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Σελ εξγαζία απηή ηελ αθηεξψλσ ζηνπο γνλείο κνπ,  

Αξηζηείδε θαη Μαξίλα, πνπ ζε θάζε πξνζπάζεηα είλαη δίπια κνπ. 
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Δπραξηζηίεο 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο απηήο, ζα ήζεια αξρηθά λα επραξηζηήζσ ηελ 

επφπηξηά κνπ θα Υαηδεδάθε Αζπαζία, ε νπνία ήηαλ παξνχζα φζεο θνξέο 

ρξεηάζηεθα ηηο ζπκβνπιέο ηεο θαη αζρνιήζεθε ελεξγά πξνζθέξνληαο ηελ βνήζεηά 

ηεο ζε θάζε ζηάδην ηεο εξγαζίαο απηήο κε θαίξηεο θαη επηθνδνκεηηθέο παξεκβάζεηο. 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο ζπλεπφπηεο κνπ, θα Μνπδάθε θαη θν Καξξά, 

γηα ηε πνιχηηκε ζπκβνιή ηνπο ζηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

Αθνινχζσο, έλα κεγάιν επραξηζηψ νθείισ ζηε δηεπζχληξηα θαη ηηο λεπηαγσγνχο ηνπ 

ζρνιείνπ απφ ην νπνίν άληιεζα ηα δεδνκέλα κνπ θαη επηζθέθηεθα επαλεηιεκκέλσο, 

ψζηε λα νινθιεξψζσ ηελ εξεπλεηηθή κνπ δηαδηθαζία∙ ηδηαηηέξσο δε ηελ θα 

Μπαγνπξάθε Δκκαλνπέια. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο γνλείο πνπ 

κε εκπηζηεχηεθαλ θαη δέρηεθαλ νηθεηνζειψο λα ζπκκεηάζρνπλ νη ίδηνη θαη ηα παηδηά 

ηνπο ζηελ έξεπλα απηή.  

Σέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ θαη ηα αγαπεκέλα κνπ πξφζσπα, ηελ νηθνγέλεηα θαη 

ηνπο θίινπο κνπ γηα ηε ζηήξημή ηνπο ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν, νη νπνίνη κνηξάζηεθαλ 

ηελ αγσλία κνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζπάζεηάο απηήο. 
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Πεξίιεςε 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηδηψθεηαη λα δηεξεπλεζεί ε δηγισζζηθή 

αλαηξνθή θαη ζπγθεθξηκέλα νη γισζζηθέο πξαθηηθέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην 

πεξηβάιινλ πέληε (5) δίγισζζσλ νηθνγελεηψλ θαη νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ αλαδπφκελνπ δηγξακκαηηζκνχ ησλ λεπίσλ. Οη δίγισζζεο απηέο νηθνγέλεηεο δνπλ 

ζε έλα ρσξηφ ηνπ λ. Ρεζχκλεο θαη έρνπλ παηδί πνπ θνηηά ζην λεπηαγσγείν ηνπ ρσξηνχ 

απηνχ. Ζ δηεξεχλεζε έγηλε κέζα απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε πέληε (5) εκηδνκεκέλσλ 

ζπλεληεχμεσλ ζηνπο γνλείο ησλ δίγισζζσλ λεπίσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. 

Παξάιιεια, κέζα απφ εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ζηηο ηέζζεξηο (4) λεπηαγσγνχο ησλ 

δίγισζζσλ λεπίσλ απηψλ επηρεηξείηαη ε απνηχπσζε ηεο εηθφλαο πνπ είραλ νη 

λεπηαγσγνί γηα ηα λήπηα, ε θαηαγξαθή ησλ γισζζηθψλ ηνπο ηδενινγηψλ, θαζψο ε 

δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ε δηδαζθαιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξνπνηείηαη 

ιφγσ ηεο πνιππνιηηηζκηθήο θαη πνιπγισζζηθήο ζχλζεζεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ 

ηεο ηάμεο ηνπο. Ωο πξνο ηα απνηειέζκαηα, θάλεθε πσο ζηηο πέληε νηθνγέλεηεο 

επηθξαηνχλ κνληέια γισζζηθήο ρξήζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζζεηηθή δηγισζζία 

ησλ παηδηψλ. Οη πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα πνπ εθαξκφδνπλ νη 

νηθνγέλεηεο απηέο είλαη πνηθίιεο κε θπξίαξρε αλάκεζά ηνπο λα αλαδεηθλχεηαη ε 

αλάγλσζε βηβιίσλ. ε φ,ηη αθνξά ην δήηεκα ηεο παξάιιειεο αλάπηπμεο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ζε δχν γιψζζεο, δε θάλεθε λα ππάξρεη πάληα ζπλέρεηα ζηα ιφγηα ησλ 

γνλέσλ. Απφ ηελ άιιε, νη γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ην γισζζηθφ πξνθίι 

ησλ δίγισζζσλ λεπίσλ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα θαίλεηαη λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνθνξηθή επάξθεηά ηνπο αιιά ειιηπήο ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ηνπο ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα. Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη ππέξ ηεο ρξήζεο 

ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην, ελψ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα θαίλεηαη λα επηθξαηεί κία ζχγρπζε. Σέινο, 

φιεο νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ πσο δηαθνξνπνηνχλ ηε δηδαζθαιία ηνπο θαηάιιεια, 

ρσξίο φκσο πάληα απηφ λα ζπκβαίλεη ζπζηεκαηηθά. 

Λέμεηο- θιεηδηά: δηγισζζία, δηγξακκαηηζκφο, δίγισζζα λήπηα, γισζζηθή πνιηηηθή 

νηθνγέλεηαο, πξαθηηθέο αλάπηπμεο γξακκαηηζκνχ, κεηνλνηηθή γιψζζα, γισζζηθέο 

ηδενινγίεο εθπαηδεπηηθψλ. 
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Πξνβιεκαηηθή εξγαζίαο 

ήκεξα, νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θέξλνπλ ην άηνκν ζε επαθή κε έλα πιήζνο 

ζπκβφισλ θαη αλαπαξαζηάζεσλ, ησλ νπνίσλ ε αλαγλψξηζε θαη εξκελεία (ζην 

κεγαιχηεξν ηνπιάρηζηνλ κέξνο ηνπο) πξνυπνζέηεη ηελ νκαιή έληαμή ηνπ κέζα ζηα 

θνηλσληθά δξψκελα. Ωζηφζν, νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο 

εμέιημεο θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, αιιάδνπλ ζπλερψο θαη καδί ηνπο θέξλνπλ 

αιιαγέο θαη ζηε θχζε, ηα είδε θαη ηελ εξκελεία ησλ αλαπαξαζηάζεσλ απηψλ. Σν 

γεγνλφο απηφ αλαπφθεπθηα κεηαβάιιεη δηαξθψο ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ 

«εγγξάκκαηνο πνιίηεο» θαη ηνλ ξφιν πνπ ν ηειεπηαίνο παίδεη ζηελ εθάζηνηε 

θνηλσλία. Λακβάλνληαο επίζεο ππφςε ην γεγνλφο φηη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν 

ην άηνκν δέρεηαη ηηο πξψηεο αλαπαξαζηάζεηο θαη βηψλεη ηηο εκπεηξίεο γξακκαηηζκνχ 

ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηεο δσήο ηνπ είλαη ε νηθνγέλεηα, αληηιακβαλφκαζηε ηνλ ξφιν 

ηεο ζηε δηακφξθσζε ελφο «εγγξάκκαηνπ», γηα ηα δεδνκέλα ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο, 

αλζξψπνπ. Μέζα ζ‘ απηήλ ηε ζπλζεηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην κνληέιν ηνπ 

«εγγξάκκαηνπ πνιίηε», ην πνιππνιηηηζκηθφ ζηνηρείν πνπ ελππάξρεη πιένλ ζηηο 

ζεκεξηλέο θνηλσλίεο έξρεηαη λα πξνζζέζεη θαη κία λέα δηάζηαζε ζην δήηεκα απηφ, κε 

ηελ νηθνγέλεηα λα δηαδξακαηίδεη θαη πάιη θπξίαξρν ξφιν. 

Ζ νηθνγέλεηα, σο πεδίν γξακκαηηζκνχ
1
, έρεη κειεηεζεί θαη θαζνξηζηεί κε πνιινχο 

ηξφπνπο. Ο πην ζπλεζηζκέλνο είλαη φζνλ αθνξά ηε κέηξεζε ηεο ζπρλφηεηαο ή ηεο 

έθζεζεο ησλ παηδηψλ ζε ζπκβάληα γξακκαηηζκνχ (Leseman & de Jong, 1998: 294). 

Μηθξφηεξνο αξηζκφο εξεπλψλ επηθεληξψλεηαη ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

γξακκαηηζκνχ θαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κ‘ απηφλ (Leseman & de 

Jong, 1998: 294). Παξάιιεια, νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πάλσ ζην πεξηβάιινλ 

γξακκαηηζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ αληίθηππνχ ηνπ ζηε γισζζηθή αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνχ επηθεληξψλνληαη ζε κνλφγισζζα παηδηά. Πνιχ πεξηνξηζκέλεο έξεπλεο ζ‘ 

απηφ ην πεδίν έρνπλ δηεμαρζεί πάλσ ζηελ θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ 

δίγισζζσλ παηδηψλ. Δπίζεο, ιίγε γλψζε έρεη παξαρζεί αθελφο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ν γξακκαηηζκφο ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα
2
 δίγισζζσλ παηδηψλ 

                                                            
1 χκθσλα κε ηνλ Baynham (2002: 56), σο «πεδία γξακκαηηζκνχ» λννχληαη «ηα βαζηθά πεξηβάιινληα 

θαη ζπκθξαδφκελα ζηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη ηνλ γξακκαηηζκφ (ζπίηη, εξγαζία, ζρνιείν, 

θαηαζηήκαηα, ππεξεζίεο, ν δξφκνο). 
2 ηελ εξγαζία απηή ζα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «κεηνλνηηθή γιψζζα» κε ηελ έλλνηα ηεο κε θπξίαξρεο 

ζην πεξηβάιινλ γιψζζαο. Δπί ηεο νπζίαο γηα ην ειιεληθφ πεξηβάιινλ πνπ εμεηάδνπκε θαη δηεμάγεηαη ε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, σο κεηνλνηηθή λνείηαη ε κε ειιεληθή γιψζζα ηνπ δείγκαηνο θαη σο θπξίαξρε ε 

Διιεληθή. 
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πξαγκαηψλεηαη κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ θαη αθεηέξνπ φζνλ αθνξά ηε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο αλάπηπμεο γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα κέζα ζην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηεο θαηάθηεζεο δεμηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κ‘ απηφλ (Zhang & 

Koda, 2011: 5). Όιε απηή ε πξνβιεκαηηθή πνπ αλαπηχρζεθε παξαπάλσ, ε νπνία 

απαζρνιεί φιν θαη πεξηζζφηεξν φια ηα επίπεδα ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη, απνηέιεζε 

αθνξκή γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή. 

πγθεθξηκέλα, ε εξγαζία απηή, έρνληαο σο βαζηθφ άμνλα αλαθνξάο ηε δηγισζζία θαη 

ηνλ δηγξακκαηηζκφ, ζα επηρεηξήζεη λα πξαγκαηεπηεί δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηγισζζηθή αλαηξνθή θαη ηηο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνπο 

γνλείο ζε δίγισζζα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζην πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο. 

Παξάιιεια κε απηφ ην δήηεκα ζα δηεξεπλεζνχλ ζέκαηα γισζζηθήο πνιηηηθήο θαη 

ηδενινγίαο ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν. Σέινο, ζα ζπδεηεζνχλ δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηνπο ηξφπνπο λνεκαηνδφηεζεο ηεο γνλετθήο εκπινθήο απφ ηνπο γνλείο 

θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο έξεπλαο. 

Όζνλ αθνξά ηε δνκή ηεο εξγαζίαο καο, αξρηθά παξνπζηάδεηαη κία επηζθφπεζε ηεο 

ζρεηηθήο κε ην ζέκα καο βηβιηνγξαθίαο. Έπεηηα, θαηαγξάθεηαη ην ζεσξεηηθφ θαη 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην 

επηζηεκνινγηθφ παξάδεηγκα, νη πεγέο δεδνκέλσλ θαη δηαδηθαζίεο, ηα εξεπλεηηθά 

εξγαιεία, νη κέζνδνη θαη ηερληθέο αλάιπζεο, νη πεξηνξηζκνί έξεπλαο, ε ζηνρνζεζία 

ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα απηήο. ηε ζπλέρεηα, 

παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ 

γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ε ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ απηψλ. Σέινο, 

ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ηελ παξάζεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 
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ΜΔΡΟ Α’: ζΔΩΡΗΣΙΚΟ 

Δηζαγσγή 

ην πξψην απηφ κέξνο ηεο εξγαζίαο παξαηίζεηαη κία βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πεδίνπ πνπ κειεηάηαη. Πην αλαιπηηθά, αξρηθά παξνπζηάδνληαη δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηνλ ζεκαζηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο δηγισζζίαο. Έπεηηα, 

πξνζεγγίδεηαη ν γξακκαηηζκφο σο φξνο, νη κνξθέο θαη ζεσξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

απηφλ, θαζψο θαη ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αλάπηπμή ηνπ ζε κνλφγισζζα 

παηδηά. ηε ζπλέρεηα, νξηνζεηείηαη ν δηγξακκαηηζκφο σο έλλνηα θαη ζπδεηνχληαη 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμή ηνπ. ην επφκελν θεθάιαην δηεξεπλψληαη ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηε γισζζηθή πνιηηηθή δίγισζζσλ νηθνγελεηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

πξνζεγγίζεηο ηεο γισζζηθήο πνιηηηθήο αιιά θαη γνλετθέο πξαθηηθέο αλάπηπμεο ηνπ 

δηγξακκαηηζκνχ. Σέινο, αλαιχεηαη ε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο ζε ζρέζε κε 

ηελ αλάπηπμε ηνπ δηγξακκαηηζκνχ. ην πιαίζην απηήο ηεο αλάιπζεο ζπδεηνχληαη 

ζέκαηα γνλετθήο εκπινθήο θαη δξάζεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ησλ δίγισζζσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Κεθάιαην 1. Σν θαηλφκελν ηεο δηγισζζίαο: δηαζηάζεηο θαη 

νξηνζεηήζεηο 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ηα δίγισζζα παηδηά ζπληζηνχλ έλαλ πνηθηιφκνξθν πιεζπζκφ 

έξεπλαο. Αθφκα θαη κεηαμχ παηδηψλ πνπ κηινχλ ηελ ίδηα κεηνλνηηθή γιψζζα, ππάξρεη 

ζπζηεκαηηθή πνηθηιία ζηνλ ρξφλν ηεο κεηαλάζηεπζεο, ζηελ έθζεζε πνπ έρνπλ ζηε 

κεηνλνηηθή απηή γιψζζα θαη ηελ θπξίαξρή ηνπο, ζηε δηδαζθαιία, ζην επίπεδν 

γισζζηθήο επάξθεηαο θαη ζην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ. Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαηλνκεληθά ζαθή φξνπ δηγισζζία, εκπεξηέρεη ζχλζεηα 

ςπρνινγηθά θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηε γισζζηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ (Butler & Hakuta, 2006: 114). Πέξα απ‘ απηφ φκσο, ε 

ζπλζεηφηεηα ηνπ φξνπ δηγισζζία δηαθξίλεηαη θαη κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα λα 

δηαζαθεληζηεί ηη είλαη ε κνλνγισζζία. Πην αλαιπηηθά, αλ θαη ε δηγισζζία σο ιέμε 

ζεκαηνδνηεί θαη πξνυπνζέηεη αλζξψπνπο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο γιψζζεο θαη 

ρξεηάδεηαη λα επηθνηλσλήζνπλ, εληνχηνηο κία κεκνλσκέλε γιψζζα σο εξγαιείν 

επηθνηλσλίαο δε ζπληζηά απαξαίηεηα κνλνγισζζία. Καη απηφ, δηφηη ε ελδνγισζζηθή 

πνηθηιία εκπεξηέρεη έλα κεγάιν εχξνο απφ δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη επίπεδα χθνπο 

κηαο γιψζζαο, θαζψο θαη απφ δηαθνξεηηθέο δηαιέθηνπο θαη ηδηψκαηα απηήο 

(θνχξηνπ, 2011: 33). Μάιηζηα, ην επξχ απηφ θάζκα κέζα ζην νπνίν θηλείηαη ε 

δηγισζζία, απνδεηθλχεη φηη, ηειηθά, ε χπαξμή ηεο δελ απνηειεί ηελ εμαίξεζε αιιά 

ηνλ θαλφλα (θνχξηνπ, 2011: 19, Σζνθαιίδνπ, 2012: 19).  

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη, πέξα απφ ηε ξεηή αλαθνξά ζε δχν γιψζζεο, 

ππάξρνπλ πνιιά ζηνηρεία αθφκα πνπ πξέπεη λα απνζαθεληζηνχλ φηαλ αλαθεξφκαζηε 

ζηε δηγισζζία
3
. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, θαζπζηέξεζε αξθεηά λα αλαπηπρζεί έλαο εληαίνο 

νξηζκφο, παξφιν πνπ ην θαηλφκελν κε ην νπνίν ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη 

ζπλπθαζκέλε ε δηγισζζία (ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο) είλαη πνιχ παιηφ 

(Γακαλάθεο, 2005).  

Πξνρσξψληαο ζε αλαζθφπεζε ηεο ζχγρξνλεο μελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά 

κε ηελ νξηνζέηεζε ηεο δηγισζζίαο, νη Myers- Scotton (2006) θαη Wei (2007), δίλνπλ 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δηεμαγάγεη κία ζπλνκηιία ζε κία 

                                                            
3 εκεηψλεηαη φηη νη φξνη «δηγισζζία» θαη «δίγισζζνο» κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία θαιχπηνπλ ηνπο 

φξνπο «πνιπγισζζία» θαη «πνιχγισζζνο», θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ επαθή 

δχν ή πεξηζζφηεξσλ γισζζψλ (Σζνθαιίδνπ, 2012: 19-20). 
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δεχηεξε γιψζζα, ψζηε λα ζεσξείηαη δίγισζζνο. πγθεθξηκέλα, ε Myers-Scotton 

(2006: 44) πξνηείλεη λα θαζνξηζηεί σο δηγισζζία «ε ηθαλόηεηα απνηειεζκαηηθήο 

ρξήζεο δύν ή πεξηζζόηεξσλ γισζζώλ, ώζηε λα δηεμαρζεί κία θαζεκεξηλή (casual) 

ζπλνκηιία», ρσξίο φκσο λα ζέηεη ζπγθεθξηκέλα φξηα φζνλ αθνξά ηελ επάξθεηα ή ηνλ 

βαζκφ ζηνλ νπνίν έλαο νκηιεηήο κηιάεη ή θαηαλνεί έλαλ άιιν νκηιεηή. ηνλ ίδην 

άμνλα θηλείηαη θαη ν νξηζκφο ηνπ Li Wei (2007: 16), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν 

«δίγισζζνο ζεσξείηαη θάπνηνο πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε δύν γιώζζεο κέζα ζην 

πιαίζην κηαο ζπλνκηιηαθήο αιιειεπίδξαζεο».  

Παξάιιεια, νη Butler & Hakuta (2006: 115), θαζνξίδνπλ ηνπο δίγισζζνπο σο «ηα 

άηνκα ή ηηο νκάδεο ησλ αλζξώπσλ πνπ απνθηνύλ επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο ζε 

δηάθνξα επίπεδα επάξθεηαο, ζε πξνθνξηθή θαη/ ή γξαπηή κνξθή, ώζηε λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κε νκηιεηέο κίαο ή πεξηζζνηέξσλ γισζζώλ ζε κία δεδνκέλε 

θνηλσλία». Αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, «ε δηγισζζία κπνξεί λα νξηζηεί σο 

ην ζύλνιν ησλ ςπρνινγηθώλ θαη θνηλσληθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ βηώλνπλ ηα άηνκα ή νη 

νκάδεο αλζξώπσλ, νη νπνίεο (θαηαζηάζεηο) πξνθαινύληαη από γισζζηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο, θαηά ηηο νπνίεο δύν ή πεξηζζόηεξνη γισζζηθνί θώδηθεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαιέθησλ) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα επηθνηλσλία». 

Σέινο, νη Brutt-Gliffler & Varghese (2004: 2) εθθξάδνληαο ην κεηακνληέξλν 

παξάδεηγκα ζθέςεο πξνρσξνχλ ζηελ εμήο θηινζνθηθή ηνπνζέηεζε γηα ηε δηγισζζία: 

«Η δηγισζζία κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί σο ν ελδηάκεζνο γισζζηθόο ρώξνο, ν νπνίνο 

γηλόηαλ παξαδνζηαθά αληηιεπηόο σο απνηεινύκελνο από δηαθξηηέο νληόηεηεο, σο δύν 

μερσξηζηέο γιώζζεο. Σα δίγισζζα άηνκα κάο ππελζπκίδνπλ όηη ν γισζζηθόο ρώξνο 

απνηειεί κάιινλ έλα ζπλερέο θαη όηη δελ είλαη κόλν νη γιώζζεο, νη νπνίεο ζπγθαηνηθνύλ 

ζηνλ ίδην ρώξν, αιιά έλα κείγκα από θνπιηνύξεο θαη νπηηθέο γσλίεο, ην νπνίν γηα 

θάπνηνπο είλαη αθαηαλόεην θαη γηα άιινπο αλεζπρεηηθό
4
».  

Βέβαηα, εθηφο απφ ηνλ φξν δίγισζζνο πνπ πεξηγξάςακε πξνεγνπκέλσο, ζπρλά 

ζπλαληάκε θαη ηνλ φξν ελ δπλάκεη δίγισζζνο (emergent bilingual) θαηά ηελ 

αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηγισζζία. Πνιινί εξεπλεηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν απηφ ζέινληαο λα αλαθεξζνχλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

αηφκσλ, ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη θάπσο απ‘ απηή ησλ δίγισζζσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

                                                            
4 Οη κεηαθξάζεηο μελφγισζζσλ νξηζκψλ πνπ παξαηίζεληαη ζην παξφλ θείκελν έρνπλ γίλεη απφ ηελ 

εξεπλήηξηα. 
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ε García ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν ελ δπλάκεη δίγισζζνη γηα λα αλαθεξζεί ζηνπο καζεηέο 

εθείλνπο, νη νπνίνη κηινχλ θάπνηα άιιε γιψζζα ζην αγγιφθσλν πεξηβάιινλ ησλ 

Ζ.Π.Α., αληηθαζηζηψληαο έηζη ηνπο πξνεγνχκελνπο φξνπο ζπνπδαζηέο ηεο Αγγιηθήο 

θαη καζεηέο κε πεξηνξηζκέλε επάξθεηα ζηα αγγιηθά- LEPs (García, 2009a: 322). Ζ 

Reyes (2006: 268), επίζεο, πηνζεηεί θη απηή ηνλ φξν ελ ελ δπλάκεη δίγισζζνο 

(emergent bilingual)  γηα λα πεξηγξάςεη «κηθξά παηδηά (ειηθίαο 3- 5 ρξόλσλ), ηα 

νπνία κηινύλ κία γιώζζα εθηόο ησλ αγγιηθώλ (αλαθεξφκελε ζε πεξηβάιινληα, φπνπ 

θπξηαξρεί ε Αγγιηθή) θαη βξίζθνληαη κέζα ζε κία δπλακηθή δηαδηθαζία αλάπηπμεο 

δίγισζζσλ θαη δη- εγξάκκαησλ ηθαλνηήησλ, κε ηελ ππνζηήξημε ησλ θνηλνηήησλ ηνπο». 

ε έλα γεληθφηεξν πιαίζην, φπσο επηζεκαίλεη ε θνχξηνπ (2011: 79), νη πξνζπάζεηεο 

νξηζκνχ ηεο δηγισζζίαο βαζίδνληαη ζε ηξεηο άμνλεο: 

α) ε έλαλ άμνλα πνπ δηακνξθψλεηαη απφ παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ 

δίγισζζν νκηιεηή (π.ρ. ε ηθαλφηεηά ηνπ ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο, ε ειηθία ηνπ ή ε 

λνεηηθή ηνπ αλάπηπμε ζε ζρέζε κε ηε δηγισζζία ηνπ)  

β) ε έλαλ άμνλα πνπ δηακνξθψλεηαη απφ παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζεηξά/ 

ηνλ ηξφπν πξφζθηεζεο/ εθκάζεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο κε ηελ νπνία έξρεηαη ζε 

επαθή ην άηνκν θαη 

γ) ε έλαλ άμνλα πνπ δηακνξθψλεηαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, φπσο ην ζέκα ησλ 

ζηάζεσλ/ απφςεσλ απέλαληη ζε γιψζζεο/ νκηιεηέο/ γισζζηθέο θνηλφηεηεο.  

ρεδφλ θάζε πξνζπάζεηα νξηνζέηεζεο ηεο δηγισζζίαο κε ηε δηαηχπσζε ελφο θαη κφλν 

νξηζκνχ δε κπνξεί λα απνδψζεη ην βάζνο θαη ηελ έθηαζε ηνπ πνιπζχλζεηνπ απηνχ 

θαηλνκέλνπ πνπ κειεηάκε. Δπίζεο, επεηδή ε δηγισζζία ελέρεη δηαζηάζεηο κε 

θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο, πνιηηηθέο, εθπαηδεπηηθέο, γισζζνινγηθέο θαη άιιεο 

απνρξψζεηο, ε πηνζέηεζε ελφο νξηζκνχ αθελφο δε ιακβάλεη ππφςε ηηο κεηαβνιέο πνπ 

αλαπφθεπθηα πθίζηαηαη ε θχζε ηεο θαη αθεηέξνπ πεξηνξίδεη ηε δπλακηθφηεηά ηεο, 

θαζηζηψληαο ηε ζηαηηθή. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πην ζπλεηφ ζα ήηαλ αληί λα δψζνπκε 

έλαλ ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ, λα ιακβάλνπκε θάζε θνξά ππφςε κία ζεηξά απφ 

παξάγνληεο (βαζκφο θαηνρήο δχν γισζζψλ, ειηθία, ζεηξά θαη πιαίζην θαηάθηεζεο 

ησλ γισζζψλ απηψλ, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηγισζζίαο) (Υαηδεδάθε, 

2015), γηα λα πξνζδηνξίδνπκε κε αθξίβεηα ην ζπγθεθξηκέλν δίγισζζν θαηλφκελν πνπ 

ζέινπκε λα πξνζεγγίζνπκε. 
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Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζηελ εξγαζία απηή ζα επηθεληξψζνπκε ην ελδηαθέξνλ καο 

ζε δίγισζζα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Με βάζε ην θξηηήξην «ειηθία έθζεζεο ζε 

δχν γιψζζεο (ή πεξηζζφηεξεο γιψζζεο», ν ηχπνο ηεο δηγισζζίαο πνπ ραξαθηεξίδεη 

απηά ηα παηδηά κε ηα νπνία ζα αζρνιεζνχκε είλαη ε πξώηκε δηγισζζία, ε νπνία 

έξρεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ όςηκε δηγισζζία
5
. Πξνρσξψληαο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

απηνχ ηνπ ηχπνπ ηεο δηγισζζίαο, ε Σζνθαιίδνπ δηαηππψλεη ηνλ εμήο νξηζκφ: «Η 

πξώηκε δηγισζζία ραξαθηεξίδεη ηα κηθξά παηδηά θαη […] αλαπηύζζεηαη όηαλ απηά 

κεγαιώλνπλ κε ηελ παξάιιειε ρξήζε δύν γισζζώλ, είηε κέζα ζην ίδην ην νηθνγελεηαθό 

ηνπο πεξηβάιινλ, είηε κέζα από ηελ επαθή ηνπο κε δύν γιώζζεο από ηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία, ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν ή ζην επξύηεξν πεξηβάιινλ» (Σζνθαιίδνπ, 2012: 39). 

χκθσλα κε ηελ Myers-Scotton «…σο πξώηκνο δίγισζζνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

θάπνηνο πνπ θαηαθηά ηηο δύν γιώζζεο ηνπ πξηλ ηελ ειηθία ησλ 7-9 ρξόλσλ (αλ θαη ν 

όξνο κπνξεί λα αλαθέξεηαη θαη ζε κηθξόηεξε ειηθία), ελώ σο όςηκνο δίγισζζνο 

εθείλνο πνπ ηηο θαηαθηά κεηαγελέζηεξα» (Myers-Scotton, 2006: 291). Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε ειιά-Μάδε αλαθέξεη πσο «ην θαζεζηώο ηεο πξώηκεο δηγισζζίαο μεθηλά 

από ηελ ειηθία ησλ ηξηώλ εηώλ, θαη ηαπηίδεηαη κε ηελ παηδηθή ειηθία θαη ην 

νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ, ελώ ην θαζεζηώο ηεο ύζηεξεο δηγισζζίαο, από ηελ εθεβεία 

θαη εληεύζελ, ηαπηίδεηαη κε ην ζρνιείν θαη ην επξύηεξν πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνύ» 

(ειιά-Μάδε, 2008: 8). Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ν δηαρσξηζκφο ησλ φξσλ πξώηκε 

δηγισζζία απφ όςηκε δηγισζζία δελ είλαη απφιπηα μεθάζαξνο. Απηφ δηαπηζηψλεηαη 

θαη βηβιηνγξαθηθά, θαζψο ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ φξνπ δελ είλαη 

πάληα ίδηνο κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ. Αλ θαη είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ε ειηθία θαηά 

ηελ νπνία θάπνηνο γίλεηαη δίγισζζνο παίδεη ξφιν ψζηε λα γίλεη ιφγνο γηα χπαξμε 

πξώηκεο δηγισζζίαο ή όςηκεο δηγισζζίαο, εληνχηνηο ην πψο θαη ην γηαηί δελ είλαη 

απνιχησο μεθάζαξα (Myers-Scotton, 2006: 294). 

Παξάιιεια, αλάινγα κε ηε ζεηξά θαηάθηεζεο ησλ γισζζψλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

αλάινγα κε ην αλ ε θαηάθηεζε ησλ γισζζψλ γίλεηαη παξάιιεια ή φρη, ε πξψηκε 

δηγισζζία πνπ κειεηάκε ζηελ παξνχζα εξγαζία κπνξεί λα είλαη είηε ηαπηόρξνλε, είηε 

δηαδνρηθή. Ζ ηαπηόρξνλε δηγισζζία αλαθέξεηαη «…ζηε ζπγρξνληθή θαηάθηεζε από ην 

παηδί δύν γισζζώλ ζε πξώηκν ζηάδην ηεο δσήο ηνπ κε θπζηθό ηξόπν» (Σζνθαιίδνπ, 

                                                            
5 χκθσλα κε ηελ Σζνθαιίδνπ (2012: 39), «ε όςηκε δηγισζζία ραξαθηεξίδεη ελήιηθεο θαη παηδηά πνπ 

έρνπλ αλαπηύμεη ηε δηγισζζία ηνπο ζε κεγαιύηεξε ειηθία, είηε θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία, ζπλήζσο ζην 

ζρνιηθό πεξηβάιινλ, ή κεηά από απηή, κε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ζε θξνληηζηεξηαθά ηκήκαηα, είηε κεηά 

από ηε κεηαθίλεζε/ κεηαλάζηεπζε ηνπ αηόκνπ ζε άιιε ρώξα γηα ιόγνπο πξνζσπηθνύο, νηθνλνκηθνύο, 

επαγγεικαηηθνύο θ.ά.» 
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2012: 36). Ζ ηαπηφρξνλε δηγισζζία, κε άιια ιφγηα, αλαπηχζζεηαη φηαλ ην παηδί απφ 

ηε γέλλεζή ηνπ εθηίζεηαη ζε δχν γιψζζεο ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (π.ρ. ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ην παηδί πξνέξρεηαη απφ κεηθηφ γάκν, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε γιψζζα 

ησλ γνλέσλ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ θπξίαξρε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη νη γνλείο 

απνθαζίδνπλ λα εθζέζνπλ ην παηδί ηνπο απφ πνιχ λσξίο θαη ζηηο δχν γιψζζεο θ.ά.). 

ε πεξηπηψζεηο ηαπηφρξνλεο δηγισζζίαο ζπλήζσο δελ ππάξρεη δηαρσξηζκφο πξψηεο 

θαη δεχηεξεο γιψζζαο ηνπ αηφκνπ, θαζψο ν ηαπηφρξνλα δίγισζζνο έρεη δχν «πξψηεο 

γιψζζεο», θάηη πνπ σζηφζν δε ζπλεπάγεηαη έλα απφιπηα ίζν επίπεδν επάξθεηαο ή φηη 

νη δχν απηέο γιψζζεο ζα παξακείλνπλ ην ίδην ηζρπξέο κειινληηθά (Σζνθαιίδνπ, 

2012: 37). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δηαδνρηθή δηγισζζία «…αλαθέξεηαη ζηελ 

πξνζζήθε, ζε κεγαιύηεξε ειηθία, κηαο λέαο γισζζηθήο πνηθηιίαο ζηελ ήδε ππάξρνπζα 

ηνπ αηόκνπ» (Edwards, 2006: 12). Με άιια ιφγηα, ε δηαδνρηθή δηγισζζία αθνξά ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε δεχηεξε γιψζζα (κε ηελ νπνία έξρεηαη ην παηδί ζε επαθή) 

καζαίλεηαη, αθνχ έρεη θαηαθηεζεί θαη ζηαζεξνπνηεζεί ζρεηηθά ε πξψηε γιψζζα (π.ρ. 

φηαλ έλα κεηαλαζηφπνπιν κεηαβαίλεη ζε κία ρψξα κε δηαθνξεηηθή γιψζζα απφ ηε 

γιψζζα θαηαγσγήο ηνπ) (Σζνθαιίδνπ, 2012: 38-29).  

Αλαθνξηθά κε ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξηνπνίεζε ηεο δηγισζζίαο, ε ειηθία απνηειεί 

έλαλ ζεκαληηθφ δείθηε γηα λα ραξαθηεξίζνπκε θάπνηνλ ηαπηφρξνλα ή δηαδνρηθά 

δίγισζζν (Baker, 2011: 94). Πην ζπγθεθξηκέλα, «…νη πεξηζζόηεξνη εξεπλεηέο 

πξνζδηνξίδνπλ θάπνηνλ σο ηαπηόρξνλα δίγισζζν, όηαλ ε θαηάθηεζε ηεο δεύηεξεο 

γιώζζαο έρεη γίλεη πξηλ ηελ ειηθία ησλ ηξηώλ ρξόλσλ (Myers-Scotton, 2006: 328). 

Αληίζηνηρα, «…αλ έλα παηδί καζαίλεη κία δεύηεξε γιώζζα κεηά πεξίπνπ από ηελ 

ειηθία ησλ ηξηώλ ρξόλσλ, ε δηγισζζία πνπ αλαπηύζζεηαη νλνκάδεηαη δηαδνρηθή» 

(Baker, 2011: 3). Απηφ, θπζηθά, δε ζεκαίλεη πσο φινη νη εξεπλεηέο πηνζεηνχλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε άπνςε. Πην αλαιπηηθά, ε de Houwer, θηλνχκελε ζε έλα πην απζηεξφ 

πιαίζην δηαρσξηζκνχ ηεο ηαπηόρξνλεο απφ ηε δηαδνρηθή δηγισζζία, επηζεκαίλεη φηη ε 

ηαπηφρξνλε παηδηθή δηγισζζία αλαθέξεηαη ζε έλα παηδί πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε δχν 

γιψζζεο ηαπηφρξνλα απφ ηε γέλλεζή ηνπ (de Houwer, 2009). Όπνην θη αλ είλαη 

εθείλν ην ζεκείν δηαρσξηζκνχ ελφο ηαπηόρξνλα δίγισζζνπ απφ έλαλ δηαδνρηθά 

δίγισζζν πνπ πηνζεηείηαη θάζε θνξά, φκσο, ζεκαληηθφ θξίλεηαη λα αλαθεξζεί φηη νη 

ηαπηφρξνλα δίγισζζνη ζπάληα ή πνηέ δελ έρνπλ ίζν βαζκφ επάξθεηαο θαη ζηηο δχν 

γιψζζεο ηνπο θαη κάιηζηα ε γισζζηθή επάξθεηα πνπ έρνπλ ζε θαζεκία απφ ηηο δχν 
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γιψζζεο ηείλεη λα κεηαβάιιεηαη θαζψο νη νηθνγελεηαθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο αιιάδνπλ (Baker, 2011: 99). 

Δπίζεο, αλάινγα κε ην γισζζηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν εθηίζεηαη ην δίγισζζν παηδί, 

κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ζ‘ απηφ έλα πξνθίι πξνζζεηηθήο ή αθαηξεηηθήο δηγισζζίαο. 

χκθσλα κε ηελ Σζνθαιίδνπ (2012: 41), «…κε ηνλ όξν πξνζζεηηθή δηγισζζία 

πεξηγξάθεηαη κία θαηάζηαζε, θαηά ηελ νπνία ε δεύηεξε γιώζζα πξνζηίζεηαη ζην 

γισζζηθό ξεπεξηόξην ηνπ αηόκνπ, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ζηελ αλάπηπμε ηεο πξώηεο 

ηνπ γιώζζαο, ρσξίο λα ηελ πεξηνξίδεη ή λα ηελ αληηθαζηζηά». Ζ πξνζζεηηθή δηγισζζία, 

ζε γεληθφηεξεο γξακκέο, ζπκβαίλεη, φηαλ ην πεξηβάιινλ δίλεη αμία θαη ζεσξεί 

ρξήζηκε ηελ αλάπηπμε θαη ησλ δχν γισζζψλ (Edwards, 2006: 10, Butler & Hakuta, 

2006: 132). Τπφ ηέηνηεο ζπλζήθεο ε πξνζζήθε κηαο δεχηεξεο γιψζζαο θαη 

πνιηηηζκνχ δελ αληηθαζηζηά ή εθηνπίδεη ηελ πξψηε γιψζζα θαη πνιηηηζκφ (Baker, 

2011:71). ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ην παηδί εληζρχεηαη γισζζηθά, λνεηηθά, γλσζηηθά, 

θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά, θαζψο κπνξεί λα απνιαχζεη φια ηα πιενλεθηήκαηα 

ηεο δηγισζζίαο (Σζνθαιίδνπ, 2012: 41-42). Κη απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη κε ηελ 

αλάπηπμε ηεο δηγισζζίαο παξέρνληαη ζην παηδί (εηδηθά ζην ηαπηόρξνλα δίγισζζν 

παηδί) πεξηζζφηεξα εξεζίζκαηα, κε απνηέιεζκα λα αλαπηχζζεη κεγάιε λνεηηθή 

επειημία, (κεγαιχηεξε θαη απφ απηήλ ελφο κνλφγισζζνπ), θαζψο θαη πεξηζζφηεξεο 

θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη γισζζηθέο δεμηφηεηεο (ειιά-Μάδε, 2008:16). 

Αληίζεηα, «αλ ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνύ ε κεηξηθή ηνπ γιώζζα ππνηηκάηαη, 

ηόηε ππάξρνπλ πηζαλόηεηεο λα θαζπζηεξήζεη ε λνεηηθή ηνπ αλάπηπμε ζε ζύγθξηζε κε 

ηελ αλάπηπμε ελόο κνλόγισζζνπ, ζε εμαηξεηηθέο δε πεξηπηώζεηο είλαη πηζαλόλ λα κελ 

κπνξέζεη λα θαιύςεη απηή ηε δηαθνξά∙ εδώ πξόθεηηαη γηα ηελ αθαηξεηηθή 

(κεησηηθή/αλαζρεηηθή) δηγισζζία (subtractive bilingualism)» (ειιά-Μάδε, 2008:16). 

Πξνρσξψληαο ζηελ νξηνζέηεζε ηνπ φξνπ απηνχ, αθαηξεηηθή κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

ε δηγισζζηθή θαηάζηαζε, «…όπνπ ην παηδί απνθόπηεηαη απόηνκα από ηελ πξώηε ηνπ 

γιώζζα θαη αλαγθάδεηαη ππό ζπλζήθεο πίεζεο λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο κηαο 

δεύηεξεο γιώζζαο πνπ θπξηαξρεί ζην επξύηεξν πεξηβάιινλ ηνπ» (Σζνθαιίδνπ, 2012: 

42).  Με άιια ιφγηα, ζηελ πεξίπησζε απηή, φηαλ δειαδή ε δεχηεξε γιψζζα θαη ν 

πνιηηηζκφο θαηαθηψληαη κέζα απφ πίεζε ψζηε λα αληηθαηαζηαζεί ή λα ππνβηβαζηεί ε 

πξψηε γιψζζα, κπνξεί ηφηε λα πξνθχςεη κία αθαηξεηηθή κνξθή δηγισζζίαο (Baker, 

2011: 72). Απηφ ζπλήζσο ζπλαληάηαη φηαλ νη πνιηηηθέο κηαο ρψξαο είλαη ππέξ ηεο 

αληηθαηάζηαζεο ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο απφ ηελ θπξίαξρε. Αληίζεηα, δίγισζζα 
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πεξηβάιινληα πξνζζεηηθνχ ραξαθηήξα ππάξρνπλ φηαλ ε πξψηε γιψζζα απνηειεί 

γιψζζα πςεινχ θχξνπο (Baker, 2011: 4). 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, φζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ πνπ εμεηάδνπκε, 

καο ελδηαθέξεη λα εζηηάζνπκε ζε νηθνγελεηαθά πεξηβάιινληα πνπ εληζρχνπλ ην 

δηγισζζηθφ πξνθίι ησλ λεπίσλ. Γεδνκέλνπ, κάιηζηα, φηη ζηελ Διιάδα θπξίαξρε 

γιψζζα ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ είλαη ηα ειιεληθά, επηθεληξσλφκαζηε ζε 

πεξηπηψζεηο γνλέσλ, νη νπνίνη εληζρχνπλ ηε κεηνλνηηθή γιψζζα θαη παξέρνπλ επαξθή 

θίλεηξα ζηα παηδηά ηνπο, ψζηε αθελφο ε πξψηκε δηγισζζία πνπ αλαπηχζζνπλ ηα 

ηειεπηαία λα είλαη πξνζζεηηθνχ ραξαθηήξα θαη αθεηέξνπ ν γξακκαηηζκφο ηνπο θαηά 

ηελ πξνζρνιηθή ειηθία λα αθνξά θαη ηηο δχν γιψζζεο ηνπο.    
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Κεθάιαην 2. Ο γξακκαηηζκφο θαη ε αλάπηπμή ηνπ 

2.1. Μνξθέο γξακκαηηζκνχ θαη ζεσξίεο γχξσ απ’ απηφλ  

Ο γξακκαηηζκφο σο θαηλφκελν θαη ε κειέηε ηνπ έρεη απαζρνιήζεη εδψ θαη αξθεηέο 

δεθαεηίεο ηνπο εξεπλεηέο δηεζλψο, παξφιν πνπ ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ε έξεπλα 

γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κ‘ απηφλ έρεη ζρεηηθά κηθξή 

δηάξθεηα. Γεληθφηεξα, απνηειεί έλα πνιχπινθν θαηλφκελν, θαζψο γηα ηε κειέηε ηνπ 

εκπιέθνληαη δηάθνξνη επηζηεκνληθνί θιάδνη (ςπρνινγία, γισζζνινγία, 

ςπρνγισζζνινγία, θνηλσληνγισζζνινγία, παηδαγσγηθή), γεγνλφο πνπ νδεγεί ζπρλά 

ζηελ εμαγσγή δηαθνξεηηθψλ παξαδνρψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ γξακκαηηζκφ (Ατδίλεο, 

2012: 30). Με άιια ιφγηα, πνιιέο θνξέο δελ ππάξρεη ζχγθιηζε ησλ απφςεσλ ζρεηηθά 

κε ην ηη αθξηβψο ζπκπεξηιακβάλεη, κηα θαη ε ελλνηνινγηθή απνζαθήληζή ηνπ 

εκπεξηέρεη παξακέηξνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε αηνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζηάζεηο 

(Baynham, 2002). 

Αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ γξακκαηηζκνχ, δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, δηαθνξεηηθέο γιψζζεο θαη δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί ηείλνπλ 

λα έρνπλ δηαθνξεηηθή άπνςε σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ 

πξέπεη λα ιακβάλεη. Δλψ γηα θάπνηνπο πνιηηηζκνχο ν γξακκαηηζκφο έρεη λα θάλεη κε 

ηελ πξνψζεζε ηεο αθεξεκέλεο ζθέςεο, ηεο ινγηθήο θξίζεο, ηεο εμηζνξξνπεκέλεο 

επίγλσζεο, ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο επαηζζεζίαο, γηα θάπνηνπο άιινπο ζρεηίδεηαη 

κε ηελ απνκλεκφλεπζε ή ηε κεηάδνζε ηζηνξηψλ πνπ απνθαιχπηνπλ θνκκάηηα ηνπ 

πνιηηηζκνχ ηνπο, ζξεζθεπηηθνχο θαλφλεο, θαζψο θαη εζηθέο αμίεο πνπ επηδηψθεηαη λα 

κεηαδνζνχλ (Baker, 2001: 441-442, Baker, 2011: 312). Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

ηζιακηθή παξάδνζε, έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα έλαλ πηζηφ ε ηθαλφηεηά ηνπ λα 

δηαβάδεη θαη λα απαγγέιεη ην Κνξάλη, ην νπνίν είλαη γξακκέλν ζηα θιαζηθά αξαβηθά, 

αλεμαξηήησο ησλ γισζζψλ πνπ κηιάεη ή θαηαιαβαίλεη. Έηζη, θάζε πηζηφο κπαίλεη ζηε 

δηαδηθαζία λα κάζεη λα δηαβάδεη θείκελα ζηα θιαζηθά αξαβηθά κε ην απνκλεκνλεχεη 

πεξίπινθεο γξαθνθσλεκηθέο ζρέζεηο. Μέζσ ηεο κχεζήο ηνπ ζε ηέηνηεο πξαθηηθέο 

γξακκαηηζκνχ ζηαδηαθά θαηαθηά ηε δεμηφηεηα πνπ απαηηείηαη. Μάιηζηα, ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνλ είλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη πηζηνί, αλ θαη θαηαθηνχλ απηή ηε δεμηφηεηα, δελ 

θαηαθέξλνπλ πνηέ λα θαηαλνήζνπλ ηα θείκελα απφ ην Κνξάλη, ελψ φινη καζαίλνπλ 

λα πεξηγξάθνπλ ηη ιέλε (Robertson, 2007: 54). Δδψ αθξηβψο δηαθξίλεηαη θαη ε 

λνεκαηνδφηεζε πνπ ιακβάλεη ν γξακκαηηζκφο ζηελ ηζιακηθή ζξεζθεία, κηα θαη ε 

απνκλεκφλεπζε ηνπ Κνξαλίνπ απνηειεί ηε δεμηφηεηα εθείλε βάζεη ηεο νπνία 
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ραξαθηεξίδεηαη θάπνηνο εγγξάκκαηνο θαη πηζηφο (Scribner, 1984: 13, ζην Robertson, 

2007: 54). Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ε έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ δελ είλαη κία θαη 

κνλαδηθή αιιά πνιππξηζκαηηθή∙ αληηζηνηρεί κε άιια ιφγηα ζ‘ έλαλ πνιηηηζκφ θαη δελ 

είλαη νηθνπκεληθή (Baker, 2001: 441- 442, Baker, 2011: 312). Μάιηζηα, ε αλάπηπμε 

ηνπ γξακκαηηζκνχ δηαθνξνπνηείηαη αθφκα θαη κέζα ζηελ ίδηα ηελ πνιηηηζκηθή νκάδα, 

αθνχ γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο κάζεζεο δελ ππάξρεη κφλν έλαο δξφκνο (Ατδίλεο, 

2012: 32).  

