµοποιούν την πρότυπη γλώσσα, ενώ 

το άλλο έχει γονείς αγρότες, εργάτες ή τεχνίτες, που 

χρησιµοποιούν µια ποικιλία της ελληνικής διαφορετική 

από την πρότυπη στη σύνταξη, τη φωνολογία και µέρος 

του λεξιλογίου. Tο ένα παιδί, άρα, καλείται να µάθει 

γραφή στη γλώσσα που ήδη ξέρει να µιλάει, ενώ το 

άλλο καλείται να µάθει γραφή σε µια γλώσσα µε προ-

                                                                                       
τεινε να µην υπάρχουν αλφαβητάρια και αναγνωσµατάρια, 
αλλά να µαθαίνουν οι µαθητές γραφή και ανάγνωση µε κείµενα 
των ίδιων των παιδιών, παραµύθια, αφηγήσεις, όνειρα, οτιδή-
ποτε, έτσι ώστε στη µεγάλη γνωστική τοµή που είναι η εκµά-
θηση του γραπτού κώδικα της γλώσσας να µην προστίθεται η 
παραπανίσια δυσκολία να µαθαίνουν τα παιδιά γραφή σε άλλη 
γλώσσα από αυτή που µιλούν άνετα και αυθόρµητα, τη µητρική 
τους ποικιλία της εθνικής γλώσσας. Bλ. Freinet C., La méthode 
naturelle, I: l’apprentissage de la lecture, Delachaux et Nies-
tlé, Γενεύη, 1969. 
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φορά, σύνταξη και λέξεις διαφορετικές. Tο παιδί του 

αγρότη, του εργάτη, του τεχνίτη κ.ά. θα πρέπει να µάθει 

δύο πράγµατα συγχρόνως, την πρότυπη γλώσσα, δια-

φορετική από τη µητρική του, και παράλληλα γραφή και 

ανάγνωση σε αυτή τη διαφορετική γλώσσα και όχι σε 

αυτή που µιλάει άνετα και αυθόρµητα. 

 

Eδώ γίνεται φανερό τι σηµαίνει η µεγάλη αντίφαση του 

σχολείου και πόσες επιπτώσεις έχει το γεγονός ότι οι 

εκπαιδευτικοί γνωρίζουν την ύπαρξη των διαλέκτων και 

τις σέβονται, ωστόσο αντιµετωπίζουν τους µαθητές σαν 

οµόγλωσσους.  

 

Eφόσον το ένα παιδί οφείλει να µάθει γραφή στη 

γλώσσα που µιλάει και το άλλο σε διαφορετική από τη 

γλώσσα που µιλάει, είναι εκ των προτέρων δεδοµένο 

ποιο από τα δύο παιδιά θα κατακτήσει γρηγορότερα και 

ευκολότερα τη γνώση του γραπτού κώδικα. O δάσκαλος 

ωστόσο δε βλέπει µπροστά του δύο παιδιά που το σχο-

λείο έβαλε σε αγώνα δρόµου, το ένα µετ’ εµποδίων και 

το άλλο στο ίσιωµα. O δάσκαλος βλέπει το ένα παιδί να 

διαβάζει γρήγορα και άνετα, ενώ το άλλο να δυσκολεύε-

ται και να αργεί να µάθει ανάγνωση και ιδίως γραφή. 

Kαι αγνοώντας τη γλωσσική διαφορά κρίνει ότι τα δύο 

παιδιά έχουν άνισες ικανότητες µάθησης.  
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Στη συνέχεια θα αξιολογηθούν αυτά τα δυο παιδιά και 

θα βαθµολογηθούν µε τα ίδια «αντικειµενικά» και 

«αξιοκρατικά» κριτήρια, µε αποτέλεσµα σε όλα τα σχο-

λεία της χώρας τα παιδιά των αγροτών, εργατών και 

τεχνιτών να έχουν χαµηλή επίδοση στα γλωσσικά µαθή-

µατα των πρώτων τάξεων του δηµοτικού και να υπάρ-

χουν σε όλα τα σχολεία της χώρας οι δάσκαλοι που λένε 

σε πολλές απορηµένες µανάδες ότι το παιδί τους είναι 

πίσω στην ανάγνωση και να… το προσέξουν. 

 
 

HH  εεππιισσττηηµµοοννιικκήή  γγννώώσσηη    

κκααιι  ηη  κκοοιιννωωννιικκήή  ππρροοκκααττάάλληηψψηη  
 

Oι εκπαιδευτικοί πράγµατι γνωρίζουν την ύπαρξη διαλέ-

κτων, πράγµατι δεν υποτιµούν τις διαλέκτους αλλά τις 

σέβονται, και όµως συστηµατικά σχεδόν ξεχωρίζουν 

τους µαθητές σε εκείνους που µιλάνε και εκείνους που 

δε µιλάνε «σωστά» τα ελληνικά.  

 

Aντίθετα µε αυτή την πρακτική, σύµφωνα µε όλες τις 

γλωσσικές επιστήµες, «σωστό» στη γλώσσα είναι αυτό 

που «λέει» η γλωσσική κοινότητα. Άρα, όλες οι οµιλού-

µενες ποικιλίες µιας γλώσσας είναι εξίσου σωστές, δεν 

υπάρχει καµία σύνταξη πιο «σωστή» από άλλη, καµία 
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προφορά πιο «σωστή» ή πιο «ωραία», καµία λέξη πιο 

«σωστή». Aυτή την επιστηµονική αρχή, ότι όλες ανεξαι-

ρέτως οι οµιλούµενες ποικιλίες είναι σωστές, δεν την 

αµφισβητεί στην εποχή µας κανένας απολύτως, ούτε 

στην Eλλάδα ούτε διεθνώς. Όλες οι προφορές, συντά-

ξεις και λέξεις όλων των τοπικών και κοινωνικών διαλέ-

κτων είναι τόσο σωστές όσο και της πρότυπης, κωδικο-

ποιηµένης και ρυθµισµένης γλώσσας. Kανένας απολύ-

τως δεν αµφισβητεί αυτή την αρχή, και όµως η κοινω-

νική προκατάληψη είναι πιο ισχυρή από τις κατακτηµέ-

νες επιστηµονικές γνώσεις.  

 

Mολονότι οι φοιτητές µαθαίνουν στο πανεπιστήµιο τη 

γλωσσολογική αρχή ότι σωστό στη γλώσσα είναι αυτό 

που «λέει» η γλωσσική κοινότητα, γελάνε στο πανεπι-

στήµιο Θεσσαλονίκης µε την πρωτοετή Kύπρια που λέει 

«ήλεάν της» (αντί «της έλεγαν»), και γελάνε αντίστοιχα 

οι φοιτητές στο πανεπιστήµιο Aθηνών µε τον πρωτοετή 

Θεσσαλονικιό που λέει «Θα σε τηλεφωνήσω αύριο» και 

του φωνάζουν κοροϊδευτικά «Έλα το βράδυ, Kώστα, να 

ΣE κάνω κεφτεδάκια»2. 
 

H αξιολόγηση αυτή είναι κοινωνική και δεν έχει καµιά 

                                                 
2 ∆ιαδεδοµένο ανέκδοτο για τις σηµασίες της βορειοελλαδίτικης 
σύνταξης που περιέχεται και στο λεξικό Mπαµπινιώτη. 
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σχέση µε τη γλώσσα, µε την αντικειµενική αξία ή ορθό-

τητα της οποιασδήποτε οµιλούµενης ποικιλίας. H αξιο-

λόγηση στηρίζεται στην κοινωνική προκατάληψη που 

υποτιµάει διάφορες κοινωνικές κατηγορίες. Aποδίδει 

αυθαίρετα κατωτερότητα στις κοινωνικές οµάδες που δε 

συµµετέχουν στους θεσµούς, δεν ανήκουν στους εκ-

προσώπους των εξουσιών ούτε στα ανώτερα κοινωνικά 

στρώµατα, µε αποτέλεσµα να υποτιµάει η κοινωνία τις 

γλώσσες που µιλάνε, παρά την υπάρχουσα επιστηµονική 

γνώση.  

 

Όπως είπε ο ιταλός γλωσσολόγος και καθηγητής σε αγ-

γλικό πανεπιστήµιο, Aρτούρο Tόσι, στο Συνέδριο του 

Προγράµµατος Eκπαίδευση Mουσουλµανοπαίδων, το 

Nοέµβριο 2002 στην Kοµοτηνή: 
 

«Όλες ανεξαιρέτως οι γλωσσικές ποικιλίες διαθέτουν 
κύρος ή είναι στιγµατισµένες, ανάλογα µε το κοινω-
νικό κύρος ή µε το στίγµα που αποδίδεται στους οµι-
λητές τους. H κοινωνική τους αξία, συνεπώς, είναι 
αποτέλεσµα µιας διαδικασίας. Mία γλωσσική ποικιλία 
ξεχωρίζει αρχικά από το γεγονός ότι αποτελεί χαρα-
κτηριστικό µιας οµάδας οµιλητών, ύστερα µετατρέπε-
ται σε διακριτικό του τρόπου µε τον οποίο µιλούν τα 
µέλη αυτής της οµάδας και αναγνωρίζονται από τα 
µέλη των υπόλοιπων οµάδων, για να µετατραπεί τέ-
λος σε αφαίρεση άσχετη µε τους οµιλητές της και να 
αποχτήσει αξία αυτόνοµη. Aπό τη στιγµή που οι ποι-



. ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΛΕΙ∆ΙΑ 

 

 20

κιλίες που µιλιούνται από κοινωνικές οµάδες µε κύρος 
γίνονται αντιληπτές σαν αυτόνοµες, διαµορφώνεται η 
πεποίθηση ότι έχουν δική τους ύπαρξη και ιδιότητες, 
που περιγράφονται µε τους όρους: γλώσσα καθαρή, 
ορθή, διαθέτουσα γραµµατική, δηλαδή πρότυπη 
γλώσσα. Eκείνες αντίθετα οι ποικιλίες που µιλιούνται 
από οµάδες χαµηλού κοινωνικού κύρους είτε των 
αστικών κέντρων είτε αποµονωµένων αγροτικών πε-
ριοχών χαρακτηρίζονται σαν µικτές, λαθεµένες, χωρίς 
γραµµατική».3  

 

Oι εκπαιδευτικοί είναι συνήθως ευαισθητοποιηµένοι απέ-

ναντι στην κοινωνική ανισότητα και έτοιµοι να δεχτούν 

ότι δεν υπάρχει ούτε επιστηµονική ούτε ηθική ζυγαριά 

που να επιτρέπει να αξιολογήσουµε σαν κατώτερες τις 

κοινωνικές κατηγορίες των λαϊκών στρωµάτων. Ωστόσο, 

παγιδεύονται άθελά τους στην κοινωνική προκατάληψη 

η οποία υποτιµάει τις γλωσσικές ποικιλίες που µιλάνε 

αυτά τα στρώµατα και διαχωρίζουν τους µαθητές τους, 

σφραγίζοντας τους πιο πολλούς µε το στίγµα της κατω-

τερότητας. 

 

                                                 
3 Bλ. τα Πρακτικά του Συνεδρίου µε τίτλο Oµοιότητες και 
διαφορές: αναζητώντας νέους δρόµους στην εκπαίδευση, που 
έγινε στην Kοµοτηνή, 29 και 30 Nοεµβρίου 2002, έκδοση του 
Προγράµµατος Eκπαίδευση Mουσουλµανοπαίδων 2002-2004, 
του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (υπό έκδοση).  
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HH  ««σσωωσσττήή»»  γγλλώώσσσσαα  κκααιι  ττοο  ννόόηηµµαα  
 

H άποψη του σχολείου ότι τα παιδιά δε µιλάνε «σωστά» 

είναι παρανόηση ή µάλλον αγνόηση (εφόσον είναι γνω-

στό) του γεγονότος ότι όλα τα παιδιά µιλάνε πολύ σω-

στά την ποικιλία της εθνικής γλώσσας που είναι µητρική 

τους και η οποία είναι λιγότερο ή περισσότερο αποµα-

κρυσµένη από τη φωνολογία και τη σύνταξη της πρότυ-

πης γλώσσας, της γλωσσικής νόρµας.  
 

H άποψη ότι δε µιλάνε τα παιδιά «σωστά» περιέχει µια 

ολόκληρη θεωρία για τη γλώσσα που είναι αντίθετη µε 

την επιστήµη αλλά και µε τη λογική κι ακόµα µε τη 

γνώση της γλώσσας που έχουν µέχρι τα έξι τους χρόνια 

εσωτερικεύσει όλα τα παιδιά. Oι προτροπές των εκπαι-

δευτικών («Ξαναπές το πιο σωστά» ή «Πες το καλύ-

τερα» ή «Aυτό δε λέγεται») κρύβουν µια ολόκληρη θε-

ωρία για τη γλώσσα, σύµφωνα µε την οποία µία είναι η 

«σωστή» εκδοχή του λόγου και ένα είναι το νόηµα. 

«Πες το πιο σωστά» σηµαίνει υπάρχει ένα και το ίδιο 

νόηµα, που άλλοτε το διατυπώνουµε σωστά και άλλοτε 

λαθεµένα.  
 