Γεληθφηεξα, ην γεγνλφο φηη ν γξακκαηηζκφο απνηειεί έλα πξντφλ πνιηηηζκνχ, 

δεκηνπξγεί δηάθνξεο δπζθνιίεο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζεηξάο, ηεο θχζεο θαη ηεο 

νινθιήξσζεο ηεο κάζεζεο ζε δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο νκάδεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

θαιφ είλαη αθελφο λα γίλεηαη πξνζεθηηθή εξκελεία ηεο βηβιηνγξαθίαο φζνλ αθνξά ηηο 

ζεσξίεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ, φηαλ κειεηάκε κία δεδνκέλε θνηλσληθή νκάδα 

θαη αθεηέξνπ λα αμηνινγείηαη ε αλάπηπμε απηνχ ζε ζρέζε κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ νκάδα απηή (Ατδίλεο, 2012: 30, 32). Αληίζηνηρα, βέβαηα, 

νη αλάγθεο γξακκαηηζκνχ κηαο κεηνλνηηθήο νκάδαο νθείινπλ λα πξνζδηνξίδνληαη ζηε 

βάζε ηνπ πνιχγισζζνπ θαη πνιππνιηηηζκηθνχ ππνβάζξνπ πνπ ελππάξρεη ζηε δσή 

ησλ κειψλ ηεο (Verhoeven & Durgunoğlu, 1998: x). 

Ο γξακκαηηζκφο εκπεξηέρεη δηαδηθαζίεο θαη γεγνλφηα πνιπκνξθηθνχ ραξαθηήξα. Με 

άιια ιφγηα, ν γξακκαηηζκφο δελ απνηειείηαη κφλν απφ γξαπηέο κνξθέο ηεο γιψζζεο, 

αιιά επίζεο θαη απφ άιια ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα, φπσο ηελ πξνθνξηθή γιψζζα, ην 

ηρλνγξάθεκα, θηλήζεηο θαη κνπζηθή (Soltero-Gonzalez & Reyes, 2012: 41). Ζ 

πνιππινθφηεηα ηνπ φξνπ γξακκαηηζκόο θαηαδεηθλχεηαη αθφκα θαη κέζα απφ ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ έρνπλ ππάξμεη ζηελ απφδνζή ηνπ απφ ηα αγγιηθά (literacy) ζηα 

ειιεληθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ θαη παιαηφηεξα πηνζεηνχληαλ ν φξνο αιθαβεηηζκόο, 

ζήκεξα πξνηηκάηαη ε ρξήζε ηνπ φξνπ γξακκαηηζκόο, θαζψο είλαη επξχηεξνο (Ατδίλεο, 

2012: 20, 27) θαη μεπεξλά ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ γξαθήο θαη αλάγλσζεο πνπ 

ζπληζηνχζαλ ηνλ πξφηεξν φξν (Σζνθαιίδνπ, 2012: 114). Όζνλ αθνξά ηελ νξηνζέηεζή 

ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Υαηδεζαββίδε (2003: 189), «ν όξνο γξακκαηηζκόο (literacy), δε 

ζεκαίλεη κόλν ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα δηαβάδεη θαη λα θαηαλνεί έλα γξαπηό 

θείκελν, αιιά θαη ηελ ηθαλόηεηα λα θαηαλνεί, λα εξκελεύεη θαη λα αληηκεησπίδεη 

θξηηηθά ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο ιόγνπ, λα είλαη ζε ζέζε λα παξαγάγεη κία γθάκα εηδώλ 

ιόγνπ θαη, γεληθά, λα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγεί ζε δηάθνξεο επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο 

ρξεζηκνπνηώληαο γξαπηό, πξνθνξηθό ιόγν θαη κε γισζζηθά θείκελα».  
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Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ, παξαδνζηαθά είρε δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο 

ηερληθέο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο 

γξαθήο (Baker, 2001: 442-443, Baker, 2011: 313-314), φπσο γηα παξάδεηγκα 

δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε κνξθνινγία ησλ γξακκάησλ, ηα πξφηππα 

αλάγλσζεο, ηελ αλαγλψξηζε ιέμεσλ θ.ά. (Edwards, 2009: 54). Ζ έκθαζε απηή πάλσ 

ζηηο ηερληθέο δεμηφηεηεο απνδεηθλχεηαη θαη κέζα απφ ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα 

δηαθφξσλ ρσξψλ (European Commission, 2011). Σα ηειεπηαία ρξφληα, φκσο, έρεη 

ζεκεησζεί κία κεηαβνιή πάλσ ζηε ζεψξεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ. πγθεθξηκέλα, ε 

νπδέηεξε αληίιεςε γχξσ απ‘ απηφλ έρεη δψζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ αλαγλψξηζε ηεο 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο πηπρήο αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κ΄απηφλ (Edwards, 2009: 84, 96, Street, 1993).  

Οη δηαθνξεηηθέο απηέο αληηιήςεηο γχξσ απφ ηνλ γξακκαηηζκφ θαη ε κεηαβνιή πνπ 

έρεη ζπληειεζηεί ζην πεξηερφκελν θαη ηελ έλλνηά ηνπ, κπνξνχλ λα απνδνζνχλ κέζα 

απφ ηα δχν κνληέια γξακκαηηζκνχ πνπ έρεη εηζαγάγεη ν Street (1993), ην απηόλνκν 

θαη ην ηδενινγηθό. χκθσλα κε ην πξψην, ν γξακκαηηζκφο είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηηο 

επηξξνέο ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ θαη ζπλδέεηαη κε ηερληθέο ηθαλφηεηεο πνπ θαηαθηά 

θάπνηνο. Δπίζεο, ζην απηφλνκν κνληέιν ζεσξείηαη φηη ε γλψζε γχξσ απφ ηηο ηερληθέο 

απηέο ηθαλφηεηεο, κπνξεί κέζα απφ ηα εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο (δει. κε 

απηφλνκν ηξφπν) λα επεξεάζεη ηελ θνηλσλία θαη ηε λφεζε (Street, 1993: 5). Σν 

ηδενινγηθφ κνληέιν, απφ ηελ άιιε, ην νπνίν αλαπηχρζεθε αξγφηεξα, αληηιακβάλεηαη 

ηηο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ 

εμνπζηαζηηθψλ δνκψλ ηεο θνηλσλίαο. Αθφκα, αλαγλσξίδεη φηη ε χπαξμε 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή ζε 

δηαθνξεηηθά πιαίζηα θάζε θνξά. Με άιια ιφγηα, δειαδή, ην κνληέιν απηφ ζεσξεί 

ηνλ γξακκαηηζκφ σο θνηλσληθή πξαθηηθή (Street, 1993: 7), ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ 

ηα ζπκθξαδφκελα κε πνιινχο θαη πεξίπινθνπο ηξφπνπο (Baynham, 2002: 70).   

Ζ θνηλσληθή απηή δηάζηαζε, πνπ έρεη ιάβεη κε ηα ρξφληα ν γξακκαηηζκφο σο 

θαηλφκελν, ζπλδέεηαη αλαπφθεπθηα κε δεηήκαηα θπξηαξρηθψλ θαη εγεκνληθψλ 

ζρέζεσλ πνπ έρνπλ παγησζεί ζηηο εθάζηνηε θνηλσλίεο. Πνιχ ζπρλά, κάιηζηα, ηηο 

ππεξεηεί ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε ε γλψζε ηνπ ιηγφηεξν εγγξάκκαηνπ λα έρεη 

θαηαιήμεη λα ζεσξείηαη ππνδεέζηεξε γλψζε (Cook-Gumperz, 2008: 83). 

Αληίζηξνθα, ν γξακκαηηζκφο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην θιεηδί γηα ηελ νηθνλνκηθή 
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απηφ-βειηίσζε, ηελ πξνζσπηθή ελδπλάκσζε ή αθφκα θαη σο ην φξγαλν γηα άζθεζε 

θνηλσληθνχ ειέγρνπ (Baker, 2011: 313).  

Σν θαηλφκελν απηφ, φπσο είλαη θπζηθφ, δελ αθήλεη ην γισζζηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

νηθνγέλεηαο αλεπεξέαζην. πγθεθξηκέλα, νη εθάζηνηε γισζζηθέο ηδενινγίεο
6
 πνπ 

θπξηαξρνχλ ζηελ θνηλσλία, αζθνχλ κία ζεκαληηθή εμσηεξηθή επηξξνή πάλσ ζηελ 

νηθνγέλεηα (Spolsky, 2009: 26-28). Βέβαηα, ζεκαληηθφ θξίλεηαη λα αλαθεξζεί φηη νη 

γισζζηθέο ηδενινγίεο επεξεάδνληαη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ θάζε θνξά απφ ηελ 

θπξίαξρε ηδενινγίαˑ ζπλεπψο, κπνξνχλ λα αλαδπζνχλ ζηελ επηθάλεηα δηαθνξεηηθέο 

γισζζηθέο πξαθηηθέο (Chatzidaki & Maligkoudi, 2012: 10), νη νπνίεο, φκσο, 

ζπλδένληαη κε ζρέζεηο εμνπζίαο θαη κε ζπγθεθξηκέλεο ηδενινγίεο (Verhoeven & 

Durgunoğlu, 1998: ix). Αθφκα, ιφγσ ηεο θνηλσληθήο λνεκαηνδφηεζεο ηνπ φξνπ πνπ 

ζπδεηάκε, ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη άξξεθηα κε ην είδνο θαη ηνλ 

βαζκφ γξακκαηηζκνχ ελφο ππνθεηκέλνπ είλαη ε θνηλσληθή ηάμε ζηελ νπνία ην 

εθάζηνηε άηνκν αλήθεη, ην θχιν θαη ν βαζκφο θαηαπίεζεο ηεο θνηλφηεηαο γηα ζρεηηθά 

δεηήκαηα (Edwards, 2009: 97). Παξακέλνληαο ζην θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο δφκεζεο 

ηνπ γξακκαηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ Cook-Gumperz (2008: 18), «ν γξακκαηηζκόο 

απνηειεί έλα θνηλσληθά δνκνύκελν θαηλόκελν θαη δελ είλαη απιώο ε ηθαλόηεηα λα 

δηαβάδνπκε θαη λα γξάθνπκε», ε νπνία ζπλερίδεη ζεκεηψλνληαο φηη επί ηεο νπζίαο «… 

επηηειώληαο ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ γξακκαηηζκό, αζθνύκε θνηλσληθά 

εγθεθξηκέλεο […] δεμηόηεηεο». Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ινηπφλ, ν γξακκαηηζκφο 

απνηειεί αθελφο κία ηζηνξηθά εδξαησκέλε ηδενινγία, θαη αθεηέξνπ έλα ζχλνιν 

πιαηζησκέλσλ επηθνηλσληαθψλ πξαθηηθψλ (Cook-Gumperz, 2008: 18). Μάιηζηα, ην 

λα ζεσξνχκε ηνλ γξακκαηηζκφ σο θνηλσληθή πξαθηηθή ζην πιαίζην ηεο παγθφζκηαο 

θνηλσληθήο θαη ηερλνινγηθήο αιιαγήο, νδεγεί ζε κία πεξηζζφηεξν μεθάζαξε 

θαηαλφεζε ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ γξακκαηηζκόο, πξνθνξηθόο ιόγνο 

θαη ηερλνινγηθά δηακεζνιαβνύκελνο γξακκαηηζκόο (Cruickshank, 2004: 471).  

Μέζα απφ ηελ αληηπαξάζεζε ησλ δχν κνληέισλ γξακκαηηζκνχ πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, ζπρλά ζεσξείηαη φηη ν έλαο νθείιεη λα πηνζεηεζεί εμνινθιήξνπ θαη ν 

άιινο λα απνξξηθζεί πιήξσο. Απηφ, φπσο επηζεκαίλεη ν Ατδίλεο (2012), δελ είλαη 

απαξαίηεην, ηδηαίηεξα γηα ηα πξψηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ, ζηα νπνία 

επηθεληξσλφκαζηε εδψ. Με άιια ιφγηα, απηέο νη δχν εθδνρέο ηνπ γξακκαηηζκνχ 

                                                            
6 Σν δήηεκα ησλ γισζζηθώλ ηδενινγηώλ ζπδεηάηαη εθηελέζηεξα ζην θεθ. 4 (ζ. 61).     
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κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη λα καο δείμνπλ αθελφο πψο 

ρξεζηκνπνηείηαη ν γξακκαηηζκφο ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα θαη αθεηέξνπ πψο 

αλαπηχζζνληαη ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο είλαη θνηλέο ζηα πξψηα ζηάδηα 

ηνπ γξακκαηηζκνχ (Ατδίλεο, 2012: 22-23). 

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, θαίλεηαη φηη ε θαηαλφεζή καο γηα ηνλ γξακκαηηζκφ έρεη 

αιιάμεη ζε κεγάιν βαζκφ κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Δπίζεο, αλάινγα κε ην 

θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν κειεηάηαη, ν γξακκαηηζκφο θαη ε αλάπηπμή ηνπ έρνπλ 

πνιιέο δηαθνξνπνηήζεηο. Έηζη, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν φξνο απηφο δελ απνηειεί κία 

κνλνδηάζηαηε έλλνηα, αιιά είλαη αξθεηά ζχλζεηνο θαη πεξηθιείεη πνιιά ζηνηρεία γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ. Ο δπλακηθφο θαη πνιπδηάζηαηνο απηφο ραξαθηήξαο ηνπ 

θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη επεξεάδεηαη θαη επεξεάδεη πνιινχο παξάγνληεο ηεο 

θνηλσληθήο δξάζεο, κέζα ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ππάξρεη κία ηάζε πξνο ηε δηεχξπλζή ηνπ, κε ζπλέπεηα λα γίλεηαη αλαθνξά ζε 

γξακκαηηζκνύο (Ατδίλεο, 2012: 20) θαη πνιπγξακκαηηζκνύο (Υαηδεζαββίδεο, 2003), νη 

νπνίνη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πνηθηιία εηδψλ θεηκέλνπ θαη ιφγνπ πνπ ππάξρνπλ 

κέζα ζε έλα επξχ θάζκα κέζσλ θαη πνιηηηζκηθψλ πεγψλ (Kalatzis & Cope, 2000).  

πλνιηθά, ν γξακκαηηζκφο θαη ε αλάπηπμή ηνπ θηλείηαη ζε έλα ζπλερέο (Ατδίλεο, 

2012: 20). Δπηθεληξψλνληαο ζηε ζπλέρεηα ην ελδηαθέξνλ καο ζηνλ πξψην 

γξακκαηηζκφ ηνπ παηδηνχ, ζχκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή θπξηαξρνχζα αληίιεςε, νη 

ζρεηηθέο κε ηνλ γξακκαηηζκφ δεμηφηεηεο πνπ νθείινπλ λα αλαπηχμνπλ ηα παηδηά 

απνθηψληαη απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο επίζεκεο δηδαζθαιίαο. πγθεθξηκέλα, 

θαηαθηψληαη κέζσ απηήο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην λεπηαγσγείν γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο 

ιεγφκελεο ζρνιηθήο εηνηκόηεηαο (Μνπδάθε, 2006: 24) θαη απηήο πνπ ιακβάλεη ρψξα 

ζηελ Α‘ Γεκνηηθνχ γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ δεμηνηήησλ γξαθήο θαη αλάγλσζεο 

(Γθνπηξνπκαλίδνπ, 2006: 195). Μάιηζηα, ζην πιαίζην απηφ, νη δεμηφηεηεο γξαθήο θαη 

αλάγλσζεο αλαγλσξίδνληαη σο απνθιεηζηηθέο ζπληζηψζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ 

(Κνλδχιε & ηειιάθεο, 2006: 159).  

Βηβιηνγξαθηθά ζπλαληψληαη πνιινί φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πξψην γξακκαηηζκφ 

(π.ρ. πξώηκνο γξακκαηηζκόο, πξώηε αλάγλσζε θαη γξαθή, αλαδπόκελνο γξακκαηηζκόο, 

θ.ά.), αλάινγα κε ην πνχ δίλεηαη θάζε θνξά έκθαζε θαη ηη αθξηβψο επηδηψθεηαη λα 

κειεηεζεί. Αξρηθά, ν φξνο πξώηε αλάγλσζε θαη γξαθή έρεη ηαπηηζηεί κε ην πξψην 

ζηάδην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζηελ Α‘ Γεκνηηθνχ, δειαδή κε ηε 
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δηδαζθαιία ησλ γξακκάησλ θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο απνθσδηθνπνίεζεο 

(Ατδίλεο, 2012: 28).  

ε αληηδηαζηνιή κε ηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε πνπ παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, 

έξρεηαη ν αλαδπόκελνο γξακκαηηζκόο, ν νπνίνο πεξηθιείεη φιε ηελ πνξεία πξνο ηελ 

θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ δηέξρεηαη ην παηδί, ε νπνία μεθηλά πνιχ πην πξηλ 

απφ ηελ επίζεκε εθπαίδεπζε (Μνπδάθε, 2006: 24). Ζ πνξεία απηή εκπεξηέρεη κία 

αξθεηά κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν, ε νπνία θαιχπηεη ηελ πξψηε παηδηθή ειηθία, δειαδή 

απφ ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ κέρξη θαη ηελ ειηθία ησλ 8 ρξφλσλ
7
 (Ατδίλεο, 2012: 27). 

Καηά ηελ πνξεία απηή, ην παηδί δψληαο ζε έλα εγγξάκκαην πεξηβάιινλ έξρεηαη ζε 

επαθή κε ηνλ γξαπηφ θψδηθα θαη αξρίδεη θαη δηακνξθψλεη ππνζέζεηο γχξσ απ‘ απηφλ 

θαη ηηο ζπκβάζεηο ηνπ (Γθνπηξνπκαλίδνπ, 2006: 195). Ο θνηλσληθφο απηφο 

ραξαθηήξαο ηνπ γξακκαηηζκνχ θάλεη θαηαλνεηφ φηη κία απζηεξή νξηνζέηεζε ηεο 

αλάπηπμήο ηνπ ζηα πιαίζηα επίζεκσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο πηζαλφλ λα πεξηνξίζεη ην 

εχξνο ησλ ηθαλνηήησλ πνπ κπνξεί λα αλαπηχμεη ην παηδί (Heath, 1980: 131).  

Μάιηζηα, ε θνηλσληθή θχζε ηνπ γξακκαηηζκνχ δηαθξίλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ζε 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα παηδηά θαηαθηνχλ ηνλ κεραληζκφ γξαθήο θαη 

αλάγλσζεο πξηλ ηελ είζνδφ ηνπο ζην Γεκνηηθφ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ν πξώηκνο γξακκαηηζκόο, ν νπνίνο είλαη κία πεξίπησζε αλαδπόκελνπ 

γξακκαηηζκνύ. Ο πξώηκνο γξακκαηηζκόο αλαθέξεηαη ζε θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ 

παξαηεξνχληαη ζρεηηθά κε ηελ πνξεία θαηάθηεζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ κεηαμχ ησλ 

παηδηψλ (Ατδίλεο, 2012: 28) θαη ζπγθεθξηκέλα αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παηδηψλ 

εθείλσλ πνπ έκαζαλ λα δηαβάδνπλ θαη λα θαηαλννχλ απηφ πνπ δηαβάδνπλ πξηλ αθφκα 

θνηηήζνπλ ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν (Σάθα, 2009: 125).  

ηε βάζε ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ, νη ζπκπεξηθνξέο ηνπ παηδηνχ πνπ 

αθνξνχλ ηνλ γξακκαηηζκφ θαη ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ πξνζρνιηθή πεξίνδν 

αλάπηπμήο ηνπ, νη νπνίεο ζεσξνχληαη ‗εηζεγεηέο‘ ηεο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ 

αλάγλσζεο θαη γξαθήο (Whitehurst & Lonigan, 1998), είλαη απνιχησο ζεκηηέο θαη 

ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο πηπρέο ηνπ ζπλερνχο ηνπ γξακκαηηζκνχ (Whitehurst & 

Lonigan, 2002: 12). Κχξηα πεγή εξεζηζκάησλ ζε απηφ ην δηάζηεκα απνηειεί ε 

νηθνγέλεηα θαη ε επξχηεξε θνηλφηεηα κέζα ζηελ νπνία δεη θαη κεγαιψλεη ην παηδί 

                                                            
7 Ζ Σάθα νξηνζεηεί απηή ηελ πεξίνδν απφ ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ κέρξη θαη ηελ είζνδφ ηνπ ζην 

Γεκνηηθφ ρνιείν (Σάθα, 2001). 
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(Whitehurst & Lonigan, 1998). χκθσλα κε ηνλ Ατδίλε (2012: 28-29), ν αλαδπόκελνο 

γξακκαηηζκόο απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ηνπ αξρηθνύ γξακκαηηζκνύ
8
, ν νπνίνο 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ γξακκαηηζκνχ 

(δεχηεξε θάζε).  

πλνιηθά, ε νξηνζέηεζε ηνπ φξνπ αλαδπόκελνο γξακκαηηζκόο, νη δεμηφηεηεο ηνπ 

νπνίνπ θαιιηεξγνχληαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ην πιαίζην επηθνηλσλίαο, έρεη λα 

θάλεη κε ηξία ζεκεία. Απηά είλαη α) ην γεγνλφο φηη ε αλάπηπμή ηνπ αθνινπζεί κία 

αλαπηπμηαθή πνξεία, β) ην φηη ε πνξεία απηή μεθηλά κε ηε γέλλεζε ελφο παηδηνχ θαη 

θηάλεη έσο ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ επίζεκε εθπαίδεπζε θαη γ) ην φηη επηθεληξψλεηαη ζηε 

κε ηππηθή κάζεζε, ε νπνία πξαγκαηψλεηαη κέζα ζην νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ (Κνλδχιε & ηειιάθεο, 2006: 164- 165). 

 

2.2. Η αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηα κνλφγισζζα παηδηά 

ην ππνθεθάιαην απηφ ε πξνζέγγηζε πνπ ζα πηνζεηήζνπκε φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε 

ηνπ γξακκαηηζκνχ είλαη ζχκθσλε κε ηηο ζεσξίεο ηνπ Vygotsky. Γηα εθείλνλ ε 

αλάπηπμε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε δηαθφξσλ ελλνηψλ γχξσ απφ ηε γιψζζα δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε κηαο, κηα γηα πάληα δειαδή ζηε δσή ηνπ παηδηνχ. Αληίζεηα, 

αθνινπζεί κία πνιχπινθε εμειηθηηθή πνξεία, θαηά ηελ νπνία ην παηδί αληηιακβάλεηαη 

ζηαδηαθά ηε ζεκαζηνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο (Vygotsky, 1993: 88).  

χκθσλα κε ηνλ Vygotsky, ε γιψζζα θαη ν γξακκαηηζκφο αλαδχνληαη κέζα απφ ην 

θνηλσληθφ πιαίζην. Οη αιιειεπηδξάζεηο κε πην έκπεηξα κέιε κέζα απφ ηα θνηλσληθά 

δίθηπα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα εζσηεξηθεχνπλ πνιηηηζκηθά εξγαιεία, 

φπσο ηε γιψζζα θαη ηνλ γξακκαηηζκφ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε πςειέο ςπρνινγηθέο 

θαη λνεηηθέο δηαδηθαζίεο (Cummins, 2001: 60). ηελ πεξίπησζε ηνπ γξακκαηηζκνχ 

πνπ κειεηάκε, νη αιιειεπηδξάζεηο απηέο επηηπγράλνληαη θπξίσο κέζα απφ ηα 

ζπκβάληα γξακκαηηζκνύ
9
, κέζα απφ ηα νπνία ηα παηδηά αξρίδνπλ λα δνκνχλ θαη λα 

θαηαζθεπάδνπλ λνήκαηα γηα ηε γιψζζα θαη ηνλ γξαπηφ θψδηθα (Bauer & Gort, 2012: 

12). Δπί ηεο νπζίαο, ινηπφλ, θαίλεηαη φηη ε αλάπηπμε ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ 

                                                            
8 Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ «αξρηθφο γξακκαηηζκφο» πξνηείλεηαη απφ ηνλ Ατδίλε (2012: 28) γηα λα πεξηγξαθεί 

ν πξψηνο γξακκαηηζκφο ησλ παηδηψλ θαη πεξηιακβάλεη ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηε γέλλεζε ηνπ 

παηδηνχ έσο ην ηέινο ηεο Β‘ Γεκνηηθνχ.  
9 χκθσλα κε ηνπο Anderson et al. (1980: 59), σο ζπκβάλ γξακκαηηζκνχ νξίδεηαη «…θάζε αθνινπζία 

δξάζεο πνπ εκπιέθεη έλα ή πεξηζζόηεξα άηνκα θαη ζηελ νπνία παίδεη θάπνην ξόιν ε παξαγσγή ή/θαη ε 

θαηαλόεζε έληππνπ πιηθνύ». 
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θαη ε θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο δελ θηλείηαη ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο (Κνλδχιε & 

ηειιάθεο, 2006: 160, Whitehurst & Lonigan, 1998), αιιά πξαγκαηψλεηαη κέζα ζε 

δηάθνξα απζεληηθά πιαίζηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθή δξάζεο (Ατδίλεο, 2012: 226) κε 

θνλζηξνπθηηβηζηηθφ ηξφπν (Gort & Bauer, 2012: 5). Τπφ απηή ηελ πξννπηηθή, ε 

αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ γίλεηαη αληηιεπηή σο κία λνεκαηνδνηνχκελε δηαδηθαζία 

πνπ είλαη ελζσκαησκέλε ζηα δηάθνξα θνηλσληθά πιαίζηα (Soltero-Gonzalez & 

Reyes, 2012: 35), θάηη πνπ θάλεη ζαθέο φηη ην λα γίλεη θαλείο εγγξάκκαηνο μεθηλά 

απφ κηθξή ειηθία, πνιχ πξηλ ηελ επίζεκε δηδαζθαιία ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο. 

Δθφζνλ έλα παηδί δεη ζε έλα πεξηβάιινλ εγγξάκκαησλ ελειίθσλ, νη νπνίνη εληζρχνπλ 

ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ γηα θαηάθηεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη ην εκπιέθνπλ ζε αλάινγεο 

δξαζηεξηφηεηεο κε βησκαηηθφ θαη παηγληψδε ηξφπν, νη δεμηφηεηεο πνπ ζπλνδεχνπλ 

ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ηνπ αλαδχνληαη ζηαδηαθά (Γθνπηξνπκαλίδνπ, 2006: 

197- 198). Ζ πξφσξε εηζαγσγή ζε βηβιία θαη ε ζπκκεηνρή ζε αιιειεπηδξάζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ γξακκαηηζκφ κε γνλείο θαίλεηαη λα είλαη πνιχ ζεκαληηθή, ψζηε λα 

πξνεηνηκαζηνχλ ηα παηδηά γηα ηε δηδαζθαιία ζε επίπεδν ζρνιείνπ (Leseman & de 

Jong, 1998: 294).  

Αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζε κία γιψζζα, νη Gough, Juel θαη 

Griffith (1992, ζην Geva & Wade-Woolley, 1998: 85) ππνζηήξημαλ φηη ην παηδί 

αξρηθά αλαγλσξίδεη ιέμεηο κέζα απφ κία δηαδηθαζία επηιεθηηθήο νπηηθήο ζχλδεζεο, 

πξνηνχ πεξάζνπλ ζην ζηάδην ηεο απνθξππηνγξάθεζεο, δειαδή ηεο αλαγλψξηζεο ηεο 

ιέμεο. Δπίζεο, ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο θαηάθηεζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ, νη καζεηέο 

δνκνχλ πάλσ ζηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ πξνθνξηθή γιψζζα 

(Verhoeven & Aarts, 1998: 112). Σα παξαπάλσ, φκσο, δε ζεκαίλνπλ φηη φινη 

αλαπηχζζνπλ ηνλ γξακκαηηζκφ κε ηνλ ίδην ηξφπν. Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, ν δξφκνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ δελ είλαη 

θνηλφο γηα φινπο. Οη δηαθνξέο θαη νη απνθιίζεηο πνπ παξαηεξνχληαη, νθείινληαη ζηνλ 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηνπο ζε δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ ηα παηδηά ζην 

νηθνγελεηαθφ ηνπο θπξίσο πεξηβάιινλ (Ατδίλεο, 2012: 226). ε θάζε πεξίπησζε, γηα 

λα είλαη εθηθηή ε αμηνιφγεζε ησλ εκπεηξηψλ απηψλ, θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηα νπνία ηνλ απνηεινχλ. 

χκθσλα κε ηνπο Whitehurst θαη Lonigan, σο ζπζηαηηθά ηνπ αλαδπφκελνπ 

γξακκαηηζκνχ πξνηείλνληαη ε θαηάθηεζε θσλνινγηθψλ δεμηνηήησλ (phonological 



25 
 

processing skills), νη αλαδπφκελεο πξαθηηθέο γξαθήο (emergent writing), ε 

θαηάθηεζε δεμηνηήησλ πξνθνξηθνχ ιφγνπ (oral language skills) θαη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηηο γξαπηέο αλαπαξαζηάζεηο (print 

principles) (Whitehurst & Lonigan 2002: 14-19).  

Αλαθνξηθά κε ηηο θσλνινγηθέο δεμηφηεηεο, απηέο απνηεινχλ «ηηο δεμηόηεηεο 

αλαγλώξηζεο θαη ρεηξηζκνύ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ, όπσο είλαη ε 

ζπιιαβή θαη ην θώλεκα» (Μνπδάθε, 2006: 29). Σα παηδηά, ινηπφλ, κέζα απφ ηε 

δηαπξαγκάηεπζή ηνπο κε έλα γισζζηθφ ζχζηεκα θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ βηψζεη 

ζε ζρέζε κ‘ απηφ, θαηαθηνχλ θάπνηα ηκήκαηα ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, ε 

νπνία  πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε πηπρή ηεο κεηαγισζζηθήο επίγλσζεο, αληαλαθιά 

ραξαθηεξηζηηθά γχξσ απφ ηε γιψζζα, ην γξαπηφ ζχζηεκα θαη ηε δηδαζθαιία 

(Bialystok, 2006: 589). Απηφ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη θαη ην γεγνλφο φηη 

αλεπηπγκέλεο θσλνινγηθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο γηα λα θαηαθηεζνχλ ρξεηάδνληαη ηελ 

χπαξμε ζπζηεκαηηθήο ππνζηήξημεο, ζπλδένληαη κε πςειφ επίπεδν αλαγλσζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ (Μνπδάθε, 2006: 29, 33). Μάιηζηα, ππνζηεξίδεηαη φηη ε ζρέζε κεηαμχ 

ησλ αλεπηπγκέλσλ θσλνινγηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο αλάγλσζεο είλαη ακθίδξνκε 

(Geva & Wade-Woolley, 1998: 93). 

πλερίδνληαο κε ηηο αλαδπφκελεο πξαθηηθέο γξαθήο, απηέο πεξηιακβάλνπλ 

ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ ζπρλά παξαηεξνχληαη απφ 

ελήιηθεο, φπσο γηα παξάδεηγκα θαηαζηάζεηο φπνπ έλα λήπην πξνζπνηείηαη φηη γξάθεη 

απνηππψλνληαο ζην ραξηί αθαηαλφεηα ζχκβνια θαη έπεηηα δεηά απφ έλαλ ελήιηθα λα 

δηαβάζεη ηη έγξαςε. Μία ηέηνηα ζπκπεξηθνξά θαηαδεηθλχεη φηη ην παηδί απηφ γλσξίδεη 

φηη ηα γξαπηά ζχκβνια έρνπλ λφεκα, απιψο δελ μέξεη αθφκα πψο λα ηα απνηππψζεη 

νξζά (Whitehurst & Lonigan, 2002: 17).  

Αθφκα, ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ θαηάθηεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ σο ζπζηαηηθνχ 

ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ, νη ζπδεηήζεηο ζην ζπίηη θαη ε ελαζρφιεζε κε 

εξεζίζκαηα γξαπηνχ ιφγνπ κέζα απφ βηβιία ζε λεπηαθή ειηθία, απνηειεί 

πξνβιεπηηθφ παξάγνληα γηα ην επίπεδν ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ θαη εηδηθά γηα ηελ 

θαηαλφεζε θεηκέλνπ ησλ παηδηψλ θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο φζνλ αθνξά ηελ 

αλαδηήγεζε θεηκέλνπ (Leseman et al., 2007). Παξάιιεια, ζθφπηκν θξίλεηαη λα 

αλαθεξζεί φηη ε αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, γηα ηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο, 

ζπλδέεηαη θαη κε ηελ πξψηε ζπληζηψζα ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ πνπ 
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ζπδεηήζεθε, ηελ αλάπηπμε δειαδή ησλ θσλνινγηθψλ δεμηνηήησλ. Πην αλαιπηηθά, 

απηή ε ζχλδεζε έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη θαηά ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ 

ηνπο, ηα παηδηά είλαη πην απνδνηηθφ λα απνζεθεχνπλ ζηαδηαθά φρη νιφθιεξεο ηηο 

ιέμεηο αιιά ηκήκαηα απηψλ. Έηζη, δηαηππψλεηαη ε ππφζεζε φηη αθεηεξία ηεο 

θσλνινγηθήο επίγλσζεο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ (Μνπδάθε, 2006: 28). 

Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ θαηάθηεζε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ σο κέξνο ηνπ αλαδπφκελνπ 

γξακκαηηζκνχ ζηα παηδηά, ζεσξείηαη φηη ρξεηάδεηαη λα παξέρεηαη πνηθηιία 

δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο ζα ηνπο δίλνπλ δπλαηφηεηεο λα ελεξγνπνηνχλ γλσζηηθέο 

δηαδηθαζίεο (Cullatta et al., 2005: 570). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Leseman 

θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ απνθάιπςαλ φηη ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε ρακειή 

ηθαλφηεηα εξγαδφκελεο κλήκεο θαη πεξηνξηζκέλα γισζζηθά εξεζίζκαηα ζην ζπίηη 

βξίζθνληαλ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε σο πξνο ηελ επίδνζε ζε γισζζηθέο δνθηκαζίεο θαη 

ζπλεπψο, ζεσξνχληαλ σο πηζαλά λα βηψζνπλ ζρνιηθή απνηπρία (Leseman et al., 

2007: 352). 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ επίγλσζε ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ γξαπηνχ θψδηθα, ζθφπηκν 

θξίλεηαη αξρηθά λα νξίζνπκε ηελ έλλνηα «επίγλσζε ηνπ γξαπηνχ». Με ηνλ φξν απηφ 

αλαθεξφκαζηε «ζηελ επίγλσζε ησλ κνξθώλ (ζπκβάζεηο) θαη ιεηηνπξγηώλ (ζθνπνί θαη 

ρξήζεηο) ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ. Απηή αλαπηύζζεηαη πξννδεπηηθά από ηελ αληίιεςε όηη ν 

γξαπηόο ιόγνο αληηπξνζσπεύεη κόλν νπζηαζηηθά ζηελ αληίιεςε όηη ππάξρεη γξακκηθή 

ζύλδεζε κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνθνξηθνύ θαη ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ» (Μνπδάθε, 

2006: 30). Γηα λα αλαπηχμνπλ ηδέεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ ηα γξαπηά 

ζπζηήκαηα, ηα παηδηά θάλνπλ ρξήζε ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ εκπεηξηψλ ηνπο ζρεηηθά 

κε ηελ εθκάζεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ έρνπλ ιάβεη κέζα απφ δηάθνξα 

πεξηβάιινληα, φπσο ην ζπίηη θαη ηελ θνηλφηεηα ζηελ νπνία δνπλ (Kenner et al., 2004: 

124). Μάιηζηα, ε ζεκαζία ησλ ζπλδηαιιαγψλ ηνπ κηθξνχ παηδηνχ κε ηα 

πεξηβάιινληα γξακκαηηζκνχ θαη ν ξφινο ησλ εκπεηξηψλ πνπ απνθηνχλ ζ‘  απηά θαηά 

ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, θαίλνληαη απφ ην γεγνλφο φηη ε δφκεζε ηδεψλ ζρεηηθά κε 

ηνπο θαλφλεο ησλ γξαπηψλ ζπζηεκάησλ κε ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή ιακβάλνπλ 

ρψξα πξηλ ην παηδί θαηαθηήζεη εθηεηακέλε γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη επαξθέο ιεμηιφγην, ψζηε λα εθθξάζεη ιεθηηθά ηνπο θαλφλεο απηνχο (Kenner et al., 

2004: 138-139). Παξάιιεια, ε ζεκαληηθφηεηα ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ ελφο παηδηνχ πξνζρνιηθήο ειηθίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ηνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ην φηη, ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν βαζκφ, ηα κηθξά 
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παηδηά θαηαθηνχλ ηε γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο απζφξκεηα κέζα απφ 

θνλζηξνπθηηβηζηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ην πεξηβάιινλ ηνπο, δίρσο ηε ξεηή θαη 

ζθφπηκε παξέκβαζε ηνπ δαζθάινπ ή ηνπ γνλέα. Πέξα απ‘ απηφ, φκσο, ε θαηάθηεζε 

ηεο απνπιαηζησκέλεο θαη πνιηηηζκηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο γλψζεο ρξεηάδεηαη ηελ 

χπαξμε θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ (Leseman & de Jong, 1998: 298). Γηα λα 

ιάβνπλ ρψξα ηέηνηεο δηαδηθαζίεο, πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ θάπνηα δπλαηφηεηα 

γηα αιιειεπίδξαζε κε γξακκαηηζκφ νπνηνπδήπνηε είδνπο θαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

(Leseman & de Jong, 1998: 298, Purcell- Gates, 1996).  

πλερίδνληαο ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ θαηαζθεπή ηεο 

γλψζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ, θαίλεηαη λα απαηηείηαη ζπλεξγαζία θαη 

νκνθσλία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 

έλα επηθνηλσληαθφ πιαίζην (π.ρ. φηαλ δηαβάδεηαη έλα βηβιίν). Μία βαζηθή 

πξνυπφζεζε είλαη λα θαηαιαβαίλεη θαη λα δέρεηαη ην παηδί ηνλ ξφιν πνπ ππεξεηεί ζε 

θάζε δξάζε γξακκαηηζκνχ, λα είλαη εμνηθεησκέλν κ‘ απηφλ θαη λα ζέιεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (Leseman & de Jong, 1998: 

299). Πέξα φκσο απφ ηε δηδαζθαιία θαη ηε ζπλεξγαζία, νη απφ θνηλνχ 

θνλζηνπθηηβηζηηθέο αιιειεπηδξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ηεο 

γιψζζαο, φπσο απηέο πνπ ζπδεηήζεθαλ παξαπάλσ, νθείινπλ λα έρνπλ κία 

ζπλαηζζεκαηηθή πηπρή, φζνλ αθνξά ηνλ θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθφ δεζκφ κεηαμχ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία πνπ δεκηνπξγνχλ καδί 

(Leseman & de Jong, 1998: 299). Παξάιιεια, θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ, ηα παηδηά θαηαθηνχλ πξψηα ηε δηαδηθαζηηθή γλψζε θαη θαηαλφεζε 

γχξσ απφ ηνλ γξακκαηηζκφ, δειαδή ην «πψο γίλεηαη ηη». Πην αλαιπηηθά, γηα ηα παηδηά 

ππάξρεη κία πηεζηηθή αλάγθε λα εξκελεχζνπλ ην «πώο», ην «πόηε» θαη ην «ηη» 

θάλνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε δηαθνξεηηθά είδε 

θεηκέλσλ κε ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή. Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή 

ηνπ λεπίνπ ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ γξακκαηηζκφ 

πεγάδεη κέζα απφ ηηο εζσηεξηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ θαη είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή 

γη‘ απηφ (Ατδίλεο, 2012: 229). Μάιηζηα, απηνχ ηνπ είδνπο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

θαηαλφεζε δηάθνξσλ πηπρψλ ηνπ γξακκαηηζκνχ είλαη θνηλέο αλαμαξηήησο ηνπ 

ζπζηήκαηνο γξαθήο. Με άιια ιφγηα, κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο ηα παηδηά 

πξνζπαζνχλ λα μεθαζαξίζνπλ ηε «θηινζνθία ηεο γιψζζαο» θαη λα θαηαιάβνπλ ηηο 
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ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα ζηνηρεία ηεο γιψζζαο απηήο (Robertson, 2006: 

57).  

Καηά ηε θνίηεζή ηνπο ζην λεπηαγσγείν ηα παηδηά ζπλεηδεηνπνηνχλ ηνλ 

επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα ηεο γξαπηήο γιψζζαο (Γθνπηξνπκαλίδνπ, 2006: 199) θαη 

θαηαθηνχλ γλψζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα δηάθνξα θεηκεληθά είδε, ηελ 

θαηεχζπλζε θαη θνξά ηνπ θεηκέλνπ, ηε ρξήζε θεθαιαίσλ θαη πεδψλ γξακκάησλ, ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο ησλ ιέμεσλ θαη ελφο θεηκέλνπ ζπλνιηθά, θαζψο θαη ησλ 

λνεκάησλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ (Υαηδεζαββίδεο, 2003). Δπίζεο, 

ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ηα λήπηα έρνπλ θαηαθηήζεη ζεκαληηθά ηκήκαηα ηεο 

θσλνινγηθήο, ζπληαθηηθήο, ζεκαζηνινγηθήο θαη πξαγκαηνινγηθήο δνκήο ηεο 

γιψζζαο θαη είλαη ζε ζέζε λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν 

(Σδνπξηάδνπ & Μαξθνβίηεο, 1991).  

Κιείλνληαο, ζε φ,ηη αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ αιιά θαη 

ηνπ γξακκαηηζκνχ γεληθφηεξα, δε ζα πξέπεη λα ιεζκνλείηαη φηη ε εθκάζεζε θαη ε 

αλάπηπμε σο δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα πξαγκαησζνχλ, εθφζνλ βξίζθνληαη κέζα ζηε 

δψλε επηθείκελεο αλάπηπμεο
10

 ηνπ καζεηή, θάηη πνπ ηζρχεη θαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηεο γλψζεο πνπ αθνξά ην γισζζηθφ ζχζηεκα (Leseman & de Jong, 1998: 298).  

Κάηη ηέηνην θαίλεηαη λα είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ θαη φηαλ κηιάκε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζε δχν γιψζζεο (Cummins, 2001: 194-195). πλεπψο, ε 

αλαγλψξηζε ησλ γισζζηθψλ αλαγθψλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ δίγισζζνπ παηδηνχ είλαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, ψζηε λα πινπνηεζεί ζσζηά ε αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζε 

θαζεκία απφ ηηο γιψζζεο ηνπ θαη λα επηηεπρζεί, ηειηθά, ε αλάπηπμε ηνπ 

δηγξακκαηηζκνύ ηνπ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. ην παξαθάησ ππνθεθάιαην ζα 

αζρνιεζνχκε εθηελέζηεξα κε ηνλ φξν απηφλ (δηγξακκαηηζκόο). πγθεθξηκέλα, ζα 

επηρεηξήζνπκε ηελ απνζαθήληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, ηελ παξάζεζε θαη ηνλ 

ζρνιηαζκφ κηαο ζχγρξνλεο ζεσξίαο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ζπδεηήζνπκε δεηήκαηα 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αλάπηπμή ηνπ. 

 

                                                            
10 Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξαπάλσ αξρή αθνξά ηελ εηνηκφηεηα ελφο καζεηή γηα ηελ επηηέιεζε κηαο 

εξγαζίαο πνπ έρεη δνζεί, απηφ πνπ ν Vygotsky πεξηέγξαςε σο «δψλε επηθείκελεο αλάπηπμεο», δειαδή 

ην ζεκείν ηεο απαηηνχκελεο θπξηφηεηαο/θπξηαξρίαο (masterity), φπνπ έλα παηδί δε κπνξεί 

απνηειεζκαηηθά λα ιεηηνπξγήζεη κφλν ηνπ, αιιά κπνξεί λα επηηχρεη κε «ζθαισζηέο» ή ππνζηήξημε 

(Tomlinson et al., 2003).   
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2.3. Γηγξακκαηηζκφο 

Ο γξακκαηηζκφο ηφζν ζην ηνπηθφ, φζν θαη ζην δηεζλέο πιαίζην ζεσξείηαη σο 

δπλακηθφο θαη πνιπκνξθηθφο. Καζψο ε ζθέςε καο πάλσ ζ‘ απηφ ην δήηεκα 

αλαπηχζζεηαη, ιακβάλεη ρψξα, φπσο είδακε, κία κεηαβνιή απφ ηνλ «γξακκαηηζκφ» 

ζηνπο «πνιπγξακκαηηζκνχο»∙ (Υαηδεζαββίδεο, 2003), κία επξχηεξε αληίιεςε πνπ κε 

άιια ιφγηα «αγθαιηάδεη» ηελ πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή πνηθηινκνξθία, φπσο επίζεο 

θαη ηνπο πνιπδηάζηαηνπο δηαχινπο επηθνηλσλίαο, νη νπνίνη πξνέθπςαλ απφ ηελ 

ηερλνινγία (Edwards, 2009: 61).  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ην πνιππνιηηηζκηθφ ζηνηρείν θπξηαξρεί φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ζηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο θαη πνιιέο νηθνγέλεηεο ιφγσ ελφο ηζηνξηθνχ 

κεηαλάζηεπζεο, ελφο κεηθηνχ γάκνπ ή εμαηηίαο άιισλ ζπλζεθψλ, πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα δηακνξθσζεί έλα δηγισζζηθφ πξνθίι ζηα παηδηά ηνπο. ηελ 

πεξίπησζε απηή κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ «δηγξακκαηηζκνχ», κηαο 

έλλνηαο πνπ κεηξά ιίγα ρξφληα δσήο θαη βξίζθεηαη ζε αληηζηνηρία κε ηελ αλάπηπμε 

ηνπ γξακκαηηζκνχ, ν νπνίνο αθνξά θπξίσο κνλφγισζζνπο πιεζπζκνχο παηδηψλ.  

O δηγξακκαηηζκφο είλαη έλα ζχλζεην θαηλφκελν κε πνιιέο δηαζηάζεηο. Ζ ηαπηφρξνλε 

επαθή ησλ δίγισζζσλ κε δχν εγγξάκκαηνπο θφζκνπο ζπλνδεχεηαη απφ κία πνηθηιία 

εκπεηξηψλ θαη πξαθηηθψλ δηγξακκαηηζκνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε λνεκαηνδνηνχκελσλ 

ζθνπψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ν δηγξακκαηηζκφο πξέπεη λα γίλεηαη θαηαλνεηφο σο κία 

κνξθή γξακκαηηζκνχ πνπ είλαη δηαθξηηή απφ ηηο εκπεηξίεο θαη δηαδηθαζίεο 

γξακκαηηζκνχ ησλ κνλφγισζζσλ. Παξά ηα ζπλερψο απμαλφκελα δη/πνιχγισζζα 

πεξηβάιινληα ζηελ θνηλσλία, ε ειιηπήο έξεπλα γχξσ απφ ζέκαηα γξακκαηηζκνχ ζε 

απηά ηα πεξηβάιινληα έρεη νδεγήζεη ζε έιιεηςε γλψζεο απφ πιεπξάο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηα αλαπηπμηαθά κνλνπάηηα ηεο δηγισζζίαο θαη ηνπ 

δηγξακκαηηζκνχ. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ηε 

δηαρείξηζε θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηνπο 

αλαδπφκελα δίγισζζνπο καζεηέο (Gort & Bauer, 2012: 1, 2).  

Αλαθνξηθά κε ηελ απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο δηγξακκαηηζκόο, ζχκθσλα κε ηελ 

Dworin (2003: 171), «ν δηγξακκαηηζκόο απνηειεί έλαλ όξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πεξηγξάςεη ηηο ηθαλόηεηεο γξακκαηηζκνύ ησλ παηδηώλ ζε δύν γιώζζεο, ζε νπνηνδήπνηε 

βαζκό, νη νπνίεο αλαπηύρζεθαλ είηε ηαπηόρξνλα, είηε δηαδνρηθά». Παξάιιεια, ε 

Reyes (2006: 269) ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν αλαδπόκελνο δηγξακκαηηζκόο ζε αληηζηνηρία 
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ηνπ φξνπ αλαδπόκελα δίγισζζνο, γηα λα αλαθεξζεί «ζηε ζπλερηδόκελε, δπλακηθή 

αλάπηπμε ελλνηώλ θαη εμεηδηθεπκέλα ζηελ ηθαλόηεηα ζθέςεο, αθξόαζεο, νκηιίαο, 

αλάγλσζεο θαη γξαθήο ζε δύν γιώζζεο». Ζ Hornberger απφ ηελ άιιε (νχζα κία απφ 

ηηο πξψηεο εξεπλήηξηεο πνπ αζρνιήζεθαλ ζπζηεκαηηθά κε ηνλ δηγξακκαηηζκφ), 

αλαθέξεη πσο είλαη «θαζεκία θαη όιεο νη πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ε επηθνηλσλία 

πξαγκαηώλεηαη ζε δύν (ή πεξηζζόηεξεο) γιώζζεο κέζα ή γύξσ από ηε γξαθή» 

(Hornberger, 2004: 156). 