Σύµφωνα µε όλες τις γλωσσικές επιστήµες αντίθετα, το 

νόηµα εξαρτάται απολύτως από την περίσταση επικοι-
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νωνίας, δηλαδή το νόηµα αλλάζει κάθε φορά που αλλά-

ζει η διατύπωση, η σύνταξη, η επιλογή των λέξεων, το 

ύφος. Σύµφωνα µε όλες τις γλωσσικές επιστήµες, η 

πρότυπη γλώσσα δεν είναι πιο σωστή, είναι όµως κα-

τάλληλη για διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας από 

τη σχολική. Kαταλληλότητα στη γλώσσα σηµαίνει να 

επιλέγει ο οµιλητής τα γλωσσικά στοιχεία, τη σύνταξη, 

το ύφος µε τα οποία παράγεται το µήνυµα που θέλει να 

µεταδώσει.  

 

Aυτή την επιστηµονική έννοια της καταλληλότητας τη 

γνωρίζουν πολύ καλά τα µικρά παιδιά, χωρίς βέβαια να 

έχουν συνείδηση ότι τη γνωρίζουν. Tα παιδιά γνωρίζουν 

ότι το νόηµα στις λέξεις το δίνει η χρήση τους, γι’ αυτό 

κάθε αλλαγή στη γλώσσα αλλάζει το νόηµα. Aσυνείδητα 

γνωρίζουν ότι δεν µπορεί κανείς µε τις ίδιες λέξεις, την 

ίδια σύνταξη και το ίδιο ύφος να παρηγορήσει κάποιον 

που κλαίει είτε να ειρωνευτεί κάποιον που αντιπαθεί, να 

δείξει σεβασµό είτε να κάνει πλάκα, να δείξει το θυµό 

του είτε να εκφράσει την αγάπη του… 

 

Άρα, διδάσκει ένα λάθος το σχολείο που συµβουλεύει τα 

παιδιά να µιλάνε «σωστά», αντί να τους µαθαίνει την 

πρότυπη γλώσσα εξηγώντας τους ότι είναι γλώσσα δια-

φορετική από την καθηµερινή της οικειότητας και κα-
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τάλληλη για εντελώς διαφορετικές επικοινωνιακές περι-

στάσεις. H γλωσσική διδασκαλία θα έπρεπε να στηρίζε-

ται στις γλωσσικές γνώσεις που ήδη έχουν κατακτήσει 

τα παιδιά, να ξεκινάει από αυτές σαν βάση, να καλλιερ-

γεί αυτές τις κατακτηµένες γλωσσικές και επικοινωνια-

κές ικανότητες και να τις διευρύνει µε νέες επικοινωνια-

κές ανάγκες που απαιτούν καινούριες γλωσσικές γνώ-

σεις και επικοινωνιακές ικανότητες.  

 

Eπικεντρωµένο το σχολείο στη µία «σωστή» εκδοχή του 

λόγου, αγνοεί τις κεκτηµένες ικανότητες στη µητρική 

γλώσσα, και όχι µόνο δεν τις αξιοποιεί αλλά τις στιγµατί-

ζει, συνεπώς δεν οδηγεί τα παιδιά να καταλάβουν ότι 

στο σχολείο και στην κοινωνία υπάρχουν διαφορετικές 

από αυτές που ήδη γνωρίζουν επικοινωνιακές ανάγκες, 

που απαιτούν νέες γνώσεις, εφόσον η χρήση της πρότυ-

πης ποικιλίας παράγει διαφορετικά νοήµατα από τη 

χρήση της καθηµερινής τους γλώσσας. Έτσι, δεν καλ-

λιεργεί καινούριες γλωσσικές ικανότητες, δηλαδή δεν 

καταφέρνει να µάθει στα παιδιά την πρότυπη γλώσσα. Kι 

ακόµα δεν καταφέρνει να µεταδώσει στα παιδιά την 

πληροφορία γιατί είναι χρήσιµη η γνώση αυτής της πρό-

τυπης γλώσσας και συνεπώς γιατί είναι απαραίτητο να 

κάνουν τα παιδιά τον κόπο που χρειάζεται για να τη µά-

θουν. 
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HH  χχρρηησσιιµµόόττηητταα  ττηηςς  ππρρόόττυυππηηςς  γγλλώώσσσσααςς  
 

Eάν η γλωσσική διδασκαλία στηριζόταν στις γλωσσικές 

γνώσεις που ήδη κατέχουν τα παιδιά, θα κατάφερνε 

σταδιακά να τα εξοικειώσει µε την πολύ σηµαντική 

γνώση των διαφορετικών επικοινωνιακών λειτουργιών 

που έχει η κάθε ξεχωριστή ποικιλία της εθνικής γλώσ-

σας. Θα καταλάβαιναν έτσι σταδιακά ότι η µητρική τους 

διάλεκτος και γενικά η καθηµερινή γλώσσα της οικειότη-

τας είναι κατάλληλη για να παράγει ο οµιλητής µηνύ-

µατα: 
  

• στενών δεσµών,  

• άνεσης και οικειότητας,   

• κοινής ταυτότητας (το «εµείς» της οικογένειας),  

• σχέσεων που είναι δεδοµένες (δεν αναιρούνται ούτε 

αλλάζουν εύκολα),  

• αισθηµάτων (καλών και κακών),  

• οµοιότητας και αλληλεγγύης (το «εµείς» των φίλων 

µιας παρέας),  

• κοινής ταυτότητας µε οµηλίκους (το «εµείς» των 

νέων).  

  

Yποτιµώντας το σχολείο τις µητρικές ποικιλίες των µα-

θητών, καλλιεργεί την παρανόηση και ιδίως δεν κατα-
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φέρνει να µεταδώσει στα παιδιά την πληροφορία της 

υψηλής επικοινωνιακής αξίας που έχει στην κοινωνία η 

πρότυπη γλώσσα, µε τις πολλές δυνατότητες που δίνει 

στο χρήστη της.  

 

H άνετη χρήση της πρότυπης γλώσσας δίνει στον οµι-

λητή πολλές ικανότητες. Eίναι το καλύτερο γλωσσικό 

όργανο: 
  

• για την επιτυχία στο σχολείο και στις σπουδές,  

• για να δείχνει ο οµιλητής σεβασµό στους κοινωνι-

κούς κανόνες,  

• για να δείχνει µόρφωση, που είναι κοινωνική ανω-

τερότητα,  

• για να µεταδίδει το µήνυµα ότι ξέρει τι λέει, ότι 

γνωρίζει το θέµα,  

• το µήνυµα ότι η λογική και η ψυχραιµία κυριαρχεί 

στα αισθήµατά του,  

• το µήνυµα της σωφροσύνης,  

• το µήνυµα της σοβαρότητας,  

• το µήνυµα ότι είναι άξιος εµπιστοσύνης,  

• το µήνυµα ότι µπορεί να αντιµετωπίζει δύσκολες 

καταστάσεις, 

• το µήνυµα της τυπικότητας,  

• το µήνυµα ότι κρατάει τον άλλο σε απόσταση… 
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H καλή χρήση της πρότυπης γλώσσας είναι κατάλληλη 

για περιστάσεις επίσηµες. Eίναι κατάλληλη για τη συνο-

µιλία µε τους εκπροσώπους της µορφωτικής και κοινω-

νικής εξουσίας. Kαι όσο πιο άνετα τη χρησιµοποιεί κα-

νείς σε αυτές τις περιστάσεις, τόσο καλύτερα εξυπηρετεί 

τους στόχους του.  
 

H πρότυπη γλώσσα κάνει τον οµιλητή ικανό στο διά-

λογο: 
 

• µε καθηγητές και εξεταστές,  

• µε την αστυνοµία και τα δικαστήρια,  

• µε τους δηµάρχους, βουλευτές ή υπουργούς,  

• στην πρώτη του συνάντηση µε τους γονείς του νέου 

ή της νέας που αγαπάει,  

• για να πάρει δάνειο από την τράπεζα,  

• για να του δώσουν υποτροφία,  

• για να τον προσλάβει ο εργοδότης σε µια δουλειά,  

• για να τον σεβαστούν και να τον εκτιµήσουν οι 

άγνωστοι συνοµιλητές... 
 

Θα βοηθούσε στην κατανόηση των λειτουργιών της 

γλώσσας και στην πολύ καλύτερη επίδοση των µαθητών 

στα γλωσσικά µαθήµατα η γλωσσική εκείνη διδασκαλία 

που θα τους ασκούσε, µε κείµενα διάφορων ειδών, στην 

αναγνώριση των κάθε φορά διαφορετικών επικοινωνια-

κών στόχων. 
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Πολύ χρήσιµο θα ήταν, π.χ., να ακούνε τα παιδιά µα-

γνητοφωνηµένο λόγο και να προσπαθούν να αναγνωρί-

σουν: (α) την ηλικία, το φύλο, την κοινωνική θέση κ.ά. 

του οµιλητή, (β) αν µιλάει ο οµιλητής µε την ιδιότητα 

του γονιού, του συγγενούς, του φίλου, του γνώστη, του 

αφεντικού κ.ά., (γ) αν µιλάει τυπικά, αυθόρµητα, προ-

σεγµένα, ή ακόµα (δ) να εντοπίζουν αν χρησιµοποιεί ο 

οµιλητής την πρότυπη γλώσσα, µια διάλεκτο, την καθη-

µερινή της οικειότητας κ.ο.κ. 
 

Στη συνέχεια, σε µεγαλύτερης ηλικίας µαθητές, πολύ 

χρήσιµο θα ήταν να ασκούνται µε κείµενα διάφορων ει-

δών, ώστε να ψάχνουν και να αναγνωρίζουν σιγά σιγά: 

ποιος τα γράφει, σε ποιον απευθύνονται, µε τι στόχο 

γράφτηκαν, σε τι µας ενδιαφέρει εµάς το περιεχόµενό 

τους, ποιο απ’ όλα µας αρέσει και γιατί (είτε για το πε-

ριεχόµενο είτε για το ύφος). 
 

Aυτό θα βοηθούσε επίσης τους µαθητές να µπορέσουν 

αργότερα να καταλάβουν κείµενα που έχουν γραφτεί σε 

άλλες εποχές και πολιτισµούς. Tα κείµενα που ανήκουν 

σε άλλες εποχές έχουν πολιτισµικό πλαίσιο διαφορετικό, 

είναι προϊόντα κοινωνιών µε άλλες αξίες και διαφορετικό 

πολιτισµό, και για να γίνουν κατανοητά χρειάζεται να 

µπορούν οι µαθητές να καταλάβουν αυτές τις µεγάλες 

διαφορές. 
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TTοο  ««σσττίίγγµµαα»»  ττηηςς  κκααττωωττεερρόόττηηττααςς  
 

Mπαίνοντας στο σχολείο όλα τα παιδιά είναι άνετοι χρή-

στες της γλώσσας που µιλάει το οικογενειακό τους περι-

βάλλον. Mε αυτή τη γλώσσα το κάθε παιδί επικοινωνεί 

θαυµάσια σε όλα τα επίπεδα του λόγου και όλες τις πε-

ριπλοκές του, δηλαδή ξέρει να χρησιµοποιεί τη γλώσσα 

για να πληροφορεί και να ζητάει πληροφορίες, ξέρει πώς 

µε το λόγο να µεταδίδει συναισθήµατα, να επηρεάζει και 

να αλλάζει τη συµπεριφορά των συνοµιλητών, να εκ-

φράζει τις επιθυµίες και ανάγκες του, να υποθέτει, να 

φέρνει αντίρρηση, να αµφισβητεί, να εύχεται, να παρα-

καλεί, να σαγηνεύει, να αστειεύεται…, ο κατάλογος δεν 

έχει τέλος.  

 

Η θαυµαστή ανθρώπινη ικανότητα του λόγου δε µαθαί-

νεται στα σχολεία. Oι άνθρωποι µιλούν επειδή µαθαί-

νουν από βρέφη τη µητρική γλώσσα στο επικοινωνιακό 

περιβάλλον.  

 

Oι φαινοµενικά αθώες από κοινωνικές προκαταλήψεις 

προτροπές των εκπαιδευτικών («Ξαναπές το πιο σωστά» 

ή «Πες το καλύτερα» ή «Aυτό δε λέγεται») είναι στην 

πραγµατικότητα βιαιότατη καταδίκη της µητρικής γλώσ-
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σας (της µητρικής ποικιλίας της εθνικής γλώσσας), της 

οποίας τα παιδιά από διάφορες κοινωνικές οµάδες είναι 

φυσικοί οµιλητές. 

  

Όταν όµως η κοινωνική προκατάληψη αντί της επιστη-

µονικής γνώσης καθορίζει, άθελά τους, τη στάση των 

εκπαιδευτικών στα σχολεία, τα αποτελέσµατα είναι πολύ 

αρνητικά. Aν ξανασκεφτούµε το Bασιλάκη της εισαγωγι-

κής ιστορίας, θα διαπιστώσουµε ότι η καλοπροαίρετη 

δασκάλα άθελά της έκανε απανωτά λάθη και επιπλέον 

µετέδωσε σε όλα τα παιδιά, έµµεσα, πληροφορίες που κι 

αυτές είναι λάθη. Λέγοντας έµµεσα στο Bασιλάκη ότι η 

γλώσσα της µάνας του δεν είναι σωστή («Πες το σω-

στά»), δεν είναι ωραία γλώσσα («Πες το καλύτερα»), 

δεν είναι καν γλώσσα («Aυτό δε λέγεται»), έκανε: 
 

• Ένα παιδαγωγικό λάθος. H έννοια της «σωστής» εκ-

δοχής του λόγου προκαλεί σύγχυση. Έρχεται σε 

αντίθεση µε τη «διαισθητική» γνώση που έχουν κα-

τακτήσει τα παιδιά, µε βάση την οποία αλλάζουν 

κώδικα οµιλίας κάθε φορά που αλλάζει το πλαίσιο 

της επικοινωνίας. 
 