Παξάιιεια, ζην πιαίζην κειέηεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ δη/ πνιπγξακκαηηζκνχ, ε ίδηα 

αλαπηχζζεη ην κνληέιν ησλ «ζπλερώλ ηνπ δηγξακκαηηζκνύ», ζχκθσλα κε ην νπνίν 

ππνζηεξίδεηαη φηη ν δηγξακκαηηζκφο πινπνηείηαη πάλσ ζε λνεξά ζπλερή πνπ αθνξνχλ 

ηέζζεξηο δηαζηάζεηο∙ ηε δηάζηαζε ηνπ πιαηζίνπ ηνπ δηγξακκαηηζκνχ, ηεο αλάπηπμεο 

ηνπ δηγξακκαηηζκνχ, ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ ιακβάλεη ν δηγξακκαηηζκφο, θαζψο θαη 

ησλ κέζσλ κεηάδνζεο ηνπ δηγξακκαηηζκνχ (βι. ζρήκα 1). 
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Όπσο παξαηεξείηαη απφ ηελ παξαπάλσ εηθφλα, σο πξνο ηελ πξψηε δηάζηαζε, απηή 

ηνπ πιαηζίνπ, ν δηγξακκαηηζκφο κπνξεί λα θηλείηαη απφ έλα κηθξνεπίπεδν (π.ρ. 

νηθνγέλεηα, ζρνιείν) έσο έλα καθξνεπίπεδν (π.ρ. θξάηνο), ελψ παξάιιεια κπνξεί λα 

ιακβάλεη ρψξα κέζα ζε πξνθνξηθά έσο θαη γξαπηά πιαίζηα. Αθφκα, ηα πιαίζηα ζηα 

νπνία πξαγκαηψλεηαη ν δηγξακκαηηζκφο κπνξεί λα πνηθίινπλ απφ δίγισζζα έσο θαη 

κνλφγισζζα.  

ρήκα 1: Σα ζπλερή ηνπ δηγξακκαηηζκνχ 

Πεγή: Hornberger (2002:39) κε επεμεξγαζία θαη απφδνζε ζηα ειιεληθά απφ ηελ εξεπλήηξηα 
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Αλαθνξηθά κε ηε δηάζηαζε αλάπηπμε ηνπ δηγξακκαηηζκνύ, ν γξακκαηηζκφο κπνξεί λα 

αλαπηχζζεηαη ζηε βάζε θαηάθηεζεο πξνζιεπηηθψλ έσο θαη παξαγσγηθψλ 

δεμηνηήησλ, κέζα απφ πξνθνξηθά έσο θαη γξαπηά θεηκεληθά είδε. Δπίζεο, ην 

ηειεπηαίν ζπλερέο πνπ αθνξά ηε δηάζηαζε  αλάπηπμε ηνπ δηγξακκαηηζκνύ κπνξεί λα 

εθηείλεηαη απφ ηε Γ1 (πξψηε θαηά ζεηξά γιψζζα πνπ θαηαθηά θάπνηνο) σο ηε Γ2 

(δεχηεξε θαηά ζεηξά γιψζζα πνπ θαηαθηά θάπνηνο δίγισζζνο).  

Δπίζεο, ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηε δηάζηαζε πεξηερόκελν ηνπ δηγξακκαηηζκνύ, απηφ 

κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην αλ κία γιψζζα είλαη κεηνλνηηθή ή θπξίαξρε 

ζε κία δεδνκέλε θνηλσλία. Δπηπξφζζεηα, ν δηγξακκαηηζκφο κπνξεί λα πνηθίιεη 

ιακβάλνληαο πεξηερφκελν, ην νπνίν κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ιφγην έσο θαη 

ιατθφ/ θαζνκηινχκελν. Σέινο, ην πεξηερφκελν ηνπ δηγξακκαηηζκνχ κπνξεί λα αθνξά 

απνπιαηζησκέλα έσο θαη πιαηζησκέλα γισζζηθά θείκελα. 

Κιείλνληαο, ζρεηηθά κε ηε δηάζηαζε κέζα κεηάδνζεο, ηα ζπλερή ηνπ δηγξακκαηηζκνχ 

είλαη επίζεο ηξία. Σν πξψην ζπλερέο εθηείλεηαη απφ ηελ ηαπηφρξνλε έσο ηε δηαδνρηθή 

έθζεζε ζε πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ ζε δχν γιψζζεο. Σν δεχηεξν ζπλερέο έρεη λα 

θάλεη κε ηηο δνκέο ησλ γισζζψλ, νη νπνίεο κπνξεί κεηαμχ ηνπο λα είλαη απφ εληειψο 

αλφκνηεο κέρξη θαη παξφκνηεο, ελψ ην ηξίην ζπλερέο αθνξά ζπζηήκαηα γξαθήο, ηα 

νπνία κπνξεί κεηαμχ ηνπο λα ραξαθηεξίδνληαη απφ απνθιίλνληα έσο θαη ζπγθιίλνληα 

(Hornberger, 2002: 36). 

Δπίζεο, ε Hornberger ζεκεηψλεη φηη ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ζηηο πξαθηηθέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ γξακκαηηζκφ παξαδνζηαθά ππάξρεη ε ηάζε γηα κία 

ιαλζάλνπζα ππεξνρή ηνπ ελφο έλαληη ηνπ άιινπ άθξνπ ηνπ θάζε ζπλερνχο 

(Hornberger, 2002: 37) (βι. ζρήκα 1), ην νπνίν ζπλήζσο θαηαιακβάλεη κία θπξίαξρε 

θαη εγεκνληθή ζέζε ζην θνηλσληθφ πξνζθήλην (π.ρ. ε αλάπηπμε ηνπ γξαπηνχ έλαληη 

ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ). Με ηελ επηζήκαλζε απηή, ε εηζεγήηξηα ηνπ κνληέινπ 

επηδηψθεη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ εδξαίσζε κίαο ηζνξξνπίαο έλαληη ζηηο επηθξαηνχζεο 

εμνπζηαζηηθέο ηάζεηο πνπ έρνπλ παγησζεί κεηαμχ γιψζζαο θαη γξακκαηηζκνχ. Κάηη 

ηέηνην, βέβαηα, κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν φηαλ βξεζνχλ ηξφπνη ψζηε λα ππάξρνπλ 

πνιιέο γιψζζεο θαη λα αλαπηχζζεηαη ν γξακκαηηζκφο ζ‘ απηέο κέζα ζην ζπίηη, ζηελ 

ηάμε, ζηελ θνηλφηεηα θαη ζηελ θνηλσλία (Hornberger, 2002: 42).  

Απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ κνληέινπ ησλ «ζπλερψλ ηνπ γξακκαηηζκνχ» πνπ 

πξνεγήζεθε, είλαη εκθαλέο φηη ε αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ πξαγκαηψλεηαη κέζα 
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ζε πνηθηιία θνηλσληθψλ πεξηβαιιφλησλ, κε ηα νπνία έξρεηαη ζε επαθή ην παηδί. 

Μέζσ απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ πεγψλ γξακκαηηζκνχ, ηα παηδηά βξίζθνληαη ζηε 

δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο θαηάιιειεο γισζζηθήο θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο 

γλψζεο, θαηαλφεζεο θαη κίμεο φισλ απηψλ ησλ πεγψλ, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ην 

λέν ζψκα γλψζεο. Οη γλψζεηο, επνκέλσο, πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ ηνλ ζπγθξηηηθφ 

απηφλ γξακκαηηζκφ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο θνηλσληθέο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ. 

Αμηνζεκείσην κάιηζηα είλαη φηη, αληί λα ληψζνπλ ζχγρπζε απφ ηηο δηαθνξέο πνπ 

εληνπίδνπλ απφ ηελ επαθή ηνπο κε δηαθνξεηηθά γισζζηθά ζπζηήκαηα θαη 

δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο γξακκαηηζκνχ, ηα παηδηά θαίλεηαη λα σζνχληαη ζην λα ηηο 

αλαιχνπλ πεξηζζφηεξν (Robertson, 2006: 56).  

Γεληθφηεξα, ηα παηδηά ζε εζληθά δηαθνξνπνηεκέλα πεξηβάιινληα παίδνπλ ελεξγφ 

ξφιν ζηε κεζνιάβεζε θαη δηαπξαγκάηεπζε ησλ γισζζψλ θαη ησλ πνιηηηζκψλ 

(Gregory, 1998). Μέζα απ‘ απηήλ ηε δηαπξαγκάηεπζε, ε νπνία πινπνηείηαη απφ ηηο 

δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο πνπ ζπλερψο απνθηνχλ ηα παηδηά κέζα ζηα δηάθνξα 

πεξηβάιινληα κε ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή, γξήγνξα θαηαλννχλ ηη ζπληζηά 

«ζσζηή» γλψζε γηα ην θάζε γισζζηθφ ζχζηεκα θαη γισζζηθφ πεξηβάιινλ 

(Robertson, 2006: 44). πλεπψο, ηα παηδηά λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ απφ πνιχ λσξίο φηη 

νη γξακκαηηζκνί δελ είλαη θάηη άιιν παξά ζπζηήκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε ρεηξηζκφ θαη 

αλαζεψξεζε.  

 

 

2.4. Η αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζε δχν γιψζζεο 

Γεγνλφο είλαη φηη ιίγε έξεπλα έρεη γίλεη γηα ηε δηγισζζηθή θαηάθηεζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ δηγξακκαηηζκνχ ζηα παηδηά (Bauer & Gort, 2012: 12), ηδηαίηεξα ζ‘ 

απηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο (Soltero-Gonzalez & Reyes, 2012: 37). Δπίζεο, πνιχ 

ιίγε έξεπλα έρεη δηεμαρζεί ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ην επίπεδν ηεο 

θσλνινγηθήο επίγλσζεο παηδηψλ πνπ δελ έρνπλ θαηαθηήζεη ηνλ κεραληζκφ ηεο 

αλάγλσζεο, ην νπνίν έρεη αμηνινγεζεί ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα ησλ παηδηψλ, κπνξεί 

λα κεηαθεξζεί θαη λα πξνβιέςεη ηελ αλάπηπμε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ζηελ 

θπξίαξρε γιψζζα ησλ παηδηψλ απηψλ (Durgunoğlu, Nagy & Hancin, 1993). Μέρξη 

ηψξα, ζε γεληθέο γξακκέο, νη ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ αλαδπφκελν γξακκαηηζκφ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ αλάπηπμε ηεο πξψηεο –θαη κνλαδηθήο- 
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γιψζζαο, ρσξίο λα πεξηιακβάλνπλ δηγισζζηθέο εκπεηξίεο. Κάηη ηέηνην, ζπρλά δίλεη 

ηελ εληχπσζε, ηφζν ζηνπο γνλείο, φζν θαη ζηνπο δαζθάινπο, φηη φηαλ ηα παηδηά 

καζαίλνπλ λα δηαβάδνπλ, απηφ ην θάλνπλ κφλν ζε κία γιψζζα. Μάιηζηα, φηαλ άιιεο 

γιψζζεο έξρνληαη ζην πξνζθήλην ηεο ζεσξεηηθήο απηήο ζπδήηεζεο, ε δηαδηθαζία 

θαηάθηεζεο ηεο αλάγλσζεο ζπλήζσο εθηηκάηαη φηη πξαγκαηψλεηαη κφλν γηα ηελ 

θπξίαξρε γιψζζα κέζα ζε κία δεδνκέλε θνηλσλία θαη φρη γηα ηελ πξψηε γιψζζα κε 

ηελ νπνία έξρεηαη ζε επαθή ην παηδί (Robertson, 2007: 44). ηελ απνπζία, ινηπφλ, 

κηαο ζεσξίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζε κία δεχηεξε γιψζζα, ππάξρεη 

ζπρλά ε ηάζε λα βαζηδφκαζηε ζε ζεσξεηηθά πιαίζηα γηα ηελ αλάπηπμε γξακκαηηζκνχ 

ζε κία πξψηε γιψζζα, εηθάδνληαο φηη ε αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζε κία Γ2 

πεξηιακβάλεη ηαπηφζεκεο ή παξφκνηεο δηαδηθαζίεο (Carr & Levy, 1990, ζην Geva & 

Wade-Woolley, 1998: 86).  

Αληηζέησο, φκσο, ε θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ κηαο δεχηεξεο γιψζζαο απνηειεί 

έλα απζχπαξθην πεδίν (Robertson, 2007: 45). Παξάιιεια, ε ινγηθή ηεο ηαχηηζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο δηγξακκαηηζκνχ γηα ηνπο δίγισζζνπο κε εθείλε ηνπ γξακκαηηζκνχ γηα 

ηνπο κνλφγισζζνπο είλαη εμαηξεηηθά απινπζηεπηηθή θαη αλαηξείηαη απηφκαηα, αλ 

ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ ην γεγνλφο φηη ε ίδηα ε δηαδηθαζία γξακκαηηζκνχ γηα ηνπο 

κνλφγισζζνπο αθνινπζεί θαη πξαγκαηψλεηαη κέζσ πνιιψλ «κνλνπαηηψλ» γηα ηνλ 

θαζέλα. Πφζσ κάιινλ ε αλάπηπμε ηνπ δηγξακκαηηζκνχ, ε νπνία φπσο θάλεθε απφ ηε 

ζεσξία ηεο Hornberger (2002) πνπ παξνπζηάζηεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, 

εμειίζζεηαη κέζα ζε πνιιά ζπλερή, θαζέλα απφ ηα νπνία αθνξά κία δηαθνξεηηθή 

ζπληζηψζα. Γηα παξάδεηγκα, δνκηθέο δηαθνξέο ή νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ γισζζψλ, 

φπσο ην νξζνγξαθηθφ ζχζηεκα θαη ε κνξθνζπληαθηηθή ζπλζεηφηεηα, επεξεάδνπλ ελ 

κέξεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ε εθκάζεζε ηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο ζα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κεηαθνξά γλψζεσλ απφ γιψζζα ζε γιψζζα (Gort & Bauer, 

2012: 4, Geva & Wade- Woolley, 1998: 86). Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ηα δίγισζζα παηδηά 

βξίζθνληαη ζε κία δηαξθή αλαδφκεζε ησλ ελλνηνινγηθψλ γλψζεψλ ηνπο, νη νπνίεο 

βαζίδνληαη θαη επεξεάδνληαη απφ ηε θχζε ησλ δχν ηνπο γισζζψλ (Bauer & Gort, 

2012: 186). Δπίζεο, ν βαζκφο επάξθεηαο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ζε κία γιψζζα ησλ 

παηδηψλ κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο πνπ απηά εθηεινχλ θαη 

άιιεο φρη (Geva & Wade- Woolley, 1998: 86). Σέινο, ην καζεζηαθφ πιαίζην θαη νη 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη εθεί είλαη άιινη παξάγνληεο πνπ πξνζηίζεληαη ζηε 

ζπλζεηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηνπ δηγξακκαηηζκνχ. Αλ θαη, φπσο θάλεθε, 
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ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηα «κνλνπάηηα» αλάπηπμεο ηνπ δηγξακκαηηζκνχ, 

ζίγνπξν είλαη φηη έλα αζθαιέο θαη απνηειεζκαηηθφ «κνλνπάηη» πξνο ηελ επηηπρή 

αλάπηπμε απηνχ απνηειεί ε ζπλέρηζε ηεο αλάπηπμεο ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο ζε 

πςειά επίπεδα θαη ε κε εγθαηάιεηςή ηεο πξηλ αλαπηπρζεί πιήξσο (Gort & Bauer, 

2012: 3- 4). 

Παξφι‘ απηά, εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκέλσλ γλψζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

εξεπλεηηθφ πεδίν πνπ εμεηάδνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία, ζπρλά δηαηππψλεηαη απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο ε άπνςε φηη ζηα δίγισζζα παηδηά, εμαηηίαο ηεο 

επαθήο ηνπο κε δχν δηαθνξεηηθά γισζζηθά ζπζηήκαηα, πξνθαιείηαη ζχγρπζε, θαζψο 

ην γλσζηηθφ θνξηίν απμάλεηαη θαη δελ είλαη θαηαλνεηέο νη ζπκβάζεηο θαη νη θαλφλεο 

πνπ ηα απνηεινχλ (Meisel, 2006, Yaden & Tsai, 2012: 79). Μάιηζηα, ε αλεζπρία 

απηή είλαη ηδηαίηεξα έληνλε ζε πεξηπηψζεηο έθζεζεο ηνπ παηδηνχ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 

κία γιψζζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ αλαπηπμηαθψλ θάζεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ, 

φπνπ ηφηε ζεσξείηαη φηη πέξα απφ ηνλ γισζζηθφ θαη γλσζηηθφ ηνκέα, έλα παηδί είλαη 

πηζαλφ λα κπεξδεπηεί ζπλαηζζεκαηηθά αθφκα θαη εζηθά (Meisel, 2006: 91). 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε απηή, ε δηγισζζία ησλ παηδηψλ ζεσξείηαη σο 

πεγή πξνβιεκάησλ, άπνςε πνπ βαζίδεηαη ζε κνλνγισζζηθά πξφηππα θαη καξηπξά 

ηελ εδξαίσζε ηεο ππόζεζεο ηνπ ειιείκκαηνο ζηηο αληηιήςεηο απηέο (Gkaintartzi & 

Tsokalidou, 2011, Μεηαθίδνπ & Γαληειίδνπ, 2007). Όκσο, εξεπλεηηθά απηφο ν 

κχζνο θαηαξξίπηεηαη, κηα θαη έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα δίγισζζα παηδηά θαηά ηελ 

ηαπηφρξνλε επαθή θαη αιιειεπίδξαζε κε δηαθνξεηηθά γξαπηά ζπζηήκαηα απφ πνιχ 

κηθξή ειηθία, θάζε άιιν παξά κπεξδεχνληαη, αθνχ ηα γλσζηηθά νθέιε πνπ απνθηνχλ 

είλαη αξθεηά (Kenner et al., 2004, Soltero-Gonzalez & Reyes, 2012: 36). Μάιηζηα, 

θαίλεηαη φηη ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ηείλνπλ λα ελζσκαηψλνπλ θαη λα 

ζπλζέηνπλ ηηο πνιχγισζζεο/ πνιππνιηηηζκηθέο πεγέο ηνπο θαη λα επηδεηθλχνπλ κία 

επίγλσζε ηφζν σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηα δχν γξαπηά 

ζπζηήκαηα κε ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή, φζν θαη σο πξνο ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ κνηξάδνληαη ηα δχν απηά ζπζηήκαηα (Kenner, 2004). Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ηα 

δίγισζζα παηδηά απφ πνιχ κηθξή ειηθία είλαη ηθαλά λα θαηαλννχλ θαη λα 

μεθαζαξίδνπλ ηηο ζπκβάζεηο θαη ηνπο θαλφλεο ησλ γισζζηθψλ ζπζηεκάησλ (Kenner 

et al., 2004: 142, Verhoeven & Durgunoğlu, 1998: xii). Δπίζεο, ζεκαληηθφ θξίλεηαη 

λα επηζεκαλζεί φηη, εθηφο ησλ άιισλ, απηή ηε ζπλεηδεηνπνίεζε πνπ έρνπλ 

θαηαθηήζεη γχξσ απφ ηα γξαπηά ηνπο ζπζηήκαηα, ηα κηθξά δίγισζζα παηδηά ηελ 
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εθαξκφδνπλ ηφζν ζηελ θπξίαξρε, φζν θαη ζηε κεηνλνηηθή ηνπο γιψζζα, θαη κάιηζηα 

ε εθαξκνγή ηεο γλψζεο απηήο πνηθίιεη θαηά πεξίπησζε αλάινγα κε ηελ εξγαζία πνπ 

εθηεινχλ κηα δεδνκέλε ζηηγκή (Sulzby, 1985). 

Όιε απηή ε ζπλεηδεηνπνίεζε πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ ζπκβαίλεη, δηφηη ηα 

δίγισζζα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, φηαλ αξρίδνπλ λα έξρνληαη ζε επαθή κε 

δηαθνξεηηθά γισζζηθά ζπζηήκαηα θαη νπηηθά εξεζίζκαηα γξαπηψλ ζπκβφισλ, 

ζεσξνχλ ηε δηαθνξά σο θαλόλα θαη πάλσ ζ‘ απηφ εκβαζχλνπλ ηε γλψζε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ πνπ δνκείηαη (Robertson, 2006: 57). Γη‘ απηφ, νη δίγισζζνη είλαη 

ηθαλνί λα ρεηξίδνληαη κε επειημία πεξηζζφηεξα απφ έλα γξαπηά ζπζηήκαηα. πλεπψο, 

δηαπηζηψλεηαη φηη ηα παηδηά έρνπλ πεξηζζφηεξν εθιεπηπζκέλεο ηθαλφηεηεο εθκάζεζεο 

γξαπηψλ ζπκβφισλ απ‘ φ,ηη πηζηεχεηαη απφ θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπκβαηηθψλ 

ηάμεσλ, γεγνλφο πνπ ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία κηαο πξψηκεο πξφζβαζεο ζηνλ 

δηγξακκαηηζκφ (Kenner et al., 2004: 125). Μάιηζηα, ε ζεκαζία απηή γίλεηαη αθφκα 

πην έληνλε, θαζψο έρεη δηαπηζησζεί φηη ε αλάδπζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ 

θαηαθηνχλ νη δίγισζζνη γχξσ απφ ηηο δχν γιψζζεο ηνπο θαη ε θαηαλφεζε θαζελφο 

γξαπηνχ θψδηθα εκθαλίδεηαη κφιηο ηα παηδηά θηάζνπλ έλα αλαπηπμηαθφ «θαηψθιη» 

θαη ζηηο δχν γιψζζεο (Yaden & Tsai, 2012), θάηη πνπ καο ζπκίδεη ηε ζεσξία ησλ 

νξηαθώλ επηπέδσλ
11

. 

Ζ επειημία θαηά ηελ επεμεξγαζία γξαπηψλ ζπζηεκάησλ, ζηελ νπνία αλαθεξζήθακε 

παξαπάλσ, απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά ήδε απφ ηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία κπνξνχλ λα βξνπλ δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά 

θαη λα ζπλδπάδνπλ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα γξαθήο, ψζηε λα εθθξάζνπλ 

ζπγθεθξηκέλα λνήκαηα πνπ δηαθξίλνληαη απφ ζπλνρή, αθφκα θαη αλ πξφθεηηαη γηα 

γξαθή πνπ έρεη δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε. Ζ Mor-Sommerfeld αλαθέξεηαη ζε απηή ηε 

δηαδηθαζία σο γισζζηθό κσζατθό (language mosaic), ην νπνίν εμεγεί φηη απνηειεί «ην 

                                                            
11 Σηο βαζηθέο αξρέο ηεο έζεζαλ νη Tνukomma θαη Skutnabb-Kangas (1970) θαη ν Cummins (1976). 

χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, ε νπνία αλαπαξίζηαηαη ζρεκαηηθά κε έλα ζπίηη ηξηψλ νξφθσλ, θάζε 

επίπεδν ή θαηψθιη είλαη έλα επίπεδν γισζζηθήο ηθαλφηεηαο πνπ έρεη θάπνηεο επηπηψζεηο γηα ην παηδί 

(Baker, 2001). ην ηζφγεην ηνπ ζπηηηνχ βξίζθνληαη απηνί πνπ ε ηθαλφηεηά ηνπο θαη ζηηο δχν γιψζζεο 

είλαη αλεπαξθψο ή ζρεηηθά αλεπαξθψο αλεπηπγκέλε ζπγθξηηηθά κε ηελ ειηθία ηνπο. ηελ πεξίπησζε 

πνπ ππάξρεη ρακειφ επίπεδν ηθαλφηεηαο θαη ζηηο δχν γιψζζεο, κπνξεί λα ππάξμνπλ επηβιαβείο 

ζπλέπεηεο ζε γλσζηηθφ επίπεδν. ηνλ δεχηεξν φξνθν ηνπ ζπηηηνχ βξίζθνληαη απηνί πνπ έρνπλ 

γισζζηθή επάξθεηα αληίζηνηρε ηεο ειηθίαο ηνπο ζε κία απφ ηηο δχν γιψζζεο, αιιά φρη θαη ζηηο δχν. 

ην επίπεδν απηφ ην δίγισζζν παηδί δε ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθέο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο γλσζηηθέο 

δηαθνξέο ζε ζχγθξηζε κε έλα κνλφγισζζν. Σέινο, ζην ηξίην πάησκα βξίζθνληαη φζα παηδηά 

ζεσξνχληαη σο ακθίξξνπα δίγισζζα θαη έρνπλ γισζζηθή επάξθεηα θαη ζηηο δχν γιψζζεο αληίζηνηρε 

ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ηα δίγισζζα παηδηά κπνξνχλ λα έρνπλ γλσζηηθά 

πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο κνλφγισζζνπο (Baker, 2001). 
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απνηέιεζκα θαη ε δηαδηθαζία γξαθήο από έλαλ κε θπζηθό νκηιεηή κηαο γιώζζαο, ν 

νπνίνο ζπλδπάδεη δύν ή ηξεηο γιώζζεο θαη ελζσκαηώλεη δηάθνξα ζπζηήκαηα γξαθήο» 

(Mor-Sommerfeld, 2002: 99). Σέηνηεο πβξηδηθέο πξαθηηθέο απνηεινχλ κία ζεκαληηθή 

πηπρή ηεο γιψζζαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ αλαδπφκελα 

δίγισζζσλ παηδηψλ. Μέζσ απηψλ ηα παηδηά πξαγκαηνπνηνχλ ζπλδέζεηο κε ηελ 

πξνυπάξρνπζα γιψζζα ηνπο θαη ηηο πξφηεξεο εκπεηξίεο ηνπο θαη δνκνχλ, ζηε 

ζπλέρεηα, λέα λνήκαηα αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν γισζζηθήο επάξθεηαο πνπ 

δηαζέηνπλ (Solter-Gonzalez & Reyes, 2012: 48). εκαληηθά ζπζηαηηθά ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε κεηαγισζζηθή επίγλσζε, νη ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηελ αλάγλσζε θαη ζηε γξαθή, θαζψο θαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηε 

κεηνλνηηθή θαη ζηελ θπξίαξρε γιψζζα (Mor-Sommerfeld, 2002: 104). 

Σα γλσζηηθά θαη γισζζηθά νθέιε ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ηνπο φκσο δε ζηακαηνχλ εδψ. Πέξα ησλ φζσλ πιενλεθηεκάησλ έρνπλ 

αλαθεξζεί σο ηψξα, έρεη δηαπηζησζεί εξεπλεηηθά φηη πνιιέο αθαδεκατθέο θαη 

γισζζηθέο δεμηφηεηεο πνπ έρεη θαηαθηήζεη ην παηδί ζηε κεηνλνηηθή ηνπ γιψζζα, κε 

ηελ νπνία έξρεηαη πξψηα ζε επαθή (ζε πεξηπηψζεηο δηαδνρηθήο δηγισζζίαο), 

κεηαθέξνληαη ζρεηηθά εχθνια ζηελ θπξίαξρε γιψζζα, ηεο νπνίαο, κε ηνλ ηξφπν απηφ, 

ε θαηάθηεζε δηεπθνιχλεηαη (Baker, 2011, Cummins, 2003, Edwards, 2009).  

Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ε κεηνλνηηθή γιψζζα θαη νη δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί 

ζ‘ απηήλ, είλαη επί ηεο νπζίαο έλαο πφξνο γηα ηα δίγισζζα παηδηά, ν νπνίνο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε θαηάθηεζε ηεο θπξίαξρεο γιψζζαο θαη ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ηεο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο καζεηήο πνπ έρεη κάζεη ηε ζπζρέηηζε 

κεηαμχ γξακκάησλ θαη θζφγγσλ ζηε κεηνλνηηθή ηνπ γιψζζα, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ θαηαλφεζε απηή άκεζα θαηά ηελ εθκάζεζε ηεο θπξίαξρεο∙ δε 

ρξεηάδεηαη δειαδή λα μαλαδηδαρζεί ηελ χπαξμε απηήο ηεο ζρέζεο. Μεηαγισζζηθή 

επίγλσζε ζαλ θη απηή ηνπνζεηεί ηνλ δίγισζζν καζεηή ζε πιενλεθηηθή ζέζε γηα ηελ 

θαηαλφεζε εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο γιψζζαο, φπσο απηή πνπ πεξηγξάθεθε 

(Baker, 2011, Cummins, 2003, Edwards, 2009). Πξάγκαηη, γηα εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ 

κεηαγισζζηθέο δεμηφηεηεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε θσλνινγηθή επεμεξγαζία, ε 

αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο γιψζζαο δηαδξακαηίδνπλ 

θάπνηνλ ξφιν.  
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πγθεθξηκέλα, ε αλάπηπμε απνπιαηζησκέλσλ δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ ζε κία 

γιψζζα κπνξεί λα απνηειέζεη πξνβιεπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε 

παξεκθεξψλ δεμηνηήησλ ζε κία άιιε γιψζζα (Verhoeven, 1994: 409, Verhoeven & 

Aarts, 1998: 131). Απηφ ζπκβαίλεη, θαζψο θαηαδεηθλχεηαη φηη θαηά ηελ παξάιιειε 

αλάπηπμε βαζηθψλ αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ζηελ θπξίαξρε θαη ηε κεηνλνηηθή 

γιψζζα, νη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηηο δεμηφηεηεο απηέο -θαη ζηηο δχν γιψζζεο- 

ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη έρνπλ θνηλφ ππφβαζξν (Geva & Siegel, 2000). Κάηη 

ηέηνην δείρλεη θαη ηελ ελλνηνινγηθή ζπλάθεηα πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ δεμηνηήησλ, αλ 

θαη κηιάκε γηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα γξαθήο (Geva & Wade- Woolley, 1998: 94). 

Μάιηζηα, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη αθφκα θαη ζε κνλφγισζζα 

πεξηβάιινληα κπνξεί λα ζπκβεί ακθίδξνκε κεηαθνξά δεμηνηήησλ, φηαλ νη δάζθαινη 

επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηηο δχν γιψζζεο ηνπο, θαζψο 

αλαθαιχπηνπλ ηνλ γξακκαηηζκφ ζηε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ (θπξίαξρε γιψζζα) 

(Reyes, 2001, ζην Bauer & Mkhize, 2012: 18). Όζνλ αθνξά γξαπηά ζπζηήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ αξθεηέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο (θσλεκηθά, ζπιιαβηθά, ζπζηήκαηα πνπ 

αλαπαξίζηαληαη γξαπηά κε κνξθήκαηα), κία ηέηνηα κεηαθνξά κπνξεί λα ιάβεη ρψξα 

πάλσ ζε άιινπο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηε γιψζζα, φπσο είλαη γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθέο 

θαηαλφεζεο, ζπλήζεηεο θαη ζηάζεηο, γλψζε πάλσ ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

θεηκέλσλ, γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θ.ά. (Baker, 2011: 322, Cummins, 2003, Edwards, 

2009: 79).  

Γεληθά, ζε φ,ηη αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ δηγξακκαηηζκνχ θαη ηνλ ηξφπν 

αιιειεπίδξαζεο ησλ δχν γξαπηψλ ζπζηεκάησλ θαηά ηε δηαδηθαζία απηή, ππάξρνπλ 

πνηθίιεο απφςεηο. Απφ ηε κία πιεπξά ππάξρεη ε ηάζε λα ππνζέηνπκε φηη ε αλάπηπμε 

ηνπ γξακκαηηζκνχ ζε κία Γ2 πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο παξφκνηεο ή ίδηεο κε απηέο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζε κία Γ1 (Carr & Levy, 1990, ζην Geva & 

Woolley, 1998: 86). ‘ απηή ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε εληάζζεηαη ε άπνςε φηη κία 

θεληξηθή γισζζηθή- γλσζηηθή δηεχζπλζε ειέγρεη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 

γξακκαηηζκνχ. Έηζη, νη ππνθείκελεο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο νδεγνχλ ζην ίδην επίπεδν 

αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ζε κία γιψζζα Γρ, φπσο θαη ζε κία Γς. πλεπψο, 

ππάξρεη κία αλαινγηθή θαη απφιπηε κεηαθνξά ησλ δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ απφ ηε 

κία γιψζζα ζηελ άιιε (Geva & Woolley, 1998: 104). Απφ ηελ άιιε, ππάξρεη ε 

πξνζέγγηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη γιψζζεο θαη ηα ζπζηήκαηα γξαθήο δηαθέξνπλ 

σο πξνο ηε ζπλζεηφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ θαη γη‘ απηφ ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο 
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θαη ζηξαηεγηθέο αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ, αλάινγα κε 

ην νξζνγξαθηθφ ζχζηεκα θάζε γιψζζαο θαη ηε κνξθνινγία ησλ ιέμεψλ ηεο (Besner 

& Hildebrandt, 1987, Edwards, 2009, Koda, 1988, Shimron, 1993). χκθσλα κε ηνπο 

Geva θαη Wade-Woolley, φκσο, εμεηάδνληαο θαη ηηο δχν απηέο ελαιιαθηηθέο 

δηαπηζηψλεηαη ελ ηέιεη φηη θακία δε κπνξεί απφ κφλε ηεο λα εμεγήζεη θαη λα 

απνδψζεη ηηο ζχλζεηεο αιιειεπηδξάζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά 

ηελ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ δηγξακκαηηζκνχ. Δπίζεο, νη δχν απηέο ελαιιαθηηθέο δελ 

είλαη αληηθξνπφκελεο κεηαμχ ηνπο αιιά ζπκπιεξσκαηηθέο. Καζψο ηα παηδηά 

θαηαθηνχλ αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

νξζνγξαθία ηεο θάζε γιψζζαο, ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην νξζνγξαθηθφ ζχζηεκα 

ηεο γιψζζαο είλαη ελεξγά. Όηαλ ηα ζηνηρεία απηά είλαη ιηγφηεξν απαηηεηηθά/ 

ζχλζεηα, ή φηαλ ε νξζνγξαθία είλαη δηαθαλήο, απηά κπνξνχλ λα θαηαθηεζνχλ 

ζρεηηθά εχθνια, αθφκα θαη κε ηελ απνπζία ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο. Αληίζεηα, φηαλ 

ηα ζηνηρεία απηά είλαη πεξηζζφηεξν πεξίπινθα, ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα 

λα θαηαθηεζνχλ, αθφκα θη φηαλ κηιάκε γηα ηε γιψζζα ζηελ νπνία έλα δίγισζζν 

παηδί έρεη θαηαθηήζεη κεγαιχηεξν βαζκφ επάξθεηαο. Δπίζεο, ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

αλάγλσζε θαη ηε γξαθή ζε κία Γρ θαη κία Γς, νη αηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ επάξθεηα 

ησλ ππνθείκελσλ γλσζηηθψλ θαη γισζζηθψλ δεμηνηήησλ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

(Geva & Wade-Woolley, 1998: 104- 106).  

πλνιηθά, θξίλνληαο απφ ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη φηη ε δηγισζζία είλαη κία 

εκπινπηηζηηθή γηα ην δίγισζζν άηνκν εκπεηξία. Αλ θαη ηα γεληθφηεξα επηηεχγκαηα ζε 

δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ κεηαμχ δίγισζζσλ θαη κνλφγισζζσλ δε δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά, εληνχηνηο ην γεγνλφο φηη νη δίγισζζνη εμαηηίαο ηεο πξφηεξεο εκπεηξίαο 

ηνπο κε κία άιιε γιψζζα κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ζπλαθνχο είδνπο γλσζηηθέο 

δηαδηθαζίεο κε πεξηζζφηεξε νηθεηφηεηα θαη λα κεηαθέξνπλ γλψζεηο κεηαμχ ησλ δχν 

γισζζψλ ηνπο, είλαη ζεκαληηθφ φθεινο γη‘ απηνχο (Bialystok, 2006: 597- 598). 

εκαληηθφ αθφκα πιενλέθηεκα ησλ δίγισζζσλ λεπίσλ θαηά ηελ επαθή ηνπο κε δχν 

γισζζηθά ζπζηήκαηα θαη ηελ θαηάθηεζε ηνπ δηγξακκαηηζκνχ, είλαη φηη κέζσ ηνπ 

δηγισζζηθνχ γξακκαηηζκνχ ηα παηδηά απνθηνχλ κία βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

κεηαθνξηθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ λνεκάησλ πνπ ζπλδένληαη 

κ‘ απηή, φπσο δηαπηζηψλεη έξεπλα πνπ εμεηάδεη πξνζεγγίζεηο θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο δηγισζζίαο ησλ παηδηψλ θαη ηνπ δηγξακκαηηζκνχ (Macleroy, 2013: 

305).  
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Έσο ηψξα παξνπζηάζηεθαλ πνιιαπιά πιενλεθηήκαηα, φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ 

δηγξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ θαηά ηε λεπηαθή ειηθία. Σν γεγνλφο απηφ, βέβαηα, δελ 

αλαηξεί ην φηη ππάξρνπλ θαη θάπνηεο δπζθνιίεο ή εκπφδηα θαηά ην πξψηκν απηφ 

ζηάδην ηεο γισζζηθήο θαηάθηεζεο, ην νπνίν, αλ θαη δελ έρεη σο αθεηεξία ηνπ ην ίδην 

ην παηδί, εληνχηνηο ην επεξεάδεη ζηελ πνξεία ηεο δηακφξθσζεο ηεο γισζζηθήο ηνπ 

αλάπηπμεο. Πην αλαιπηηθά, ηα παηδηά, πξηλ αθφκα αξρίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

δηάθνξα πξάγκαηα πνπ βξίζθνληαη ζην νπηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ηα αθνχλ θαη ηα 

ζπλδένπλ κε ην φλνκά ηνπο. Όηαλ, ινηπφλ, ηα αληηθείκελα απηά δελ αλήθνπλ ζηoλ 

πνιηηηζκφ ησλ γνλέσλ θαη ζπλεπψο νη ηειεπηαίνη δε κπνξνχλ λα ηα νλνκαηίζνπλ ζηε 

κεηνλνηηθή γιψζζα ηνπο, αλαδχνληαη αξθεηέο δπζθνιίεο απφ πιεπξάο ηνπο, αλ 

ζέινπλ λα κηιήζνπλ κε ηα παηδηά ηνπο ζηε γιψζζα απηή (Mushi, 2002). 

Αθφκα, δε κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε φηη ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε εζληθέο 

κεηνλφηεηεο, αληηκεησπίδνπλ έλα δχζθνιν έξγν. Με άιια ιφγηα, εθηφο απφ ηνλ 

γξαπηφ θψδηθα, ρξεηάδεηαη λα θαηαθηήζνπλ γξακκαηηθή θαη ζπλνκηιηαθή επάξθεηα 

ζηε δεχηεξε γιψζζα ηνπο (Verhoeven & Aarts, 1998: 112).  

Δπίζεο, έλα αθφκα δήηεκα πνπ πξνβιεκαηίδεη είλαη φηη έρεη δηαπηζησζεί πσο ηα 

παηδηά πνπ μεθηλνχλ ην λεπηαγσγείν ή ην δεκνηηθφ κε θαιή γλψζε ησλ γξακκάησλ 

δελ είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθνί αλαγλψζηεο απφ παηδηά 

πνπ θαηαθηνχλ απηήλ ηε γλψζε ιίγν αξγφηεξα, ίζσο κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο 

επηξξνήο ηνπο ζπηηηνχ θαη ηνπ ζρνιείνπ. Δλδηαθέξνλ έρνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο ησλ Eviatar θαη Ibrahim, νη νπνίνη ζπλέθξηλαλ γισζζηθά δχν νκάδεο 

δίγισζζσλ
12

 κε κία νκάδα κνλφγισζζσλ παηδηψλ πνπ κηινχζαλ εβξατθά. Σα παηδηά 

ηνπ δείγκαηνο θνηηνχζαλ είηε ζην λεπηαγσγείν, είηε ζηελ Α‘ Γεκνηηθνχ θαη 

δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε κεηαμχ ηεο έθζεζεο ησλ παηδηψλ ζε δχν γιψζζεο θαη ησλ 

κεηαγισζζηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ απηά παξνπζηάδνπλ. ηελ έξεπλα απηή, ινηπφλ, 

δηαπηζηψζεθε κεηαμχ ησλ άιισλ πσο νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξήζεθαλ αλαθνξηθά κε 

ηα επίπεδα θσλνινγηθήο επίγλσζεο (θαη ζπγθεθξηκέλα ζε δνθηκαζίεο αλαγλψξηζεο 

ηνπ αξρηθνχ θσλήκαηνο) ζην λεπηαγσγείν, ππνρψξεζαλ ζηε ζπλέρεηα ζηελ Α‘ 

Γεκνηηθνχ (Eviatar & Ibrahim, 2000: 463). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνιιά απφ ηα 

παηδηά πνπ έρνπλ πςειέο γλψζεηο φζνλ αθνξά ηα γξάκκαηα ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία 

                                                            
12 Ζ πξψηε νκάδα δίγισζζσλ ήηαλ παηδηά πνπ κάζαηλαλ λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ αξαβηθά (ζζ. 

ηα γξαπηά αξαβηθά είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα νκηινχκελα αξαβηθά θαη γη‘ απηφ ζεσξήζεθε ε 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα παηδηψλ σο δίγισζζε απφ ηνπο εξεπλεηέο), ελψ ε δεχηεξε απνηεινχληαλ απφ 

παηδηά πνπ εθηίζνληαλ ζηα εβξατθά θαη ζηα ξψζηθα.  
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θαηαιήγνπλ κε κέηξηα ή ρακειή επίδνζε ζηε ιεθηηθή αλαγλψξηζε ζηελ Γ‘ 

Γεκνηηθνχ. Με άιια ιφγηα, αλ θαη νη γνλείο κπνξεί λα ηνπο παξέρνπλ εθηελείο 

δπλαηφηεηεο, ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηνλ γξακκαηηζκφ, απηή ε πξψηκε γλψζε δελ ηνπο 

«πξνζηαηεχεη» απφ κεηαγελέζηεξεο δπζθνιίεο (Baker et al., 1999: 9- 10). Απηφ, 

βέβαηα, κπνξεί λα παξαπέκπεη ζηε δηδαζθαιία ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ είρε 

πινπνηεζεί αξγφηεξα, θαζψο κία δηδαζθαιία εμηζσηηθνχ ραξαθηήξα, ε νπνία 

εμαιείθεη ηηο δηαθνξέο
13

 κπνξεί λα έρεη ηέηνηα απνηειέζκαηα. Δλάληηα ζηε δχλακε 

κίαο ηέηνηαο δηδαζθαιίαο ηεο «κάδαο», ε δηγισζζία απφ κφλε ηεο ιίγε επίδξαζε 

κπνξεί λα έρεη πάλσ ζηελ πξνψζεζε ηεο επίγλσζεο ησλ παηδηψλ αλαθνξηθά κε ηε 

θσλνινγηθή δνκή ηεο γιψζζαο (Bialystok, 2006: 589). 

 

 

2.5. Παξάγνληεο θαη πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ζε δχν 

γιψζζεο 

ε αξθεηά ζεκεία έγηλε αλαθνξά ζηελ χπαξμε κεηαγισζζηθψλ ηθαλνηήησλ απφ ηα 

δίγισζζα παηδηά, θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη εξεπλεηηθά (Bialystok, 1988, Galambos & 

Hakuta, 1988, Kenner et al., 2004, Reyes & Azuara, 2008, Soltero-Gonzalez & Reyes, 

2012: 37). Πέξα φκσο απφ απηέο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε δχν ζπζηήκαηα θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ δηγξακκαηηζκνχ ηνπο, ζεκαληηθή θξίλεηαη θαη ε αλαθνξά ζην πψο 

κπνξεί λα δνκεζεί έλα θαηάιιειν πεξηβάιινλ, ψζηε λα έρεη ηελ επθαηξία ην 

δίγισζζν παηδί λα αλαθαιχςεη φιεο απηέο ηηο δπλαηφηεηεο. Με άιια ιφγηα, ζα πξέπεη 

λα εμεηαζηνχλ νη πξνυπνζέζεηο, ψζηε νη εκπεηξίεο ηνπ παηδηνχ λα ζπληείλνπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ δηγξακκαηηζκνχ ηνπ. 

Πξηλ θαηαγξαθνχλ νη πξνυπνζέζεηο απηέο, νθείιεη λα δηεπθξηληζηεί φηη, εθφζνλ ζε 

κία θνηλσλία, φπνπ θπξίαξρε γιψζζα είλαη κία Γρ, έλα δίγισζζν παηδί αλαπφθεπθηα 

ζα αλαπηχμεη ηνλ γξακκαηηζκφ ηνπ ζ‘ απηή ηε Γρ (αλ ιακβάλεη επίζεκε εθπαίδεπζε), 

ε αλάπηπμε ηνπ δηγξακκαηηζκνχ ηνπ ελαπνηίζεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη απηφ ην 

                                                            
13 Πέξα απφ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ γεγελψλ θαη κεηαλαζηφπνπισλ, ππάξρνπλ θαη αξθεηέο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηα ίδηα ηα κεηαλαζηφπνπια, θαζψο είηε έρνπλ δήζεη ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη έρνπλ κπεζεί 

ζε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη πνιηηηζκηθά πξφηππα αλαθνξηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Chen, 

Geva & Schwartz, 2012: 1803), είηε (αλ δελ έρνπλ δήζεη ζηε ρψξα ππνδνρήο) βηψλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δηαθνξεηηθψλ απηψλ πνιηηηζκηθψλ πξνηχπσλ κέζα απφ ηηο γισζζηθέο πξαθηηθέο 

ησλ γνλέσλ ηνπο ζην ζπίηη. 
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παηδί λα αλαπηχμεη ηνλ γξακκαηηζκφ ζηελ άιιε ηνπ γιψζζα –δειαδή ηε κεηνλνηηθή. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζθφπηκν θξίλεηαη λα παξαηεζνχλ νη παξάγνληεο εθείλνη, νη νπνίνη 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα ζε κία 

θνηλσλία. Πην αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ηνπο Durgunoğlu θαη Verhoeven (1998: 297), 

απηνί νη παξάγνληεο κπνξεί λα αθνξνχλ: 

 Σν ηζηνξηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην, ην αλ δειαδή ε κεηνλνηηθή γιψζζα έρεη 

αμία θαη ππνζηεξίδεηαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία απφ ηνπο νκηιεηέο ηεο 

θπξίαξρεο γιψζζαο. 

 Σν νηθνλνκηθφ πιαίζην, ην νπνίν έρεη λα θάλεη κε ην αλ ππάξρεη θάπνηα 

ρξεζηκφηεηα ζην λα δηαηεξεζεί ε κεηνλνηηθή γιψζζα (φηαλ γηα παξάδεηγκα 

ππάξρεη ζρέδην επαλεγθαηάζηαζεο ζηε ρψξα θαηαγσγήο απφ ηελ νηθνγέλεηα). 

 Σν θνηλσληθφ πιαίζην, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο φηη γηα ηελ ζπλνρή 

ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο θαη ζξεζθεπηηθήο 

ηαπηφηεηαο είλαη απαξαίηεηε ε κεηνλνηηθή γιψζζα. 

 Σελ χπαξμε ελφο γξαπηνχ ζπζηήκαηνο ζε κία κεηνλνηηθή γιψζζα. Απηφ 

κπνξεί λα απνηειέζεη παξάγνληα αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε 

κεηνλνηηθή, εηδηθά φηαλ ππάξρνπλ βηβιία θαη ζρεηηθφ γξαπηφ πιηθφ ζην ζπίηη 

θαη φηαλ ιακβάλνπλ ρψξα αιιειεπηδξάζεηο θαη ζπκβάληα γξακκαηηζκνχ κε 

ελήιηθεο κέζα ζην ζπίηη.  

Μεηαβαίλνληαο, φκσο, ζε έλα πξαθηηθφ επίπεδν, ηίζεηαη ην εξψηεκα ηνπ θαηά πφζν 

κπνξεί λα δνκεζεί έλα θαηάιιειν πεξηβάιινλ, ψζηε ην παηδί λα αλαπηχμεη ηνλ 

δηγξακκαηηζκφ ηνπ.  

Καηαξράο, ε παξνρή γισζζηθψλ εξεζηζκάησλ απφ πνιχ λσξίο ζηε δσή ηνπ κηθξνχ 

παηδηνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο βνεζάεη θαζνξηζηηθά ζηελ γισζζηθή ηνπ 

αλάπηπμε. Μάιηζηα, ζε πεξηπηψζεηο παηδηψλ, ηα νπνία δνπλ ζε δίγισζζν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ, απηά ηα εξεζίζκαηα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη ζηηο δχν γιψζζεο (Mushi, 

2002). Δπίζεο, ηα δηγισζζηθά εξεζίζκαηα πνπ παξέρνληαη ζηα παηδηά δελ αξθεί λα 

είλαη πξνθνξηθά, αλ ζηφρνο καο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ δηγξακκαηηζκνχ ηνπ. Κη απηφ, 

δηφηη ε θαηάθηεζε ηεο ζπλνκηιηαθήο επάξθεηαο θαη ε ιεμηινγηθή αλάπηπμε ησλ 

δίγισζζσλ παηδηψλ ζε κία γιψζζα δε ζπλεπάγεηαη θαη ηελ θαηάθηεζε ηνπ γξαπηνχ 

θψδηθα απηήο. Πην αλαιπηηθά, ηα πξνθνξηθά εξεζίζκαηα είλαη κία ζεκαληηθή πεγή 

γηα ηελ θαηάθηεζε γλψζεσλ φζνλ αθνξά ην ιεμηιφγην ζε κία γιψζζα. Παξφι‘ απηά, 
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ε αλάπηπμε γλψζεσλ γχξσ απφ ηνπο γξαπηνχο ραξαθηήξεο θαη ηε δνκή ηεο γιψζζαο 

απηήο απαηηεί ηελ έθζεζε ζε γξαπηά ζχκβνια (Zhang & Koda, 2011: 14). Με άιια 

ιφγηα, αθφκα θαη αλ έλα παηδί έρεη κεγάιν εχξνο ιεμηινγίνπ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα 

ιφγσ ηνπ φηη απηή νκηιείηαη κέζα ζην ζπίηη ηνπ απφ ηνπο γνλείο, απηφ απφ κφλν ηνπ 

δελ επαξθεί, ψζηε λα αλαπηπρζεί ν δηγξακκαηηζκφο ηνπ. Απαξαίηεην είλαη λα έξζεη 

ζε επαθή κε ηνλ γξαπηφ θψδηθα ηεο κεηνλνηηθήο. Δμάιινπ, ν δηγξακκαηηζκφο θαη ε 

δηγισζζία, φπσο θάλεθε απφ ηελ ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ησλ φξσλ πνπ έγηλε ζην 

πξψην θεθάιαην, αλ θαη ζπγγελείο φξνη, εληνχηνηο ζεκαηνδνηνχλ θάηη δηαθνξεηηθφ. 

πλερίδνληαο ηελ αλαθνξά καο ζην θαηά πφζν κπνξεί λα δνκεζεί έλα πεξηβάιινλ 

θαηάιιειν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηγξακκαηηζκνχ, πνιιέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη, 

φπσο θαη ζε κνλφγισζζα πεξηβάιινληα, έηζη θαη ζε δίγισζζα, ζεκαληηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδνπλ πινχζηα ζε ζπκβάληα γξακκαηηζκνχ πιαίζηα, φπνπ ζεκειηψλνληαη 

γλψζεηο γχξσ απφ ηε δηαρείξηζε βηβιίσλ, ηελ θαηεχζπλζε πνπ αθνινπζνχκε φηαλ 

γξάθνπκε πάλσ ζην ραξηί, θαη ηελ αληηζηνηρία έλα πξνο έλα γξάκκαηνο θαη θζφγγνπ 

(Bauer & Mkhize, 2012: 16). Ζ ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηεο γισζζηθήο ππνζηήξημεο πνπ 

πξνζθέξνπλ ηα εξεζίζκαηα γηα ηε αλάπηπμε ηνπ δηγξακκαηηζκνχ ησλ δίγισζζσλ 

παηδηψλ, δειψλεηαη θαη απφ ηελ άπνςε ηεο Mushi (2002), φηη δειαδή ε ηαπηφρξνλε 

θαηάθηεζε δχν γισζζψλ έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη επηηπρήο ζε ζρέζε 

κε ηε δηαδνρηθή, δηφηη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε απαηηείηαη ε ππνζηήξημε ηφζν ηεο 

νηθνγέλεηαο, φζν θαη ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα εδξαησζεί κία ηζφξξνπα δίγισζζε 

αλάπηπμε θαη λα αλαπηπρζεί ν δηγξακκαηηζκφο. Μάιηζηα, αλαθνξηθά κε ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε ηνπ 

δηγξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ είλαη ε αθνζίσζε, ε ζπλέπεηα (Li, 1999: 217, 

Verhoeven & Aarts, 1998: 131), αιιά θαη ηα θίλεηξα πνπ δίλνπλ νη γνλείο 

(Verhoeven & Aarts, 1998: 131). 

πλερίδνληαο κε ην γισζζηθφ πεξηβάιινλ ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηγξακκαηηζκνχ ηνπο, 

επηζεκαίλεηαη φηη ε έθζεζε ηνπ αλαδπφκελα δίγισζζνπ παηδηνχ ζε γισζζηθά 

πινχζην πεξηβάιινλ γξακκαηηζκνχ δε ζα πξέπεη λα γίλεηαη απνκνλσκέλα αιιά κέζα 

ζε έλα δηαινγηθφ πιαίζην κε άθζνλεο αιιειεπηδξάζεηο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε 

γιψζζα απνθφπηεηαη απφ ην λφεκα, ηηο πξννπηηθέο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ απηφ 

κεηαθέξεη (Macleroy, 2013: 314). Δμάιινπ, αλαθνξηθά κε ηα δίγισζζα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ε δφκεζε ηεο γλψζεο πεξί γξαπηψλ ζπζηεκάησλ 
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θαηαζθεπάδεηαη κέζα απφ ηελ εκπινθή ηνπο ζε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

αλάπηπμεο ηνπ δηγξακκαηηζκνχ ηνπο (Kenner & Kress, 2003) θαη κέζα απφ 

πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο έρνπλ δνζεί απφ ελήιηθεο θαη αδέιθηα (Baker, 2011: 331, 

Kenner et al., 2004: 137). Οπζηαζηηθά, νη αιιειεπηδξάζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζηνπο 

δίγισζζνπο λα κάζνπλ θαη λα βηψζνπλ νη ίδηνη ηηο ρξήζεηο ηνπ γξακκαηηζκνχ ηφζν 

γηα θνηλσληθνχο, φζν θαη γηα αθαδεκατθνχο ζθνπνχο. Μέζα απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

απηέο, ε θαηαλφεζε ησλ παηδηψλ γχξσ απφ ηηο κνξθέο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο γξαπηήο 

γιψζζαο επεθηείλεηαη (Soltero-Gonzalez & Reyes, 2012: 48- 49). Πην ζπγθεθξηκέλα, 

απηφ ζπκβαίλεη, θαζψο ηα δίγισζζα παηδηά θάλνπλ ρξήζε απζεληηθψλ εξεζηζκάησλ 

απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα εηζάγνπλ δηθέο ηνπο πξνζζήθεο κέζα απφ 

θαλφλεο πνπ είλαη θαηάιιεινη πξνο απηά, θαηαιήγνληαο έηζη ζε πξνζσπηθέο 

εξκελείεο (Kenner et al., 2004: 137). 

Σαπηφρξνλα, ζεκαληηθφ είλαη ην παηδί λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηε γλψζε πνπ έρεη 

αλαπηχμεη φρη κφλν ζην πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ηελ θαηέθηεζε, αιιά λα ηελ 

πξνεθηείλεη θαη ζε άιια, εμίζνπ ζεκαληηθά γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ 

επηθνηλσληαθά πεξηβάιινληα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, θαιφ ζα ήηαλ ην πεξηβάιινλ 

γξακκαηηζκνχ ηνπ παηδηνχ λεπηαθήο ειηθίαο λα πξνρσξά πέξα απφ ηελ θαηάθηεζε 

ηεο γξακκαηηθήο θαη ησλ ιέμεσλ θαη λα ζπλεηζθέξεη ηφζν ζηελ πιαηζίσζε, φζν θαη 

ζηελ απνπιαηζίσζε ηεο γιψζζαο (Macleroy, 2013: 303).  

ε έλα γεληθφηεξν πιαίζην, θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ, 

εμαηξεηηθά επσθειήο θξίλεηαη ε εκπινθή ησλ παηδηψλ ζε ζεηηθέο εκπεηξίεο 

γξακκαηηζκνχ, πφζσ κάιινλ φηαλ πξφθεηηαη γηα παηδηά απφ κεηνλνηηθά ππφβαζξα. 

(Nord, Lennon, Liu, Westat & Chandler, 2000). Με άιια ιφγηα, ζεκαληηθή είλαη ε 

πινπνίεζε πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ κέζα ζ‘ έλα επράξηζην πιαίζην κε παηγληψδε 

κνξθή, ην νπνίν δηαθνξνπνηείηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο ζρνιηθνχ ραξαθηήξα θαη έρεη 

ίζσο αθεηεξία ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ (Baker et al., 1999: 10, Roberts et al., 

2005, ζην Ατδίλεο, 2012: 252). Απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί φηαλ γηα 

παξάδεηγκα νη δίγισζζνη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα 

δεκηνπξγηθά θαη λα έξρνληαη ζε επαθή κε πνηθηιία θεηκέλσλ, γεγνλφο πνπ ηνπο θάλεη 

αθελφο λα ελαξκνλίδνληαη ζηαδηαθά κε ηε κνπζηθφηεηα ηεο κεηνλνηηθήο ηνπο 

γιψζζαο (ηνληζκφο, παξαγισζζηθά εζσηεξηθά ζηνηρεία ηεο γιψζζαο) θαη αθεηέξνπ 

λα αλαπηχζζνπλ πην βαζηά γλψζε ησλ ιέμεσλ. Ζ δίγισζζε θαη δηαπνιηηηζκηθή 

ηαπηφηεηα ηνπ παηδηνχ ελζαξξχλεηαη φηαλ απηφ έξζεη ζε επαθή κε πνηθηιία θεηκέλσλ 
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θαηά ηελ εθκάζεζε θαη αλάπηπμε κηαο γιψζζαο (Macleroy, 2013). Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, ηα δίγισζζα παηδηά κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο πεξαηηέξσ, κηα 

θαη ζα ηνπο δνζεί ρψξνο λα «δνθηκάζνπλ» λέεο ιέμεηο θαη θξάζεηο θαη λα αλαπηχμνπλ 

πξαγκαηηθή γλψζε γηα δηάθνξα ινγνηερληθά είδε. Έλα επηπξφζζεην φθεινο είλαη φηη 

κε ην λα εκπιέθνληαη ελεξγά ηα δίγισζζα κηθξά παηδηά κε δηάθνξα θεηκεληθά είδε, 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα καζαίλνπλ λα εξκελεχνπλ θείκελα απφ δηαθνξεηηθέο 

πνιηηηζκηθέο πξννπηηθέο (Macleroy, 2013: 313- 314).  

Κξίλνληαη απφ ηα παξαπάλσ, θάλεθε φηη ε αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζε κία 

κεηνλνηηθή γιψζζα δελ είλαη κία απιή ππφζεζε θαη απφθαζε αιιά ζπλδέεηαη κε 

πάξα πνιιέο παξακέηξνπο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ νηθνγέλεηα, ηελ θνηλσλία αιιά θαη 

ηε θχζε ηεο ίδηαο ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο. πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, φηη, αλ θαη είλαη 

εχθνιν κέζα απφ κία απιή αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο λα δηαπηζηψζνπκε ηα 

πνιιαπιά νθέιε ηεο αλάπηπμεο ηνπ δηγξακκαηηζκνχ θαη λα κηιήζνπκε γη‘ απηά ζε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν, πξέπεη λα ιεθζνχλ αξθεηά πξάγκαηα ππφςε γηα λα κπνξέζνπλ ηα 

δίγισζζα παηδηά λα αλαπηχμνπλ ηνλ δηγξακκαηηζκφ ηνπο θαη λα απνιαχζνπλ, ελ 

ηέιεη, ηα νθέιε απηνχ. 
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Κεθάιαην 3. Οηθνγέλεηα θαη αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ 

Σν πεδίν ηεο νηθνγέλεηαο απνηειεί έλαλ ρψξν δξάζεο, φπνπ ιακβάλνπλ ρψξα πνιιέο 

δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ κηθξνχ παηδηνχ θαη ηε κχεζή 

ηνπ ζε επηθνηλσληαθά πεξηβάιινληα. Αλαιπηηθφηεξα, ε νηθνγέλεηα ζπληζηά έλα 

ζεκαληηθφ πεδίν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ γξακκαηηζκνχ (Ατδίλεο, 2012: 

254).  

ην θεθάιαην απηφ ζα δνζεί βάξνο ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζην πιαίζην 

ηεο νηθνγέλεηαο. Αξρηθά ζα παξνπζηαζηνχλ ζε μερσξηζηφ ππνθεθάιαην νη παξάγνληεο 

θαη νη ζπλζήθεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε 

ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηα παηδηά ελ γέλεη. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ δχν αθφκα 

ππνθεθάιαηα, ηα νπνία πξαγκαηεχνληαη θαιέο γνλετθέο πξαθηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηα λήπηα.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ην έλα ππνθεθάιαην αζρνιείηαη κε 

γνλετθέο πξαθηηθέο κνλφγισζζσλ νηθνγελεηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ 

θαη ην δεχηεξν κε ηηο γνλετθέο πξαθηηθέο δίγισζζσλ νηθνγελεηψλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ δηγξακκαηηζκνχ.  

 

 

3.1. Παξάγνληεο θαη ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζην 

πιαίζην ηεο νηθνγελέλεηαο 

 

Ζ αλάπηπμε ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο απνηειεί 

έλα δπλακηθφ θαηλφκελν, ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ πνηθίια ζπζηαηηθά, θαζέλα απφ 

ηα νπνία, αλ αιιάμεη, κπνξεί λα θέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ (Sneddon, 2007: 29), ε 

εξγαζία ηνπο, ηα θνηλσληθά ηνπο δίθηπα, νη ηδενινγίεο ηνπο, ε θνηλφηεηα ζηελ νπνία 

αλήθνπλ (Spolsky, 2009: 18-19), ν βαζκφο εκπινθήο ηεο ζξεζθείαο, θαζψο θαη νη 

ζρεηηθέο κε ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο παξαδφζεηο, αληαλαθινχλ ηε κνξθή πνπ ζα ιάβεη ε 

αλαπηπμηαθή απηή δηαδηθαζία (Leseman & de Jong, 1998: 297, 299, Leseman & Van 

Tuijl, 2006). Δπίζεο, ε δπλαηφηεηα πξφζβαζήο ηνπο ζε πεγέο γξακκαηηζκνχ, παίδνπλ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο εκπεηξίεο γξακκαηηζκνχ πνπ βηψλεη έλα παηδί ζηε 
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κεηνλνηηθή ηνπ γιψζζα κέζα ζην ζπίηη (Sneddon, 2007: 29). ε ζρέζε κε ηνλ 

παξάγνληα ‗κνξθσηηθφ επίπεδν‘ πνπ αλαθέξζεθε, κάιηζηα, ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδνπλ ηα επξήκαηα έξεπλαο ησλ Leseman & de Jong (1998), ε νπνία 

αθνξνχζε ηε κειέηε ελφο πνιπεζληθνχ δείγκαηνο 89 νηθνγελεηψλ κε παηδηά λεπηαθήο 

ειηθίαο θαη ζηφρεπε ζηελ εμέηαζε ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ πξνσζνχληαλ ζην πιαίζην 

ηνπ ζπηηηνχ. χκθσλα ινηπφλ κ‘ απηά, νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο δηαθνξέο πνπ 

θαηαδείρζεθαλ ζην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ θάλεθαλ ιηγφηεξν ζεκαληηθέο σο 

παξάγνληαο δηαρσξηζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπο, φπσο 

αλαπαξαζηάζεθαλ απφ ηελ απνηχπσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εξγαζίαο ησλ 

γνλέσλ θαη ηηο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ πνπ νη ηειεπηαίνη εθάξκνδαλ ζην πεδίν ηεο 

νηθνγέλεηαο. Μηα πηζαλή εμήγεζε είλαη φηη ην κνξθσηηθφ επίπεδν απνηειεί έλα 

«ζηαηηθφ» ραξαθηεξηζηηθφ, ελψ άιιεο ζπληζηψζεο ηνπ πξνθίι ηεο νηθνγέλεηαο 

αληαλαθινχλ ηελ πξαγκαηηθή θαζεκεξηλή εκπινθή ζηα νηθνλνκηθά (ι.ρ. εξγαζία 

γνλέσλ) θαη ζηηο πνιηηηζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ρξφλνο ραιάξσζεο, θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε θ.ά.) (Leseman & de Jong, 1998: 312).  

Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη νη επηινγέο πνπ θάλνπλ νη γνλείο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ζηα παηδηά ηνπο, θαζνδεγνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα πνιηηηζκηθά 

ζηνηρεία πνπ νη ίδηνη έρνπλ πηνζεηήζεη. Δπίζεο, φπσο δείρλνπλ έξεπλεο (ι.ρ. Baker et 

al., 1999), νη αηνκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νηθνγελεηψλ είλαη πεξηζζφηεξν 

πξνεμέρνπζεο απφ ηηο δηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή 

αθεηεξία ηεο νηθνγέλεηαο. Μέζα απφ ηηο αηνκηθέο απηέο δηαθνξέο, ν γξακκαηηζκφο 

ζην πεδίν ηεο νηθνγέλεηαο πνηθίιεη κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ νηθνγελεηψλ, ηφζν ζε 

πνζφηεηα, φζν θαη σο πξνο ην πεξηερφκελν (Leseman & Van Tuijl, 2006), γεγνλφο 

πνπ πξνθαιεί θαη αξθεηέο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ γηα 

ηε κάζεζε ζην ζρνιείν (Leseman & de Jong, 1998: 294). Με άιια ιφγηα, ε πνηθηιία 

απηή ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ δείρλεη φηη δε κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ νη εκπεηξίεο 

γξακκαηηζκνχ θαη ν βαζκφο εγγξακκαηνζχλεο πνπ έρνπλ ηα παηδηά ζην πιαίζην ηεο 

νηθνγέλεηαο κφλν ιακβάλνληαο ππφςε ηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

απνδίδνληαη (πνιιέο θνξέο απζαίξεηα) ζηελ θνηλφηεηα ζηελ νπνία αλήθεη ε 

νηθνγέλεηα (Reese, Thomson & Goldenberg, 2008). Κη απηφ, δηφηη ζεκαληηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδνπλ θαη παξάγνληεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πηπρή ηεο έθζεζεο, 

δειαδή ηεο δπλαηφηεηαο πνπ δίλεηαη ζηα παηδηά λα εκπιαθνχλ κε πξαθηηθέο πνπ 

πξνσζνχλ ηνλ αλαδπφκελν γξακκαηηζκφ.  
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπρλφηεηα ησλ πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ, θαζψο θαη ν ρξφλνο 

πνπ αθηεξψλεηαη ζε θαζεκία απ‘ απηέο, ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ (Leseman & de Jong, 1998, Manz et al., 2010). Δπίζεο, 

ε πνηφηεηα ηεο άκεζεο ή έκκεζεο δηδαζθαιίαο δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ, ε θχζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ γνλέσλ κε ην παηδί, ην θνηλσληθν- ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν πάλσ 

ζην νπνίν δνκνχληαη νη φπνηεο αιιειεπηδξάζεηο, θαζψο θαη άιιεο θνηλσληθν-

πεξηβαιινληηθέο ζπληζηψζεο ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία (Leseman & de Jong, 1998). Λακβάλνληαο ππφςε φινπο απηνχο 

ηνπο παξάγνληεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ ελδνγελείο 

δηαθνξνπνηήζεηο ηφζν ζηα ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ νηθνγελεηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 

ίδηα θνηλφηεηα, φζν θαη κεηαμχ γισζζηθψλ πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηεί ε θαζεκία 

νηθνγέλεηα (Reese, Thomson & Goldenberg, 2008). Σν γεγνλφο απηφ, ινηπφλ, 

θαηαδεηθλχεη, φηη κία ζπλδπαζηηθή, πνιιαπιή ζπζρέηηζε δηαθνξεηηθψλ πηπρψλ ηνπ 

γξακκαηηζκνχ κε ηε γιψζζα ηεο νηθνγέλεηαο, είλαη γεληθά πην δπλαηή απ‘ φ,ηη 

κεκνλσκέλεο ζπζρεηίζεηο, επεηδή ν γξακκαηηζκφο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην πεδίν ηνπ 

ζπηηηνχ απνηειεί, φπσο έρνπκε επηζεκάλεη παξαπάλσ, έλα πνιππξηζκαηηθφ 

θαηλφκελν (Leseman & de Jong, 1998: 313). 

ηε ζπλέρεηα, ζα πξνρσξήζνπκε ζηηο ζπλζήθεο εθείλεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ θαηά ηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία ησλ παηδηψλ. Κάηη ηέηνην, φκσο, εγείξεη δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γχξσ απφ ηελ εχξεζε ελφο θαηάιιεινπ πξνηχπνπ 

νηθνγέλεηαο, ψζηε λα αλαπηπρζεί ν γξακκαηηζκφο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

ζην κέγηζην. Μέζα απφ έξεπλα πνπ εμέηαζε νηθνγέλεηεο λεπίσλ γηα λα κειεηήζεη ηε 

ζρέζε κεηαμχ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, γιψζζαο ησλ παηδηψλ θαη αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ, δηαπηζηψζεθε φηη ην κνληέιν ηεο 

νηθνγέλεηαο σο παηδαγσγνχ
14

 ζπζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ πξνζρνιηθή γλψζε ησλ 

παηδηψλ ζε ζρέζε κε ηα βηβιία, θαζψο θαη ηηο πξνζιεπηηθέο θαη εθθξαζηηθέο 

δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ (Bennett, Weigel & Martin, 2002). Ζ έξεπλα απηή δείρλεη, 

ινηπφλ, φηη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη γνλείο ησλ λεπίσλ ήηαλ αξθεηά κνξθσκέλνη, 

ππήξραλ ζεηηθέο επηδξάζεηο φζνλ αθνξά ηε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. 

                                                            
14 Πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν νηθνγέλεηαο πνπ, φπσο ππνζηεξίρζεθε απφ ηελ Snow (1991, ζην Bennett, 

Weigel & Martin, 2002), παξνπζηάδεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ πνπ επλνεί 

ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ, ξεηή δηδαζθαιία δεμηνηήησλ απφ ηνπο γνλείο, δεκηνπξγία 

δπλαηνηήησλ κάζεζεο, εθπαίδεπζε απφ ηνπο γνλείο θαη απμεκέλεο γνλετθέο πξνζδνθίεο. 
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Γεληθφηεξα, ε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλαδπφκελνπ 

γξακκαηηζκνχ θαη ηνπ πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ γνλέσλ, δηαπηζηψλεηαη 

πνιιάθηο κέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο (Aτδίλεο, 2012, 

Γθνπηξνπκαλίδνπ, 2006: 215, Manz et al., 2010).  

Απηή ε δηαπίζησζε κπνξεί λα έρεη πνιιαπιέο εξκελείεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηε 

κία πιεπξά, ηα πςειά επίπεδα κφξθσζεο ησλ γνλέσλ ζπλδένληαη ζπρλά κε ηε 

δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο ελφο νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, πινχζηνπ ζε γισζζηθά 

εξεζίζκαηα, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ζεηηθά ηε γιψζζα θαη, ζπλεπψο, δηεπθνιχλεη ηελ 

αλάδπζε ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ (Bennett, Weigel & Martin, 2002). Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, επίζεο, ην παξαπάλσ εξεπλεηηθφ απνηέιεζκα κπνξεί λα εξκελεπηεί θαη 

ππφ ην πξίζκα ηνπ φηη ν γξακκαηηζκφο ζην πεδίν ηεο νηθνγέλεηαο επί ηεο νπζίαο 

θηλείηαη ζε έλα θνηλσληθφ κηθξνζχζηεκα, κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα κηθξά παηδηά 

θαηαθηνχλ ηε γιψζζα θαη δηάθνξεο γισζζηθέο δεμηφηεηεο. Λφγσ ηνπ θνηλσληθνχ 

απηνχ πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ έρεη απφ ηε θχζε ηνπ, δε κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ηα 

θνληηλά θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά πιαίζηα πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ θαη ζρεηίδνληαη κε 

ηε κφξθσζε ησλ γνλέσλ, ηελ εξγαζία, ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη ηηο επξχηεξεο 

πνιηηηζκηθέο θαη εζληθέο θνηλφηεηεο. Έηζη, ν αλαιθαβεηηζκφο ή ην ρακειφ επίπεδν 

κφξθσζεο κεηαμχ ησλ γνλέσλ, παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θνηλσληθν-ηζηνξηθέο 

δηαδηθαζίεο εμάπισζεο ηεο επίζεκεο εθπαίδεπζεο, θαζνξίδνπλ ζεκαληηθά ηηο 

δπλαηφηεηεο γηα αιιειεπηδξάζεηο ηνπ γξακκαηηζκνχ ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο 

(Leseman & de Jong, 1998: 297). ‘ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ινηπφλ, γίλεηαη αθφκα πην 

έληνλνο ν ξφινο ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο εληζρχεη ηε γισζζηθή 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ δηαδξακαηίδνληαο έλαλ αληηζηαζκηζηηθφ ξφιν 

(Γθνπηξνπκαλίδνπ, 2006: 204).  

Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη φηη νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζηάζεηο πνπ 

πηνζεηνχλ νη γνλείο σο πξνο ηνλ γξακκαηηζκφ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπκκεηνρή ησλ 

γνλέσλ ζε αλάγλσζε βηβιίσλ, νη αλαγλσζηηθέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο (Zhang & Koda, 

2011: 5), ν αξηζκφο ησλ βηβιίσλ πνπ ππάξρνπλ ζην ζπίηη, νη επηζθέςεηο ζε 

βηβιηνζήθεο (Manz et al., 2010), φπσο θαη ηα ζρεηηθά ελδηαθέξνληά ηνπο, κπνξεί λα 

κπήζνπλ ηα κηθξά παηδηά ζε έλα πξφηππν γξακκαηηζκνχ (Leseman et al., 2007: 335) 

θαη λα επεξεάζνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα γισζζηθά απνηειέζκαηά ηνπο (Bennett, 

Weigel & Martin, 2002: 312- 314). 
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Βιέπνπκε, ινηπφλ, φηη ε γισζζηθή αλάπηπμε θαη ηα αλαγλσζηηθά επηηεχγκαηα ζην 

ζρνιείν δηακνξθψλνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηηο επηινγέο ησλ γνλέσλ, φζνλ 

αθνξά ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ, φπσο 

επίζεο θαη απφ ηε γιψζζα, ηε γισζζηθή πνιηηηθή θαη ηδενινγία ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

ην πξψηκν ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ (Leseman & de Jong, 1998). ε ζρέζε κε ηε 

γισζζηθή πνιηηηθή ηεο νηθνγέλεηαο, φκσο, νθείιεη λα επηζεκαλζεί ζην ζεκείν απηφ 

φηη, φπσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ππάξρεη πεξίπησζε παξφκνηεο 

ηδενινγίεο φζνλ αθνξά ηε γιψζζα λα κελ κεηαθξάδνληαη ζε παξφκνηεο γισζζηθέο 

πξαθηηθέο. Με άιια ιφγηα, είλαη πηζαλφλ γνλείο κε παξφκνηεο γισζζηθέο ηδενινγίεο
15

  

ζε ζρέζε κε ηε γισζζηθή δηαρείξηζε ζην ζπίηη λα είλαη ππέξκαρνη δηαθνξεηηθψλ 

γισζζηθψλ πξαθηηθψλ θαη αληίζηξνθα (Chatzidaki & Maligkoudi, 2013: 677). Κάηη 

ηέηνην απνδεηθλχεη θαη ηε ζρεηηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηε θχζε ηνπ γξακκαηηζκνχ 

θαη ηεο αλάπηπμήο ηνπ ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην∙ πέξα απφ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο 

κεηαμχ ησλ νηθνγελεηψλ ζρεηηθά κε ηα πξφηππα γξακκαηηζκνχ πνπ εθαξκφδνπλ, 

δηαπηζηψλνληαη θαη απνθιίζεηο ζε ζρέζε κε ηηο ηδενινγίεο θαη ηηο ζηάζεηο πνπ 

επηθξαηνχλ κέζα ζην ίδην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, γεγνλφο πνπ δηακνξθψλεη έλα 

πιαίζην, φπνπ ην πξνβιεπηηθφ ζηνηρείν γηα ην είδνο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

γξακκαηηζκνχ πνπ ζα αλαπηπρζεί ειαρηζηνπνηείηαη. Σν γεγνλφο απηφ, βέβαηα, είλαη 

ελδεηθηηθφ ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ ‗γξακκαηηζκφο ζην πεδίν ηεο 

νηθνγέλεηαο‘, φπσο ζπδεηήζεθε παξαπάλσ θαη απνδεηθλχεη πσο ζε θάζε πεξίπησζε 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη αληηιεπηφ θαη λα κειεηάηαη σο ηέηνην.  

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, νη αιιειεπηδξάζεηο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ. Λακβάλνληαο απηφ 

ππφςε ζα ζπλερίζνπκε ηελ εζηίαζή καο ζην πεδίν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηηο ζπλζήθεο 

εθείλεο, νη νπνίεο επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ θαηά ηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία ησλ παηδηψλ. Με άιια ιφγηα, ζα εμεηάζνπκε πψο πξέπεη λα είλαη νη 

αιιειεπηδξάζεηο απηέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ. 

Αξρηθά, ε χπαξμε πνηθηιίαο αιιειεπηδξάζεσλ ησλ λεπίσλ κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή (Leseman et al., 2007). Δμάιινπ, ε εθκάζεζε ηεο 

γξαθήο, γηα παξάδεηγκα, απνηειεί κία δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ηα κηθξά παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο θηηάρλνπλ λνήκαηα κέζα απφ πιεξνθνξίεο θαη αιιειεπηδξάζεηο 

πνπ ππάξρνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθν-πνιηηηζκηθά πιαίζηα (Kress, 1997).  

                                                            
15 Γηα ηνλ νξηζκφ ηεο γισζζηθήο ηδενινγίαο βι. θεθ. 3.1. 
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Αθφκα, κέζα απφ έξεπλα (Purcell-Gates, 1996) πνπ εμέηαδε ην εχξνο θαη ηε 

ζπρλφηεηα ησλ πξαθηηθψλ πνπ ζπλδένληαλ κε ηνλ γξακκαηηζκφ κεηξψληαο ηηο 

γλψζεηο ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ πνπ είραλ παηδηά 4- 6 ρξφλσλ, δηαπηζηψζεθε 

φηη ε αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζην ζρνιείν απφ παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη 

εηδηθφηεξα ε θαηαλφεζε ησλ ζθνπψλ πνπ εμππεξεηνχλ ηα γξαπηά ζχκβνια απφ ηελ 

πιεπξά ησλ παηδηψλ, εμαξηνχληαλ απφ ηε ζπρλφηεηα ησλ ζπκβάλησλ γξακκαηηζκνχ 

πνπ ζπλέβαηλαλ πξσηχηεξα ζην ζπίηη, φηαλ ηα παηδηά ήηαλ ζε λεπηαθή ειηθία (π.ρ. ε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο γξαπηψλ αλαπαξαζηάζεσλ) θαη απφ ηελ πξνζσπηθή εζηίαζε θαη 

εκπινθή ησλ ηειεπηαίσλ ζηα ζπκβάληα απηά.  

Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ηα πξψηκα αλαγλσζηηθά επηηεχγκαηα παηδηψλ λεπηαθήο 

ειηθίαο, εθηφο απφ ηνλ παξάγνληα ‗ζπρλφηεηα έθζεζεο ζε γισζζηθά εξεζίζκαηα‘, ε 

κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαηά ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ, κπνξεί επίζεο 

λα θέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα (Leseman & de Jong, 1998: 313).  

θφπηκν επίζεο θξίλεηαη λα αλαθεξζεί φηη αλαθνξηθά κε ηηο εκπεηξίεο γξακκαηηζκνχ, 

γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη ιφγνο, απηέο δελ νθείινπλ λα πεξηνξίδνληαη κφλν ζε 

πξνζρεδηαζκέλα θαη ζηνρεπκέλα ζπκβάληα πνπ ζα έρνπλ νξγαλσζεί ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ ζπηηηνχ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε «άηππεο» εκπεηξίεο
16

 πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ πξαγκάησζε 

ηεο γισζζηθήο κάζεζεο (Volk & de Acosta, 2001). Ωζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα 

παξαηεξείηαη θάπνηα κείσζε ζηηο «άηππεο» δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ, νη νπνίεο αληηθαζίζηαληαη απφ «ηππηθέο» πνπ 

παξαπέκπνπλ πεξηζζφηεξν ζε δξαζηεξηφηεηεο ζρνιηθνχ ηχπνπ. Κάηη ηέηνην, κάιηζηα, 

εγείξεη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο ζην πεδίν 

ηεο νηθνγέλεηαο ζπλερίδνπλ λα ζπλδένληαη κε απηφ πνπ λνείηαη σο αλαδπφκελνο 

γξακκαηηζκφο. Καη απηφ, δηφηη ε θχζε ηνπ ηειεπηαίνπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηηο 

«άηππεο» εκπεηξίεο γξακκαηηζκνχ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην πεδίν ηνπ ζπηηηνχ 

(Ατδίλεο, 2012: 254).  

                                                            
16 «Άηππεο» εκπεηξίεο γξακκαηηζκνχ είλαη εθείλεο πνπ εθζέηνπλ ηα παηδηά ζηε γξαπηή γιψζζα 

έκκεζα, φπσο γηα παξάδεηγκα φηαλ έλα παηδί αθνχεη έλαλ ελήιηθα λα δηαβάδεη έλα παξακχζη. 

Αληίζεηα, νη «ηππηθέο» εκπεηξίεο γξακκαηηζκνχ επηθεληξψλνληαη απεπζείαο ζηε γξαπηή γιψζζα. ε 

απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη δξαζηεξηφηεηεο δηδαζθαιίαο γξακκάησλ, αλαγλψξηζεο θαη 

απνθσδηθνπνίεζεο  ιέμεσλ, θ.ά. (Sénéchal, 2006: 60).  
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Δπίζεο, ε εθαξκνγή «ηππηθψλ» δξαζηεξηνηήησλ ζρνιηθνχ ηχπνπ ήδε απφ ηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία  ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα επίπεδα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο αιιειεπίδξαζεο γνλέσλ θαη παηδηνχ. Απηφ, κάιηζηα, ην πξφβιεκα 

εληείλεηαη πεξηζζφηεξν φηαλ ην ίδην ην παηδί δελ εθδειψλεη ελδηαθέξνλ πξνο ηελ 

αλάπηπμε κίαο ηέηνηαο ηθαλφηεηαο ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο 

ζηελ θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ. Αληίζεηα, «άηππεο» δξαζηεξηφηεηεο πινχζηεο ζε 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ γξακκαηηζκνχ ζην πεδίν ηεο νηθνγέλεηαο. Κάηη ηέηνην ζα θέξεη, εθηφο ησλ άιισλ, 

απνηειέζκαηα πνπ δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν (Baker et al., 2001: 431- 435, Leseman & 

de Jong, 1998: 314). Βέβαηα, θάπνηνη γνλείο ίζσο ελδφκπρα απνθαζίζνπλ λα 

ζπζηάζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή πνηφηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηα παηδηά ηνπο, 

ψζηε λα ηα βνεζήζνπλ λα θαηαθηήζνπλ δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ (π.ρ. ζηξαηεγηθέο 

αλαγλψξηζεο ιέμεσλ) (Baker et al., 2001: 434). 

ην ζεκείν απηφ, φκσο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε αξλεηηθή απηή ρξνηά ηεο ξεηήο 

δηδαζθαιίαο ησλ γνλέσλ πξνο ηα παηδηά γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ηνπο, 

δελ επηβεβαηψλεηαη εξεπλεηηθά ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ ηειηθά 

αλαπηχζζνπλ ηα παηδηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, εξεπλεηηθά δεδνκέλα έρνπλ δείμεη φηη ε 

άκεζε δηδαζθαιία ελλνηψλ ηνπ γξακκαηηζκνχ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο γλψζεηο 

γξακκαηηζκνχ πνπ θαηέρνπλ ηα παηδηά. Κάηη ηέηνην έξρεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ 

άπνςε πνιιψλ δαζθάισλ πεξί αθαηαιιειφηεηαο ηεο ξεηήο δηδαζθαιίαο γξακκάησλ 

θαη ιέμεσλ ζην ζπίηη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ. ε θάζε πεξίπησζε, ην πψο εκπιέθνληαη νη γνλείο 

κε ηα παηδηά ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο γξακκαηηζκνχ, εμαξηάηαη απφ ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο πνπ ζέινπλ λα επηηχρνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν (Purcell- 

Gates, 1996: 426). 

 

 

3.2. Πξαθηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζε κνλφγισζζεο 

νηθνγέλεηεο 

ην παξφλ θεθάιαην ζα αλαθεξζνχλ θαιέο πξαθηηθέο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ελ γέλεη, θαζψο θαη ηα νθέιε απηψλ ζε παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ εμεηάδνπκε.  
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Καηαξράο,  ζηε βηβιηνγξαθία δίλεηαη κεγάιν βάξνο ζηελ ελζάξξπλζε ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε γξαπηά ζχκβνια, κηαο θαη ζεσξνχληαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθά γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αλαδπφκελνπ 

γξακκαηηζκνχ (Baker et al., 1999).  

ε έξεπλα πνπ έγηλε ζε νηθνγέλεηεο ρακεινχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ππφβαζξνπ γηα 

ηελ αλίρλεπζε ησλ πξαθηηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ πνπ 

εθαξκφδνληαλ ζην ζπίηη, θάλεθε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ ρξήζεσλ γξαπηψλ ζπκβφισλ 

ζηα ζπίηηα απηά εκπεξηείρε ηελ αλάγλσζε κηθξψλ θεηκέλσλ (π.ρ. θεηκέλσλ πνπ 

βξίζθνληαλ πάλσ ζε ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο δεκεηξηαθψλ, ζε θνπηηά γάιαθηνο), ηελ 

επαθή ησλ παηδηψλ κε θπιιάδηα, θνππφληα, δηαθεκίζεηο, ιίζηα γηα ςψληα ή ιίζηα 

πξαγκάησλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, θαζψο θαη γξαθή νλνκάησλ (Purcell-Gates, 1996: 

425). 

Σέηνηα κηθξά θείκελα απνηεινχλ απνπιαηζησκέλν ιφγν, ν νπνίνο εληάζζεηαη ζε 

απζεληηθά νπηηθά πιαίζηα, θάηη πνπ είλαη πνιχ επηβνεζεηηθφ. Καη απηφ, γηαηί ην 

αληίζεην, δειαδή φηαλ ππάξρεη γξαπηφο ιφγνο κφλν κέζα ζε πιαηζησκέλε 

ππνζηήξημε, ε ζεκαζία ηεο εθάζηνηε γξαπηήο αλαπαξάζηαζεο είλαη ηφζν 

ελζσκαησκέλε κε ηε γεληθφηεξε ζεκαζία ηνπ αληηθεηκέλνπ πάλσ ζην νπνίν 

εκθαλίδεηαη, πνπ ηα παηδηά δελ ηελ παξαηεξνχλ σο μερσξηζηή νληφηεηα θαη έηζη δελ 

επηθεληξψλνληαη ζηε θχζε ηνπ ζεκαίλνληνο (Purcell-Gates, 1996: 426).  

Παξάιιεια, ε απνθσδηθνπνίεζε ηέηνησλ κηθξψλ θεηκέλσλ δελ είλαη ηφζν απαηηεηηθή 

γλσζηηθά θαη επηηπγράλεηαη εχθνια. Με ηελ επηηπρή απνθσδηθνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ 

απηψλ, φκσο, εληζρχεηαη ε ππεξεθάλεηα θαη ε απηφ- απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ παηδηνχ 

ζην δηάβαζκα, θάηη πνπ είλαη πνιχ βαζηθφ θαηά ηελ πξνζπάζεηα αλάδπζεο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ (Baker et al., 1999). 

Δπίζεο, κε ηελ πξαθηηθή απηή ην παηδί εμνηθεηψλεηαη κε ηηο ζπκβάζεηο ηνπ γξαπηνχ 

θψδηθα, καζαίλεη λέεο ιέμεηο, έξρεηαη ζε επαθή κε ηε θσλνινγηθή, κνξθνινγηθή, 

ζεκαζηνινγηθή, ζπληαθηηθή θαη πξαγκαηνινγηθή δνκή ηεο γιψζζαο θαη παξαθηλείηαη 

ζην λα εθθξάζεη ην λνεκαηηθφ πεξηερφκελν ελφο θεηκέλνπ κε δηθά ηνπ ιφγηα. Βέβαηα, 

ε πξαθηηθή απηή κπνξεί λα πάξεη θαη ηε κνξθή ηεο απφ θνηλνχ αλάγλσζεο βηβιίσλ 

ελειίθσλ θαη παηδηψλ, εθφζνλ έρεη θαηαθηεζεί θάπνην επίπεδν αλαγλσζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ απφ πιεπξάο ησλ παηδηψλ. Ζ παξαιιαγή ηεο πξαθηηθήο απηήο βνεζάεη 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ, ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, 
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ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ζηελ επίγλσζε ηεο ρξήζεο ηνπ γξαπηνχ. Σα παηδηά, επίζεο, φηαλ 

είλαη εμνηθεησκέλα κε κία ηέηνηα πξαθηηθή ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα 

δξαζηεξηφηεηεο αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ θαη απνθηνχλ γλψζεηο γχξσ απφ ηε 

δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ηεο αθήγεζεο σο θεηκεληθνχ είδνπο (Μνπδάθε, 2006: 30- 

31). 

ε έξεπλα πνπ κειέηεζε ηηο ιεθηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ 

γνλέσλ κε ηα παηδηά ηνπο (ηα νπνία θνηηνχζαλ ζηελ Α‘ Γεκνηηθνχ) θαηά ηελ απφ 

θνηλνχ αλάγλσζε βηβιίσλ πνπ εμεηάδνπκε (Baker et al., 2001), θάλεθε φηη κηα 

ζεκαληηθή δηάθνξα κεηαμχ ησλ νηθνγελεηψλ είλαη ε πνζφηεηα θαη ε θχζε ηεο 

ζπδήηεζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε θάζε νηθνγέλεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη κεηέξεο 

πνπ έρνπλ έλα κέζν επίπεδν εηζνδήκαηνο θαη έρνπλ ιάβεη πεξηζζφηεξε εθπαίδεπζε, 

πξνρσξνχλ πην ζπρλά πεξά απφ ηελ απιή αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο πνπ δηαβάδεηαη θαη 

επηδηψθνπλ λα αλαιχζνπλ ηκήκαηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ βηβιίνπ κε ηα παηδηά ηνπο, 

θάηη πνπ είλαη επεξγεηηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ. 

Βέβαηα, ζεκαληηθφ θξίλεηαη λα αλαθέξνπκε φηη ε εθαξκνγή ηεο αλάγλσζεο βηβιίσλ 

ζην ζπίηη δελ έρεη πάληα ηα ίδηα απνηειέζκαηα γηα ην παηδί. Πην αλαιπηηθά, ζε έξεπλα 

πνπ αθνξνχζε ηελ αλάπηπμε ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ θαη ηνλ ξφιν ηεο 

νηθνγέλεηαο ζ‘ απηφ, βξέζεθε φηη ε ζπρλφηεηα αλάγλσζεο βηβιίσλ απφ ηνπο γνλείο 

πξνο ηα παηδηά είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζρεηίδεηαη κε δεμηφηεηεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ πξφσξνπ γξακκαηηζκνχ (Sonnenschein & 

Munsterman, 2002). Ο ρξφλνο, επίζεο, πνπ δηαηίζεηαη ζηελ αλάγλσζε βηβιίσλ 

θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ σο αλαγλψζηε (Zhang & 

Koda, 2011: 6). Δπίζεο, ε πξαθηηθή απηή κπνξεί λα αμηνινγεζεί ζε ζρέζε κε ηελ 

απαηηεηηθφηεηά ησλ βηβιίσλ, θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ηελ εκπινθή γνλέσλ θαη 

παηδηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θαηαλφεζε θαη ηε ζθέςε, νη 

νπνίεο ελεξγνπνηνχλ ηηο ζρεηηθέο γλσζηηθέο θαη γισζζηθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ 

αλάπηπμή ηνπο (Leseman & de Jong, 1998: 299). Τπάξρεη, κε άιια ιφγηα, πιεηάδα 

ζπληζησζψλ πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ πξαθηηθή απηή, ψζηε λα 

θαζνξηζηεί ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο.  

Δκβαζχλνληαο ζηηο ζπλζήθεο πνπ θάλνπλ απηή ηελ πξαθηηθή πην απνηειεζκαηηθή, 

εξεπλεηηθά θαίλεηαη φηη νη αιιειεπηδξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ 

αλάγλσζε βηβιίσλ είλαη επίζεο ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 
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γξακκαηηζκνχ. Πην αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Sonnenschein θαη 

Munsterman (2002), ε ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαηά ηελ 

αλάγλσζε ήηαλ ν πην δπλαηφο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο, φζνλ αθνξά ηα θίλεηξα ησλ 

παηδηψλ γηα ην δηάβαζκα. Απηά ηα απνηειέζκαηα ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο πηπρήο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαηά ην δηάβαζκα γηα ηελ ελίζρπζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ πάλσ ζηνλ γξακκαηηζκφ (Sonnenschein & 

Munsterman, 2002). Δπίζεο, ζηελ έξεπλα ηεο Baker θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο (2001) 

ζρεηηθά κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηψλ θαηά ηελ αλάγλσζε 

βηβιίσλ σο πξαθηηθή γξακκαηηζκνχ, δηαπηζηψζεθε φηη ε ζπδήηεζε πάλσ ζε εηθφλεο 

ήηαλ ν πην ζπρλφο ηχπνο λνεκαηνδνηνχκελεο ζπδήηεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ. πγθεθξηκέλα, κία ηέηνηα ζπδήηεζε θάλεθε λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε 

ηελ χπαξμε κηαο ζπλαηζζεκαηηθήο πνηφηεηαο ζηελ αιιειεπίδξαζε γνλέα- παηδηνχ, 

γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε ζπδήηεζε πάλσ ζε εηθφλεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζηε 

δεκηνπξγία κηαο δηαζθεδαζηηθήο απφ θνηλνχ αλαγλσζηηθήο εκπεηξίαο. Παξάιιεια, 

κηα ζπδήηεζε γχξσ απφ ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ πνπ δελ επηθεληξψλεηαη άκεζα 

ζε δεηήκαηα απνθσδηθνπνίεζεο ιέμεσλ, απνηειεί κηα ηνλσηηθή θαη δηαζθεδαζηηθή 

εκπεηξία αλάγλσζεο, ε νπνία πξνσζεί ην θίλεηξν γηα πεξαηηέξσ εθαξκνγή απηήο ηεο 

πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ (Baker et al., 2001: 432- 433, Baker et al., 1999).  

Δπίζεο, ε ζπρλή επίζθεςε ζε βηβιηνζήθεο θαη ε επίδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ χπαξμε ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο απέλαληη 

ζηνλ γξακκαηηζκφ, θάηη πνπ δηακνξθψλεη πξφζθνξν έδαθνο γηα ελαζρφιεζε ηνπ 

παηδηνχ θαη ησλ γνλέσλ κε άιιεο πξαθηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ηνπ 

(Baker et al., 1999, Baker et al., 2001: 433). 