• Ένα επιστηµονικό λάθος. Kαµία από τις ποικιλίες της 

ελληνικής γλώσσας (τις τοπικές και κοινωνικές 

διαλέκτους) δεν είναι ούτε πιο «σωστή» ούτε πιο 
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«ωραία» από καµία άλλη, σύµφωνα µε όλες τις 

γλωσσικές επιστήµες.  
 

• Ένα ψυχολογικό λάθος. H µητρική γλώσσα είναι 

πολύ σηµαντική για όλους τους ανθρώπους. Kατα-

δικάζοντας η δασκάλα τη µητρική γλώσσα των παι-

διών, τα υποτιµάει και τα θίγει βαθιά. Eµποδίζει 

αυτό το τραύµα την καλή τους σχέση µε το σχολείο 

και δυσκολεύει την πιθανότητα να γίνουν καλοί µα-

θητές. 
 

• Ένα δεύτερο επιστηµονικό λάθος. H ψυχολογικά 

βλαβερή καταδίκη της µητρικής γλώσσας υπονοεί 

ότι πρέπει η γλώσσα που µιλούν αυθόρµητα οι µα-

θητές να διορθωθεί, να αλλάξει, να γίνει καλύτερη. 

Όµως αυτή η γλώσσα έχει τελείως διαφορετική 

χρησιµότητα στην επικοινωνία από τη γλώσσα του 

σχολείου. ∆εν είναι δυνατό να «διορθωθεί» ούτε να 

γίνει καλύτερη ή σωστότερη αυτή η γλώσσα, καθώς 

είναι αδύνατο µε την πρότυπη ή τις λοιπές επίσηµες 

ποικιλίες να εκφράσει κανείς την τρυφερότητα, την 

οργή, το παράπονο, το χιούµορ κ.ο.κ. 
 

• Ένα δεύτερο παιδαγωγικό λάθος. Aντιµετώπισε το 

φυσικό οµιλητή σαν άγλωσσο, αµφισβητώντας του 

τις πλουσιότατες γλωσσικές γνώσεις µε τις οποίες 
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ήρθε ως οµιλητής στο σχολείο και το σύνολο του 

γλωσσικού δυναµικού µε το οποίο µέχρι εκείνη τη 

στιγµή επικοινωνούσε θαυµάσια µε το περιβάλλον. 

 

Oι εκπαιδευτικοί λοιπόν άθελά τους κάνουν κάτι ιδιαί-

τερα βίαιο και παράλογο, αµφισβητούν στους µικρούς 

µαθητές την ικανότητα του λόγου που κατέχουν. Aυτο-

λογοκρίνονται τα παιδιά. Σταµατούν µέσα στην τάξη να 

µιλάνε αυθόρµητα. Ψάχνουν ψελλίζοντας ποια λέξη ή 

έκφραση αποδέχεται ο δάσκαλος. Kαι σε λίγο καιρό µα-

θαίνουν το µυστικό να «µιλάνε» στο µάθηµα απαγγέλ-

λοντας φράσεις από τα σχολικά βιβλία.  

 

Kαταδικάζοντας, χωρίς να το θέλουν, τις ποικιλίες της 

γλώσσας που µιλάνε τα παιδιά από διάφορες κοινωνικές 

κατηγορίες σαν γλώσσες λαθεµένες ή κακής ποιότητας, 

οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν κατωτερότητα στους οµιλη-

τές τους. Eκτός από επιστηµονικά λαθεµένος, είναι και 

κοινωνικά ανεπίτρεπτος αυτός ο υποβιβασµός των οµι-

λούµενων ποικιλιών της ελληνικής. Στο σχολείο µάλιστα 

είναι «στίγµα» κατωτερότητας4 για το µεγαλύτερο πο-

σοστό των µαθητών ολόκληρης της χώρας. 

                                                 
4 Για το «στίγµα» κατωτερότητας που σφραγίζει τους µαθητές 
των λαϊκών στρωµάτων εξαιτίας της γλώσσας τους και εµποδί-
ζει τη σχολική τους επίδοση όπως και την εκµάθηση της επίση-
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HH  εεκκµµάάθθηησσηη  ττηηςς  γγλλώώσσσσααςς  εείίννααιι  ννοοηηττιικκόό  ττααξξίίδδιι  
 

Το να µιλάει κανείς είναι πράξη επικοινωνίας περίπλοκη. 

Για να µπορώ να µιλήσω, έχω ήδη εσωτερικευµένες 

πολλές και πλούσιες γνώσεις. ∆εν είναι ο λόγος γνώση 

τεχνική, όπως, π.χ., ο πολλαπλασιασµός. Mιλάω σηµαί-

νει ξέρω τις λέξεις και τη σύνταξη, αλλά ακόµα ξέρω 

πότε να µιλάω και πότε να σωπαίνω, τι νοήµατα παρά-

γουν τούτα τα λόγια και τι νοήµατα εκείνα τα λόγια. Kι 

ακόµα τι νοήµατα φτιάχνει η σιωπή. 

 

Tα γνωρίζουν όλα τούτα τα µικρά παιδιά, χωρίς να 

έχουν συνείδηση ότι τα γνωρίζουν. Στο στόµα των µι-

κρών παιδιών η γλώσσα αλλάζει ανάλογα µε τις επικοι-

νωνιακές ανάγκες. O κάθε µικρός µαθητής θα διαλέξει 

αυθόρµητα άλλη σύνταξη, άλλο ύφος και άλλες λέξεις, 

αν επιδιώκει καλό βαθµό στην τάξη, απ’ ό,τι αν θέλει να 

                                                                                       
µης γλώσσας του σχολείου µιλάει όλο το έργο του γνωστού 
άγγλου κοινωνιολόγου Mπέιζιλ Mπερνστάιν καθώς και ο αυ-
στραλός γλωσσολόγος M.A.K. Xαλλιντέι. Bλ. σχετικά Bernstein 
Β., Class, codes, and control, Routledge, Λονδίνο, 1971 (τόµος 
1ος), 1973 (τόµος 2ος). Bλ. επίσης, Halliday Μ.Α.Κ., Language 
as social semiotic, Λονδίνο, 1978, και Halliday Μ.Α.Κ., Mc-
Intosh Α. & Stevens P., The linguistic sciences and language 
teaching, Indiana University Press, Mπλούµινγκτον, 1966.  
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κάνει τον έξυπνο στην παρέα, ή να ειρωνευτεί το συµ-

µαθητή που αντιπαθεί, ή να ζητήσει χαρτζιλίκι από τον 

παππού κ.ο.κ. 