Γεληθά, ηα νθέιε πνπ έρνπλ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, φηαλ ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ γξακκαηηζκνχ ηνπο είλαη ππνζηεξηθηηθφ θαη εληζρχεη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ εθαξφδνληαο πξαθηηθέο φπσο ηηο παξαπάλσ, είλαη πνιιά. Πην 

αλαιπηηθά, ζεσξείηαη φηη ηα παηδηά πνπ έρνπλ εκπεηξίεο απφ πνιιέο ρξήζεηο ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηφζν νη γνλείο ηνπο, φζν θαη νη ίδηνη 

πξνζσπηθά πξηλ ηελ είζνδφ ηνπο ζην ζρνιείν, έρνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο λα 

δνκήζνπλ κία βάζε αληίιεςεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ, ε νπνία 

εκπεξηέρεη γλψζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιηθή ιεηηνπξγία ησλ γξαπηψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηε ρξήζε ηνπο γηα ηελ εμππεξέηεζε επηθνηλσληαθψλ ζθνπψλ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, δειαδή, ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο μεθηλνχλ λα 
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θαηαζθεπάδνπλ γλψζεηο ζρεηηθά κε ηε ζεκεησηηθή θαη ιεηηνπξγηθή θχζε ηεο γξαπηήο 

γιψζζαο (Leseman & de Jong, 1998: 313, Purcell-Gates, 1996: 425- 426). 

Παξάιιεια, δηαπηζηψλεηαη φηη ν γξακκαηηζκφο ζην πεδίν ηεο νηθνγέλεηαο βνεζά ηα 

παηδηά λα αλαθαιχςνπλ ηνπο θαλφλεο θαη ηηο ζπκβάζεηο ηεο ρξήζεο ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ, φηαλ νη γνλείο δηδάζθνπλ ζηα παηδηά ηνπο ξεηά ηνπο θαλφλεο απηνχο (Leseman 

et al., 2007: 335) θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ηα εγγξάκκαηα κέιε δηαβάδνπλ θαη 

γξάθνπλ ζε πεξηζζφηεξν πεξίπινθα επίπεδα ιφγνπ γηα ηε δηαζθέδαζε θαη ηε 

ραιάξσζή ηνπο (Purcell-Gates, 1996). Με άιια ιφγηα, απηφ ζεκαίλεη φηη ηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε ρξήζε απζαίξεησλ ζπκβφισλ (γξακκάησλ, 

γξαπηψλ ιέμεσλ, γξαπηψλ θεηκέλσλ) θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο γηα ηελ θσδηθνπνίεζε 

ηεο νκηινχκελεο γιψζζαο. Δμάιινπ, έλα ζεκαληηθφ επίηεπγκα ζηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία, ην νπνίν ζπρλά θαηαθηάηαη πξηλ αξρίζεη ην ζρνιείν, απνηειεί ε θαηάθηεζε 

ηεο γλψζεο ησλ γξακκάησλ ηνπ αιθάβεηνπ (Leseman et al., 2007: 335).  

Δπίζεο, ν γξακκαηηζκφο ζην πεδίν ηεο νηθνγέλεηαο επεξεάδεη ηηο γλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηε ζπκβνιηθή θαη αθεξεκέλε ζθέςε. 

Απηφ, ζπλεπψο, κπνξεί λα εμεγήζεη ην εχξνο ησλ επηδξάζεσλ ζηα κεηαγελέζηεξα 

ζρνιηθά επηηεχγκαηα. Ζ ζπδήηεζε κηαο ηζηνξίαο, ε εχξεζε εμεγήζεσλ γηα 

ζπγθεθξηκέλα ζπκβάληα, ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κέζα απφ ηε ζθέςε ησλ 

ραξαθηήξσλ κηαο ηζηνξίαο ή ε αλακνλή επεξρφκελσλ γεγνλφησλ ζε έλα αθήγεκα 

απαηηεί γλσζηηθή απνζηαζηνπνίεζε, δειαδή γλσζηηθή κεηαβνιή απφ κία άκεζε 

θαηάζηαζε θαη απφ ην δεδνκέλν θαη απηφ πνπ απεηθνλίδεηαη κέζα απφ ζπκβνιηθή 

αλαπαξάζηαζε θαη αηηηνιφγεζε (Leseman & de Jong, 1998). Αθφκα, ην πεξηβάιινλ 

γξακκαηηζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηελ αλάπηπμε ιεμηινγίνπ 

ησλ παηδηψλ (Frijters, Barron & Brunello, 2000). ε έλα γεληθφηεξν πιαίζην, νη 

πξνθνξηθέο κνξθέο γξακκαηηζκνχ ζην ζπίηη, φπσο νη ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη ζέκαηα γεληθνχ ελδηαθέξνληνο, ζπλεηζθέξνπλ ζην ιεθηηθφ 

επίπεδν ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ (ιεμηιφγην, θαηαλφεζε θεηκέλνπ), ελψ 

νη γξαπηέο κνξθέο γξακκαηηζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο (αλάγλσζε αθεγεκαηηθψλ θαη 

πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ/ βηβιίσλ ζηα παηδηά) ζπλεηζθέξνπλ ζην κνξθνζπληαθηηθφ 

θαη θεηκεληθφ επίπεδν ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ θαη ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο 

(Leseman et al., 2007: 351).  

πλνιηθά, έρεη απνδεηρηεί κία ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο επηξξνήο ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο πάλσ ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ 
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λεπηαθήο ειηθίαο θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε απηφλ δεμηνηήησλ (Zhang & Koda, 2011: 

6). Κάηη ηέηνην ζεκαίλεη φηη ηα παηδηά απηά μεθηλνχλ ηε δηδαζθαιία ηνπ επίζεκνπ 

γξακκαηηζκνχ ζηα ζρνιεία βξηζθφκελνη ζε πιενλεθηηθή ζέζε έλαληη άιισλ 

ζπλνκειίθσλ ηνπο πνπ κφιηο άξρηζαλ ηε κάζεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ (Purcell- Gates, 

1996: 426). Δπίζεο, ν βαζκφο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ δίλεηαη ζην ζπίηη γηα 

αιιειεπηδξάζεηο γξακκαηηζκνχ είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ζην ζρνιείν. πλεπψο, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κε ηνλ ηξφπν απηφ φηη 

ν γξακκαηηζκφο ζην πεδίν ηεο νηθνγέλεηαο θαζνξίδεη ηα αθαδεκατθά επηηεχγκαηα ησλ 

παηδηψλ ζην ζρνιείν (Leseman & de Jong, 1998: 314). 

 

 

3.3. Πξαθηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηγξακκαηηζκνχ ζε δίγισζζεο 

νηθνγέλεηεο 

Γεδνκέλεο ηεο πεξηνξηζκέλεο έθζεζεο ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ ζηε κεηνλνηηθή ηνπο 

γιψζζα, ηφζν ζε πξνθνξηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν επαθήο κε ηα γξαπηά ηεο 

ζχκβνια, ην πεξηβάιινλ γξακκαηηζκνχ ηνπ ζπηηηνχ παίδεη αθφκα πην ζεκαληηθφ ξφιν 

γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο ηνπο απ‘ φ,ηη ζε πεξηπηψζεηο κνλφγισζζσλ παηδηψλ 

(Zhang & Koda, 2011: 5). Γη‘ απηφ, ζεκαληηθή θξίλεηαη θαη ε ζπζηεκαηηθή δέζκεπζε 

θαη αθνζίσζε ησλ γνλέσλ αλαθνξηθά κε ηε δηαηήξεζε ηνπ δίγισζζνπ πξνθίι ηνπ 

παηδηνχ ηνπο, εηδηθά φηαλ δελ ππάξρνπλ ιεηηνπξγηθνί ιφγνη ρξήζεο θαη ησλ δχν 

γισζζψλ (Li, 1999: 216). πγθεθξηκέλα, νη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα 

ζηα γξαπηά ζπζηήκαηα ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ κπνξνχλ λα αλαδπζνχλ κέζα απφ ηελ 

παξνρή πινχζησλ εξεζηζκάησλ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα απφ ηνπο γνλείο θαη ηα 

αδέιθηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηγξακκαηηζκνχ θαη ηελ θαηάθηεζε ησλ δεμηνηήησλ 

πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ. Έηζη, ελψ ε αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζην ζρνιείν είλαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, έλαο δίγισζζνο κπνξεί επίζεο λα αλαπηχμεη δηάθνξα είδε 

γξακκαηηζκνχ κέζα ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο (Baker, 2011: 312, Kenner et al., 

2004: 140-141). 

Αλ, αληίζεηα, ηα εξεζίζκαηα ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα απνπζηάδνπλ, ηα παηδηά 

μεθηλνχλ ην δεκνηηθφ ζρνιείν κελ έρνληαο επαξθή θαηαλφεζε σο πξνο ην λφεκα θαη 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζπζηήκαηνο γξαθήο. Μάιηζηα, θάηη ηέηνην αλαπφθεπθηα ζέηεη ηα 

παηδηά απηά ζε κεηνλεθηηθή ζέζε θαη ηνπο δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε φηη ν 
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γξακκαηηζκφο είλαη κία ιεηηνπξγία απνθιεηζηηθά ζπλπθαζκέλε κε ηηο ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (Verhoeven & Aarts, 1998: 131), ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ αξρίδεη θαη 

ηειεηψλεη. 

Γη‘ απηφ, είλαη εμαηξεηηθά επσθειέο λα παίξλνπλ νη γνλείο πξσηνβνπιίεο, ψζηε λα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά ηνπο λα αλαπηχμνπλ θαη ηε κεηνλνηηθή θαη ηελ 

θπξίαξρε γιψζζα ηνπο, πξνσζψληαο έηζη ηε «ζπλάληεζε» ησλ δχν πνιηηηζκψλ θαη 

γισζζψλ, παξά λα πεξηκέλνπλ παζεηηθά απφ ην ζρνιείν θαη ηελ θνηλφηεηα λα ην 

θάλεη (Li, 1999). Έρνπλ, κε άιια ιφγηα, ηε κνλαδηθή δπλαηφηεηα λα θάλνπλ πάληα 

θάηη γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ δηγξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο ζην 

κηθξφ, επέιηθην θαη νηθείν πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ (Li, 1999: 212). 

ην θεθάιαην απηφ ζα επηθεληξσζνχκε ζηηο κνξθέο ησλ πξαθηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

δηγξακκαηηζκνχ ησλ δίγισζζσλ λεπίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ελ 

ζπληνκία ζηνπο θνξείο πνπ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ηηο πξαθηηθέο απηέο κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα, ζηηο επηινγέο ησλ γνλέσλ βάζεη κηαο ηδενινγίαο θαη ζα θιείζνπκε κε έλαλ 

πεξηεθηηθφ ζρνιηαζκφ γχξσ απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ γισζζηθψλ πξαθηηθψλ πνπ 

κπνξεί λα ππάξμνπλ.  

Όζνλ αθνξά ηα είδε θαη ηηο κνξθέο ησλ πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα ζην πεδίν ηεο νηθνγέλεηαο, έρνπλ δηαηππσζεί αξθεηέο πξνηάζεηο απφ δηάθνξνπο 

εξεπλεηέο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δίγισζζεο νηθνγέλεηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γξαπηά 

ζεκεηψκαηα θαη πηλαθίδεο, θάξηεο, γξάκκαηα θ.ά. ζηηο δχν γιψζζεο ησλ παηδηψλ ηνπο 

γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ δηγξακκαηηζκφ ησλ παηδηψλ ηνπο (Gort & Bauer, 2012: 3). 

Απηή ε πξαθηηθή αλαθέξεηαη θαη ζηε κειέηε ηνπ Cruickshank (2004) (ε νπνία 

αθνξνχζε ηνλ γξακκαηηζκφ ζε πνιχγισζζα πιαίζηα), ζηελ νπνία παξαηεξήζεθε ε 

ρξήζε αθηζψλ θαη γεληθφηεξα ε ρξήζε γξαπηψλ αλαπαξαζηάζεσλ- νπηηθψλ 

ζπκβφισλ ζην δσκάηην ησλ παηδηψλ.  

Παξακέλνληαο ζηελ επαθή κε ηνλ γξαπηφ θψδηθα (γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

γξακκαηηζκνπ ησλ δίγισζζσλ λεπίσλ), εμαηξεηηθά ζεκαληηθή είλαη ε ελαζρφιεζε κε 

δξαζηεξηφηεηεο αλάγλσζεο βηβιίσλ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα (Rodriguez-Valls, 2011, 

Zhang & Koda, 2011). Υξήζηκν είλαη επίζεο λα εθαξκφδεηαη ε απφ θνηλνχ αλάγλσζε 
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ζε βηβιία πνπ είλαη γξακκέλα ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα ησλ παηδηψλ (Zhang & Koda, 

2011: 16), εηδηθά αλ ην παηδί έρεη θαηαθηήζεη θάπνηεο δεμηφηεηεο ζηνλ γξακκαηηζκφ 

ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα. Αληηθείκελν ηεο αλάγλσζεο κπνξνχλ λα απνηεινχλ 

παξακχζηα θαη άιια βηβιία ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα, ηζηνξίεο δηάζεκσλ αηφκσλ απφ 

ηελ ρψξα θαηαγσγήο θαη ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ απφ ηελ ηζηνξία ηεο (Li, 1999), 

θαζψο θαη ζξεζθεπηηθά θείκελα (Gort & Bauer, 2012: 3). 

Παξάιιεια, ζηα δίγισζζα πεξηβάιινληα πνπ κειεηάκε, ζπρλά πξνηείλεηαη σο 

πξαθηηθή ε επαθή κε δίγισζζα θείκελα θαη ζπγθεθξηκέλα ε αλάγλσζε απηψλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή (Li, 1999). Σν δηάβαζκα δίγισζζσλ 

βηβιίσλ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα σθέιηκε πξαθηηθή γηα ηελ αλάδπζε ηνπ γξακκαηηζκνχ 

ζηα δίγισζζα παηδηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ κέζα ζε δη- ή πνιχγισζζα 

πεξηβάιινληα ρξεζηκνπνηνχληαη δη- ή πνιχγισζζα βηβιία, ε εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ 

κε ηα δηαθνξεηηθά θσλνινγηθά ζπζηήκαηα ησλ γισζζψλ ησλ βηβιίσλ εληζρχεη ηα 

επίπεδα θσλνινγηθήο επίγλσζεο ησλ παηδηψλ (Bauer & Mkhize, 2012: 16-17). 

Δπίζεο, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ην δίγισζζν παηδί έρεη θαηαθηήζεη θάπνηεο δεμηφηεηεο 

αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα, κε ηελ αλάγλσζε δίγισζζσλ 

βηβιίσλ παξέρνληαη δπλαηφηεηεο ζηνπο γνλείο θαη ζηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηε γλψζε ηεο κεηνλνηηθήο ηνπο γιψζζαο γηα λα θαηαθηήζνπλ αλαγλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο ζηελ θπξίαξρε γιψζζα ηνπο (Ernst-Slavit, 1997).  

Όηαλ, δε, ε αλάγλσζε ησλ δίγισζζσλ βηβιίσλ πάξεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο απφ θνηλνχ 

αλάγλσζεο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ηα πιενλεθηήκαηα πνιιαπιαζηάδνληαη. Κη 

απηφ, δηφηη κε ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε δίγισζζσλ βηβιίσλ γηα ηελ αλάδπζε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ, νη γνλείο εθηηκνχλ ηε γιψζζα θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπο, 

αληηιακβάλνληάο ηεο σο ζεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο 

(Rodriguez-Valls, 2011: 27). Απηφ ζεκαίλεη, δειαδή, φηη ην δίγισζζν βηβιίν 

απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέζν αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ δίγισζζσλ 

παηδηψλ, θαζψο κέζσ ηεο αλάγλσζεο απφ ηνπο γνλείο ζηα παηδηά γίλεηαη 

δηαπξαγκάηεπζε ελλνηψλ θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο θχζεσο θαη αλάπηπμε ηνπ 

ιεμηινγίνπ. Απνηειεί κία δξαζηεξηφηεηα κε λφεκα πνπ πξαγκαηψλεηαη ζπλεξγαηηθά 

ζην ζπίηη θαη κπνξεί λα ρηίζεη ζπλδέζκνπο κεηαμχ δχν γισζζψλ, λα δεκηνπξγήζεη 

γέθπξεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ ζπηηηνχ, ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλφηεηαο θαη λα 

παξαγάγεη, ηειηθά, γισζζηθή αλάπηπμε ζηα παηδηά (Rodriguez-Valls, 2011: 29-31). 

Απηέο νη γέθπξεο επηθνηλσλίαο, είλαη, ελ ηέιεη, ε ψζεζε πνπ ρξεηάδνληαη νη 
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πεξηζζφηεξνη καζεηέο, ψζηε λα «πιεχζνπλ» κε επηηπρία ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

(Rodriguez-Valls, 2011: 35). 

Γεληθά, νη ζπδεηήζεηο θαηά ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο. Μέζα απφ 

ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο δηαινγηθνχ ραξαθηήξα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζπίηη, νη 

γισζζηθέο δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα εληζρχνληαη θαη 

κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ κεηαγελέζηεξα ζηελ θπξίαξρε (Rodriguez-Valls, 2011: 34). 

Δπίζεο, κέζα απφ ζπδεηήζεηο πάλσ ζηα βηβιία πνπ δηαβάδνληαη, ηα δίγισζζα παηδηά 

κπνξνχλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ην θείκελν ειεχζεξα αλεμάξηεηα απφ ηελ γιψζζα 

πνπ είλαη γξακκέλν. Μάιηζηα, ηέηνηεο ζπδεηήζεηο κπνξνχλ λα αθνινπζνχλ άξξεηεο 

πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ κέζα απφ παηρλίδηα θσλνινγηθήο επεμεξγαζίαο ιέμεσλ, 

φπνπ ην παηδί θαιείηαη λα δηεξεπλήζεη δεηήκαηα πξνθνξάο ιέμεσλ κέζα απφ ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ αξρηθνχ/ ηειηθνχ θσλήκαηνο κηαο ιέμεο, αιιά θαη ησλ δηαθνξψλ 

ησλ θσλεκάησλ απηψλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ιέμεηο ζηελ άιιε ηνπο γιψζζα 

(φρη απηή πνπ είλαη γξακκέλν ην θείκελν ηνπ βηβιίνπ πνπ δηαβάδεηαη) (Bauer & 

Mkhize, 2012: 24- 28). 

Όζνλ αθνξά ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ πνπ 

ζπδεηήζακε πξνεγνπκέλσο, κέζσ βηβιίσλ, φπσο π.ρ. παξακπζηψλ, νη γνλείο κπνξνχλ 

λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα αλαπηχμνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο κε ην λα πξνσζνχλ ηε 

δηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ γχξσ απ‘ ην ιεμηιφγην ηνπ θεηκέλνπ, νη νπνίεο λα πξνρσξνχλ 

πέξα απφ ηε δηαηχπσζε ελφο ζχληνκνπ νξηζκνχ κηαο ιέμεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη 

γνλείο επεθηείλνπλ ην γλσζηηθφ ππφβαζξν ησλ παηδηψλ σο πξνο ηηο δχν γιψζζεο 

ηνπο. Μάιηζηα, ε επέθηαζε ηεο ιεμηινγηθήο γλψζεο ησλ παηδηψλ εληζρχεηαη ηδηαίηεξα 

κέζα απφ ηε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηνπο ραξαθηήξεο ηεο ηζηνξίαο, κε ηε ρξήζε 

ζπλσλχκσλ θαη κε ζπρλνχ ιεμηινγίνπ, θαζψο θαη κέζα απφ ρεηξνλνκίεο πνπ βνεζνχλ 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο (Bauer & Mkhize, 2012: 20- 24). ρεηηθά κε ηηο 

ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο 

πξαθηηθήο απηήο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο ιεμηινγηθήο γλψζεο ησλ παηδηψλ, απηέο 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ ηξφπν πνπ ιακβάλεη ρψξα ε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή 

γξακκαηηζκνχ. πγθεθξηκέλα, ε πξαθηηθή απηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πεξηεθηηθφ 

ηξφπν (Bennett, Weige & Martin, 2002: 311) θαη λα εθαξκφδεηαη πάλσ απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ζπρλφηεηαο κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (Zhang & 

Koda, 2011: 15).  
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Απφ κία άιιε ζθνπηά, ζην πιαίζην ηεο ρξήζεο ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο ζε γξαπηφ 

επίπεδν πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ, σο πξαθηηθή αλάδπζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε 

κεηνλνηηθή εληάζζεηαη απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο, εθηφο απφ ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ 

θαη ε επηζηνιψλ γξακκάησλ πξνο ζπγγελείο ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα (Li, 1999, 

Sneddon, 2007: 30, θ.ά.). 

Όπσο είδακε παξαπάλσ, νη αιιειεπηδξάζεηο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο θαηά ηελ 

αλάγλσζε βηβιίσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα. 

Βέβαηα, θαιφ είλαη ε κεηνλνηηθή γιψζζα λα ρξεζηκνπνηείηαη κέζα ζην ζπίηη κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο. Πην αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ηελ Baker (1999), ε παξνρή 

πνηθίισλ θαη ζπρλψλ εκπεηξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνθνξηθή γιψζζα είλαη ζεκαληηθή 

γηα ηελ αλάδπζε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζε παηδηά λεπηαθήο ειηθίαο. Κάηη ηέηνην, φκσο, 

αλαδχεη ηελ αμία ηεο ρξήζε ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο ζε πξνθνξηθφ επίπεδν ζην 

ζπίηη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή. Παξαδείγκαηα ρξήζεο ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζηε κεηνλνηηθή ζην ζπίηη κπνξεί λα είλαη ε επαθή κε ηξαγνχδηα 

ηεο ρψξαο θαηαγσγήο, αιιά θαη ε ρξήζε ηνπ γηα ηε δηεμαγσγή ζεκαηηθψλ θαη 

εξκελεπηηθψλ ζπδεηήζεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα ζπλδπάδνληαη κε ηελ 

εθηέιεζε θάπνηνπ παηρληδηνχ θαη ηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ (Li, 1999).  

πλερίδνληαο ηελ αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε ηηο κνξθέο δξαζηεξηνηήησλ πνπ βνεζνχλ 

ηελ αλάπηπμε ηνπ δηγξακκαηηζκνχ θαη εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, ε 

χπαξμε κηαο δίγισζζεο βηβιηνζήθεο ζεσξείηαη γεληθφηεξα πνιχ ζεκαληηθή σο πξνο 

ηα θίλεηξα αλάγλσζεο πνπ πξνζθέξεη ζην παηδί. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, o Rodriguez-

Valls (2011: 23) ζεκεηψλεη φηη δεκηνπξγψληαο κία δίγισζζε βηβιηνζήθε ζην ζπίηη, νη 

γνλείο έρνπλ πεξηζζφηεξα θίλεηξα λα κνηξαζηνχλ ηηο γισζζηθέο ηνπο εκπεηξίεο κε ηα 

παηδηά ηνπο.  

Μέρξη ζηηγκήο έρνπλ παξνπζηαζηεί αξθεηέο πξαθηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

δηγξακκαηηζκνχ δίγισζζσλ λεπίσλ ζηελ νηθνγέλεηα. Μέζα απφ ηέηνηεο πξαθηηθέο 

ζην πεδίν ηεο νηθνγέλεηαο, εθηφο απφ ηε ελίζρπζε ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα, βειηηψλνληαη θαη νη ζηάζεηο θαη νη ηδενινγίεο 

ησλ παηδηψλ γηα ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε κεηνλνηηθή ηνπο γιψζζα θαη πξνσζείηαη έλα 

δηγισζζηθφ κνληέιν αλαηξνθήο (Li, 1999). Κιείλνληαο ηελ αλαθνξά καο ζε απηέο, 

ζεκαληηθφ είλαη λα επηζεκάλνπκε φηη θαιφ ζα ήηαλ λα κελ πξνηηκάηαη ε κεκνλσκέλε 

ρξήζε κίαο απ‘ απηέο ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην. Κη απηφ, δηφηη ε εκπινθή θαη ε 
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ελζσκάησζε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ γξακκαηηζκνχ ιεηηνπξγεί βνεζεηηθά ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηειεπηαίνπ (Bauer & Mkhize, 2012: 29).  

Δίλαη γεγνλφο φηη ε κεζνιάβεζε δηάθνξσλ «ζεκαληηθψλ άιισλ» γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ γξακκαηηζκνχ ζε πνιχγισζζα πεξηβάιινληα είλαη αξθεηά ζπρλή (Baynham, 

1993). Πνηνη, φκσο, είλαη απηνί νη «ζεκαληηθνί άιινη» πνπ αζθνχλ ηηο πξαθηηθέο 

γξακκαηηζκνχ κέζα ζην ζπίηη; 

Σν πην ζπλεζηζκέλν είλαη απηά ηα ζπκβάληα γξακκαηηζκνχ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα λα 

πξνσζνχληαη είηε απφ γνλείο, είηε απφ αδέιθηα (Kenner, 2004: 29). Αξρηθά, ζρεηηθά 

κε ηηο γισζζηθέο αληαιιαγέο γνλέσλ θαη παηδηψλ, ε Mushi (2002) ζηελ έξεπλά ηεο 

γηα ηνλ ξφιν ησλ γνλέσλ ζηε δηγισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ηνπο, παξαηήξεζε 

φηη είλαη ηδηαίηεξα επσθειείο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπιέθνπλ ηαπηφρξνλα ηνλ 

γνλέα θαη ην παηδί, δηφηη κέζα απφ ηε γισζζηθή αιιειεπίδξαζε πνπ πξαγκαηψλεηαη 

αλαπηχζζεηαη πεξηζζφηεξν ην παηδί γισζζηθά. 

Δπίζεο, ν ξφινο ησλ αδειθψλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ. Μία ζπλήζεο πξαθηηθή γξακκαηηζκνχ είλαη ην λα 

ππνδχνληαη ηνπο ξφινπο ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ καζεηή θαη λα εθαξκφδνπλ πξαθηηθέο 

πνπ εθαξκφδνληαη ζην ζρνιείν (π.ρ. αλάγλσζε, νξζνγξαθία) (Gregory & Williams, 

2000). Ζ πξαθηηθή απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, κηα θαη απνηειεί κία πηπρή 

θαληαζηηθνχ παηρληδηνχ, ε ζεκαζία ηνπ νπνίνπ γηα ηε κάζεζε έρεη αλαγλσξηζηεί 

αξθεηά. Ζ ππφδπζε ξφισλ έρεη αλαδεηρζεί σο ζεκαληηθή ηφζν ζε κειέηεο ζρεηηθέο κε 

ηνλ γξακκαηηζκφ, φζν θαη ζε ςπρνζεκεησηηθέο κειέηεο (Gregory, 2001: 304). 

πλερίδνληαο ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ησλ αδειθψλ γηα αλάπηπμε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ, ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο Gregory πνπ κειέηεζε αθξηβψο απηφ πάλσ 

ζε δείγκα παηδηψλ απφ ην Μπαγθιαληέο θαη απφ πξψελ βξεηαληθέο απνηθίεο, ηα νπνία 

δνχζαλ ζην αλαηνιηθφ Λνλδίλν, δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη κία κνλαδηθή 

ακνηβαηφηεηα ζηε κάζεζε κεηαμχ ηνπ κεγαιχηεξνπ θαη ηνπ κηθξφηεξνπ αδειθνχ 

κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. πγθεθξηκέλα, γισζζηθά παηρλίδηα θαη παηρλίδηα ζρεηηθά κε 

ηνλ γξακκαηηζκφ δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα πεηξακαηηζηνχλ κέζα απφ ηνλ 

ιφγν ηνπ ξφινπ πνπ ππνδχνληαη. Σα κεγαιχηεξα αδέιθηα, επεηδή έρνπλ παξφκνηεο 

παξαζηάζεηο κε ηα κηθξφηεξα κέζα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα κεηαθξάδνπλ ηα ηππηθά κελχκαηα ηνπ ζρνιείνπ κε πην πξνζσπηθφ ηξφπν θαη λα ηα 

κεηαδίδνπλ ζηα κηθξφηεξα αδέιθηα ηνπο. Παξάιιεια, είλαη θαη γηα ηα ίδηα κία 
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επθαηξία λα αζθεζνχλ πάλσ ζηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη ζην ζρνιείν. ε αληίζεζε 

κε ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε κε ζπλνκειίθνπο, ηα κεγαιχηεξα αδέιθηα κέζα απφ ηελ 

επαθή ηνπο κε ηα κηθξφηεξα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ, ελψ ηα 

κηθξφηεξα αδέιθηα βνεζνχλ ηα κεγαιχηεξα λα αθνκνηψζνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

γλψζεηο θαη λα ηηο δηεπξχλνπλ, κηα θαη σζνχλ ην κεγαιχηεξν παηδί λα ζθεθηεί, λα 

εμεγήζεη. Έηζη ζπλππάξρνπλ φιεο νη ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ακνηβαίαο κάζεζεο 

(Gregory, 2001). 

Μέρξη ηψξα είδακε φηη ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, θαηά ηελ νπνία νη γισζζηθέο 

επηξξνέο πνπ δέρεηαη ην παηδί θαηά ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ πξνέξρνληαη απφ ην ζπίηη, 

νη γνλείο θαη ηα αδέιθηα δηακνξθψλνπλ ηηο γισζζηθέο πξαθηηθέο. Παξάιιεια, φκσο, 

ε παξνπζία ελφο άιινπ πξνζψπνπ πέξα απηψλ ζην ζπίηη (π.ρ. ηνπ παππνχ), παίδεη 

εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν, θαζψο αλαηξέπεη ηε γξακκηθή ζρέζε γνλέσλ- παηδηνχ 

αλαθνξηθά κε ηε γισζζηθή δηαρείξηζε θαη πνιιέο θνξέο απνηειεί πεγή εθκάζεζεο 

ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο γηα ην παηδί (Spolsky, 2009: 18-19). εκαληηθφ, βέβαηα, 

θξίλεηαη λα επηζεκαλζεί φηη ε επίδξαζε ησλ θνξέσλ απηψλ δελ είλαη πάληα δεδνκέλε 

θαη ζηαζεξή. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ εκθαλίδνληαη εμσηεξηθέο πηέζεηο απφ 

ζπλνκειίθνπο ή ην ζρνιείν, ε νηθνγέλεηα απνηειεί πνιιέο θνξέο πεξηβάιινλ 

ζπγθξνχζεσλ, κέζα ζην νπνίν ηα παηδηά, εμαηηίαο ηεο επίδξαζεο εμσγελψλ 

δπλάκεσλ, ζπρλά απνξξίπηνπλ ηε κεηνλνηηθή γιψζζα ηνπο (Spolsky, 2009: 22). 

Δίλαη, ινηπφλ, εκθαλέο, φηη νη επηδξάζεηο πνπ δέρεηαη ην θάζε παηδί γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ γισζζηθψλ πξαθηηθψλ ηνπ, είλαη πνιχ έληνλεο θαη δηαθξίλνληαη απφ 

πνιππινθφηεηα. Παξφια απηά, φκσο, αθήλνπλ επαξθή ρψξν γηα αηνκηθέο 

αληηδξάζεηο πάλσ ζηηο πηέζεηο πνπ αζθνχληαη, αθφκα θη αλ νη ηειεπηαίεο πξνέξρνληαη 

απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα σο ρψξν δξάζεο (Chatzidaki 

& Maligkoudi, 2013: 677).  

Γεληθά, νη πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ πνπ εθαξκφδνληαη ζην πεδίν ηεο νηθνγέλεηαο, 

φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη 

νπδέηεξεο∙ αληίζεηα, ζε αληηζηνηρία κε ηνλ γξακκαηηζκφ είλαη θνηλσληθά, 

ζξεζθεπηηθά, ηζηνξηθά, πνιηηηθά θαη πνιηηηζκηθά πξνζδηνξηζκέλεο (Owodally, 2011: 

138). 

Δπίζεο, νη επηινγέο ησλ γνλέσλ δελ παξακέλνπλ ζηάζηκεο, ζαλ λα βξίζθνληαη ζε κία 

«ρξνλνπαγίδα», αιιά εμειίζζνληαη ζπλερψο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν 
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Cruickshank (Cruickshank, 2004: 470). Πνιχ ζπρλά, κάιηζηα, ην γισζζηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο κπνξεί λα κεηαβιεζεί θαηά ηελ είζνδν ελφο παηδηνχ ζην 

ζρνιείν. Απηφ ζπκβαίλεη, θαζψο ην πξψην εκπνηίδεηαη απφ ηα θπξίαξρα 

θνηλσληθνγισζζηθά ζηνηρεία πνπ ελππάξρνπλ ζην δεχηεξν. Σν γεγνλφο απηφ 

επηβεβαηψλεη ηελ ηζρχ θάπνησλ εμσηεξηθψλ πεδίσλ αλαθνξάο ζηελ αιιαγή ηεο αμίαο 

πνπ έρεη απνδνζεί ζε δηάθνξεο γιψζζεο εληφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο 

(Spolsky, 2009: 18-19). Δπίζεο, ζε αληηζηνηρία κε ηελ αιιαγή ηνπ γισζζηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο νηθνγέλεηαο, θαηά ηελ είζνδν ησλ παηδηψλ απηψλ ζην ζρνιείν 

παξαηεξείηαη ζπρλά κία κεηαβνιή ζηηο γισζζηθέο πξαθηηθέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

ζηελ νηθνγέλεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπρλά ράλεηαη ην ελδηαθέξνλ ελαζρφιεζεο κε 

πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο, θαη δηαηίζεηαη 

πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ζε πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θπξίαξρεο 

γιψζζαο (Zhang & Koda, 2011: 14).  

Έσο ηψξα πνιχο ιφγνο έρεη γίλεη γηα ηηο πξαθηηθέο αλάπηπμεο ηνπ δηγξακκαηηζκνχ 

πνπ επηιέγνπλ νη γνλείο λα εθαξκφδνπλ ζην ζπίηη ζην πιαίζην ηεο νηθνγελεηαθήο 

γισζζηθήο πνιηηηθήο πνπ πηνζεηείηαη. ην επφκελν θεθάιαην ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

κειεηήζνπκε πην εθηελψο έλλνηεο θαη δεηήκαηα γισζζηθήο πνιηηηθήο, ζρνιηάδνληαο 

θαη ζπδεηψληαο ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηνπο, νη νπνίεο καο απαζρνινχλ πεξηζζφηεξν 

ζηελ παξνχζα εξγαζία.  
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Κεθάιαην 4. Πξνζεγγίζεηο γισζζηθήο πνιηηηθήο  

Ζ γισζζηθή πνιηηηθή, ηελ νπνία ζα πξνζπαζήζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε ζην 

ππνθεθάιαην απηφ, αλαθέξεηαη ζε απνθάζεηο ζρεηηθέο κε ηε γιψζζα θαη ηε ρξήζε 

ηνπο ζηελ θνηλσλία (Shohamy, 2007: 119). πγθεθξηκέλα, ε Curdt-Christiansen 

πξνζδηνξίδεη ηε γισζζηθή πνιηηηθή σο «κία πνιηηηθή απόθαζε θαη κία ζθόπηκε 

πξνζπάζεηα γηα λα αιιάμνπλ ή λα επεξεαζηνύλ δηάθνξεο πηπρέο ησλ γισζζηθώλ 

πξαθηηθώλ θαη ηνπ θύξνπο κίαο ή πεξηζζνηέξσλ γισζζώλ ζε κία δεδνκέλε θνηλσλία» 

(Curdt-Cristiansen, 2009: 352). 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ Shohamy, «ε γισζζηθή πνιηηηθή είλαη έλαο επξύο, γεληθόο 

όξνο, ν νπνίνο αθνξά απνθάζεηο ζρεηηθέο κε δηθαηώκαηα, κε ηελ πξόζβαζε πνπ 

ππάξρεη ζηηο γιώζζεο, αιιά θαη ζρεηηθέο κε ηνπο ξόινπο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο 

ζπγθεθξηκέλσλ γισζζώλ θαη γισζζηθώλ πνηθηιηώλ ζε κία δεδνκέλε πνιηηεία. Σέηνηεο 

πνιηηηθέο, αιιά θαη νη απνθάζεηο πνπ ηηο ζεκειηώλνπλ, κπνξεί λα είλαη ιηγόηεξν ή 

πεξηζζόηεξν θαλεξέο ή αθαλείο» (Phillipson & Stutnabb-Kangas, 1996: 434). Γεληθά, 

νη γισζζηθέο πνιηηηθέο ζπρλά είλαη ξεηέο κέζσ επίζεκσλ εγγξάθσλ (π.ρ. πνπ 

δειψλνπλ ην πνηα γιψζζα ζεσξείηαη «επίζεκε» ζε έλα θξάηνο θ.ά.) θαη άιινηε 

άξξεηεο, φπνπ ηφηε κεηαθέξνληαη θαη ππνλννχληαη κέζσ ησλ πξαθηηθψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη (Shohamy, 2007: 119). 

χκθσλα κε ηνλ Spolsky, ε γισζζηθή πνιηηηθή απνηειείηαη απφ ηξεηο ζπληζηψζεοˑ ηηο 

γισζζηθέο πξαθηηθέο, ηηο γισζζηθέο ηδενινγίεο θαη ηε γισζζηθή δηαρείξηζε. Οη 

γισζζηθέο πξαθηηθέο γηα ηνλ ίδην «είλαη νη παξαηεξήζηκεο ζπκπεξηθνξέο θαη επηινγέο, 

δειαδή ην ηη θάλνπλ νη άλζξσπνη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα∙ […] είλαη ηα επηιεγκέλα 

γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε γισζζηθή πνηθηιία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη» (Spolsky, 2009: 

4). Μάιηζηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά (ελλ. ηα επηιεγκέλα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

γηα ηα νπνία έγηλε ιφγνο) απνηεινχλ πνιηηηθή ζην βαζκφ πνπ είλαη πξνβιέςηκα 

(Spolsky, 2009: 4). Αλαθνξηθά κε ηηο γισζζηθέο ηδενινγίεο
17

, απηέο είλαη «[…] νη 

αμίεο πνπ απνδίδνληαη ζηηο γιώζζεο, ζηηο γισζζηθέο πνηθηιίεο θαη ζηα γισζζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά». Μάιηζηα, ην θχξνο πνπ θαηέρνπλ πεγάδεη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

                                                            
17

 H Silverstein ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν γισζζηθέο ηδενινγίεο, ηηο πξνζδηφξηζε σο «πνηθίιεο 

ηδενινγίεο ζρεηηθά κε ηε γιώζζα, νη νπνίεο δηαηππώλνληαη από ηνπο ρξήζηεο ηεο σο εθινγίθεπζε θαη 

αηηηνιόγεζε ηνπ ηξόπνπ αληίιεςεο ηεο δνκήο ηεο γιώζζαο θαη ηεο ρξήζεο ηεο». (Silverstein, 1979: 193). 

Αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηνπο Μartínez-Roldán & Malavé (2004: 161), «…ε γισζζηθή ηδενινγία ζε 

έλα επξύηεξν πιαίζην κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί σο κία ζεηξά από ‘’θεληξηθέο’’ (core) πεπνηζήζεηο  θαη 

αληηιήςεηο πνπ κνηξάδνληαη κεηαμύ ηνπο ηα άηνκα, σο κέιε νκάδσλ, αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο γιώζζαο ηόζν ζε γξαπηό, όζν θαη ζε πξνθνξηθό επίπεδν».  
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αλζξψπσλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ, ηε «ζεκαληηθφηεηα» ησλ ρξεζηψλ, θαζψο θαη ηα 

ελ δπλά-κεη θνηλσληθννηθνλνκηθά νθέιε πνπ απνιακβάλνπλ απφ ηε ρξήζε απηψλ 

(Spolsky, 2009: 4). Σέινο, «ε γισζζηθή δηαρείξηζε αθνξά ηε ζαθή θαη παξαηεξήζηκε 

πξνζπάζεηα θάπνηνπ αηόκνπ ή θάπνηαο νκάδαο, πνπ έρεη ή ηζρπξίδεηαη όηη έρεη εμνπζία 

πάλσ ζε κία άιιε νκάδα ζπκκεηερόλησλ, ώζηε λα κπνξεί λα αιιάμεη ηηο γισζζηθέο 

πξαθηηθέο θαη ηδενινγίεο ηνπο» (Spolsky, 2009: 4). Ζ γισζζηθή δηαρείξηζε μεθηλά 

κέζα απφ ην άηνκν –ζηελ πεξίπησζε απηή ραξαθηεξίδεηαη σο «απιή» γισζζηθή 

δηαρείξηζε-, ελψ ε νξγαλσκέλε γισζζηθή δηαρείξηζε θηλείηαη κεηαμχ ελφο 

κηθξνεπίπεδνπ θαη καθξνεπίπεδνπ, απεπζπλφκελε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

(Spolsky, 2009: 5). Απηνί νη ηξεηο παξάγνληεο, ινηπφλ, αζθνχλ ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηελ ηειηθή γισζζηθή πνιηηηθή.  

χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, νη ηξεηο παξάγνληεο πνπ ζπληζηνχλ ηε γισζζηθή 

πνιηηηθή βξίζθνληαη ζε ζπλερή θαη δπλακηθή αιιειεπίδξαζε. Πην αλαιπηηθά, νη 

ηδενινγίεο γηα ηελ αμία κηαο γιψζζαο επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο γισζζηθήο 

δηαρείξηζεο θαη εμεγνχλ ηηο γισζζηθέο επηινγέο ηφζν ζε αηνκηθφ επίπεδν, φζν θαη 

καθξνζθνπηθά. Δπίζεο, ε γισζζηθή δηαρείξηζε επεξεάδεη ηηο γισζζηθέο πξαθηηθέο 

(Spolsky, 2009: 6) θαη αληίζεηα, νη γισζζηθέο πξαθηηθέο, επεξεαδφκελεο απφ 

γισζζηθέο ηδενινγίεο, ελδέρεηαη λα θαηαιήμνπλ ζε γισζζηθή δηαρείξηζε (Chatzidaki & 

Maligkoudi, 2013: 676). O Spolsky επηζεκαίλεη φηη ζεκαληηθφηεξεο φισλ απηψλ ησλ 

επηδξάζεσλ είλαη νη γισζζηθέο πξαθηηθέο, θαζψο ρσξίο ηελ χπαξμή ηνπο δε κπνξνχλ 

λα κειεηεζνχλ νη άιιεο δχν ζπληζηψζεο (Spolsky, 2009: 6).  

Ζ γισζζηθή πνιηηηθή ζπλδέεηαη ζηελά κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηγισζζία/ 

πνιπγισζζία, ηα νπνία καο απαζρνινχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Πην αλαιπηηθά, 

ζχκθσλα κε ηνπο Phillipson θαη Stutnabb-Kangas, ζέκαηα γισζζηθήο πνιηηηθήο 

αθνξνχλ πεδία φπσο ε δηαηήξεζε ησλ απηφρζνλσλ πνιηηηζκψλ, ε αλάδεημε ησλ 

γισζζηθψλ δηθαησκάησλ θαη ε επηινγή εζληθψλ θαη επίζεκσλ γισζζψλ ζε ζχγρξνλα 

πνιππνιηηηζκηθά θξάηε (Phillipson & Stutnabb-Kangas, 1996: 432). 

Κάζε γισζζηθή πνιηηηθή έρεη ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε θαη ραξαθηήξα, αλάινγα κε 

απηφ πνπ ζέιεη λα εθθξάζεη. ήκεξα, ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηνπ εζληθνχ 

θαηαθεξκαηηζκνχ πνπ παξαηεξείηαη ζε παγθφζκην επίπεδν, νη γισζζηθέο πνιηηηθέο 

αθνκνησηηθνχ ραξαθηήξα πνπ θπξηαξρνχζαλ παιαηφηεξα αξρίδνπλ λα ππνρσξνχλ 

(Hornberger, 2002: 29-31). Σε ζέζε απηψλ ησλ πνιηηηθψλ παίξλνπλ πνιχγισζζεο 
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γισζζηθέο πνιηηηθέο, νη νπνίεο αλαγλσξίδνπλ ηνλ εζληθφ θ αη γισζζηθφ πινπξαιηζκφ 

σο πεγέο γηα ηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο. Απηέο νη πνιηηηθέο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο 

απνηεινχλ εθαξκνγέο νξακάησλ ηεο δίγισζζεο θαη δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, 

αλνίγνπλ λένπο θφζκνπο δπλαηνηήησλ γηα θαηαπηεζκέλεο απηφρζνλεο θαη 

κεηαλαζηεπηηθέο γιψζζεο θαη ηνπο νκηιεηέο ηνπο, κεηακνξθψλνληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ηνλ πξνεγνχκελν νκνγελνπνηεηηθφ θαη αθνκνησηηθφ ιφγν ηεο γισζζηθήο 

πνιηηηθήο ζε ιφγν πνπ έρεη σο βάζε ηελ πνηθηινκνξθία θαη ηε ρεηξαθέηεζε 

(Hornberger, 2002: 27). 

Οη πνιχγισζζεο γισζζηθέο πξαθηηθέο είλαη βαζηθέο γηα ην άλνηγκα ηνπ ηδενινγηθνχ 

θελνχ θαη ησλ εθαξκνγψλ πνπ ππάξρνπλ, ψζηε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο 

γιψζζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα γιψζζεο πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν λα εκπιέθνληαη θαη 

λα θνζκνχλ, παξά λα θζίλνπλ θαη λα εμαθαλίδνληαη (Hornberger, 2002: 30). Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, θαίλεηαη φηη νη πνιηηηθέο απηέο θηλνχληαη ζηε ινγηθή ηνπ κνληέινπ ησλ 

ζπλερώλ ηνπ γξακκαηηζκνύ ηεο Hornberger (2002) θαη καο εηζάγνπλ ζε λένπο ρψξνπο 

γισζζηθψλ δξάζεσλ θαη αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ.  

 

 

4.1. Οηθνγελεηαθή γισζζηθή πνιηηηθή 

Αλαθνξηθά κε ηηο γισζζηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηεί κία νηθνγέλεηα, νη επηινγέο ηεο 

απνηεινχλ έλα «πεδίν κάρεο» (Calvet, 1998, ζην Spolsky, 2009: 14). Αθφκα θαη ζηελ 

πην απιή κνξθή ηεο (ζρέζε κεηαμχ δχν αηφκσλ), ε επηινγή ηεο γισζζηθήο πνηθηιίαο 

ζηελ νπνία ζα βαζίδεηαη ε επηθνηλσλία απνηειεί έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

θαηαδεηθλχεη ηε γισζζηθή πνιηηηθή πνπ επηθξαηεί. Βέβαηα, ν πξνζδηνξηζκφο θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο νηθνγελεηαθήο γισζζηθήο πνιηηηθήο (family language policy), γηα ηελ 

νπνία θάλνπκε ιφγν ζην θεθάιαην απηφ, δελ πεξηνξίδεηαη ζε θακία πεξίπησζε κφλν 

ζ‘ απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ (δει. ηε γισζζηθή επηινγή). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

νηθνγελεηαθή γισζζηθή πνιηηηθή νξίδεηαη απφ ηελ Curdt-Christiansen σο κία «ζθόπηκε 

πξνζπάζεηα γηα ηελ εμάζθεζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πξνηύπνπ γισζζηθήο ρξήζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθώλ γξακκαηηζκνύ κέζα ζην πεδίν ηνπ ζπηηηνύ, κεηαμύ ησλ 

κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο» (Curdt-Christiansen, 2009: 352). Με άιια ιφγηα, «ε γισζζηθή 

πνιηηηθή ηεο νηθνγέλεηαο ζεσξεί όηη ε γισζζηθή θαηάθηεζε θαη ε γισζζηθή ρξήζε ησλ 

παηδηώλ είλαη απόξξνηα ηεο ηδενινγίαο ησλ γνλέσλ, ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ 
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ζηξαηεγηθώλ πνπ αθνξνύλ ηε γιώζζα θαη ηνλ γξακκαηηζκό, θαζώο θαη ηνπ θνηλσληθνύ 

θαη πνιηηηζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο. (King & Fogle, 2013: 172).  

Δπί ηεο νπζίαο, ε γισζζηθή πνιηηηθή ηεο νηθνγέλεηαο απνηειεί έλα εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ πεδίν κειέηεο, θαζψο ζπλδέεηαη κε ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, κε 

ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο απηψλ ζην ζρνιείν, θαζψο θαη κε ηε δηαηήξεζε ή κε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο. Με άιια ιφγηα, ην εξεπλεηηθφ απηφ πεδίν ζρεηίδεηαη κε δχν 

πεδία έξεπλαο: ηε γισζζηθή πνιηηηθή θαη ηελ γισζζηθή θαηάθηεζε ησλ παηδηψλ 

(King, Fogle & Logan-Terry, 2008: 907, 910).  

Ζ εθάζηνηε γισζζηθή πνιηηηθή πνπ πηνζεηείηαη ζην πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο 

ζπλήζσο κεηνπζηψλεηαη ζε αληίζηνηρεο γισζζηθέο πξαθηηθέο. Λφγσ φκσο ηνπ φηη 

ζηηο νηθνγέλεηεο δελ ππάξρεη θάπνηα θαλεξή εζσηεξηθή εμνπζία, νη γισζζηθέο 

πξαθηηθέο πηνζεηνχληαη κέζα απφ ηε γισζζηθή θνηλσληθνπνίεζε. Ζ «γισζζηθή 

θνηλσληθνπνίεζε» (language socialization), απνηειεί κία δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία 

ηα κηθξφηεξα παηδηά θαηαθηνχλ γλψζεηο θαη πξαθηηθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

αλάδεημή ηνπο σο ηθαλψλ κειψλ ζηηο θνηλφηεηέο ηνπο κέζα απφ αιιειεπηδξάζεηο κε 

κεγαιχηεξνπο θαη πην έκπεηξνπο (Garett & Baquedano-Lopez, 2002: 341). Βέβαηα, 

εδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε επίηεπμε ηεο γισζζηθήο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ 

απφ κεγαιχηεξνπο δελ ηζρχεη ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο, θαζψο θάπνηνη αδηαθνξνχλ 

γηα ηελ άζθεζε ηέηνησλ κνξθψλ εμνπζίαο, γηα ηε κχεζε δειαδή ησλ κηθξφηεξσλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ζε ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθέο πξαθηηθέο (Spolsky, 2009: 16).  

Δπηρεηξψληαο ηψξα κία ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο γισζζηθήο πνιηηηθήο πνπ ζπδεηήζεθε 

παξαπάλσ θαη ηεο νηθνγελεηαθήο γισζζηθήο πνιηηηθήο πνπ εμεηάδεηαη ηψξα, ε Curdt-

Christiansen, ε νπνία κέζα απφ έξεπλά ηεο ην 2009 ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 

κεηαλάζηεο γνλείο θηλεδηθήο θαηαγσγήο πνπ δνχζαλ ζηνλ Καλαδά θαηαιήγεη ζην 

εμήο: ελψ νη γισζζηθέο πνιηηηθέο ζε καθξν- επίπεδν ηείλνπλ λα εθαξκφδνληαη γηα λα 

αιιάμνπλ ή λα επεξεάζνπλ ηηο δνκέο ηεο θνηλσλίαο θαη λα θέξνπλ θνηλσληθή αιιαγή, 

ε νηθνγελεηαθή γισζζηθή πνιηηηθή δνκείηαη βάζεη ησλ πξνζσπηθψλ ηδενινγηψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο γηα ηηο θνηλσληθέο δνκέο. Με άιια ιφγηα, ε γισζζηθή πνιηηηθή ηεο 

νηθνγέλεηαο δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηδενινγίεο πνπ έρεη ε ίδηα ε νηθνγέλεηα 

ζρεηηθά κε ην ηη ζα είλαη θαιφ γηα ηελ θνηλσληθή ηεο ζέζε θαη κε βάζε ην ηη ζα 

εμππεξεηεί ηα κέιε ηεο (Curdt-Christiansen, 2009: 352). 
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Βέβαηα, νη απνθάζεηο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηε γισζζηθή πνιηηηθή ηεο νηθνγέλεηαο 

είλαη επίζεο ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε άιιεο πηπρέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο 

γνλείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηη θάλεη έλαλ γνλέα «θαιφ» ή «θαθφ», 

ζχκθσλα κε ηα πνιηηηζκηθά πξφηππα πνπ θπξηαξρνχλ. Απηφ βξέζεθε ζε έξεπλα ησλ 

King θαη Fogle (2006), ε νπνία πξνζπάζεζε λα δηεξεπλήζεη ην πψο νη γνλείο εμεγνχλ, 

ζρεδηάδνπλ θαη ππεξαζπίδνληαη ηηο νηθνγελεηαθέο γισζζηθέο πνιηηηθέο πνπ 

αθνινπζνχλ. Γείγκα ηεο έξεπλαο απηήο απνηέιεζαλ 24 νηθνγέλεηεο πςεινχ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ πνπ δνχζαλ ζηελ Οπάζηλγθηνλ. Οη νηθνγέλεηεο απηέο 

πξνζπαζνχζαλ λα πξνσζήζνπλ ηελ αλάπηπμε ελφο δηγισζζηθνχ πξνθίι (αγγιηθνχ 

θαη ηζπαληθνχ) ζηα παηδηά ηνπο κέζα ζην ζπίηη. χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο, νη γνλείο ρξεζηκνπνηνχζαλ επηιεθηηθά ζπκβνπιέο εηδηθψλ θαη πιεξνθνξίεο 

απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ψζηε λα απνθαζίζνπλ ηη είδνπο πνιηηηθή πνπ ζα 

αθνινπζνχζαλ. Με άιια ιφγηα, γηα λα δηακνξθψζνπλ κία νηθνγελεηαθή γισζζηθή 

πνιηηηθή πξνζάξκνδαλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζηηο ηδενινγίεο πνπ είραλ ζρεκαηίζεη 

απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο (King & Fogle, 2006). Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ν 

δεκφζηνο ιφγνο γχξσ απφ ην ηη ζπληζηά έλαλ γνλέα «θαιφ» θαη «θαθφ», επεξεάδεη, 

έζησ θαη ελ κέξεη, ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηε 

γιψζζα (King & Fogle, 2006: 697). Απφ ηελ άιιε, ηα νηθνγελεηαθά πξφηππα 

γισζζηθήο ρξήζεο θαη γισζζηθήο θαηάθηεζεο επεξεάδνπλ, αλ θαη ζε ζεκαληηθά 

κηθξφηεξν βαζκφ, ηα αληίζηνηρα θνηλσληθά πξφηππα (King, Fogle & Logan-Terry, 

2008: 914). 

Ζ ηζρχο ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ γχξσ απφ δεηήκαηα γισζζηθήο πνιηηηθήο αλαδεηθλχεηαη 

απφ έξεπλα πνπ έγηλε ην 2006 ζε 54 νηθνγέλεηεο κεηαλαζηεπηηθνχ ππφβαζξνπ απφ 14 

δηαθνξεηηθέο γισζζηθέο νκάδεο πνπ δνχζαλ ζηνλ Καλαδά θαη ζε 10 εθπαηδεπηηθνπο 

πξνζρνιηθήο αγσγήο πνπ δίδαζθαλ ζε κεηαλαζηφπνπια (Pacini-Ketchabaw & 

Armstrong de Almeida, 2006). πγθεθξηκέλα, γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ εηο βάζνο αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο θαη νκάδεο εζηίαζεο κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. ηελ έξεπλα απηή κεηαμχ άιισλ εμεηάζηεθαλ νη ηδενινγίεο ησλ δχν 

απηψλ νκάδσλ (κεηαλαζηψλ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ) πάλσ ζε δεηήκαηα 

δηγισζζηθήο αλάπηπμεο αιιά θαη νη αληίζηνηρεο πνιηηηθέο απηψλ ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έδεημε φηη ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαηάθηεζε ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο γιψζζαο εθηείλνληαη πέξα απφ ηελ εθπαίδεπζε 

απηή θαζ‘ απηή. Με άιια ιφγηα, ν θπξίαξρνο ιφγνο πεξί κνλνγισζζίαο πνπ 

http://www.tandfonline.com/author/Pacini-Ketchabaw%2C+Veronica
http://www.tandfonline.com/author/Armstrong+de+Almeida%2C+Ana-Elisa
http://www.tandfonline.com/author/Armstrong+de+Almeida%2C+Ana-Elisa
http://www.tandfonline.com/author/Armstrong+de+Almeida%2C+Ana-Elisa
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εθθξάδεηαη ζηηο θπβελεηηθέο πνιηηηθέο, ζηα ΜΜΔ θαη αιινχ επεξεάδεη ηνπο ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο νη νηθνγέλεηεο κεηαλαζηεπηηθνχ ππφβαζξνπ θαη νη εθπαηδεπηηθνί 

πξνζρνιηθήο αγσγήο θαηαλννχλ θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, παγηψλνληαη ζρέζεηο 

εμνπζίαο κεηαμχ ησλ γισζζψλ θαη ηζρπξνπνηείηαη ε εδξαίσζε ηεο θπξίαξρεο 

γιψζζαο. Πην αλαιπηηθά, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα απηή κέζα απφ ηνλ ιφγν 

ηνπο έδεημαλ φηη ζεσξνχλ ηελ Αγγιηθή σο ηε κφλε ‗λφκηκε‘ γιψζζα. πγθεθξηκέλα, 

νη γνλείο πεξηέγξαθαλ ηελ θαηάθηεζε ηεο Αγγιηθήο σο απαξαίηεηε, ελψ ηελ 

θαηάθηεζε ή δηαηήξεζε ηεε κεηνλνηηθήο σο θάηη πνπ, αλ θαη επηζπκνχλ, είλαη 

αλέθηθην. Παξάιιεια, ε λνκηκνπνίεζε ηεο ηζρχνο ηεο Αγγιηθήο θάλεθε θαη κέζα 

απφ ηνλ ιφγν ηνπο πεξί γισζζηθήο θνηλνληθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη 

πξνζδνθίεο ηνπο είραλ λα θάλνπλ κε ηελ αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο ησλ 

παηδηψλ ηνπο ζηα αγγιηθά. Σέινο, ηφζν νη γνλείο, φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί 

ζεσξνχζαλ ηελ αλάπηπμε ηε κεηνλνηηθήο σο απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ γνλέσλ.  

Ζ επίδξαζε ηνπ θπξίαξρνπ δεκφζηνπ ιφγνπ (γχξσ απφ ηε δηγισζζία) πάλσ ζηηο 

γισζζηθέο ηδενινγίεο πνπ ηειηθά δηακνξθψλνληαη ππνζηεξίδεηαη θαη ζηελ έξεπλα ηεο 

Curdt-Cristiansen (2009) πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Βέβαηα, ζε αληίζεζε κε ηελ 

έξεπλα ησλ Pacini & Armstrong (2006), ζηελ έξεπλα ηεο Curdt-Cristiansen (2009) 

δηαπηζηψζεθε φηη νη γνλείο ησλ κεηαλαζηφπνπισλ είραλ γισζζηθέο ηδενινγίεο ππέξ 

ηεο δηγισζζηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη γισζζηθέο απηέο ηδενινγίεο 

θαηεχζπλαλ αληίζηνηρα θαη ηε γισζζηθή πνιηηηθή ηεο νηθνγέλεηαο. 

Παξφκνηεο έξεπλεο έρνπλ δηεμαρζεί θαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, νη νπνίεο κεηαμχ ησλ 

άιισλ επηθεληξψλνληαλ ζηε δηεξεχλεζε ησλ γισζζηθψλ ηδενινγηψλ Αιβαλψλ 

κεηαλαζηψλ γνλέσλ ζηελ Διιάδα (Chatzidaki & Maligkoudi, 2013, Υαηδεδάθε, 

2007α,β). χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα απηψλ, ε πιεηνλφηεηα ησλ γνλέσλ ζε 

ζεσξεηηθή βάζε είρε ζεηηθέο ηδενινγίεο ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ηεο κεηνλνηηθήο 

γιψζζαο, ψζηε λα κε ραζνχλ ζηνηρεία ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. Ωζηφζν, 

ήηαλ θαλεξή θαη ε αμία πνπ νη νηθνγέλεηεο πξνζέδηδαλ ζηελ θαιή εθκάζεζε ηεο 

θπξίαξρεο γιψζζαο. Σν ηειεπηαίν, κάιηζηα, δείρλεη θαη πάιη ηελ ηζρχ ηνπ δεκφζηνπ 

ιφγνπ, ν νπνίνο ζηελ Διιάδα θαη εηδηθά ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο αλαπαξάγεη ηελ 

ηδενινγία ηεο κνλνγισζζίαο. Κάηη ηέηνην  επηβεβαηψλεηαη θαη απφ αξθεηνχο 

εξεπλεηέο (Γακαλάθεο, 2005, Υαηδεδάθε, 2000, Κνηιηάξε, 2005), νη νπνίνη 
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επηζεκαίλνπλ φηη ην ειιεληθφ ζρνιείν επηθξίλεηαη ηφζν γηα ην κνλνγισζζηθφ, φζν 

θαη γηα ην κνλνπνιηηηζκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ. 

Αληίζηνηρα, ζηελ έξεπλα ηεο King (2000) κειεηήζεθαλ νη γνισζζηθέο ηδενινγίεο πνπ 

ππήξραλ ζε δχν θνηλφηεηεο απηφρζνλσλ πνπ δνχζαλ ζηηο λφηηεο Άλδεηο ηνπ Δθνπαδφξ 

ζρεηηθά κε ηε κεηνλνηηθή γιψζζα Guichua. πλνιηθά δηεμήρζεζαλ 51 ζπλεληεχμεηο 

ζε γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο, δηεπζπληέο θαη πνιηηηθνχο αξρεγνχο ησλ δχν απηψλ 

θνηλνηήησλ. Οη δχν θνηλφηεηεο εμέθξαζαλ θαηά θχξην ιφγν δχν αληηθξνπφκελεο 

γισζζηθέο ηδενινγίεο. πγθεθξηκέλα, ε κία πξνζαλαηνιηδφηαλ ππέξ ηεο δηαηήξεζεο 

ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο θαη ε άιιε θαηά. Σν ζεκείν ηεο έξεπλαο, ζην νπνίν αμίδεη 

λα ζηαζνχκε είλαη φηη θαη ζηηο δχν θνηλφηεηεο πνιινί γνλείο εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία 

λα κάζνπλ ηα παηδηά ηνπο ηε κεηνλνηηθή γιψζζα Quichua. Παξφι‘ απηά, νη 

πεξηζζφηεξνη γνλείο ηνπ δείγκαηνο θαη απφ ηηο δχν θνηλφηεηεο έρνπλ ηελ ηάζε λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ηελ θπξίαξρε γιψζζα ζην πεδίν ηεο νηθνγέλεηαο 

εμαηηίαο ηεο επηκνλήο ησλ παηδηψλ ηνπο λα κηινχλ κφλν ηε γιψζζα απηή (King, 

2000). Ζ επίδξαζε ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ, ινηπφλ, είλαη θαη πάιη αηζζεηή ζηελ ηειηθή 

δηακφξθσζε ηεο νηθνγελεηαθήο γισζζηθήο πνιηηηθήο.  

 

 

4.2. πζηαηηθά νηθνγελεηαθήο γισζζηθήο πνιηηηθήο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε 

δηγισζζηθή αλάπηπμε 

Έσο ηψξα αλαιχζεθε αξθεηά ν ξφινο ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ ζηε δηακφξθσζε ησλ 

γισζζηθψλ ηδενινγηψλ ησλ γνλέσλ θαη ηεο νηθνγελεηαθήο γισζζηθήο πνιηηηθήο κέζα 

απφ αληίζηνηρεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. ηελ 

ππνελφηεηα απηή ζα ζπδεηεζνχλ δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ηη πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη κία νηθνγελεηαθή γισζζηθή πνιηηηθή, έηζη ψζηε λα βνεζήζεη ηε 

δηαδηθαζία ηεο δηγισζζηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ.  

ρεηηθή έξεπλα ηεο Mushi (2002) εμέηαζε 32 νηθνγέλεηεο πνπ δνχζαλ ζην ηθάγν θαη 

είραλ δηαθνξεηηθά γισζζηθά ππφβαζξα. Οη γνλείο ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ κηινχζαλ 

θαζφινπ ή ειάρηζηα αγγιηθά. ηφρνο ηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ην πψο νη γνλείο 

βνεζνχζαλ ηα παηδηά ηνπο λα θαηαθηήζνπλ ηα αγγιηθά ρσξίο λα ράζνπλ ηε 

κεηνλνηηθή γιψζζα ηεο νηθνγέλεηαο. ηελ έξεπλα απηή, ινηπφλ, βξέζεθε φηη 
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ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ βνεζνχζε ηε δηγισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ησλ 

νηθνγελεηψλ απηψλ ήηαλ ε εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ πνπ έθαλαλ νη γνλείο καδί κε 

ηα παηδηά ηνπο. Δπίζεο νη γισζζηθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ γνλέσλ κε ηα παηδηά ήηαλ 

εμίζνπ ζεκαληηθέο. Σέινο, ζεηηθφ ξφιν δηαδξακάηηζαλ νη ζεηηθέο ζηάζεηο θαη 

ηδενινγίεο ησλ γνλέσλ θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο απέλαληη ζηηο γιψζζεο. (Mushi, 2002).  

Οη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηε κεηνλνηηθή γιψζζα ηεο νηθνγέλεηαο, εθηφο απφ ηε 

γισζζηθή θαηάθηεζε ησλ αλαδπφκελα δίγισζζσλ παηδηψλ πνπ αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο, επεξεάδνπλ θαη  θαηεπζχλνπλ θαη ηηο ζηάζεηο ησλ παηδηψλ γηα ηε 

γιψζζα απηή (Li, 1999: 213). Ωζηφζν, ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε φηη κία 

ζεηηθή ζηάζε ησλ γνλέσλ πάλσ ζηε γιψζζα θαηαγσγήο δε ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη 

ηε ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε ησλ γισζζηθψλ πξαθηηθψλ ηεο νηθνγέλεηαο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή. Απηφ θαίλεηαη θαη κέζα απφ ζρεηηθφ άξζξν ησλ Chatzidaki & 

Maligkoudi, ην νπνίν ζηεξίρζεθε ζε δεδνκέλα πνπ είραλ πξνθχςεη απφ επξχηεξε 

εζλνγξαθηθή έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην 2006 θαη 2007 (Μαιηγθνχδε, 2010). Ζ έξεπλα 

απηή δηεμήρζε ζηελ πεξηνρή ηεο θεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Γείγκα ηεο ήηαλ 37 

νηθνγέλεηεο αιβαληθήο θαηαγσγήο, νη νπνίεο είραλ ηα εμήο θνηλά ραξαθηεξηζηηθά: 

είραλ ηνπιάρηζηνλ έλα παηδί πνπ θνηηνχζε ζην Γεκνηηθφ ρνιείν, έκελαλ ζηελ 

Διιάδα ηνπιάρηζηνλ 5 ρξφληα θαη δηέκελαλ θη νη δχν γνλείο καδί ζηελ Διιάδα. 

ηφρνο ηνπ άξζνπ ησλ Chatzidaki & Maligkoudi ήηαλ λα επηθεληξσζεί ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε πηπρή ηεο επξχηεξεο έξεπλαο, απηή ηεο δηεξεχλεζεο ησλ γισζζηθψλ 

πνιηηηθψλ ησλ Αιβαλψλ γνλέσλ αλαθνξηθά κε ηε δηγισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ 

ηνπο. χκθσλα κε ηα επξήκαηα, κεηαμχ ησλ γνλέσλ πνπ θάλεθε φηη είραλ ζεηηθή 

ζηάζε ζηε δηαηήξεζε ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο ηνπο (αιβαληθά), κφλν έλα κηθξφ 

κέξνο πξνέβε ζε ζηνρεπκέλεο πξνζπάζεηεο γισζζηθήο δηαρείξηζεο, νη νπνίεο 

θηλνχληαλ θπξίσο ζηε βάζε ηεο ζεψξεζεο ηεο δηγισζζίαο θαη ηνπ δηγξακκαηηζκνχ 

σο εθνδίνπ (π.ρ. ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ απφ ηε ρψξα θαηαγσγήο). Αληίζεηα, 

ζηηο πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο αιβαληθήο θαηαγσγήο πνπ ήηαλ επίζεο ζεηηθέο ζηε 

δηαηήξεζε ησλ αιβαληθψλ, αλαδείρζεθαλ σο θπξίαξρεο γισζζηθέο πξαθηηθέο ησλ 

γνληψλ νξηζκέλεο κε ζπζηεκαηηθέο θαη ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ 

θπξίσο επηζθέςεηο ζηε ρψξα θαηαγσγήο, πξφζβαζε ζε αιβαλφθσλα ΜΜΔ ζην ζπίηη 

θ.ά. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αδπλακία αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηελ 

Αιβαληθή απφ πιεπξάο ησλ παηδηψλ ζηηο νηθνγέλεηεο απηέο (Chatzidaki & 

Maligkoudi, 2013). 
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Παξάιιεια, γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηέηνησλ νηθνγελεηαθψλ γισζζηθψλ πνιηηηθψλ πνπ 

πξνσζνχλ ηε δηγισζζία θαη ηνλ δηγξακκαηηζκφ, ζεηηθφ ξφιν θαίλεηαη επίζεο λα 

δηαδξακαηίδεη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ. πγθεθξηκέλα, έρεη παξαηεξεζεί 

φηη κνξθσκέλα δίγισζζα δεπγάξηα εθαξκφδνπλ δηγισζζηθέο πξαθηηθέο ζηα παηδηά 

ηνπο, νη νπνίεο απνξξένπλ ηφζν απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη ηηο εκπεηξίεο 

πνπ έρνπλ αθνχζεη απφ άιινπο, φζν θαη απφ απηά πνπ έρνπλ νη ίδηνη δηαβάζεη ζρεηηθά 

κε ηα νθέιε ηεο δηγισζζίαο. Μάιηζηα, ε γισζζηθή πνιηηηθή πνπ ζπλνδεχεη απηέο ηηο 

πξαθηηθέο αθνξά ηε ζεψξεζε ηεο δηγισζζίαο σο εθνδίνπ, ην νπνίν πξέπεη λα 

θαιιηεξγεζεί απφ ηα παηδηά κέζσ πνιιαπιψλ εξεζηζκάησλ (Spolsky, 2009: 16-17). 

ε θάζε πεξίπησζε, γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε κηαο νηθνγελεηαθήο γισζζηθήο 

πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλέπεηα απφ ηνπο γνλείο σο πξνο ηελ επηινγή ηεο 

γισζζηθήο ρξήζεο ζηελ νηθνγέλεηα (King, Fogle & Logan-Terry, 2008: 916). Κη 

απηφ, δηφηη, γεληθφηεξα, φηαλ έλα δίγισζζν παηδί δέρεηαη αληηθαηηθά κελχκαηα 

αλαθνξηθά κε ηε ζηάζε θαη ηελ αμία πνπ απνδίδεηαη ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπ γιψζζα, 

είηε απηά δηαηππψλνληαη ξεηά, είηε είλαη άξξεηα, επί ηεο νπζίαο δχζθνια κπνξεί λα 

δηαηεξήζεη νπνηνδήπνηε θίλεηξν θαη ελζνπζηαζκφ γχξσ απφ ηελ θαηάθηεζε θαη 

ρξήζε ηεο γιψζζαο απηήο. Απηφ απνθάιπςαλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα πάλσ ζε 

δίγισζζεο νηθνγέλεηεο ηεο θπιήο Tlingit πνπ θαηνηθνχλ ζηα ζεκεξηλά φξηα κεηαμχ 

Βξεηαληθήο Κνινκβίαο θαη Αιάζθαο (Dauenhauer & Dauenhauer, 1998 :67).  

Βέβαηα, αθφκα θαη ζε νηθνγέλεηεο πνπ ζέινπλ λα πξνσζήζνπλ ηε δηγισζζία θαη ηνλ 

δηγξακκαηηζκφ, ε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ γισζζηθψλ πξαθηηθψλ απφ ηνπο γνλείο 

δελ είλαη πάληα εχθνιε θαη απιή ππφζεζε. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ έξεπλα ησλ King & 

Fogle (2006) πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, αλ θαη νη γνλείο κπνξνχζαλ λα εμεγήζνπλ 

ηνπο ιφγνπο ηεο πηνζέηεζεο κηαο νηθνγελεηαθήο γισζζηθήο πνιηηηθήο πνπ ζηφρεπε 

ζηελ πξνζζεηηθή δηγισζζία, εληνχηνηο δε γλψξηδαλ πνιιά γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα 

αθνινπζνχζαλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε (King & Fogle, 2006: 707). Με άιια 

ιφγηα, νη γνλείο δελ είραλ μεθάζαξε εηθφλα γχξσ απφ ηηο πξαθηηθέο πνπ ζα έπξεπε λα 

αθνινπζήζνπλ, ψζηε ηα παηδηά ηνπο λα έρνπλ κία δηγισζζηθή αλαηξνθή. Απηφ, 

ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ζπλέβαηλε, ίζσο δηφηη δελ είραλ μεθάζαξε θαζνδήγεζε 

ζην πξαθηηθφ θνκκάηη ηεο πηνζέηεζεο κηαο νηθνγελεηαθήο γισζζηθήο πνιηηηθήο πνπ 

πξνσζνχζε ηε δηγισζζία (King & Fogle, 2006). 



74 
 

Αθφκα, ην πιαίζην παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν. πγθεθξηκέλα, είλαη βαζηθφ θαηά 

ηελ αλάπηπμε ηεο θπξίαξρεο θαη ηε δηαηήξεζε ή αλάπηπμε ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο 

ηαπηφρξνλα, ηα παηδηά λα αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηηο δχν 

γιψζζεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Γηα λα δνκεζεί κία ηέηνηα αλάγθε, θαιφ ζα ήηαλ 

νη γνλείο λα εθαξκφζνπλ ζην ζπίηη έλα επέιηθην πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ (Li, 1999: 

221). Δθηφο απ‘ απηφ, νη γνλείο θαιφ είλαη λα κηιάλε ξεηά ζηα παηδηά ηνπο γηα ηελ 

επηινγή ηεο γιψζζαο ή ησλ γισζζψλ πνπ πξνηηκψληαη ζην ζπίηη (Kasuya, 1998). 
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Κεθάιαην 5. πλεξγαζία ζρνιείνπ- νηθνγέλεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

δηγξακκαηηζκνχ 
 

5.1. Γνλετθή εκπινθή θαη ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν 

Σα παηδηά νηθνγελεηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν, εμαηηίαο ηνπ φηη θαηά ηελ 

αξρηθή πεξίνδν εγθαηάζηαζεο ζηε ρψξα ππνδνρήο δελ είλαη εμνηθεησκέλα κε ηνλ έμσ 

θφζκν θαη ζπρλά δελ έρνπλ πνιιέο επαθέο κ‘ απηφλ, βαζίδνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 

ζηνπο γνλείο ηνπο (Sneddon, 2007: 40). Απηφ ην γεγνλφο θαζηζηά ηνπο γνλείο 

ζεκαληηθφ παξάγνληα επηηπρίαο ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

δηγξακκαηηζκνχ ηνπο (Li, 1999: 211). Έηζη, θαίλεηαη πσο ην λα εκπιέθνληαη νη γνλείο 

κε ζπλερή (Baker et al., 1999), ζπζηεκαηηθφ θαη ζπλεπή ηξφπν ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα θαη ζηελ εθπαίδεπζε πνπ 

ιακβάλνπλ ηα παηδηά, είλαη πνιχ σθέιηκν. Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ νη γνλείο 

εκπιέθνληαη κε ηέηνηνλ ηξφπν, δηεπθνιχλεηαη ε δεκηνπξγία ελφο ηζφξξνπνπ 

δηγισζζηθνχ πξνθίι ζηα παηδηά, αιιά θαη ε αλάπηπμε ηνπ δηγξακκαηηζκνχ ηνπο. 

Δπίζεο, έηζη είλαη δπλαηή θαη ε δηαπξαγκάηεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ παηδηψλ ζην λέν 

πεξηβάιινλ (Li, 1999). 

ε κία πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηνλ φξν «γνλετθή εκπινθή», ζα ζηαζνχκε ζε 

έλαλ νξηζκφ πνπ έδσζε ε Νφβα-Καιηζνχλε. χκθσλα κε ηελ ίδηα, ινηπφλ, σο 

γνλετθή εκπινθή ελλννχληαη «… δξαζηεξηόηεηεο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρώξα ζην 

ζρνιείν θαη ζηηο νπνίεο νη γνλείο κε δηάθνξνπο ηξόπνπο ζπκκεηέρνπλ ή δξαζηεξηόηεηεο, 

νη νπνίεο γίλνληαη ζην ζπίηη θαη ζπλδένληαη κε ην ζρνιείν θαη ηε δηαδηθαζία κάζεζεο, 

όπσο γηα παξάδεηγκα ε βνήζεηα ζηηο αζθήζεηο γηα ην ζπίηη, νη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην 

ζρνιείν» (Νφβα-Καιηζνχλε, 2004: 21).   

Βέβαηα, ζην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε  φηη ν ηξφπνο ζεψξεζεο θαη 

λνεκαηνδφηεζεο ηεο γνλετθήο εκπινθήο δελ είλαη πάληα δεδνκέλνο, αιιά εμαξηάηαη 

θάζε θνξά απφ ηα πνιηηηζκηθά πξφηππα κηαο νκάδαο. Ζ δηαθνξεηηθή απηή αληίιεςε 

ζρεηηθά κε ην ζεκαίλεη γνλετθή εκπινθή, φκσο, πνιιέο θνξέο δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο θαη ζηελ επηθνηλσλία ησλ γνλέσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ νη γνλείο πξνέξρνληαη απφ κεηνλνηηθέο νκάδεο. Απηφ 

έρεη ηε βάζε ηνπ ζε κνλνπνιηηηζκηθά πξφηππα ζεψξεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπρλά νη «άηππεο» κνξθέο γνλετθήο εκπινθήο δε 

γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Απηφ ζπκβαίλεη, θαζψο έλα κεγάιν 
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κέξνο ηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ κπνξεί λα απνηειείηαη απφ κνξθέο εζηθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο ζπκπαξάζηαζεο ζηα παηδηά ηνπο, θάηη πνπ κπνξεί λα είλαη 

πεξηζζφηεξν θνληά ζηα δηθά ηνπο πνιηηηζκηθά πξφηππα θαη φρη ζ‘ απηά ηεο θπξίαξρεο 

νκάδαο (Torres-Guzmán, 1995).  

Παξφκνηεο ζπκπεξηθνξέο ζεκεηψζεθαλ θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Cruickshank (2004), 

θαηά ηελ νπνία δηαπηζηψζεθε φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν εθπαηδεπηηθφο δελ 

αλαγλψξηδε θαη δε ιάκβαλε ππφςε ηνπ ηελ χπαξμε θάπνηνπ είδνπο πξαθηηθήο πνπ 

αζθνχληαλ ζην ζπίηη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ. Απηφ 

ζπλέβαηλε, κάιινλ επεηδή νη πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαλ είραλ δηαθνξεηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ απφ ηε θηινζνθία ησλ αληίζηνηρσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ 

θπξίαξρε γιψζζα, δειαδή εμαηηίαο ηνπ φηη ε θχζε ηεο εκπινθήο δελ είρε ζρέζε κε ην 

πεξηερφκελν θαη ηε ζεκαζία πνπ ηεο έρεη απνδνζεί κέζα ζηελ θπξίαξρε νκάδα.  

Με άιια ιφγηα, παξαηεξείηαη φηη νη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο θπξίαξρεο κνξθέο 

ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο πνιιέο θνξέο είλαη 

‗αφξαηεο‘ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, απιψο θαη κφλν γηαηί νη ηειεπηαίνη δελ 

αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπο. Ζ ζηάζε απηή, κάιηζηα, ζπρλά γεληθεχεηαη ζε 

ηέηνηνλ βαζκφ, ψζηε λα ζεσξείηαη κνλαδηθή πεγή γξακκαηηζκνχ ε επίζεκε ζρνιηθή 

εθπαίδεπζε.  

Δπίζεο, παγηψλεηαη ζπρλά ε αληίιεςε φηη νη νηθνγέλεηεο παηδηψλ κεηαλαζηεπηηθνχ 

ππφβαζξνπ είλαη θνξείο ελφο ζηαηηθνχ πνιηηηζκνχ. Μηα ηέηνηα αληίιεςε αγλνεί φιεο 

ηηο δξακαηηθέο θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη θαη έρνπλ ππνζηεί νη νκάδεο 

απηέο, ηηο πεξίπινθεο πνιηηηζκηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη ηνπο πνιχπινθνπο δεζκνχο, κε 

ηνπο νπνίνπο ζπλδένληαη σο κεηαλαζηεπηηθέο νηθνγέλεηεο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο 

(Clifford, 1997). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην γεγνλφο φηη νη γνλείο απφ άιιν 

πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ζηεξίδνπλ ηα παηδηά ηνπο κε ηξφπνπο πνπ δελ είλαη ‗νξαηνί‘ 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θάλεη ηνπο ηειεπηαίνπο λα πηζηεχνπλ φηη νη γνλείο 

αδηαθνξνχλ γηα ηε καζεηηθή πνξεία ηνπ παηδηνχ ηνπο (Torres-Guzmán, 1995). 

Αθφκα, φκσο, θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη ηελ 

εκπινθή ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ, πνιιέο θνξέο πηζηεχνπλ φηη ε εκπινθή απηή είλαη 

ειιεηπήο ή ιαλζαζκέλε, δηφηη απνθιίλεη απφ εθείλε πνπ ζεσξεί ‗ζσζηή‘ ην ζρνιείν 

(Gregory, 2001: 302).  



77 
 

Κάηη ηέηνην επηβεβαηψλεηαη θαη κέζα απφ ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία. ε ζρεηηθέο 

έξεπλεο δηαπηζηψλεηαη φηη νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί επηθεληξψλνληαη ζηελ έιιεηςε 

ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ (Γακαλάθεο, 2005, Καζίκε, 2005, Σζνθαιίδνπ, 2005, 

Υαηδεδάθε, 2007α,β). Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηνλ Γακαλάθε (2005:188), κεγάιν 

κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξνχλ φηη νη κνξθσηηθέο πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ ησλ 

κεηαλαζηφπνπισλ είλαη ρακειέο θαη ραξαθηεξίδνπλ ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην 

ζρνιείν σο «αδηάθνξε». Παξάιιεια, ζε έξεπλεο ηεο Υαηδεδάθε (2007α,β), 

αλαδείρζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κία αξλεηηθή εηθφλα 

γηα ηε δπλαηφηεηα ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ παηδηψλ ηνπο. Μάιηζηα, αθφκα θαη εθπαηδεπηηθνί ρσξίο πξνζσπηθή εκπεηξία σο 

πξνο ην ζέκα απηφ, πηνζεηνχλ ηελ παξαπάλσ αληίιεςε, ελδερνκέλσο εμαηηίαο ηεο 

αξλεηηθήο εηθφλαο πνπ θπξηαξρεί γηα ηνπο αιινδαπνχο γνλείο. Αθφκα, νη έξεπλεο 

απηέο θαηαιήγνπλ ζην ίδην αθξηβψο ζπκπέξαζκα κε απηφ πνπ επηζεκάλζεθε πην 

πάλσ, δειαδή ζην φηη νη ηδενινγίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε γνλετθή εκπινθή είλαη 

εγεκνληθέο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, θαζψο δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ αμία ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ ησλ αιινδαπψλ γνλέσλ 

(Υαηδεδάθε, 2007α: 742, Υαηδεδάθε 2007β: 739). 

Κηλνχκελνη ζ‘ απηφ ην πιαίζην, νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη, αλ νη γνλείο έρνπλ 

θάπνηα αξλεηηθή εηθφλα γηα ην ζρνιείν θαη ην ζρνιηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ππνδνρήο, 

εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απνθιίλεη αξθεηά απφ ηα δηθά ηνπο πνιηηηζκηθά 

πξφηππα, πνιχ ζπρλά ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε άιισλ δεμηνηήησλ απφ απηψλ πνπ 

πξνσζεί ην ζρνιείν, ηηο νπνίεο ζεσξνχλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ην κέιινλ ηνπ 

παηδηνχ ηνπο. Κάηη ηέηνην, φκσο, ειάρηζηεο θνξέο αλαγλσξίδεηαη θαη αλαιχεηαη κέζα 

ζηα εξκελεπηηθά πιαίζηα ηεο θπξίαξρεο νκάδαο γχξσ απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ γξακκαηηζκφ ησλ παηδηψλ ηνπο. Δπίζεο, είλαη πηζαλφλ ε 

έιιεηςε ζπκκεηνρήο γνλέσλ απφ κεηνλφηεηεο, ε νπνία παξαηεξείηαη ζε πιεηάδα 

εξεπλψλ πνπ κειεηνχλ ζρεηηθά ζέκαηα, λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ζπκκεηνρή 

ησλ γνλέσλ αλαγλσξίδεηαη κφλν φηαλ δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε αθαδεκατθήο 

επηηπρίαο (φπσο απηή λνεκαηνδνηείηαη ζηελ θπξίαξρε νκάδα) ζηα δίγισζζα παηδηά. 

Παξάιιεια, πνιιέο είλαη εθείλεο νη θνξέο, φπνπ ππάξρεη κία κνλφπιεπξε αληίιεςε 

πεξί γνλετθήο εκπινθήο, ε νπνία ζεσξείηαη φηη πινπνηείηαη κφλν απφ ηνπο γνλείο πξνο 

ην ζρνιείν θαη φρη αληίζηξνθα. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηνλ γνλέα σο απνκνλσκέλν 

παξάγνληα δξάζεο, κε απνηέιεζκα ηελ απνμέλσζή ηνπ (Torres-Guzmán, 1995).  
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πλνιηθά, φπσο θάλεθε παξαπάλσ, ζπρλά δηαπηζηψλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη 

αξθεηά επηθπιαθηηθνί ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο ησλ παηδηψλ, είηε γηαηί δελ αλαγλσξίδνπλ ηελ 

αμία ηνπο σο θνξέσλ γξακκαηηζκνχ, είηε γηαηί ηελ αγλννχλ. Έηζη, πνιχ ζπρλά νη 

παηδαγσγνί απνζαξξχλνπλ ηνπο γνλείο πνπ αλήθνπλ ζε θάπνηα γισζζηθή κεηνλφηεηα 

απφ ην λα εκπιαθνχλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ 

παηδηψλ ηνπο. Με άιια ιφγηα, δηαπηζηψλεηαη ε πηνζέηεζε ελφο κνηίβνπ απφξξηςεο 

θαη αγλφεζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ πεγψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ξφινπ ηνπο, ηφζν 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ, φζν θαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο 

δηαδηθαζίαο κεηάβαζεο ηνπ παηδηνχ απφ ην λεπηαγσγείν ζην Γεκνηηθφ ρνιείν 

(Blackledge, 2000).  

Ωζηφζν, νη γνλείο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, γεληθά, πξνζαξκφδνπλ ζε πνιχ 

κεγαιχηεξν βαζκφ (ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζην Γεκνηηθφ) 

ηνπο ηχπνπο ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη ηα παηδηά 

ηνπο, φπσο επίζεο θαη ην πφηε θαη πψο ιακβάλνπλ ρψξα απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο. 

Καη απηφ, δηφηη νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ γνλέσλ κε ηα παηδηά ηνπο κεηά ηελ είζνδν 

ησλ ηειεπηαίσλ ζην Γεκνηηθφ, φπνπ αξρίδνπλ λα δηαβάδνπλ, ίζσο λα ιεηηνπξγνχλ 

ιηγφηεξν ππφ ηελ θαηεχζπλζε ησλ γνλέσλ θαη πεξηζζφηεξν ζηε βάζε ησλ ζρνιηθψλ 

πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ ηνπ παηδηνχ (Bennett, Weigel & Martin, 2002: 310). Σν 

ηειεπηαίν, κάιηζηα, είλαη ηδηαίηεξα έληνλν θαη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, φπνπ 

δηαπηζηψλεηαη πσο νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ζην Γεκνηηθφ ρνιείν θαηεπζχλνπλ ηνπο 

γνλείο ζρεηηθά κε ηε θχζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ 

γξακκαηηζκφ ησλ παηδηψλ ηνπο. Έηζη, νη αιιειεπηδξάζεηο απηέο πνπ θάλνπλ νη γνλείο 

ζην ζπίηη έρνπλ παξφκνην ραξαθηήξα κε ηηο αληίζηνηρεο πξαθηηθέο ηνπ ζρνιείνπ 

(Υαηδεδάθε, 2007β). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη γνλείο θαιφ ζα ήηαλ λα εκπιέθνληαη 

ελεξγά ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο. Μάιηζηα, ε 

εκπινθή απηή ζα πξέπεη λα δνκείηαη ζ‘ έλα ζπλεξγαηηθφ πιαίζην κε βαζηθά 

ζπζηαηηθά ηνλ ζεβαζκφ, ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηε δέζκεπζε απνηεινχλ (Torres-

Guzmán, 1995).  

Πεξλψληαο ζηα νθέιε ηεο γνλετθήο εκπινθήο θαη ζηε ζεκαζία ηεο πξνψζεζήο ηεο 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο γνλείο, ψζηε  λα κνηξαζηνχλ 

εκπεηξίεο κε ηα παηδηά ηνπο ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά 

ζηνλ γξακκαηηζκφ ηνπο, ηνπο θάλεη λα αηζζάλνληαη ππεξήθαλνη. Έηζη, 
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ελδπλακψλνληαη ηφζν νη ζρέζεηο ηνπο κε ηα παηδηά ηνπο, φζν θαη νη ίδηνη αηνκηθά 

(Rodriguez-Valls, 2011, Torres- Guzmán, 1995), θαζψο δηαπηζηψλνπλ φηη ε γιψζζα 

ηνπο κπνξεί λα απνηειεί κέζo δηδαζθαιίαο (Rodriguez-Valls, 2011: 26).  

Ζ αχμεζε ηεο γνλετθήο εκπινθήο, παξάιιεια, κπνξεί λα απνηειέζεη παξάγνληα 

ελίζρπζεο ησλ καζεζηαθψλ επηηεπγκάησλ θαη ηεο πξνφδνπ ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ, 

κηα θαη πξνσζεί ηελ ηδέα φηη ε γλψζε ησλ γνλέσλ ζπληζηά ππνζηήξημε κε λφεκα γηα 

ηνπο καζεηέο. Έηζη, ηα δίγισζζα παηδηά αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ γισζζψλ ελψ 

παξάιιεια αληηιακβάλνληαη φηη νη γιψζζεο ζπλερψο κεηαθέξνπλ γλψζε ε κία ζηελ 

άιιε (Rodriguez-Valls, 2011: 33-34).  

Δπίζεο, ε εθπαίδεπζε ελφο δίγισζζνπ καζεηή νθείιεη λα γίλεη κέζα απφ κία 

ζπιινγηθή πξνζπάζεηα ζπκκεηνρήο φισλ ησλ άκεζα ή έκκεζα εκπιεθνκέλσλ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία (Rodriguez-Valls, 2011: 35, Zhang & Koda, 2011: 16). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, απηφ είλαη ζεκαληηθφ, θαζψο έλα ηέηνην ζπλεξγαηηθφ κνηίβν εκπινθήο 

ζηε κάζεζε ηνπ δίγισζζνπ καζεηή δηαδξακαηίδεη εμαηξεηηθά ζεηηθφ ξφιν θαη ζηηο 

ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπηηθνχ θαη γνλέα, θαζψο ε αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο ησλ 

γνληψλ θαη ηεο επίγλσζεο πνπ δηαζέηνπλ σο πξνο ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία 

εληζρχνπλ ηελ ηδέα πεξί ακθίδξνκεο γλσζηηθήο ξνήο κεηαμχ ζρνιείνπ θαη 

νηθνγέλεηαο (Rodriguez-Valls, 2011: 32). 

Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη κία ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ηνπ ζρνιείνπ 

ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά ζηε δφκεζε ησλ γισζζηθψλ θαη κεηαγισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αληαπνθξίλνληαη ζε 

δηαθνξεηηθά καζεζηαθά ζηηι θαη πεξηζηάζεηο (Sneddon, 2008: 40). Έηζη, 

δηεπθνιχλεηαη ζπλνιηθά ε δηγισζζηθή αλάπηπμε ησλ αλαδπφκελα δίγισζζσλ 

παηδηψλ (Baker et al., 1999, Mushi, 2002). 

Γη‘ απηφ θη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, ζηνπο νπνίνπο 

επηθεληξψλνπκε ην ελδηαθέξνλ καο ζηελ εξγαζία απηή, θαιφ είλαη λα επηδεηνχλ ηελ 

εκπινθή ησλ γνλέσλ θαη ηε ζπλεξγαζία καδί ηνπο, ψζηε λα δνπιεχνπλ ζε αξκνλία κε 

ηελ πνηθηιία ησλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

παηδηψλ απηψλ (Kenner, 2004: 153). Με ηνλ ηξφπν απηφ, κάιηζηα, πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηγξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ θαη ηε δηακφξθσζε 

ελφο πξνζζεηηθνχ κνληέινπ δηγισζζίαο ζηα πξνθίι ηνπο.  
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ε φ,ηη αθνξά ηνπο ηχπνπο ηεο γνλετθήο εκπινθήο, απηνί έρνπλ παξνπζηάζεη αξθεηέο 

κεηαβνιέο κε ηα πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. ήκεξα, ε γνλετθή εκπινθή ιακβάλεη κνξθέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε δξαζηεξηφηεηεο φπσο ν εζεινληηζκφο ησλ γνλέσλ ζην ζρνιείν, ε 

επηθνηλσλία κε ηνπο δαζθάινπο θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ε ππνζηήξημε ησλ 

ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ζπίηη θαη ε ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθέο γηνξηέο θαη 

ζπλαληήζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Hill & Taylor, 2004: 161). 

ην πιαίζην δεκηνπξγίαο ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζπηηηνχ θαη ζρνιείνπ, 

ηδηαίηεξα σθέιηκν είλαη νη γνλείο λα κεηαθέξνπλ ζηελ ηάμε ησλ παηδηψλ ηνπο πιηθφ 

γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή ηνπο γιψζζα, φπσο πεξηνδηθά, εκεξνιφγηα θαη βίληεν 

απφ ην ζπίηη θαη λα ιάβνπλ ηνλ ξφιν ηνπ ζπγγξαθέα κέζα ζηελ ηάμε, ε νπνία έρεη 

έλαλ κνλφγισζζν ραξαθηήξα πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ εθάζηνηε θπξίαξρε γιψζζα 

ηεο θνηλσλίαο (Kenner et al., 2004).  

ε φ,ηη αθνξά ηνπο ηξφπνπο εκπινθήο ησλ γνλέσλ θαιφ ζα είλαη απηνί λα ηαηξηάδνπλ 

ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπο. Με άιια ιφγηα, είλαη ρξήζηκν λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο 

γνλετθέο απαηηήζεηο, ηηο πξαθηηθέο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη γεληθφηεξα κε ην πξνθίι ηεο 

νηθνγέλεηαο (Baker et al., 2001: 433-434).  

Δπίζεο, νη γνλείο ζα πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο φηη πάληα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

ηα παηδηά ηνπο γηα ην ζρνιείν. Κάηη ηέηνην επηβεβαηψλεηαη θαη εξεπλεηηθά κέζα απφ 

ηελ έξεπλα ηεο Wollman-Bonilla (2001). ηελ έξεπλα απηή κειεηήζεθαλ ηέζζεξα 

παηδηά πνπ θνηηνχζαλ ζηελ Α‘ Γεκνηηθνχ, δνχζαλ ζηηο Ζ.Π.Α. θαη θαηάγνληαλ απφ 

δηάθνξα γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. Ζ έξεπλα απηή εμέηαζε ηελ 

εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζρνιηθνχ γξακκαηηζκνχ (ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ αλάπηπμε ηεο πξψηεο γξαθήο). Γηαπηζηψζεθε, ινηπφλ, φηη φιεο νη νηθνγέλεηεο, 

αλεμαξηήησο θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ ππνβάζξνπ, είραλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ εθκάζεζε ηεο γξαθήο ζηα παηδηά ηνπο, αθφκα θη αλ νη γνλείο 

ηππηθά είραλ ιηγφηεξεο γλψζεηο ή δελ είραλ θαηαθηήζεη πιήξσο δεμηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ γξακκαηηζκφ. Φπζηθά, νη γνλείο γεληθά είλαη σθέιηκν λα είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε θάπνηα δεμηφηεηα γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ 

θαηάθηεζή ηεο (π.ρ. λα έρνπλ ζρεηηθή άλεζε σο αλαγλψζηεο γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ 

αλάγλσζε). Παξφια απηά, θαίλεηαη πσο αθφκα θη αλ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε 

δεμηφηεηα απηή, ζε θακία πεξίπησζε δε ζα πξέπεη λα απνζαξξχλνληαη σο πξνο ην λα 
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ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο (Wollman-Bonilla, 

2001).   