 

Έρχεται στη συνέχεια το σχολείο και αλλοιώνει αυτή την 

κατακτηµένη γνώση, αυτή που οι γλωσσολόγοι ονοµά-

ζουν «διαισθητική» γνώση της γλώσσας και της επικοι-

νωνίας. Eκεί που ο κάθε µαθητής ξέρει (ξέρει µε την 

επιστηµονική έννοια του όρου, δηλαδή ξέρει να το 

εφαρµόζει γλωσσικά), ξέρει λοιπόν να επιλέγει άλλη 

σύνταξη, άλλο ύφος και άλλες λέξεις, αν θέλει να ειρω-

νευτεί το συµµαθητή απ’ ό,τι αν θέλει να ζητήσει χαρτζι-

λίκι από τον παππού κτλ., έρχεται το σχολείο και του 

λέει ότι µία είναι η «σωστή» εκδοχή του λόγου και ότι 

ένα είναι το νόηµα, µόνο που πρέπει να το διατυπώ-

νουµε «ωραία» και «σωστά».  

 

Ξέρουν τα παιδιά ότι αν µιλούσαν στο οικείο περιβάλλον 

όπως «σωστά» προτείνει το σχολείο να µιλάνε, θα γίνο-

νταν άπειρες παρανοήσεις. Ξέρουν ότι δεν µπορούν να 

µιλήσουν στη µάνα τους «σωστά», γιατί θα καταλάβαινε 

άλλα από αυτά που θέλουν να πούνε, ξέρουν ότι δεν 

µπορούν να µιλήσουν στον αδερφό τους στη γλώσσα 

του σχολείου, γιατί εκείνος θα νοµίσει ότι τον κοροϊδεύ-

ουν, «ξέρουν» ότι η γλώσσα της οικειότητας, της φιλίας, 
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της αλληλεγγύης, των αισθηµάτων είναι πολύ διαφορε-

τική από τη σχολικά «σωστή».  

 

Παραποιεί αυτή την πλούσια και βαθιά εσωτερικευµένη 

γνώση το σχολείο και διδάσκει στα παιδιά να µιλάνε 

«σωστά», υποτιµώντας και στιγµατίζοντας τη µητρική 

τους γλώσσα. Η εκµάθηση της γλώσσας όµως είναι ένα 

νοητικό ταξίδι, µια µακρά πορεία εξελικτική, όπου σε 

κάθε στάδιο προστίθενται και καινούριες γνώσεις. Το νο-

ητικό αυτό ταξίδι δεν αρχίζει από το µηδέν ούτε καν για 

τα µωρά. Για να µπορέσει το σχολείο να διευρύνει και να 

εµπλουτίσει το ήδη υπάρχον γλωσσικό δυναµικό των 

παιδιών, πρέπει να τα οδηγήσει να καταλάβουν την επι-

κοινωνιακή χρησιµότητα της πρότυπης γλώσσας. Η κα-

τανόηση αυτή είναι αδύνατη χωρίς τη γλωσσολογική 

αρχή ότι πρότυπο δεν υπάρχει, αλλά κάθε ποικιλία, 

µορφή και ύφος αρµόζει σε διαφορετικές περιστάσεις 

επικοινωνίας. 

 

Όλοι οι άνθρωποι µιλάνε αυθόρµητα, µε ευκολία και 

άνεση, σχεδόν όπως αναπνέουν. Έτσι δεν έχουν συνεί-

δηση πόσες πολλές και περίπλοκες γλωσσικές επιλογές 

κάνουν µε µεγάλη ταχύτητα χωρίς να τις σκέφτονται. 

Kαθώς όλα τα παιδιά του κόσµου σε τρία περίπου χρόνια 

της ζωής τους καταφέρνουν και µιλάνε µε άνεση και 
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επάρκεια τη µητρική τους γλώσσα, κανένας δεν ανα-

γνωρίζει τον τεράστιο γνωστικό πλούτο που έχει εσωτε-

ρικεύσει ένα παιδάκι για να γίνει φυσικός οµιλητής. 

Oλόκληρη τη γραµµατική και σύνταξη µιας γλώσσας την 

έχει εσωτερικεύσει στα τρία µε τέσσερα χρόνια, τη γνώ-

ση ολόκληρου του γλωσσικού συστήµατος µε όλες τις 

άπειρες περιπλοκές του.  

 

Kαι όµως άθελά τους οι δάσκαλοι παραγνωρίζουν όλη 

αυτή τη γνώση και κάνουν κάτι ιδιαίτερα βίαιο και παρά-

λογο, αµφισβητούν στους µικρούς µαθητές την ικανό-

τητα του λόγου που κατέχουν. Aναρωτηθήκατε ποτέ, 

έγραφε προς δασκάλους πριν χρόνια ο γάλλος παιδαγω-

γός Σελεστέν Φρενέ5, για το ακόλουθο παράδοξο; Όλα 

τα βρέφη της γης µαθαίνουν να µιλάνε χωρίς καµιά µη-

τέρα να προσπαθήσει ποτέ να τα διδάξει τη γλώσσα. 

Όλα τα µωρά του κόσµου µαθαίνουν µέσα σε περίπου 

τρία χρόνια τη µητρική τους γλώσσα. ∆ηλαδή σε πολύ 

µικρό διάστηµα αποκτούν έναν τεράστιο αριθµό γνώ-

σεων, µαθαίνουν µια ολόκληρη γλώσσα. Aκριβώς αντί-

θετα, τη σχολική (πρότυπη) γλώσσα τη διδάσκονται από 

                                                 
5  Freinet C., Oeuvres pédagogiques, τόµος II, Seuil, Παρίσι, 
1994, σ. 228  
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εννέα έως δώδεκα χρόνια και δεν καταφέρνουν να τη 

µάθουν αρκετά καλά. 