 

 

5.2. Γξάζεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ 

δίγισζζσλ 

πρλά ε ρξήζε ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο ησλ παηδηψλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

ζεσξείηαη σο έλα πξνζσξηλφ κέηξν, έσο φηνπ νη καζεηέο «απνγαιαθηηζηνχλ» απφ 

απηήλ θαη φρη σο θάηη αλαπφζπαζην απφ ηε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη ηελ 

αλάδπζε ηνπ δη- πνιπγξακκαηηζκνχ ηνπο (Kenner et al., 2004). χκθσλα κε ηε 

ινγηθή απηή, ινηπφλ, θαίλεηαη φηη ε κεηνλνηηθή γιψζζα ησλ δίγισζζσλ γίλεηαη 

αληηιεπηή απνθιεηζηηθά σο έλα δηεπθνιπληηθφ κέζν γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο Γ2 θαη 

φρη σο κία απζχπαξθηε γισζζηθή πνηθηιία πνπ, έρεη ηε δηθή ηεο αμία (Verhoeven & 

Durgunoğlu, 1998: ix). Όκσο, ε βηβιηνγξαθία κάο δίλεη παξαδείγκαηα φπνπ θαίλεηαη 

φηη ε εκπινθή κε πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ ζην πεδίν ηνπ ζπηηηνχ θαη ηεο θνηλφηεηαο, 

νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο, δε ζπλνδεχεηαη απφ 

ρακειά καζεζηαθά επηηεχγκαηα. Γηα παξάδεηγκα, απηφ έδεημε ε έξεπλα ηεο Sneddon 

(2000), ε νπνία αθνξά γισζζηθά δεηήκαηα θαη πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ ζε 

κνπζνπικαληθέο νηθνγέλεηεο πνπ κηινχλ ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπο ηα 

‗γθνπδαξάηη‘. Σν γεγνλφο απηφ απνδπλακψλεη ηελ αληίιεςε πνπ πηνζεηείηαη ζπρλά, 

φηη δειαδή ε θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζε άιιεο γιψζζεο πέξαλ ηεο θπξίαξρεο 

(ε νπνία απνηειεί θαη ην γισζζηθφ κέζν ζηελ επίζεκε δηδαζθαιία), δπζρεξαίλεη ηηο 

επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν. 

Παξφι‘ απηά, νη εθπαηδεπηηθνί ζπάληα εθαξκφδνπλ κέζα ζηελ ηάμε πξαθηηθέο πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηε δηγισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Απηφ ζπκβαίλεη εμαηηίαο ηεο 

ιαλζαζκέλεο αληίιεςεο φηη ε αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα 

κπνξεί λα δπζρεξάλεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ παηδηψλ ζηελ θπξίαξρε 

γιψζζα, φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Πην αλαιπηηθά, πνιχ ζπρλά νη εθπαηδεπηηθνί 

δελ έρνπλ επαξθείο γλψζεηο γηα ην γισζζηθφ πξνθίι ησλ παηδηψλ. Αθφκα, ζεκαληηθφ 

ξφιν δηαδξακαηίδεη ην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί δε γλσξίδνπλ ηε θχζε ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά κε 

ηνπο γνλείο ηνπο ζην ζπίηη (Sneddon, 2007: 39), αιιά θαη ην πψο απηέο βνεζνχλ ηελ 
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αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ε ζηάζε απηή ησλ παηδαγσγψλ έρεη λα 

θάλεη κε ην φηη γεληθφηεξα δε γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ δηγξακκαηηζκνχ ησλ 

δίγισζζσλ παηδηψλ γηα ηε γισζζηθή θαη γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε ζπλνιηθά, θάηη ζην 

νπνίν θαη νη ίδηνη ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ ελεξγά.  

Πξνυπφζεζε, βέβαηα, γηα λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηγισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ 

είλαη θαηαξράο νη εθπαηδεπηηθνί λα γλσξίδνπλ ηη είλαη νη καζεηέο ηνπο γηα λα ρηίζνπλ 

πάλσ ζηηο δπλάκεηο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο ησλ παηδηψλ (Robertson, 

2006: 58). Με άιια ιφγηα, θαιφ είλαη λα δνκήζνπλ ηε λέα γλψζε πάλσ ζηε δψλε ηεο 

επηθείκελεο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ (Bauer & Mkhize, 2012). Καη απηφ, δηφηη ηα 

δίγισζζα παηδηά, αλεμαξηήησο ηεο γιψζζαο ζηελ νπνία γίλεηαη ε δηδαζθαιία, 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη ρξεηάδνληαη ηε κεηνλνηηθή ηνπο γιψζζα γηα λα θαηαζθεπάζνπλ 

θαη λα αλαπαξαζηήζνπλ ηα λέα λνήκαηα (Soltero-Gonzalez & Reyes, 2012: 49). Σν 

γεγνλφο, επίζεο, φηη είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξή ε επηξξνή ησλ ζξεζθεπηηθψλ- πνιηηηθψλ 

δεζκψλ ζηε δηακφξθσζε ηεο γιψζζαο ησλ αλζξψπσλ θαη ζηηο αμίεο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ηνπο, απνδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηνπ λα ιακβάλεηαη ππφςε ν πνιηηηζκφο 

θαη ε ηζηνξία, ψζηε λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα κία εζλνγισζζηθή νκάδα (Saxena, 

2000)∙ γεγνλφο πνπ ζα πξέπεη λα επηδηψμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί.  

Γηα λα γλσξίζεη, φκσο, ν εθπαηδεπηηθφο θαιχηεξα ην δίγισζζν παηδί θαη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ, είλαη ζεκαληηθφ αξρηθά λα δηεξεπλήζεη ην πψο είλαη νξγαλσκέλν ην 

νηθνζχζηεκά ηνπ ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηνλ γξακκαηηζκφ, ξσηψληαο ηνπο γνλείο ή/ 

θαη ηα αδέιθηα ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, απνθηά κία πιήξε εηθφλα γηα ηα ζπκβάληα 

γξακκαηηζκνχ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζην ζπίηη ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο θαη ηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ παίξλνπλ κέξνο. Έηζη γλσξίδεη κε πνηνλ ρξεηάδεηαη λα έξζεη 

ζε επαθή, έηζη ψζηε λα ππνζηεξίμεη ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ηνπ παηδηνχ (Kenner, 2004: 148).  

Πνιιέο θνξέο, φκσο, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν έλα δίγισζζν παηδί λα κελ 

αλαθέξεη φηη αλαπηχζζεη γξακκαηηζκφ ζε κία άιιε γιψζζα, εμαηηίαο ηνπ φηη ίζσο 

ληψζεη αλαζθάιεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο πηπρήο ηνπ γισζζηθνχ πξνθίι 

ηνπ απφ ην ζρνιείν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, θαιφ είλαη ν εθπαηδεπηηθφο λα δείρλεη ηελ 

ππνζηήξημή ηνπ κε ην λα δηεξεπλά πνηα παηδηά απφ ηελ ηάμε ηνπ αλαπηχζζνπλ έλαλ 

αλαδπφκελν δηγξακκαηηζκφ, ζέηνληαο εξσηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 
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θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη ην γισζζηθφ πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο (Kenner, 

2004: 29-30).  

Μία απιή δηεξεχλεζε ηνπ πξνθίι γξακκαηηζκνχ ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ, αλ θαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, ίζσο δελ είλαη απφ κφλε ηεο επαξθήο γηα λα θαηαλνήζνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί πιήξσο ην πξνθίι ηνπ αλαδπφκελνπ δηγξακκαηηζκνχ ησλ δίγισζζσλ 

παηδηψλ ηεο ηάμεο ηνπ. Καη απηφ, δηφηη, αλ θαη επηθαλεηαθά κπνξεί κέζα απφ ηε 

δηεξεχλεζε πνπ αλαθέξζεθε λα έρνπλ ιάβεη γλψζε γηα ηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ ην 

απνηεινχλ, εληνχηνηο, απηφ δε ζεκαίλεη πσο ζα γλσξίδνπλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

ιεηηνπξγνχλ απηά ηα ζηνηρεία ζην πξνθίι γξακκαηηζκνχ, ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ηε 

ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Έηζη, ηδηαίηεξα επσθειέο είλαη ν ίδηνο ν 

εθπαηδεπηηθφο λα επηδηψμεη λα επηκνξθσζεί ζρεηηθά κε ην πψο ν αλαδπφκελνο 

γξακκαηηζκφο αλαπηχζζεηαη φηαλ ηα παηδηά εθηίζεληαη ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα 

γξαπηά ζπζηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο (Soltero- Gonzalez & 

Reyes, 2012: 36).  

Δπίζεο, θαιφ είλαη νη εθπαηδεπηηθνί δίγισζζσλ παηδηψλ πνπ αλαπηχζζνπλ ηνλ 

δηγξακκαηηζκφ ηνπο λα είλαη ελήκεξνη γηα θάπνηεο νκνηφηεηεο θαηο δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ γξαπηψλ ζπζηεκάησλ ησλ δχν γισζζψλ πνπ ρεηξίδνληαη ηα δίγισζζα παηδηά.  

Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν, γηαηί φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ελήκεξνη γηα ηέηνηα 

ζέκαηα ζα απνθχγνπλ λα ραξαθηεξίζνπλ σο εζθαικέλνπο ηπρφλ κε ζπκβαηηθνχο 

ηξφπνπο γξαθήο ηεο θπξίαξρεο γιψζζαο πνπ κπνξεί λα εθαξκφζνπλ δίγισζζνη 

καζεηέο ηνπο. Δμάιινπ, ην παηδί ρξεηάδεηαη ρξφλν γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη 

θάπνηεο ζηξαηεγηθέο πνπ είλαη απνδνηηθέο γηα έλα γξαπηφ ζχζηεκα ην νπνίν γλσξίδεη 

δελ είλαη θαηάιιειεο γηα έλαλ άιιν γξαπηφ θψδηθα κε ηνλ νπνίν έξρεηαη ζε επαθή 

αξγφηεξα, κηα θαη απαηηείηαη αξθεηή ηξηβή κε ηνλ θψδηθα. Παξάιιεια, κάιηζηα, κε 

ηε δηαδηθαζία απηή, ην παηδί αλαπηχζζεη κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο (Yaden & Tsai, 

2012: 79- 80).  

Μέρξη ηψξα ζπδεηήζακε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί έλαο εθπαηδεπηηθφο λα 

δηεξεπλήζεη ην δηγισζζηθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ ηνπ, θαζψο θαη ην ηη γίλεηαη ζην 

ζπίηη ζε ζρέζε κε ηε δηγισζζηθή αλάπηπμε απηψλ. 

Πεξλψληαο ζηηο πξαθηηθέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκφζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

πξνζρνιηθήο αγσγήο, ζηνπο νπνίνπο επηθεληξψλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηεο εξγαζίαο 

απηήο, ψζηε λα εληζρχζνπλ ηνλ πνιηηηζκηθφ δηγξακκαηηζκφ κέζα ζηελ ηάμε, αξρηθά 



84 
 

ζεκαληηθφ είλαη λα επηζεκάλνπκε φηη απηέο θαιφ είλαη λα πξνσζνχλ ηε 

δηαπξαγκάηεπζε ηνπ λνήκαηνο κέζα απφ επράξηζηεο αιιειεπηδξάζεηο πνπ 

θηλεηνπνηνχλ ηα λήπηα (Macleroy, 2013, Culatta et al., 2005). Δπίζεο, νη πξαθηηθέο 

απηέο ζεκαληηθφ είλαη λα είλαη πινχζηεο ζε γισζζηθά εξεζίζκαηα. Κάηη ηέηνην, 

εμάιινπ, είλαη θαη ην θιεηδί γηα λα αλαπηχζζνπλ νη αλαδπφκελα δίγισζζνη ηελ 

ηθαλφηεηα λα θαηαζθεπάδνπλ ην λφεκα θαη λα κεηαθηλνχληαη ζηα ζχλνξα κεηαμχ δχν 

πνιηηηζκψλ, λα δηαπξαγκαηεχνληαη απηά ηα ζχλνξα θαη λα αλαπηχζζνπλ κία 

βαζχηεξε γλψζε γηα ην πψο ιεηηνπξγεί ε γιψζζα (Macleroy, 2013: 304).  

Καηαξράο, έλα κέζν πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ είλαη ηα δίγισζζα 

βηβιία, ηα νπνία δίλνπλ αμία ζηε δηγισζζηθή εκπεηξία πνπ βηψλνπλ θαζεκεξηλά νη 

καζεηέο ηνπο (Rodriguez-Valls, 2011). Ζ αλάγλσζε δίγισζζσλ βηβιίσλ βνεζά ηφζν 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φζν θαη ηα παηδηά λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ην δηάβαζκα 

ζπληζηά θάηη παξαπάλσ απφ έλα κέζν θαηάθηεζεο δεμηνηήησλ θαη ζηηο δχν γιψζζεο 

(Rodriguez-Valls, 2011: 26, Meier, 2004: 74). Μάιηζηα, απηφ κπνξεί λα γίλεη θαη 

κεγαιφθσλα, θαζψο εξεπλεηηθά έρεη θαλεί φηη ε κεγαιφθσλε αλάγλσζε βηβιίσλ ζηε 

λεπηαθή ειηθία βνεζά ηα παηδηά, εθηφο ησλ άιισλ, λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ (Purcell- Gates, 1988), 

ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ γξακκαηηζκφ πνπ ζα αλαπηχμνπλ ηα παηδηά.  

Μάιηζηα, θαιφ είλαη ηα παηδηά, πέξα απφ ινγνηερληθά θείκελα, λα έξρνληαη ζε επαθή 

θαη κε άιια θεηκεληθά είδε, φπσο άξζξα εθεκεξίδαο, ψζηε κέζα απφ ζηνρεπκέλεο 

εξσηήζεηο ηεο λεπηαγσγνχ πξνο φια ηα παηδηά. Σέηνηεο εξσηήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα 

είλαη ι.ρ.: «Ση ηύπνο θεηκέλνπ λνκίδεηε όηη είλαη απηόο;», «Πώο ην αλαγλσξίδεηε, αθνύ 

δε κπνξείηε λα δηαβάζεηε ηηο ιέμεηο;», «Ση πηζηεύεηε όηη ιέεη;», «Αλ ην θείκελν ήηαλ ζηα 

ειιεληθά θαη όρη ζηε Γρ ζα ην θαηαιαβαίλαηε;», «Πώο ζα ην αλαγλσξίδαηε; Ση 

δηαθνξεηηθό έρεη;» θ.ά.. Έηζη, ηα παηδηά ζα κπνξέζνπλ λα θηάζνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα 

γχξσ απφ ηηο ζπκβάζεηο ησλ γισζζηθψλ θσδίθσλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηνλ 

γξακκαηηζκφ ηνπο (Kenner, 2004: 70- 71). Δπίζεο, κέζσ ηεο νκαδηθήο αλάγλσζεο 

βηβιίσλ, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

δξακαηνπνίεζε (Bauer & Mkhize, 2012: 29), επέθηαζε θαη αλαθαηαζθεπή ηεο 

ηζηνξίαο, ρξήζε ιέμεσλ απφ ην θείκελν, ζχλδεζε ηνπ βηβιίνπ κε άιια βηβιία θ.ά., νη 

νπνίεο εληζρχνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ παηδηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ ηνπο (Μνπδάθε, 2006: 32- 33).  
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πλερίδνληαο κε ηηο δξάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζρνιηθήο αγσγήο, 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαινχλ ηα παηδηά λα γξάςνπλ ην φλνκά ηνπο γηα δηάθνξνπο 

επηθνηλσληαθνχο ζθνπνχο (π.ρ. γηα λα αλαγλσξίδεηαη πνηνο έρεη θάλεη κία εξγαζία ή 

κία δσγξαθηά), είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ζπκβάζεσλ θαη 

ησλ ρξήζεσλ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (Μνπδάθε, 2006: 36). Μάιηζηα, ζηηο πεξηπηψζεηο 

ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη θάπνην επίπεδν αλαδπφκελνπ δηγξακκαηηζκνχ, 

είλαη επσθειέο λα δεηεζεί απφ ην παηδί λα γξάςεη ην φλνκά ηνπ ζε δηαθνξεηηθνχο 

γξαπηνχο θψδηθεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα δείμεη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο γξαθήο ηνπ 

νλφκαηφο ηνπο ζηα ππφινηπα παηδηά επηζεκαίλνληαο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, απφ ηε κία ην δίγισζζν παηδί εθθξάδεη ηνλ θφζκν ηνπ, κηα θαη ε γξαθή 

ηνπ νλφκαηνο απνηειεί γηα ηα παηδηά έλαλ απφ ηνπο πην πξνζσπηθνχο ηξφπνπο 

γξαπηήο έθθξαζεο θαη, απφ ηελ άιιε, φιε ε ηάμε έξρεηαη ζε επαθή κε δηαθνξεηηθά 

ζπζηήκαηα γξαθήο θαη πνιηηηζκνχο. ε κία πξνέθηαζε ηεο δξάζεο απηήο, ζα 

κπνξνχζαλ φια ηα παηδηά λα επηδηψμνπλ λα γξάςνπλ ηα νλφκαηά ηνπο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα γξαθήο (Kenner, 2004: 106).  

Δπίζεο, ε πξνζσπηθή έθθξαζε ηνπ εαπηνχ ησλ δίγισζζσλ λεπίσλ ζα κπνξνχζε λα 

γίλεη κέζα απφ δσγξαθηέο θαη δείγκαηα γξαπηνχ ιφγνπ ησλ παηδηψλ ζηε κεηνλνηηθή 

γιψζζα ζρεηηθά κε απηέο. Με ηελ ελζάξξπλζε ηεο έθθξαζεο ηνπ εαπηνχ κέζσ απηψλ 

ησλ κηθξψλ «ηζηνξηψλ», ηα παηδηά δείρλνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο θαη ελδπλακψλνληαη, 

ελψ παξάιιεια αλαπηχζζνπλ ηνλ γξακκαηηζκφ ηνπο ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα 

(Soltero- Gonzalez & Reyes, 2012: 49).  

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, κία πξαθηηθή πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκφζνπλ νη 

λεπηαγσγνί είλαη λα γξάςνπλ επηγξαθέο ζε πνιιέο γιψζζεο πάλσ ζε δηάθνξα 

αληηθείκελα ζηνλ ρψξν ηεο αίζνπζαο ή ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, ζε φιεο ηηο 

γιψζζεο ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο (Meier, 2004: 65). Κάηη ηέηνην ζα πξνζέθεξε 

επηπιένλ επθαηξίεο λα εληζρπζεί ν δηγξακκαηηζκφο ησλ παηδηψλ θαη λα αλαπηπρζνχλ 

κεηαγισζζηθέο δεμηφηεηεο γηα ηηο ζπκβάζεηο ηνπ γξαπηνχ ζπζηήκαηνο, φρη κφλν ζηα 

δίγισζζα παηδηά, αιιά θαη ζηα κνλφγισζζα κέζα απφ ηηο θαζεκεξηλέο επαθέο ηνπο 

κε δηαθνξεηηθνχο θψδηθεο.  

Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη ν εθπαηδεπηηθφο λα ελζαξξχλεη ηα παηδηά πνπ έρεη εληνπίζεη 

φηη αλαπηχζζνπλ έλα δη-εγγξάκκαην πξνθίι λα θέξνπλ ζην ζρνιείν ζρεηηθφ πιηθφ 

απφ ην ζπίηη. Γηα παξάδεηγκα, απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη εκεξνιφγηα, εθεκεξίδεο, 
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νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, βηβιία θαη άιια έληππα πνπ εκπεξηέρνπλ δείγκαηα γξαπηνχ 

ιφγνπ ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο ηνπ παηδηνχ, ψζηε λα ελδπλακσζεί ην παηδί θαη λα 

ιάβεη θίλεηξα γηα λα κνηξάδεηαη πεξηζζφηεξα απφ ηα πεξηβάιινληα γξακκαηηζκνχ 

ηνπ (Kenner, 2004: 29-30). 

Αθφκα, φπσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ηα δίγισζζα παηδηά πνιιέο 

θνξέο επηιέγνπλ λα θάλνπλ ρξήζε πβξηδηθψλ γισζζηθψλ πξαθηηθψλ πξνθνξηθήο 

έθθξαζεο (ι.ρ. ελαιιαγή θσδίθσλ) θαη γξαπηήο έθθξαζεο (γισζζηθφ κσζατθφ), 

θάλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ δηαγισζζηθέο ζπλδέζεηο. Σέηνηεο πξαθηηθέο εληζρχνπλ 

ηελ θαηαζθεπή ηεο γλψζεο θαη ηελ θαηάθηεζε κηαο δεχηεξεο γιψζζαο θαη ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ηεο (Soltero-Gonzalez & Reyes, 2012: 50), ελψ δηεπθνιχλεη ηελ 

έθθξαζε ηεο γισζζηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ παηδηνχ (Υαηδεδάθε & ηηαξέληνπ, 2009). 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, θαιφ είλαη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηέηνηεο πξαθηηθέο λα κελ 

εκπνδίδνληαη απφ ηνπο λεπηαγσγνχο, θαζψο, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, έρεη δηαπηζησζεί φηη ζε πεξηπηψζεηο, φπνπ νη δάζθαινη 

επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηηο δχν γιψζζεο ηνπο, θαζψο 

αλαθαιχπηνπλ ηνλ γξακκαηηζκφ ζηε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ (θπξίαξρε γιψζζα), 

ππάξρεη ακθίδξνκε κεηαθνξά δεμηνηήησλ αλάκεζα ζηηο δχν γιψζζεο (Reyes, 2001, 

ζην Bauer & Mkhize, 2012: 18).    

Βέβαηα, πνιιέο απφ ηηο παξαπάλσ πξαθηηθέο ππάξρεη έλαο κεγάινο πεξηνξηζκφο γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φηη δειαδή ελδέρεηαη λα κε γλσξίδνπλ ηηο κεηνλνηηθέο γιψζζεο 

ησλ παηδηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ νη ίδηνη πξνζσπηθά λα κεηαθέξνπλ νξζά ζηελ ηάμε 

ζηνηρεία ηνπ γξαπηνχ θψδηθα ησλ γισζζψλ απηψλ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη πνιχ 

ρξήζηκν θαη ζθφπηκν λα εκπιαθνχλ νη γνλείο ή άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ 

δίγισζζσλ παηδηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο, ψζηε λα παξέρνπλ ζηα παηδηά πινχζηα 

πεξηβάιινληα γξακκαηηζκνχ ζε κεηνλνηηθέο γιψζζεο θαη έηζη λα εληζρχζνπλ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ δηγξακκαηηζκνχ (Bauer & Mkhize, 2012: 30).  

Δθηφο απφ ηελ αλάγλσζε δίγισζζσλ βηβιίσλ, άιιεο ελδηαθέξνπζεο δξαζηεξηφηεηεο, 

νη νπνίεο πξνσζνχλ ηνλ δηγξακκαηηζκφ ησλ παηδηψλ κέζα ζηελ ηάμε θαη ζηηο νπνίεο 

ζα κπνξνχζαλ λα εκπιαθνχλ νη γνλείο, νη παππνχδεο ή ηα κεγαιχηεξα αδέιθηα, είλαη 

ν ζρεδηαζκφο αθηζψλ θαη ε θαηαζθεπή κίαο εθεκεξίδαο (Kenner, 2004: 70). 

Παξάιιεια, ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζην γξάςηκν ιεδάλησλ ζε θσηνγξαθίεο 

θαη δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ πνπ εθηίζεληαη κέζα ζηελ αίζνπζα ή ζηε κεηάθξαζε ελφο 
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παξακπζηνχ ζηελ θπξίαξρε γιψζζα (Sneddon, 2007: 25), ψζηε λα δηαβαζηεί ζηελ 

ηάμε παξάιιεια κε ηελ αξρηθή εθδνρή ηνπ παξακπζηνχ. Δπίζεο, κε ηε βνήζεηα ησλ 

γνλέσλ ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαηαγξαθή ίδησλ λνεκαηηθά ιέμεσλ ζε δηάθνξνπο 

γισζζηθνχο θψδηθεο, ή ίδησλ θζφγγσλ ζε δηαθνξεηηθά αιθάβεηα (εθφζνλ κηιάκε γηα 

αιθαβεηηθά ζπζηήκαηα γξαθήο), ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη κεηαμχ ηνπο θσλνινγηθέο 

θαη κνξθνινγηθέο δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο (Robertson, 2007: 59, Kenner, 2004: 70). 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, φια ηα παηδηά κέζα ζηελ ηάμε ζα εκπιαθνχλ κε ηνλ γξακκαηηζκφ 

ζε δηάθνξεο γιψζζεο. Αθφκα θη εθείλα πνπ είλαη κνλφγισζζα, ζα έρνπλ ηελ επθαηξία 

λα ζπγθξίλνπλ γισζζηθνχο θψδηθεο. Δπίζεο, είλαη πηζαλφλ λα θάλνπλ παξαηεξήζεηο 

κέζα απφ δηθά ηνπο βηψκαηα κε δηαθνξεηηθά γξαπηά ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ δεη 

(Kenner, 2004: 30).  

Μέζα απφ ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε, νη γνλείο ή φπνηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ησλ παηδηψλ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο, γίλνληαη δάζθαινη γξακκαηηζκνχ γηα 

ηα παηδηά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, γξήγνξα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηνπο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ζπλεηζθέξνπλ κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζηε κάζεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο (Kenner, 2004: 148-149). 

Δπίζεο, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία απηή, νη γνλείο θαη ηα άιια κέιε ησλ δίγισζζσλ 

παηδηψλ, νη νπνίνη πξνεγνπκέλσο κπνξεί λα ήηαλ επηθπιαθηηθνί γηα ην αλ ηα παηδηά 

ηνπο κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε επαθή θαη λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα ζπζηήκαηα 

γξαθήο ηαπηφρξνλα ζε κηθξή ειηθία, ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη απηφ είλαη δπλαηφ θαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα ηε κεηαθνξά δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ κεηαμχ ησλ γισζζψλ 

(Kenner, 2004: 30). Κάηη ηέηνην, βέβαηα, ρξεηάδεηαη λα εηπσζεί ξεηά ζηνπο γνλείο απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Όιεο απηέο νη πξαθηηθέο πνπ ζπδεηήζεθαλ, είηε απηέο αθνξνχλ ηελ εκπινθή ησλ 

γνλέσλ ζηελ ηάμε, είηε φρη, πξνυπνζέηνπλ φηη ηα δίγισζζα λήπηα ζα είλαη έηνηκα λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε απηέο «παίδνληαο» κε γξάκκαηα θαη θζφγγνπο απφ δηαθνξεηηθέο 

γιψζζεο (Bauer & Mkhize, 2012: 30), αιιά θαη λα εθθξαζηνχλ κε ηνλ ηξφπν απηφ 

δεκφζηα ζηελ ηάμε.  

ην πιαίζην ησλ δξάζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ εθαξκνγή 

ηέηνησλ δξάζεσλ ελίζρπζεο ηνπ δηγξακκαηηζκνχ ζην πιαίζην ηεο ηάμεο, νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ δξαζηεξηφηεηεο γηα ην ζπίηη πνπ παξέρνπλ κία 

ζεκαληηθή θαη δνκεκέλε ππνζηήξημε ζηνπο γνλείο θαη ζηνπο καζεηέο γηα ηε 
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γισζζηθή θαιιηέξγεηα ησλ ηειεπηαίσλ (Γθνπηξνπκαλίδνπ, 2006: 215) θαη, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ κειεηάκε, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηγξακκαηηζκνχ απηψλ. Πην 

αλαιπηηθά, ζα κπνξνχζαλ λα πξνηείλνπλ πξαθηηθέο απφ θνηλνχ αλάγλσζεο ζην ζπίηη, 

εμάζθεζεο πάλσ ζην ιεμηιφγην θαη αλάιπζεο ησλ θνηλψλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ 

κεηαμχ ησλ γισζζψλ (Rodriguez-Valls, 2011: 24). Βέβαηα, ζε ζρέζε κε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ, θαιφ είλαη νη εθπαηδεπηηθνί λα πξνηείλνπλ πξαθηηθέο 

ιακβάλνληαο ππφςε ην ιεμηινγηθφ δπλακηθφ ηνπ παηδηνχ. Κη απηφ, δηφηη ππάξρνπλ 

θάπνηεο πξαθηηθέο πνπ αξκφδνπλ πεξηζζφηεξν ζε παηδηά κε πςειφ επίπεδν 

ιεμηινγίνπ θαη άιιεο πνπ είλαη πην απνηειεζκαηηθέο ζε παηδηά κε ρακειή 

πξνυπάξρνπζα ιεμηινγηθή γλψζε. Δπίζεο, θαιφ είλαη λα γλσξίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

πνηεο πηπρέο ηνπ ιεμηινγίνπ επηζπκνχλ λα επεθηείλνπλ, ψζηε λα είλαη θαηάιιειε θαη 

ε θαζνδήγεζε πνπ ζα ηνπο πξνζθέξνπλ, κηα θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξαθηηθψλ δηαθέξεη (Silverman & Crandell, 2010). 

Κιείλνληαο, ζεκαληηθφ είλαη λα ηνλίζνπκε φηη ν εθπαηδεπηηθφο θαιφ είλαη λα δηαζέηεη 

επειημία αλαθνξηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ ζα εθαξκφζεη ζηελ ηάμε 

(Mushi, 2002). Κάηη ηέηνην, κάιηζηα, θαίλεηαη κέζα απφ ηελ πνηθηιία ησλ πξαθηηθψλ 

πνπ ζπδεηήζεθαλ παξαπάλσ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα εληζρπζεί ε δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο ηνπ δηγξακκαηηζκνχ ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ ηνπ, θάηη πνπ είλαη 

ζεκαληηθφ γη‘ απηά, δηφηη, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη Bauer θαη Gort: «Οη 

δύν γιώζζεο ησλ παηδηώλ απηώλ αλαπαξηζηνύλ ηηο δύν όςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο πνπ 

δε κπνξνύλ λα δηαρσξηζηνύλ απόιπηα κεηαμύ ηνπο» (Bauer & Gort, 2012: 187). 
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ΜΔΡΟ Β’: ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ 

Κεθάιαην 6. Μεζνδνινγία 
 

6.1. Δπηζηεκνινγηθφ παξάδεηγκα 

Ωο πξνο ηε κεζνδνινγία, ε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πνπ επηιέγεηαη ζηελ παξνχζα 

εξγαζία είλαη ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε θαη εηδηθφηεξα ε κειέηε πεξίπησζεο θάπνησλ 

νηθνγελεηψλ πνπ πιεξνχλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα. Ζ επηινγή ηεο πνηνηηθήο 

πξνζέγγηζεο ζεσξήζεθε θαηαιιειφηεξε γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ καο, φζνλ αθνξά ηηο πξαθηηθέο ησλ γνλέσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

δηγξακκαηηζκνχ ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ ηνπο πνπ θνηηνχλ ζην λεπηαγσγείν. 

πγθεθξηκέλα, ε θχζε κηαο ηέηνηαο πξνζέγγηζεο εμαζθαιίδεη ηελ αθεηεξία ηεο 

έξεπλαο απφ ην ίδην ην θαηλφκελν πνπ κειεηάηαη θαη επηδηψθεηαη κία εηο βάζνο 

θαηαλφεζή ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθά, νη Παπαλαζηαζίνπ θαη Παπαλαζηαζίνπ (2005: 

242) σο πνηνηηθή πξνζέγγηζε ραξαθηεξίδνπλ ηελ «…έξεπλα, ε νπνία έρεη σο βαζηθή 

ππόζεζε όηη ην άηνκν είλαη μερσξηζηό θαη αμίδεη κειέηεο κε ζθνπό λα εμεηάζεη κία 

αηνκηθή πεξίπησζε/ νκάδα/ θαηάζηαζε ζε βάζνο θαη κε νιηζηηθό ηξόπν». 

Δίλαη φκσο γεγνλφο φηη ε θαηαζθεπή ηεο γλψζεο απνθηά λφεκα, ραξαθηήξα θαη 

ηαπηφηεηα κέζα απφ ην εθάζηνηε παξάδεηγκα ζθέςεο πνπ αθνινπζείηαη θάζε θνξά. 

Μέζα απφ ηνλ νξηζκφ ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ πξνεγήζεθε, δηαθξίλεηαη 

μεθάζαξα ην εξκελεπηηθφ ζηνηρείν ηνπ ραξαθηήξα απηήο, θάηη πνπ θαηαδεηθλχεη θαη 

ην επηζηεκνινγηθφ πιαίζην πάλσ ζην νπνίν εδξάδεηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, απηφ είλαη 

ην εξκελεπηηθφ, ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ αλίρλεπζε, θαηαλφεζε θαη εξκελεία ηνπ 

ηξφπνπ ζθέςεο θαη δξάζεο ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα 

(Μαθξάθεο, 2005: 24). Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ηφζν ε πξνζέγγηζε, φζν θαη ην 

επηζηεκνινγηθφ παξάδεηγκα πνπ αθνινπζείηαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, πξνυπνζέηνπλ 

κία ζε βάζνο κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ εμεηάδεηαη. Κάηη ηέηνην, εμάιινπ, 

επηδηψθεηαη θη εδψ. Με άιια ιφγηα, απνδεηείηαη ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

γισζζηθψλ πξαθηηθψλ θαη πνιηηηθψλ ησλ νηθνγελεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, 

θαζψο θαη ε κεηαμχ ηνπο ζχλδεζε.  
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6.2. Πεγέο δεδνκέλσλ θαη εξεπλεηηθά εξγαιεία 

Κχξηα πεγή ησλ δεδνκέλσλ απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ν ιφγνο ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

δειαδή ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. χκθσλα κε ηνλ Μαθξάθε (2005: 24), ηα 

εξεπλεηηθά εξγαιεία, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε έξεπλεο πνπ αθνινπζνχλ ην 

εξκελεπηηθφ επηζηεκνινγηθφ παξάδεηγκα, είλαη πεξηζζφηεξν αλνηρηά θαη επέιηθηα 

θαη δε ζηνρεχνπλ ζηε γελίθεπζε, θαζψο ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ ππνθεηκεληθή 

λνεκαηνδφηεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε 

θνηλσληθν- πνιηηηζκηθν- νηθνλνκηθν- πνιηηηθέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο δνπλ. ην 

πιαίζην απηήο ηεο ζεψξεζεο, έλα εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ζεσξείηαη θαηάιιειν γηα 

ηε ζπιινγή ηνπ θχξηνπ ζψκαηνο ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ε 

ζπλέληεπμε θαη εηδηθφηεξα ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε.  

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, ν Βάκβνπθαο (2010: 232) 

αλαθέξεη: «Η εκηδνκεκέλε ή εκηθαηεπζπλόκελε ζπλέληεπμε απνηειεί έλαλ ηύπν 

ζπλέληεπμεο ζηνλ νπνίν ην ππνθείκελν έρεη αξθεηή πξσηνβνπιία ζηε δηαηύπσζε ησλ 

απαληήζεώλ ηνπ, ν εηδηθόο πεξηνξίδεη ζην ειάρηζην ηηο παξεκβάζεηο ηνπ, αιιά θξνληίδεη 

λα θαηεπζύλεη ην ππνθείκελν ζην λα νκηιεί γηα ζέκαηα πνπ ν ζθνπόο ηεο έξεπλαο 

απαηηεί λα θαιπθζνύλ ζηε δηάξθεηα ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ». χκθσλα κε ηνλ Robson, 

ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε σο απνθιεηζηηθφ κέζν 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ, είηε ζε ζπλδπαζκφ κε άιια. «Οη ζπλεληεπθηέο είλαη 

εθνδηαζκέλνη κε κε έλαλ θαηάινγν ζεκάησλ, ζηα νπνία επηζπκνύλ λα πάξνπλ 

απνθξίζεηο. Έρνπλ, σζηόζν, κεγαιύηεξε ειεπζεξία ζηε ζεηξά πνπ ζέηνπλ ηηο εξσηήζεηο 

[…] θαη ζην πόζν ρξόλν θαη πξνζνρή αθηεξώλνπλ ζηα δηάθνξα ζέκαηα» (Robson, 

2010: 330). ηελ παξνχζα εξγαζία, ινηπφλ, κέζα απφ εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο 

πνπ ζα απεπζχλνληαη ζηνπο γνλείο ησλ δίγισζζσλ λεπίσλ θαη ζηηο/ ζηνπο 

λεπηαγσγνχο, επηδηψθεηαη ε ειεχζεξε έθθξαζε ησλ ππνθεηκέλσλ, ψζηε λα αλαδπζεί 

κία πιεξέζηεξε εηθφλα ησλ δξάζεψλ ηνπο θαη ησλ ηδενινγηθψλ βάζεσλ, πάλσ ζηηο 

νπνίεο απηέο δνκνχληαη∙ θάηη πνπ ζπλεπψο ζα δηεπθνιχλεη ηελ θαιχηεξε εξκελεία 

ηνπο.  

Βέβαηα, αλαθνξηθά κε ηε ζπλέληεπμε σο κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζε κία έξεπλα, 

είλαη πηζαλφλ λα ππάξρνπλ παξαλνήζεηο απφ πιεπξάο ηνπ ζπλεληεπμηαζηή ζρεηηθά κε 

ην ηη ιέεη ν ζπλεληεπμηαδφκελνο, αιιά θαη ην αληίζηξνθν, δειαδή ιάζνο θαηαλφεζε 

απφ ηε κεξηά ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ ζρεηηθά κε ην ηη εξσηάηαη. Έηζη, νη 

ζπλεληεπμηαζηέο θαιφ είλαη λα είλαη αξθεηά πξνζεθηηθνί αθφκα θαη ζηνλ ηξφπν 
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δηαηχπσζεο ηεο θάζε εξψηεζεο. Αιιαγέο ζηε θξαζηηθή δηαηχπσζε, ζην πεξηερφκελν 

θαη ζηελ έκθαζε ππνλνκεχνπλ ηελ αμηνπηζηία, επεηδή παχεη λα είλαη ε ίδηα εξψηεζε 

γηα θάζε απαληψληα (Cohen et al., 2008: 205- 206). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηδηαίηεξε 

έκθαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο δφζεθε ζην λα δηαηππψλνληαη νη 

εξσηήζεηο κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε φινπο ηνπο γνλείο θαη ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

ε απηφ βνήζεζε ην γεγνλφο φηη νη εξσηήζεηο θαη ε δηαηχπσζή ηνπο ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ζπγθεθξηκέλνο θαη πξναθαζηζκέλνο εμαξρήο κέζα απφ ηνλ 

νδεγφ ζπλέληεπμεο πνπ είρε δεκηνπξγεζεί.  

Δπηπξφζζεηα, παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε ζπλέληεπμε κπνξεί λα είλαη 

ε ειηθία, ην θχιν, ε θπιή, ε ηάμε, ην ληχζηκν, ε γιψζζα ησλ ζπλεληεπμηαζηψλ θαη 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ. Όζνλ αθνξά ηνλ ηειεπηαίν παξάγνληα, κάιηζηα, ε γιψζζα ησλ 

ζπλεληεπμηαζηψλ θαιφ ζα ήηαλ λα είλαη απιή, θαηαλνεηή θαη θαζεκεξηλή (Cohen et 

al., 2008: 472). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε δεκηνπξγία ηνπ θάζε νδεγνχ ζπλέληεπμεο έγηλε 

κε κεγάιε πξνζνρή, ψζηε νη εξσηήζεηο λα είλαη απιέο θαη δηαηππσκέλεο κε ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελν ιεμηιφγην. Παξάιιεια, ε εξεπλήηξηα επεδίσμε λα δψζεη ζηε 

ζπλέληεπμε ηνλ ραξαθηήξα κηαο ραιαξήο ζπδήηεζεο θαη φρη κηαο απνζηεσκέλεο 

επηθνηλσλίαο κε δηεθπεξαησηηθφ ραξαθηήξα. 

Ζ δεκηνπξγία ελφο νδεγνχ ζπλέληεπμεο είδακε φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη πξέπεη 

λα γίλεηαη κε κεγάιε πξνζνρή γηα ηελ εμαζθάιηζε εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο φζνλ 

αθνξά ηα δεδνκέλα πνπ ηειηθά ν εξεπλεηήο ζα εληιήζεη ηειηθά κέζσ απηήο. ηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ε δεκηνπξγία ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο ησλ γνλέσλ έγηλε 

ζχκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εξσηήζεηο 

ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο πνπ αθνξνχλ ηε γισζζηθή πνιηηηθή ηεο νηθνγέλεηαο 

αλαιχνληαη βάζεη ησλ ηξηψλ επηκέξνπο ζπληζησζψλ ηνπ κνληέινπ γισζζηθήο 

πνιηηηθήο ηνπ Spolsky (2009), δειαδή ησλ γισζζηθψλ πξαθηηθψλ, ησλ γισζζηθψλ 

ηδενινγηψλ θαη ηεο γισζζηθήο δηαρείξηζεο πνπ θαίλεηαη λα αθνινπζείηαη ζηελ 

νηθνγέλεηα. ηελ θαηεγνξία ησλ γισζζηθψλ πξαθηηθψλ πεξηιακβάλνληαη νη 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε γισζζηθή επάξθεηα ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη γηα ηε 

γισζζηθή ρξήζε πνπ γίλεηαη κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο. ηελ θαηεγνξία ηεο γισζζηθήο δηαρείξηζεο πεξηιακβάλνληαη νη 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο νηθνγελεηαθήο γιψζζαο ηνπ παηδηνχ ζε πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ επίπεδν 

κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. ηελ θαηεγνξία ησλ γισζζηθψλ ηδενινγηψλ εκπεξηέρνληαη νη 
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ζηάζεηο ησλ γνλέσλ γχξσ απφ ηε δηγισζζία, ηελ αλάπηπμε ηνπ δηγξακκαηηζκνχ, ηελ 

παξάιιειε ρξήζε δχν γισζζηθψλ θσδίθσλ θ.ά. Πέξα απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί κε βάζε ην κνληέιν ηνπ Spolsky, κία επφκελε νκάδα εξσηήζεσλ 

αθνξά ηε ζπλεξγαζία ηνπ γνλέα κε ην λεπηαγσγείν πνπ αθνινπζεί. Οη εξσηήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ άμνλα απηφ έρνπλ λα θάλνπλ κε δεηήκαηα γνληθήο εκπινθήο θαη 

κνληέισλ ζπλεξγαζίαο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ παηδηνχ.  

Αληίζηνηρα κε ηνλ νδεγφ ζπλέληεπμεο ησλ γνλέσλ, ν νδεγφο ζπλέληεπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δεκηνπξγήζεθε κε βάζε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλάο καο. 

πγθεθξηκέλα, πέξα απφ ην πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαηαγξάςακε, κία νκάδα 

εξσηήζεσλ αθνξά ηελ άπνςε πνπ δηακνξθψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ην δηγισζζηθφ 

πξνθίι ησλ καζεηψλ ηνπο, ηηο γισζζηθέο ηνπο ηδενινγίεο ηνπο γχξσ απφ δεηήκαηα 

δηγισζζίαο θαη δηγξακκαηηζκνχ, ελψ κία ηξίηε αθνξά ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο ιφγσ ηνπ πνιπγισζζηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ηάμεο ηνπο. 

Μέρξη ηψξα κηιήζακε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπλέληεπμεο σο κέζνπ ζπιινγήο ησλ 

ιεγνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Πέξα απφ ηνλ ιφγν ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, φκσο, ζηελ έξεπλα απηή ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη θάπνηα άιια 

δεδνκέλα, ηα νπνία αμηνπνηνχληαη θαηάιιεια θαη βνεζνχλ ζηελ αλάιπζε, ηε 

ζπδήηεζε θαη ηελ εμαγσγή εξεπλεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. Πην αλαιπηηθά, 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε έγηλε παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή 

κηαο δξαζηεξηφηεηαο γξακκαηηζκνχ κεηαμχ θάζε γνλέα θαη παηδηνχ. Με άιια ιφγηα, 

ε εξεπλήηξηα δήηεζε απφ θάζε δεχγνο γνλέα-παηδηνχ λα εθαξκφζνπλ κία πξαθηηθή 

γξακκαηηζκνχ (ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα), ηελ νπνία ζπλεζίδνπλ λα θάλνπλ κεηαμχ 

ηνπο ζην ζπίηη (π.ρ. αλάγλσζε βηβιίνπ ζηε κεηνλνηηθή). Κάζε πξαθηηθή 

γξακκαηηζκνχ έιαβε ρψξα κπξνζηά ζηελ εξεπλήηξηα, ε νπνία ηελ θαηέγξαςε.  

Σέινο, δεηήζεθαλ απφ ηνπο γνλείο θαη ζπιιέρζεθαλ δείγκαηα γξαπηνχ ιφγνπ (γξαπηά 

ηεθκήξηα) ησλ παηδηψλ ηεο έξεπλαο ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα. Γείγκα γξαπηνχ ιφγνπ 

ησλ παηδηψλ απνηέιεζε νπνηνδήπνηε λνεκαηνδνηνχκελν κήλπκα κπνξνχζε λα γξάςεη 

ην παηδί ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα. Αλάινγα κε ην επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ηνπ παηδηνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα, έλα ηέηνην κήλπκα ήηαλ ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε απνηχπσζε γξακκάησλ ή ηκεκάησλ απφ ιέμεηο, ελψ ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο ήηαλ ε γξαθή ηνπ νλφκαηφο ηνπο ή άιισλ ιέμεσλ. 
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Σα ζπκπιεξσκαηηθά απηά δεδνκέλα (θαηαγξαθή δξαζηεξηνηήησλ γξακκαηηζκνχ θαη 

γξαπηά ηεθκήξηα παηδηψλ) παξαηίζεληαη θαη ζρνιηάδνληαη παξάιιεια κε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ ιφγνπ ησλ γνλέσλ πνπ αλαιχνληαη ζην θεθάιαην 7. Έηζη, 

δξνπλ επηθνπξηθά ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ βνεζψληαο ζηε δηακφξθσζε κηαο 

πην ζθαηξηθήο εηθφλαο ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ νηθνγέλεηα πνπ κειεηάηαη θάζε 

θνξά. 

 

6.3. πκκεηέρνληεο 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο, απηφ απνηειεί δείγκα επθνιίαο
18

. 

πγθεθξηκέλα, ε εξεπλήηξηα κπφξεζε λα έρεη πξφζβαζε ζε έλα λεπηαγσγείν κέζσ 

κίαο εθ ησλ λεπηαγσγψλ πνπ εξγάδνληαλ εθεί. Απφ ην ζπγθεθξηκέλν λεπηαγσγείν, ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζε εκηαζηηθή πεξηνρή έμσ απφ ην Ρέζπκλν, επηιέρζεθαλ πέληε (5) 

δίγισζζα παηδηά, έηζη ψζηε λα δηεμαρζεί ε έξεπλα. Θεσξψληαο δεδνκέλν φηη ιφγσ 

ηεο θνίηεζεο ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ ζε ειιεληθφ λεπηαγσγείν εθηίζεληαη ζην 

ειιεληθφ αιθάβεην θαη ζε ζπκβάληα γξακκαηηζκνχ πνπ ζα ηα βνεζήζνπλ λα 

αλαπηχμνπλ ηελ Διιεληθή, ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ παηδηψλ ήηαλ νη 

νηθνγέλεηεο ησλ παηδηψλ απηψλ λα έρνπλ αλαπηχμεη ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν 

βαζκφ ηνλ αλαδπφκελν γξακκαηηζκφ ηνπο ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα κέζα απφ ηελ 

έθζεζή ηνπο ζην ζπίηη ζε ζπκβάληα γξακκαηηζκνχ (π.ρ. απφ θνηλνχ δηάβαζκα 

ηζηνξηψλ, κάζεζε γξακκάησλ).  