    

Aπό την ώρα που γεννιέται ήδη και πολύ προτού κατα-

κτήσει την ικανότητα του λόγου, οι οικείοι αντιµετωπί-

ζουν το βρέφος σαν οµιλητή/συνοµιλητή, δηλαδή παρα-

γωγό νοήµατος. Eπίσης, σε όλη τη διάρκεια της διαδικα-

σίας εκµάθησης του λόγου συµπεριφέρονται στο βρέ-

φος/νήπιο συνοµιλητή µε τρόπους ενισχυτικούς της 

προσπάθειας να παράγει νόηµα και επιβραβεύουν κάθε 

του αδέξια προσπάθεια να µιλήσει. Tο αντιµετωπίζουν 

σαν παραγωγό νοήµατος. Π.χ. το µωρό είναι δύο µηνών 

και κλαίει. H µάνα απαντάει στο κλάµα καθησυχαστικά: 

«∆υο λεπτά, το ξέρω ότι πεινάς, µην κλαις, να στο ετοί-

µασα. Έλα…». Aποδίδουν νόηµα στους ήχους που παρά-

γει. Π.χ. το µωρό πέντε µηνών αρθρώνει ήχους διάφο-

ρους. «Mπου, είπε το παιδάκι µας, θέλει νεράκι», σχο-

λιάζει η µητέρα. «Mπα, είπε µπα», φωνάζει ενθουσια-

σµένη, «Kώστα, το µωρό µας είπε µπαµπά!».  

 

Kαι το σηµαντικότερο: τα λάθη που κάνει το µωρό όχι 

µόνο δεν τα διορθώνει κανείς, αλλά τα υποδέχεται η 

οικογένεια µε χαρά µεγάλη, ενισχύοντας συνεχώς την 

προσπάθεια. Συχνά οι οικείοι µιµούνται το λάθος και το 

επαναλαµβάνουν. «Bουγό θέλει το αγοράκι µου», ψευ-
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δίζει µε τρυφερότητα η µάνα, «Nάτο το βουγό µας, 

έτοιµο». Kαι µεγαλώνει το µωρό και γίνεται έφηβος, κι 

ακόµα η οικογένεια λέει το λάθος που έκανε στα δύο 

του χρόνια και είναι για όλη την οικογένεια η ανύπαρκτη 

λέξη «βουγό» (αντί αυγό), µια δική τους ιδιωτική λέξη 

οικειότητας και τρυφερότητας. 

 
 

HH  µµέέγγιισσττηη  σσηηµµαασσίίαα  ττηηςς  µµηηττρριικκήήςς  γγλλώώσσσσααςς  
 

Aντίθετα µε τη «φυσική», κατά το Φρενέ, µέθοδο εκµά-

θησης της γλώσσας, το σχολείο δεν αντιµετωπίζει το µα-

θητή σαν οµιλητή, δηλαδή παραγωγό νοήµατος. ∆ίνει 

προσοχή µόνο στο λάθος και όχι στην προσπάθεια, δι-

ορθώνει ασταµάτητα, χωρίς ποτέ να επιβραβεύει την 

προσπάθεια, τέλος παραγνωρίζει την αρχή ότι το νόηµα 

στη γλώσσα το δίνει η περίσταση επικοινωνίας, και δι-

δάσκει άγνωστες λέξεις, µε αποτέλεσµα να κουράζονται 

τα παιδιά χωρίς να µαθαίνουν και πολλά παραπάνω απ’ 

όσα ήδη ξέρουν. 
 

Eπιπλέον το σχολείο κάνει κάτι ιδιαίτερα βίαιο, µεταφέ-

ροντας στα µικρά παιδιά το µήνυµα ότι η µητρική τους 

γλώσσα, αυτή που έµαθαν από βρέφη στην αγκαλιά της 

µάνας και στην επικοινωνία µε το στενό οικογενειακό 

περιβάλλον, είναι «λαθεµένη» γλώσσα.  
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Tη µητρική γλώσσα οποιουδήποτε παιδιού δεν έχει δι-

καίωµα το σχολείο να τη στιγµατίζει σαν «λαθεµένη» 

γλώσσα, την τοπική προφορά οποιουδήποτε παιδιού δεν 

έχει δικαίωµα το σχολείο να τη στιγµατίζει σαν «λαθε-

µένη» προφορά. ∆εν επιτρέπουν οι αρχές µιας δηµοκρα-

τικής κοινωνίας να ακολουθεί το σχολείο την κοινωνική 

προκατάληψη που στιγµατίζει σαν κατώτερες τις τοπικές 

προφορές και υποβιβάζει σε «αστείο» να µιλάει κανείς 

τη διαλεκτική προφορά µιας περιοχής.  

 

Oλόκληρη σχεδόν η σύγχρονη βιβλιογραφία6 για την 

εκµάθηση της γλώσσας ή των γλωσσών θεωρεί γνω-

                                                 
6 H βιβλιογραφία για την εκµάθηση της γλώσσας, τη διγλωσσία 
(άλλη γλώσσα ή διάλεκτος) είναι πολύ µεγάλη. Tο βιβλίο του 
Jim Cummins, Kαναδού ιρλανδικής καταγωγής γλωσσολόγου, 
που συµµετείχε στο συνέδριο του Προγράµµατος Eκπαίδευση 
Mουσουλµανοπαίδων στην Kοµοτηνή τον Oκτώβριο 1999, µε 
τίτλο: Tαυτότητες υπό διαπραγµάτευση: Eκπαίδευση µε σκοπό 
την ενδυνάµωση σε µια κοινωνία της ετερότητας, µεταφρα-
σµένο στα ελληνικά από τις εκδόσεις Gutenberg, Aθήνα, 1999, 
περιέχει σε περίληψη ολόκληρη σχεδόν την πρόσφατη βιβλιο-
γραφία για το θέµα και επίσης τη βιβλιογραφία που δείχνει τη 
σχέση ανάµεσα στο σεβασµό που τρέφει το σχολείο στη µη-
τρική γλώσσα των µαθητών και την επιτυχία στην εκµάθηση 
της δεύτερης γλώσσας, αναφέροντας την ευκολία µε την οποία 
οι αγγλόφωνοι, π.χ., µαθητές στο γαλλόφωνο Kαναδά µαθαί-
νουν ως δεύτερη γλώσσα τη γαλλική, αντίθετα µε τη δυσκολία 
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στικό θεµέλιο τη µητρική γλώσσα, τη γλώσσα που όλα 

τα παιδιά του κόσµου µιλάνε µε αυθόρµητη άνεση στα 

τρία περίπου χρόνια ήδη.  

 

Για να προσθέσει γλωσσικές γνώσεις το σχολείο, οφείλει 

πριν απ’ όλα να αντιµετωπίσει το µαθητή σαν αυτό που 

είναι, δηλαδή φυσικός οµιλητής, οµιλών άνθρωπος. Για 

να τον αντιµετωπίσει ως άνθρωπο/κάτοχο του λόγου, 

οφείλει να σεβαστεί τη γλώσσα που ήδη µιλάει. Oλό-

κληρη σχεδόν η σύγχρονη βιβλιογραφία για τη γλωσ-

σική διδασκαλία τεκµηριώνει ότι αν το σχολείο δε σεβα-

στεί τη γλώσσα που ήδη µιλάει ο µαθητής, δεν µπορεί 

να καταφέρει να του µάθει άλλες, πρόσθετες και απα-

ραίτητες γλωσσικές γνώσεις και άλλες γλώσσες7.  

                                                                                       
και την υψηλή αποτυχία στην εκµάθηση της αγγλικής από τους 
ισπανόφωνους µαθητές, π.χ., από το Mεξικό τόσο στον Kαναδά 
όσο και στις HΠA. H έρευνα δείχνει ότι αυτή η διαφορά οφείλε-
ται στο γεγονός ότι η αγγλική γλώσσα και ταυτότητα έχει µε-
γάλο κύρος, ενώ η µεξικανική ταυτότητα και ισπανική γλώσσα 
δεν είναι σεβαστή από το σχολείο και τους δασκάλους.  
 
7 Σε αυτή τη θεωρητική λογική στηρίζονται τα βιβλία για την 
εκµάθηση της ελληνικής που διδάσκονται σήµερα στα µειονο-
τικά σχολεία της Θράκης και συνέγραψαν σε συνεργασία µε 
τους εκπαιδευτικούς αυτών των σχολείων οι συνεργάτες του 
Προγράµµατος Eκπαίδευση Mουσουλµανοπαίδων από το 1997 
έως το 2000.  
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Oδηγεί το σχολείο τους µαθητές σε αποτυχία στα γλωσ-

σικά µαθήµατα, όταν υποτιµάει τη γλώσσα που µιλάνε, 

δηλαδή υποτιµάει ολόκληρο το γλωσσικό δυναµικό που 

κάνει όλα τα παιδιά οµιλούντες ανθρώπους, ιδίως για 

λόγους ψυχολογικούς. Tο «στίγµα» κατωτερότητας στη 

µητρική γλώσσα των µαθητών είναι ανεπανόρθωτο 

πλήγµα που εµποδίζει τα παιδιά να γίνουν καλοί µαθη-

τές. Kαι αυτό γιατί η γλώσσα η µητρική είναι η πιο ση-

µαντική γλώσσα για όλους τους ανθρώπους.  

 

H µητρική είναι η γλώσσα των αισθηµάτων και των αι-

σθήσεων, η γλώσσα των οσµών και των χρωµάτων. 

Eίναι η γλώσσα των ονείρων, δηλαδή η γλώσσα που 

µιλάει το ασυνείδητο, και στον κάθε άνθρωπο η γλώσσα 

που εκφράζει µε τον πιο αυθεντικό τρόπο τον ψυχισµό 

του. H µητρική είναι η γλώσσα της τρυφερότητας, των 

παιδικών αναµνήσεων, η γλώσσα του παράπονου, η 

γλώσσα της αγάπης, η πιο δικιά του γλώσσα ανάµεσα σε 

όλες τις ποικιλίες και γλώσσες που µεγαλώνοντας µπο-

ρεί να µάθει.  

 

H µητρική είναι η γλώσσα της υποκειµενικότητας, της 

εξατοµίκευσης κι ακόµα η γλώσσα της οικειότητας, της 

οµοιότητας και της αλληλεγγύης. Eίναι η πιο ισχυρή 

γλώσσα, όσες κι αν είναι οι ποικιλίες και γλώσσες που 



.       ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

 41

αργότερα θα µάθει. Στη µητρική του διάλεκτο θα εκ-

φράσει τον πόνο ή το φόβο, την απόγνωση ή τον εν-

θουσιασµό ο κάθε µορφωµένος ενήλικος, η µητρική διά-

λεκτος θα του έρθει σε όλη τη ζωή του αυθόρµητα στο 

στόµα, όταν σκοντάφτει, όταν κανακεύει ένα µωρό, 

όταν ερωτεύεται.  

 

Η εκµάθηση της γλώσσας είναι, όπως κάθε απόχτηση 

γνώσης, διαδικασία θεωρητική. ∆ηλαδή στηρίζεται στην 

υπάρχουσα γνώση για να αποχτηθεί νέα γνώση. Είναι 

πολύ σηµαντικό για τη διδασκαλία της γλώσσας να στη-

ρίζεται στη γνώση που κατέχουν ήδη τα παιδιά για να 

προσθέσει καινούριες γνώσεις. Η µητρική τους γλώσσα 

θα έπρεπε συνεπώς να είναι η βάση πάνω στην οποία θα 

στηριχτεί η εκµάθηση της πρότυπης γλώσσας (και άλ-

λων ποικιλιών και γλωσσών). Την εκµάθηση αυτή εµπο-

δίζει η καταδίκη και ο στιγµατισµός της µητρικής γλώσ-

σας.  

 

H µητρική γλώσσα είναι το µέρος του «παγόβουνου»8, 

όπως λέει η γλωσσική επιστήµη, το µέρος της εσωτερι-

                                                 
8 Bλ. Cummins J., Tαυτότητες υπό διαπραγµάτευση, όπου στην 
παραπάνω υποσηµ. 6. Bλ. και Σκούρτου Ε., «∆ιγλωσσία, διδα-
σκαλία της δεύτερης γλώσσας», στο συλλογικό εγχειρίδιο 
Eκπαίδευση: Πολιτισµικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες, 
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κευµένης γνώσης που δε φαίνεται στην «επιφάνεια», 

είναι το εργαλείο της γνώσης/σκέψης που κάνει όλους 

τους ανθρώπους οµιλούντα όντα, το σύστηµα συµβολι-

σµού και αφαίρεσης που µας κάνει ανθρώπους.  

 

H µητρική γλώσσα δεν είναι µια πλήρης εθνική γλώσσα. 

H κάθε εθνική γλώσσα είναι ένας τεράστιος γλωσσικός 

πλούτος από σύγχρονες και παλιότερες µορφές, από 

οµιλούµενες και γραπτές ποικιλίες, από διαλέκτους, τε-

χνητές γλώσσες, µυστικές γλώσσες, ιδιώµατα και διά-

φορα ύφη. H µητρική γλώσσα είναι εκείνη η ποικιλία της 

όποιας γλώσσας µαθαίνει το βρέφος/νήπιο στα λίγα 

πρώτα χρόνια της ζωής που το µετατρέπουν σε κάτοχο 

του συµβολικού συστήµατος του λόγου, δηλαδή σε 

ικανό να σκέπτεται, σε άνθρωπο. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       
τόµος 1, Eλληνικό Aνοικτό Πανεπιστήµιο, Πάτρα, 2001, σ. 167-
238. 
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