Απηφ ην θξηηήξην ήηαλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα ηελ παξνχζα εξγαζία, θαζψο 

επηθεληξψλνπκε ην ελδηαθέξνλ καο ζηηο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηεί ε νηθνγέλεηα γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ δηγξακκαηηζκνχ ησλ δίγισζζσλ λεπίσλ. Σν δηγισζζηθφ πξνθίι ησλ 

νηθνγελεηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο πξνέθπςε είηε ιφγσ κεηαλάζηεπζεο θαη ησλ 

δχν γνληψλ πξνο ηελ Διιάδα, είηε σο απνηέιεζκα ελφο κεηθηνχ γάκνπ. Παξάιιεια, 

νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ήηαλ νη λεπηαγσγνί ησλ παηδηψλ απηψλ, νη νπνίνη 

ζπλνιηθά ήηαλ ηέζζεξηο (4). Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηξεηο πίλαθεο κε ην πξνθίι ησλ 

                                                            
18 Σν δείγκα επθνιίαο ή ε βνιηθή/ ζπκπησκαηηθή δεηγκαηνιεςία πεξηιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηνπο Cohen 

et al., (2008: 170), «ηελ επηινγή ησλ αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ζηνλ εξεπλεηή θαη ηε κεηέπεηηα 

ιεηηνπξγία ηνπο σο ππνθεηκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη βνεζνύλ ζηε ζπλέρεηα ηεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο». ηελ πεξίπησζε απηή ν εξεπλεηήο δηαιέγεη ην δείγκα απφ ηα άηνκα ζηα νπνία έρεη 

εχθνιε πξφζβαζε θαη δελ αλαδεηά λα γεληθεχζεη ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ. Έλα 

ηέηνηνπ είδνπο δείγκα είλαη πηζαλφλ λα απνηειέζεη ηελ επηιεγφκελε ζηξαηεγηθή δεηγκαηνιεςίαο γηα 

κία κειέηε κεξίπησζεο ή γηα κία ζεηξά κειεηψλ πεξίπησζεο (Cohen et al., 2008:170). 
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παηδηψλ (πίλαθαο 1), ησλ γνλέσλ (πίλαθαο 2) θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ (πίλαθαο 3) πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα.  

 

Πίλαθαο 1. Πξνθίι δίγισζζσλ λεπίσλ 

Παηδί 

 

ηνηρεία 

πξνθίι 

Ράληα Νηαληέια Σαηηάλα Μάξηνο Άιεμ 

Ηιηθία 

παηδηνχ 
5,5 εηψλ 6 εηψλ 6 εηψλ 5,5 εηψλ 6 εηψλ 

Υψξα 

θαηαγσγήο 

παηέξα 

Διιάδα Διιάδα Ρσζία Αιβαλία Αιβαλία 

Υψξα 

θαηαγσγήο 

κεηέξαο 

Ρνπκαλία εξβία Ρσζία Αιβαλία Αιβαλία 

Αξηζκφο 

αδεξθψλ 

θαη ειηθία 

2 αδέξθηα, 

21 εηψλ θαη 

10 κελψλ 

1 αδεξθφο, 

7 εηψλ 

1 αδεξθφο 

νιίγσλ 

εκεξψλ (ηε 

ρξνληθή 

πεξίνδν ηεο 

ζπιινγήο ησλ 

δεδνκέλσλ) 

- - 

Υψξα 

γέλλεζεο 

παηδηνχ 

Διιάδα Διιάδα Διιάδα Διιάδα Αιβαλία 

Γηγισζζηθφ 

πξνθίι 

Γηαδνρηθά 

δίγισζζε 

Σαπηφρξνλα 

δίγισζζε 

Σαπηφρξνλα 

δίγισζζε 

Γηαδνρηθά 

δίγισζζνο 

Γηαδνρηθά 

δίγισζζνο 
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Πίλαθαο 2. Πξνθίι γνλέσλ 

         

           Γνλείο 

ηνηρεία 

Πξνθίι 

Μεηέξα 

Ράληαο          

( Κιανχληηα) 

Μεηέξα 

Νηαληέιαο   

(Ιξέλα) 

Παηέξαο 

Σαηηάλαο      

(Ιβάλ) 

Μεηέξα 

Μάξηνπ     

(Λίληα) 

Μεηέξα Άιεμ    

(Μηκφδα) 

Ηιηθία 39 εηψλ 33 εηψλ 47 εηψλ 31 εηψλ 28 εηψλ 

Μνξθσηηθφ 

επίπεδν 

Απφθνηηνο 

Λπθείνπ 

Απφθνηηνο 

ηξνηνβάζκηαο 

εθαίδεπζεο 

Απφθνηηνο 

ηξνηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

Απφθνηηνο 

Γπκλαζίνπ 

Απφθνηηνο 

Γπκλαζίνπ 

Μνξθσηηθφ 

επίπεδν 

ζπδχγνπ 

Απφθνηηνο 

αλψηεξεο 

εθπαίδεπζεο 

Απφθνηηνο 

Λπθείνπ 

Απφθνηηνο 

ηξνηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

Απφθνηηνο 

Γπκλαζίνπ 

Απφθνηηνο 

Λπθείνπ 

Γηάξθεηα 

παξακνλήο 

ζηελ Διιάδα 

21 ρξφληα 8 ρξφληα 20 ρξφληα 7 ρξφληα 

 5 κήλεο 

 (ηξέρνπζα 

δηάξθεηα 

παξακνλήο) 

 4 ρξφληα 

 (ζην παξειζφλ)  

Δπάγγεικα 

Δπνρηαθή 

εξγαζία ζε 

μελνδνρείν 

Οηθηαθά Ξελαγφο 

Δπνρηαθή 

εξγαζία ζε 

μελνδνρείν 

Οηθηαθά 

Δπάγγεικα 

ζπδχγνπ 

Γεκφζηνο 

ππάιιεινο 

Διεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο 
Οηθηαθά Σερλίηεο Αγξνηηθέο εξγαζίεο 
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Πίλαθαο 3. Πξνθίι εθπαηδεπηηθψλ 

 

                                                            
19 ην λεπηαγσγείν απηφ ηα παηδηά είραλ ρσξηζηεί ζε δχν ηάμεηο. Κάζε ηάμε απνηεινχληαλ απφ ην 

πξσηλφ ηκήκα θαη ην νινήκεξν. ην πξσηλφ θνηηνχζαλ φια ηα παηδηά πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλα ζηελ 

ηάμε, ελψ ζην νινήκεξν θάπνηα απφ απηά. πλεπψο, ε δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

παηδηψλ πνπ ππάξρνπλ ζπλνιηθά ζε θάζε ηάμε νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη θάπνηα απφ ηα παηδηά ηνπ 

πξσηλνχ ηκήκαηνο δελ ήηαλ εγγεγξακκέλα ζην νινήκεξν ηκήκα.  

             Δθπαηδεπηηθνί 

 

ηνηρεία πξνθίι 

Άλλα (Σάμε λν1- 

πξσηλφ ηκήκα)
19

 

Υξχζα 

(Σάμε λν1- 

νινήκεξν) 

Φαλή (Σάμε 

λν2- πξσηλφ 

ηκήκα) 

Γεσξγία 

(Σάμε λν2- 

νινήκεξν) 

Υξφληα ππεξεζίαο 13 9 12 11 

Υξφληα εξγαζίαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν λεπηαγσγείν 
6 1 6 4 

Δπηπιένλ ζπνπδέο 

+ 

(κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο) 

_ 

+ 

(κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο) 

_ 

Αξηζκφο δίγισζζσλ 

ηκήκαηνο (ζχκθσλα κε ηηο 

λεπηαγσγνχο) 

1/22 7/18 8/23 9/19 

Υψξα θαηαγσγήο δίγισζζνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηάμεο 

(ζχκθσλα κε ηηο 

λεπηαγσγνχο) 

εξβία 
Αιβαλία, 

Ηλδία, Ρσζία 

Αιβαλία, Ηλδία, 

Ρνπκαλία, 

Ρσζία 

Αιβαλία, 

Ηλδία, 

Ρνπκαλία, 

Ρσζία 

Πξνεγνχκελε εκπεηξία κε 

δηδαζθαιία δίγισζζσλ 
+ + + + 

Παξαθνινχζεζε καζεκάησλ 

δίγισζζίαο/δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο ζην 

παλεπηζηήκην 

_ _ _ _ 

Παξαθνινχζεζε επηπιένλ 

ζεκηλαξίσλ γηα δηγισζζία 

θαη δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε 

+ _ + + 

Γίγισζζν παηδί γηα ην νπνίν 

κηιά ζηε ζπλέληεπμή ηεο 
Νηαληέια Άιεμ Σαηηάλα  Μάξην, Ράληα 
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6.4. Δξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

Έλα βαζηθφ πξψην βήκα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ήηαλ ν θαζνξηζκφο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ εθείλσλ πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη ζπκκεηέρνληεο, ψζηε λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. Όπσο εηπψζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζέιακε λα έρνπλ νη ζπκκεηέρνπζεο νηθνγέλεηεο ήηαλ λα 

αλαπηχζζνπλ ζε θάπνην επίπεδν ηνλ αλαδπφκελν γξακκαηηζκφ ησλ παηδηψλ ηνπο 

ζηελ κεηλνηηθή γιψζζα κέζα απφ ηελ εθαξκνγή δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ. ηε 

ζπλέρεηα, ε εξεπλήηξηα ήξζε ζε επαθή κε ηηο ζπκκεηέρνπζεο νηθνγέλεηεο κέζσ κίαο 

λεπηαγσγνχ θαη έγηλε κία πξψηε ζπλάληεζε κε θάζε νηθνγέλεηα μερσξηζηά. ε θάζε 

ηέηνηα ζπλάληεζε παξνχζα ήηαλ θαη ε λεπηαγσγφο ηνπ παηδηνχ, ε νπνία είρε 

δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν.  

ηε ζπλάληεζε απηή έγηλε κία πξψηε γλσξηκία κε ηνλ γνλέα θαη δεηήζεθε ε 

ζπλαίλεζε γηα λα ζπκκεηέρνπλ εθείλνη θαη ηα παηδηά ηνπο. Παξάιιεια, 

δηεπθξηλίζηεθε ε ηδηφηεηα θαη ν ξφινο ηεο εξεπλήηξηαο, ν ζηφρνο ηεο έξεπλαο θαη 

απαληήζεθαλ φπνηεο απνξίεο ππήξραλ. Δπίζεο, έγηλε πξνζπάζεηα λα θαηεπλαζηνχλ 

θάπνηεο αλεζπρίεο πνπ πξνέθππηαλ, νη νπνίεο είραλ θπξίσο λα θάλνπλ κε δεηήκαηα 

αλσλπκίαο. πγθεθξηκέλα, ε εξεπλήηξηα εμήγεζε πσο, εθφζνλ δερζνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα, δε ζα θαηαγξαθνχλ ηα νλφκαηά ηνπο, αιιά απηά ζα 

αληηθαζηαζνχλ κε ςεπδψλπκα. Αθφκα, ηνλίζηεθε φηη ζα δηαηεξεζεί ε αλσλπκία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε νπνηαδήπνηε πεγή δεδνκέλσλ πξνθχςεη (π.ρ. καγλεηνθσλεκέλνο 

ιφγνο γνλέσλ), ελψ ην πιηθφ πνπ ζα ζπιιερζεί ζα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. εκαληηθφ ξφιν είρε θαη ε λεπηαγσγφο ησλ παηδηψλ, ε νπνία, 

απνηειψληαο έλα πξφζσπν εκπηζηνζχλεο γηα ηνλ γνλέα, ελίζρπζε ηα ιεγφκελα ηεο 

εξεπλήηξηαο. ε πξαθηηθφ επίπεδν, ε δηαηήξεζε ηεο αλσλπκίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

εμαζθαιίζηεθε κε ηελ αιιαγή ηνπ νλφκαηφο ηνπο. Με άιια ιφγηα, γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ςεπδψλπκα. πλνιηθά, ινηπφλ, ηεξήζεθαλ απφ ηελ 

εξεπλήηξηα ζεκαληηθά θνκκάηηα ηεο δενληνινγίαο, ηα νπνία αθνξνχλ ηε ζπλεηδεηή 

ζπλαίλεζε ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλέληεπμε, ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα 

φζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ιφγν ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, 

ηελ σθέιεηα θαη ηε κε βιάβε ησλ ηειεπηαίσλ (Cohen et al., 2008: 471).  

Μεηά απφ ηε ζπλάληεζε απηή, θαλνλίζηεθε κία δεχηεξε ζπλάληεζε, θαηά ηελ νπνία 

ζπιιέρζεθαλ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο. Φπζηθά, κε κία θαη κφλε ζπλάληεζε δελ είλαη 

δπλαηφλ λα κειεηεζεί δηεμνδηθά κία νηθνγέλεηα σο πξνο ηνπο άμνλεο πνπ εμεηάδνπκε 
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ζηελ εξγαζία απηή. Φπζηθά, ζα ζέιακε θαη ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα έρνπκε κία πην 

ζθαηξηθή εηθφλα ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ κέζα απφ ηελ πινπνίεζε πεξηζζφηεξσλ 

ζπλαληήζεσλ, νη νπνίεο ελδερνκέλσο ζα γίλνληαλ ζηνλ ρψξν ηνπ ζπηηηνχ, φκσο απηφ 

δελ ήηαλ εχθνιν. Λφγσ ηνπ φηη δε γλψξηδε εμαξρήο ε εξεπλήηξηα ηηο νηθνγέλεηεο 

απηέο, ήηαλ πην εχθνιν λα θαλνληζηνχλ νη ζπλεληεχμεηο απηέο ζην ζρνιείν, θαζψο 

απηφ έθαλε ηνπο γνλείο λα αηζζαλζνχλ πεξηζζφηεξν νηθεία. 

Όζνλ αθνξά ηηο ζπλαληήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο αξρηθά 

πινπνηήζεθαλ νη εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ησλ γνλέσλ. ε θαζεκία απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο απηέο ζπκκεηείραλ είηε ε κεηέξα (ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο Ράληαο, ηεο 

Νηαληέιαο, ηνπ Μάξηνπ θαη ηνπ Άιεμ), είηε ν παηέξαο ηνπ παηδηνχ (ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Σαηηάλαο). Κάζε ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ ζε 

ψξεο εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ. Παξφλ ζηε ζπλέληεπμε απηή ήηαλ θαη ην ίδην ην παηδί. 

Δπίζεο, θαηά ηελ ίδηα ζπλάληεζε θαη κεηά ην πέξαο ηεο ζπλέληεπμεο δεηήζεθε απφ 

ην παηδί (εθφζνλ είρακε πάξεη άδεηα απφ ηνλ γνλέα ηνπ) έλα δείγκα γξαπηνχ ιφγνπ 

ηνπ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα. Έλα ηέηνην δείγκα, φπσο έρεη αλαθεξζεί, ήηαλ ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε γξαθή ηνπ νλφκαηφο ηνπ, ελψ ζε άιιεο ε γξαθή άιισλ ιέμεσλ 

(νιφθιεξσλ ή ηκεκάησλ ηνπο). Πάλσ ζε απηφ ην γξαπηφ ηεθκήξην έγηλε κία ζχληνκε 

ζπδήηεζε, ψζηε λα θαηαλνήζεη ε εξεπλήηξηα ηη έρεη θαηαγξάςεη ην θάζε παηδί. ην 

ηέινο ηεο ζπλάληεζεο απηήο, δεηήζεθε απφ ηνλ γνλέα θαη ην παηδί λα εθαξκφζνπλ 

κία δξαζηεξηφηεηα γξακκαηηζκνχ ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο γιψζζα, ηελ νπνία 

εθαξκφδνπλ θαη ζην ζπίηη. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή θαηαγξάθεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα.  

Όηαλ νινθιεξψζεθαλ νη ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο πινπνηήζεθαλ εκηδνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο κε ηηο λεπηαγσγνχο ησλ παηδηψλ απηψλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

επίζεο ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ. 

πλνιηθά, ινηπφλ, ε βάζε γηα ηα πξνο αλάιπζε θαη εξκελεία δεδνκέλα είλαη ν ιφγνο 

ησλ γνλέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, θαζψο θαη ν ιφγνο ηεο λεπηαγσγνχ ηνπ 

θαζελφο παηδηνχ. πκπιεξσκαηηθά, φπσο εηπψζεθε, δεηήζεθαλ απφ ηα λήπηα 

δείγκαηα γξαπηνχ ηνπο ιφγνπ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα, ψζηε απηά λα ζπδεηεζνχλ 

καδί κε ηα ππφινηπα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ελψ θαηαγξάθεθε θαη κία δξαζηεξηφηεηα 

αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηελ νηθνγελεηαθή γιψζζα. 

Κάζε θνξά πνπ παξάγεηαη έλα θείκελν απφ άηνκα, ν ιφγνο ησλ ηειεπηαίσλ 

αλαπφθεπθηα αληαλαθιά θνηλσληθέο δνκέο πνπ γλσξίδνπλ ηα άηνκα απηά θαη 
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θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο, πάλσ ζηηο νπνίεο έρνπλ κπεζεί (Fairclough, 2001). Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα αλαιπζεί ην πεξηερφκελν ησλ ζπλεληεχμεσλ, 

ψζηε, ζε κία πξψηε θάζε, λα αλαδπζνχλ νη δξάζεηο ηνπο θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα 

απνθαιπθζεί θαη λα εξκελεπζεί ν ηδενινγηθφο άμνλαο, γχξσ απφ ηηο νπνίεο θηλνχληαη. 

Κάηη ηέηνην, ινηπφλ, επηρεηξείηαη λα πξαγκαησζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά έγηλε ν ζρεδηαζκφο ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο βάζεη 

ζπγθεθξηκέλσλ αμφλσλ, νη νπνίνη ήηαλ ζπλαθείο κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο 

εξγαζίαο (βι. ππνθεθάιαην 6.2). ηε ζπλέρεηα, δηεμήρζεζαλ κε καγλεηνθψλεζε νη 

εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο πνπ είραλ ζρεδηαζηεί θαη έπεηηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

απνκαγλεηνθψλεζή ηνπο. ε επφκελν ζηάδην, έγηλε ε αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ κε 

βάζε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ είραλ ηεζεί εμαξρήο. Παξάιιεια, κέζα απφ ηα 

πξψηκα δείγκαηα ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ησλ παηδηψλ ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο γιψζζα, 

παξαηεξήζεθαλ κε άηππν ηξφπν ε αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ηνπο ζηε κεηνλνηηθή 

γιψζζα, θαζψο θαη ε ζχλδεζε ηεο αλάπηπμεο απηήο κε ηηο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ 

πνπ εθαξκφδνπλ νη γνλείο ζην ζπίηη. πκπιεξσκαηηθά, ζρνιηάζηεθαλ δηάθνξα 

ζεκεία απφ ηε δξαζηεξηφηεηα γξακκαηηζκνχ πνπ εθαξκφζηεθε θαηά ηε ζπλάληεζε. 

ηε ζπλέρεηα, έγηλε ε ζχγθξηζή φισλ απηψλ ησλ δεδνκέλσλ κε ηε βηβιηνγξαθία πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο θαη εμάρζεθαλ ζπγθεθξηκέλα 

ζπκπεξάζκαηα.  

Αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, απηή 

πινπνηήζεθε απφ ην 2017 έσο ην 2018. Πην αλαιπηηθά, κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

2017 πξαγκαηνπνηήζεθε ε επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο κε ην ζέκα βηβιηνγξαθίαο, ελψ 

απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2017 κέρξη ηνλ Μάην ηνπ 2017 πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπιινγή 

ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. Σέινο, νη δηαδηθαζίεο ηεο επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο 

ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ, πινπνηήζεθαλ ην 

δηάζηεκα Ηνχλην ηνπ 2017 έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2018, φπνπ νινθιεξψζεθε θαη ε 

ζπγγξαθή ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο.  
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6.5. Πεξηνξηζκνί έξεπλαο 

ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε, φηη, παξά ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη 

ε αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ηε ζε 

βάζνο θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ πνπ κειεηνχληαη, κεηψλεη ηε δπλαηφηεηα 

γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Έηζη, κέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα δελ επηδηψθεηαη λα γίλεη γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ, αιιά αληίζεηα λα 

θαηαλνεζνχλ θαη λα εξκελεπηνχλ ζε βάζνο ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ, ζε θάζε απνηέιεζκα ην νπνίν ζα εμάγεηαη, ζα επηζεκαίλεηαη φηη απηφ 

αθνξά ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο.  

Δπίζεο, έλα άιιν αδχλακν ζεκείν ηεο έξεπλαο απηήο είλαη φηη, φπσο έρεη αλαθεξζεί, 

ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί δελ έρνπλ πξνθχςεη κέζα απφ κία ελδειερή θαη 

καθξφρξνλε κειέηε ησλ νηθνγελεηψλ αιιά κέζα απφ κία ζπλάληεζε ηεο εξεπλήηξηαο 

κε έλα εθ ησλ δχν γνλέσλ ηνπ θάζε παηδηνχ. πλεπψο, ε εηθφλα πνπ έρνπκε 

θαηαγξάςεη γηα θάζε νηθνγέλεηα δελ ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε φηη είλαη 

πιήξεο θαη ζθαηξηθή, θάηη πνπ είλαη πηζαλφλ λα επεξεάζεη ηελ εξκελεία ησλ 

ιεγνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα εμαρζνχλ.  

Σέινο, ν ηξίηνο πεξηνξηζκφο πνπ ζα αλαθέξνπκε έρεη λα θάλεη κε ην πιαίζην 

αλάιπζεο πνπ έρεη αθνινπζεζεί ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο 

εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ (γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε γίλεηαη κε βάζε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί 

εμαξρήο, ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζηε ζεσξία πνπ έρεη θαηαγξαθεί ζην πξψην κέξνο ηεο 

εξγαζίαο (π.ρ. κνληέιν Spolsky) θαη φρη κε βάζε θάπνην ζαθέο πιαίζην αλάιπζεο 

(π.ρ. αλάιπζε ιφγνπ). Απηφ είλαη πηζαλφλ λα επεξεάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ηελ αθξίβεηα ζε φ,ηη αθνξά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ηελ εξκελεία 

ηνπο. 

 

 

6.6. θνπφο & ηφρνη  

Ο γεληθφηεξνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο έρεη λα θάλεη κε ηελ απνηχπσζε ηεο 

δηγισζζηθήο αλαηξνθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ γισζζηθψλ πξαθηηθψλ πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζην πεξηβάιινλ ησλ νηθνγελεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη 
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νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλαδπφκελνπ δηγξακκαηηζκνχ ησλ λεπίσλ. 

Πην αλαιπηηθά, φζνλ αθνξά ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, 

κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ γνλέσλ επηδηψθεηαη ε θαηαγξαθή ηνπ 

δηγισζζηθνχ πξνθίι ηνπ θάζε παηδηνχ πνπ κειεηήζεθε (ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζηε 

δηγισζζία, γιψζζεο πνπ ην απνηεινχλ θ.ά.), ε δηεξεχλεζε ηεο γισζζηθήο πνιηηηθήο 

ηεο νηθνγέλεηαο (ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ γισζζηθψλ πξαθηηθψλ, 

ησλ γισζζηθψλ ηδενινγηψλ θαη ηεο γισζζηθήο δηαρείξηζεο), θαζψο θαη ε αλίρλεπζε 

ηεο λνεκαηνδφηεζεο πνπ ιακβάλεη ε γνλετθή εκπινθή απφ ηνλ θάζε γνλέα.  

Παξάιιεια, κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ έγηλαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ 

δίγισζζσλ λεπίσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, θαηά ηηο νπνίεο θαηαγξάθεθε θαη 

ην πξνθίι ηνπ θαζελφο, επηρεηξήζεθε ε απνηχπσζε ηεο εηθφλαο πνπ είραλ νη 

λεπηαγσγνί γηα ην δηγισζζηθφ πξνθίι ησλ λεπίσλ, ε αλίρλεπζε ηεο γισζζηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ θάζε παηδηνχ ζην λεπηαγσγείν, ε θαηαγξαθή ησλ απφςεψλ ηνπο 

(γηα δεηήκαηα γνλετθήο εκπινθήο, ρξήζεο ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο ζην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη παξάιιειεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ), θαζψο ε 

δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ε δηδαζθαιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξνπνηείηαη 

ιφγσ ηεο πνιππνιηηηζκηθήο θαη πνιπγισζζηθήο ζχλζεζεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ 

ηεο ηάμεο ηνπο. 

 

 

6.7. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα  

Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ ζθνπφ θαη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, έηζη φπσο 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα δηακνξθψλνληαη σο εμήο:  

α. Πνηα κνληέια γισζζηθήο ρξήζεο πηνζεηνχληαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο νηθνγέλεηεο;  

β. Πψο (κε πνηεο πξαθηηθέο) ππνζηεξίδνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο νηθνγέλεηεο ηε 

δηγισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ηνπο, εηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ηνλ γξακκαηηζκφ;  

γ. Πνηεο είλαη νη γισζζηθέο πεπνηζήζεηο θαη ηδενινγίεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηε 

δηγισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ηνπο;  

δ. Πνηεο κνξθέο παίξλεη ε γνληθή εκπινθή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο; 
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ε. Ση εηθφλα έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί σο πξνο ην δηγισζζηθφ πξνθίι ησλ δίγισζζσλ 

καζεηψλ πνπ κειεηάκε, θαζψο θαη ηε γισζζηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά κέζα ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ λεπηαγσγείνπ; 

ζη. Πνηεο είλαη νη γισζζηθέο ηδενινγίεο ησλ λεπηαγσγψλ γηα δεηήκαηα 1) ρξήζεο ηεο 

κεηνλνηηθήο γιψζζαο ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ελφο δίγισζζνπ παηδηνχ θαη 2) 

παξάιιειεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ζε δχν γιψζζεο; 

δ. Πνηνο είλαη ν θαηάιιεινο ηξφπνο γνλετθήο εκπινθήο, ζχκθσλα κε ηνπο 

λεπηαγσγνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα;  

ε. Πψο δηαρεηξίδνληαη νη λεπηαγσγνί ηεο έξεπλαο ην δηγισζζηθφ ππφβαζξν ησλ 

δίγισζζσλ παηδηψλ πνπ κειεηάκε ζηελ ηάμε ηνπο θαη ζε πνηνλ βαζκφ δηαθνξνπνηνχλ 

ηε δηδαζθαιία ηνπο; 
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Κεθάιαην 7. Παξνπζίαζε επξεκάησλ απφ νηθνγέλεηεο 

Σν παξφλ θεθάιαην αξρίδεη κε ηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

έρνπλ ζπιιερζεί απφ ηηο ζπλαληήζεηο ηεο εξεπλήηξηαο κε θαζέλαλ απφ ηνπο πέληε (5) 

γνλείο μερσξηζηά. Σα δεδνκέλα απηά, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζα αλαιπζνχλ κε 

βάζε ηνπο άμνλεο: 1) γισζζηθέο πξαθηηθέο, 2) γισζζηθή δηαρείξηζε, 3) γισζζηθέο 

ηδενινγίεο θαη 4) ζπλεξγαζία κε ην λεπηαγσγείν. Κχξην ζψκα ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

αλαιχνληαη είλαη ηα ιεγφκελα ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηηο εκηδνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο. Καηά ηελ αλάιπζε θάζε ζπλέληεπμεο παξνπζηάδνληαη θαη ζρνιηάδνληαη 

ζπκπιεξσκαηηθά ην δείγκα γξαπηνχ ιφγνπ ηνπ θάζε παηδηνχ θαη ε δξαζηεξηφηεηα 

γξακκαηηζκνχ πνπ έρεη θαηαγξαθεί. 

 

7.1. Ράληα 

Ζ Ράληα είλαη έλα δίγισζζν λήπην πνπ πξνέξρεηαη απφ κεηθηφ γάκν. Όπσο θαίλεηαη 

απφ ηνλ πίλαθα 1, ε κεηέξα ηεο είλαη απφ ηε Ρνπκαλία θαη ν παηέξαο ηεο είλαη 

Έιιελαο. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην γισζζηθφ πξνθίι ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ έγηλε κέζα απφ ζπλέληεπμε κε ηε 

κεηέξα ηνπ, ηελ Κιανχληηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ε νπνία δηήξθεζε 

πεξίπνπ 40 ιεπηά, ε κεηέξα ηεο Ράληαο έδεηρλε αξθεηά άλεηε θαη νκηιεηηθή. Σν ίδην 

θάλεθε λα είλαη θαη ε Ράληα, ε νπνία κεηά απφ θάπνηα ζπζηνιή πνπ είρε αξρηθά, ήηαλ 

ηδηαίηεξα πξφζπκε λα γξάςεη θάηη ζηα ξνπκαληθά θαη λα ζπκκεηάζρεη ζε 

δξαζηεξηφηεηα γξακκαηηζκνχ κε ηε κεηέξα ηεο κπξνζηά ζηελ εξεπλήηξηα.  

 

7.1.1. Γισζζηθή πνιηηηθή νηθνγέλεηαο 

7.1.1.1. Γιωζζηθέο πξαθηηθέο 

πδεηψληαο ηηο γισζζηθέο πξαθηηθέο ηεο νηθνγέλεηαο, αξρηθά ζα αλαθεξζνχκε ζηε 

γισζζηθή επάξθεηα ησλ κειψλ ηεο. ρεηηθά κε ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο ηεο 

κεηέξαο ηεο Ράληαο, ε ίδηα ηζρπξίδεηαη φηη θαηαιαβαίλεη, κηιάεη θαη δηαβάδεη θαιά 

ειιεληθά αιιά δελ γξάθεη κε άλεζε. Δπίζεο, θαηαιαβαίλεη, κηιάεη, δηαβάδεη θαη 

γξάθεη πνιχ άλεηα ζηα ξνπκαληθά, ελψ θαηαιαβαίλεη θαη δηαβάδεη ζε πνιχ κηθξφηεξν 

βαζκφ ξσζηθά. Ο ζχδπγφο ηεο, σο θπζηθφο νκηιεηήο ηεο Διιεληθήο, θαηαιαβαίλεη, 

κηιάεη, γξάθεη θαη δηαβάδεη πνιχ θαιά ειιεληθά. Δπίζεο, θαηαιαβαίλεη θαη κηιάεη 

ιίγα ξνπκαληθά.  
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Ζ Ράληα, απφ ηελ άιιε, ζχκθσλα κε ηελ Κιανχληηα, θαηαιαβαίλεη θαη κηιάεη πνιχ 

θαιά ειιεληθά. Δπίζεο, κπνξεί λα γξάςεη ην φλνκά ηεο θαη λα αλαγλσξίζεη θαη λα 

νλνκαηίζεη ηα γξάκκαηα απφ ηα νπνία απνηειείηαη ην φλνκά ηεο ζηα ειιεληθά. ηα 

ξνπκαληθά θαηαιαβαίλεη θαη κηιάεη πνιχ θαιά.  

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηνλ γξακκαηηζκφ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα, ε Ράληα κπνξεί λα 

πξνρσξήζεη ζε αλάιπζε κηθξψλ θαη απιψλ ιέμεσλ ζηα ξνπκαληθά ζε επίπεδν 

θσλήκαηνο, κία δεμηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη εληάζζεηαη ζηελ θαηάθηεζε ησλ θσλνινγηθψλ 

δεμηνηήησλ. Ζ θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα, φκσο, απνηειεί ζπζηαηηθφ ηνπ 

αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνπο Whitehurst θαη Lonigan (2002). Ζ 

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ απηψλ θάλεθε φηαλ ηεο δεηήζεθε λα γξάςεη ην ‗κπακπά‘ 

ζηα ξνπκαληθά. Σφηε, αθνινχζεζε ν εμήο δηάινγνο κε ηε κεηέξα ηεο:  

Μεηέξα: Γξάς’ ην. Σν ‘ηάηα’. 

Ράληα: η, α, η, α.  (ζ.ζ. πξνθέξεη ηνπο θζφγγνπο ‗ηνπ‘, ‗α‘, ‗ηνπ‘, ‗α‘) 

Μεηέξα: Δ λαη, ην μέξεηο. 

Ράληα: Σν ‘η’ θαη ην ‘α’, ην ‘η’ θαη ην ‘α’.  

 

Ζ θαηάθηεζε ζπζηαηηθψλ ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ δηαπηζηψλεηαη θαη κέζα 

απφ δχν αθφκα πεξηζηαηηθά πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ηα 

νπνία αμίδεη λα ζρνιηαζηνχλ. Πην αλαιπηηθά, θαζψο ε Κιανχληηα κηινχζε κε ηελ 

εξεπλήηξηα, ε Ράληα πήξε έλα απφ ηα ξνπκαληθά βηβιία πνπ είραλ θέξεη καδί ηνπο θαη 

ππήξραλ θνληά ηεο θαη μεθίλεζε λα πξνζπνηείηαη πσο ηα δηαβάδεη κεγαιφθσλα. 

Βέβαηα, απηφ πνπ ‗δηάβαδε‘ δελ αληηζηνηρνχζε ζην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ, κηαο θαη 

ε κηθξή δελ έρεη θαηαθηήζεη πιήξσο ηνλ κεραληζκφ ηεο αλάγλσζεο. Σν δεχηεξν 

πεξηζηαηηθφ ζπλέβε ιίγν αξγφηεξα, φηαλ δεηήζεθε απφ ηε κηθξή λα γξάςεη ην φλνκά 

ηεο ζηα ξνπκαληθά. Αθνχ ην έγξαςε (βι. εηθφλα 1), άλνημε έλα ξνπκαληθφ βηβιίν θαη 

μεθίλεζε λα αληηγξάθεη δηάθνξνπο ραξαθηήξεο ηνπ ξνπκαληθνχ αιθάβεηνπ πνπ 

έβιεπε, ζρεκαηίδνληαο έηζη ξνπκαληθέο ‗ιέμεηο‘ (βι. εηθφλα 2).  
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 (Δηθφλα 1) 

 (Δηθφλα 2) 

 

Όζνλ αθνξά ην ηειεπηαίν πεξηζηαηηθφ, απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αλαδπφκελε 

ζπκπεξηθνξά γξαθήο θαη αλάγλσζεο θαη θαηαδεηθλχεη φηη ην παηδί πνπ ηελ 

επηδεηθλχεη γλσξίδεη φηη ηα γξαπηά ζχκβνια έρνπλ λφεκα, απιψο δελ μέξεη αθφκα 

πψο λα ηα απνηππψζεη νξζά (Whitehurst & Lonigan, 2002).  Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηελ 

πξψηε ζπκπεξηθνξά, απηή θαηά ηελ νπνία ε Ράληα πξνζπνηείηαη φηη δηαβάδεη έλα 

ξνπκαληθφ βηβιίν, απνηειεί κία ζπκπεξηθνξά πνπ εληάζζεηαη επίζεο ζηε δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ. Κη απηφ, δηφηη κέζσ κηαο ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο ην 

παηδί αλαπηχζζεη ηελ θαηαλφεζή ηνπ γχξσ απφ ηελ απνηχπσζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ε 

νπνία είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ (Pappas & Brown, 

1988). Με άιια ιφγηα, ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο απνδεηθλχνπλ φηη ε Ράληα έρεη 

θαηαθηήζεη ζπζηαηηθά ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ.  

Αθφκα, ε Ράληα μέξεη λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη ην φλνκά ηεο ζηα ξνπκαληθά. 

Δπίζεο, κπνξεί λα νλνκαηίζεη ηνλ θάζε θζφγγν ηνπ νλφκαηφο ηεο, αλαγλσξίδνληάο 

ηνλ παξάιιεια θαη νπηηθά. Γλσξίδεη θάπνηα γξάκκαηα απφ ην ξνπκαληθφ αιθάβεην, 

αιιά κπεξδεχεηαη ζε θάπνηα άιια. Παξάιιεια, κπνξεί λα αλαγλσξίζεη πνηα 

γξάκκαηα είλαη φκνηα κε απηά ηνπ ειιεληθνχ αιθάβεηνπ θαη πνηα είλαη δηαθνξεηηθά 

θαη λα δηθαηνινγήζεη ηελ απάληεζή ηεο. πγθεθξηκέλα, εμεγεί φηη έλα ξνπκαληθφ 



106 
 

γξάθεκα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηα ειιεληθά «γηαηί δελ ην ‘ρνπκε ζηα ειιεληθά» θαη 

φηη έλα άιιν είλαη θνηλφ ζηηο δχν γιψζζεο «γηαηί ην ‘ρνπκε». Δπίζεο, είλαη ζε ζέζε λα 

δηαθξίλεη πφηε έλα θείκελν είλαη γξακκέλν ζηα ειιεληθά θαη πφηε ζηα ξνπκαληθά.  

Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο πνιιέο θνξέο ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Ράληαο γηα ηνλ ξνπκαληθφ 

γξαπηφ θψδηθα γίλνληαη κε άμνλα αλαθνξάο ην ειιεληθφ γξαπηφ ζχζηεκα θαη κέζα 

απφ ζχγθξηζε κε απηφ. Απηφ είλαη ινγηθφ, κηαο θαη ε Κιανχληηα εθαξκφδεη κφλν ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα πξαθηηθέο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα, 

ελψ έρεη πξνεγεζεί ε επαθή ηεο κε ην ειιεληθφ γξαπηφ ζχζηεκα ήδε έλαλ ρξφλν, 

αθνχ ε κηθξή θνίηεζε ην πξνεγνχκελν ζρνιηθφ έηνο ζην πξνλήπην. Οη ζπγθξίζεηο, 

ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ε Ράληα θαηά ηελ επαθή ηεο κε ηνλ γξαπηφ θψδηθα ηεο 

νηθνγελεηαθήο ηεο γιψζζαο, απνδεηθλχνπλ ην γεγνλφο φηη κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο 

κε δηαθνξεηηθά γισζζηθά θαη γξαπηά ζπζηήκαηα ε δηαθνξά γίλεηαη αληηιεπηή σο 

θαλφλαο (Robertson, 2006: 57) θαη έηζη εκβαζχλεηαη ε γλψζε γχξσ απφ ηνλ 

γξακκαηηζκφ θαη δνκνχληαη κεηαγισζζηθέο δεμηφηεηεο. Απηφ είλαη θάηη πνπ 

παξαηεξείηαη ζπρλά ζηνπο δίγισζζνπο (Kenner et al., 2004, Reyes & Azuara, 2008, 

Soltero-Gonzalez & Reyes, 2012: 37). Μάιηζηα, κέζσ ησλ ηθαλνηήησλ απηψλ 

δηεπθνιχλεηαη ε θαηάθηεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο κε ηελ νπνία έξρεηαη ζε επαθή 

έλαο δίγισζζνο (ζηελ πεξίπησζή καο ηεο Ρνπκαληθήο) (Baker, 2011, Cummins, 

2003, Edwards, 2009). Με άιια ιφγηα, ινηπφλ, θαίλεηαη πσο κέζα απφ ηελ επαθή ηεο 

κε ηνλ γξακκαηηζκφ ζηελ Διιεληθή ε Ράληα έρεη θαηαθηήζεη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, 

πάλσ ζηηο νπνίεο δνκνχληαη αληίζηνηρεο γλψζεηο ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα.  

Ζ Κιανχληηα θαίλεηαη λα εθπιήζζεηαη απφ ην φηη ε Ράληα μερσξίδεη πφηε έλα θείκελν 

είλαη γξακκέλν ζηα ειιεληθά θαη πφηε ζηα ξνπκαληθά θαη δελ κπνξεί λα εμεγήζεη πψο 

κπνξεί ε θφξε ηεο λα θαηαιάβεη ηέηνηεο δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ 

γξακκάησλ ησλ δχν αιθαβήησλ θαη κεηαμχ ησλ δχν γξαπηψλ ζπζηεκάησλ 

γεληθφηεξα, κηα θαη, φπσο εμεγεί ε ίδηα, δελ ηεο ην έρεη πεη ξεηά:  

«Γειαδή εγώ δελ... δελ ηεο ην είπα, αιήζεηα δελ ηεο ην είπα όηη απηό ην ‘ρνπκε απηό θη απηό, 

δειαδή ηα βιέπεη απηή έηζη, δειαδή… Αθνύ πνιιέο θνξέο αλαξσηηέκαη… Δδώ δελ κπνξώ λα... 

δελ μέξσ, ζα ήζεια λα κπσ έηζη ζην κπαιό ηεο, λα μέξσ, γηαηί δελ κπνξώ λα θαηαιάβσ πώο 

(ελλ. πώο κπνξεί λα ην θαηαιάβεη θαη λα ην εμεγήζεη). Αιήζεηα, δε κπνξώ, είκαη κακά ηεο, δε 

κπνξώ λα θαηαιάβσ πώο, αθνύ είδεο ηώξα εγώ δελ ην πεξίκελα λα... λα... λα μέξεη αθξηβώο πώο 

έηζη. Καη δελ έρνπκε θάλεη πνιιά λα πεηο όηη… Δγώ πνιιέο θνξέο κνπ ιέεη όηη θάηη πξάκαηα.. 
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θαη πνύ… δελ είλαη…μέξεηο. νπ ιέσ, εγώ ηώξα ηειεπηαία έρσ δεη όηη μέξεη πην πνιιά απ’ ό,ηη 

πξέπεη, δελ μέξσ. Δγώ ην ‘ρσ δεη ηώξα ηειεπηαία. Δίδεο όηη ην θαηάιαβε όηη απηό είλαη…».  

Πεξλψληαο ζην θνκκάηη ηεο γισζζηθήο ρξήζεο κέζα ζην ζπίηη, ζεκαληηθφ θξίλεηαη 

λα επηζεκαλζεί φηη απηή δελ ήηαλ πάληα ίδηα. Παιαηφηεξα, απφ ηε γέλλεζε ηεο 

Ράληαο δειαδή κέρξη θαη ηα ηέζζεξα έηε, νη γνλείο ζην ζπίηη κηινχζαλ κφλν ειιεληθά 

κεηαμχ ηνπο αιιά θαη φηαλ απεπζχλνληαλ ζηελ θφξε ηνπο. ην ζεκείν απηφ 

ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε φηη πξννπηηθή ηεο νηθνγέλεηαο είλαη λα κείλνπλ 

κφληκα ζηελ Διιάδα.  

ηε ζπλέρεηα, φκσο, απηή ε γισζζηθή επηινγή άιιαμε θαη πιένλ ζην ζπίηη 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη δχν γιψζζεο κε θπξίαξρε, πνιιέο θνξέο, ηε Ρνπκαληθή. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, απηή ε γισζζηθή κεηαηόπηζε
20

 πξνήιζε κεηά απφ έλα ηαμίδη ηεο 

νηθνγέλεηαο ζηε Ρνπκαλία, φηαλ ε Ράληα ήηαλ 4 ρξνλψλ. Υαξαθηεξηζηηθά, ε 

Κιανχληηα αλαθέξεη: «…είρακε ηαμίδη απάλσ θαη δελ κπνξνύζε, δελ ήμεξε λα κηιάεη 

ξνπκάληθα (ελλ. ε Ράληα) θαη ην κεηάλησζα. […] Η κακά κνπ εληάμεη, κεγάιε ηώξα δε 

κπνξεί λα κάζεη ειιεληθά θαη… είπακε.. πξέπεη.. θαη πξέπεη.. (ελλ. λα κάζεη ε Ράληα 

ξνπκαληθά)».  

Ζ αιιαγή ηεο γισζζηθήο πνιηηηθήο ηεο νηθνγέλεηαο ρξνληθά ζπλέβε απφ ηφηε πνπ 

θνίηεζε ζην λεπηαγσγείν ε Ράληα: «Μεηά πνπ ήξζε ζην ζρνιείν, κεηά από ιίγν 

μεθηλήζακε έηζη λα κηιάκε θαη ηε βάιακε ηα ξνπκάληθα θαη ηελ είδα όηη θαηαιαβαίλεη». 

Βιέπνπκε, ινηπφλ, πσο ζηελ νηθνγέλεηα απηή ε γισζζηθή κεηαβνιή έρεη ζθνπφ ηελ 

ελίζρπζε ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο.  

ήκεξα, ινηπφλ, ε κεηέξα θαη ν παηέξαο ηεο Ράληαο κηινχλ κεηαμχ ηνπο θπξίσο 

ειιεληθά ζην ζπίηη, κηαο θαη ν παηέξαο δελ μέξεη θαιά ξνπκαληθά. Ζ Κιανχληηα 

κηιάεη ζηα παηδηά ηεο θαη ζηηο δχν γιψζζεο, ελψ ν άληξαο ηεο ρξεζηκνπνηεί θπξίσο 

ηα ειιεληθά φηαλ ζέιεη λα κηιήζεη κε απηά. Βέβαηα, θάπνηεο θνξέο ην ηειεπηαίν 

δηάζηεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ηα ξνπκαληθά, θαζψο βιέπεη ηε γπλαίθα ηνπ 

λα ρξεζηκνπνηεί θαη ηηο δχν γιψζζεο απεπζπλφκελε ζηα παηδηά ηνπο. χκθσλα κε ηελ 

                                                            
20 Ζ γισζζηθή κεηαηόπηζε, ζχκθσλα κε ηελ Σζνθαιίδνπ (2012: 70-70) «...αλαθέξεηαη ζηελ θαζνδηθή 

πνξεία ηεο γισζζηθήο ρξήζεο από κεηαλαζηεπηηθή γεληά ζε κεηαλαζηεπηηθή γεληά, ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη από κείσζε ζηνλ αξηζκό ησλ νκηιεηώλ/ηξηώλ ηεο, απώιεηα ηεο γισζζηθή ηθαλόηεηαο ή 

κεησκέλε ρξήζε απηήο ηεο γιώζζαο ζηνπο δηάθνξνπο ρώξνπο ρξήζεο ηεο […] Παξάιιεια, όκσο, ε 

γισζζηθή κεηαηόπηζε ζπλδέεηαη, άκεζα ή έκκεζα, θαη κε ηελ έιιεηςε λνκνζεηηθήο θαη ζεζκηθήο 

ππνζηήξημεο ζηεο κεηνλνηηθήο γιώζζαο, όζν θαη κε ηελ θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα ρξήζε ηεο θπξίαξρεο 

γιώζζαο ζηελ εθπαίδεπζε, ζηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζηηο ππόινηπεο δνκέο ηεο επξύηεξεο 

θνηλσλίαο». 
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Κιανχληηα, απηφ ζπκβαίλεη, θαζψο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ν παηέξαο ηεο Ράληαο 

θαηαιαβαίλεη πεξηζζφηεξν ηα ξνπκαληθά απ‘ φ, ηη παιαηφηεξα. Μάιηζηα, ζηελ 

εξψηεζε ηνπ ηη γιψζζα κηιάεη ν παηέξαο ηεο Ράληαο ζηελ θφξε ηνπ, ε κεηέξα ηεο 

Ράληαο απάληεζε: «Διιεληθά, αιιά ηώξα θη απηόο ηειεπηαία ηεο ιέεη θαη ξνπκάληθα... 

γηαηί αθνύεη εκέλα πνπ πνιιέο θνξέο ηώξα κε ηνλ κπέκπε θαη… θαη ηηο δύν γιώζζεο 

ηνπ κηιάσ». Αληίζηνηρα, ε Ράληα κηιάεη ζην ζπίηη πην πνιχ ξνπκαληθά απφ ειιεληθά.  

ε φ,ηη αθνξά ηελ ελαιιαγή γισζζηθψλ θσδίθσλ κέζα ζην ζπίηη, πνιιέο είλαη νη 

θνξέο πνπ κέζα ζην ζπίηη γίλεηαη ηαπηφρξνλε ρξήζε θαη ησλ δχν γισζζψλ κέζα ζε 

κία θξάζε ή κία πξφηαζε. Σα ζέκαηα γηα ηα νπνία ζα κηιήζνπλ ζηα ειιεληθά ή ηα 

ξνπκαληθά δε δηαθνξνπνηνχληαη. Όκσο, φπσο εμεγεί, φηαλ ζέιεη λα πεη θάηη ζε 

ζπγγεληθά ηεο πξφζσπα ην νπνίν δε ζέιεη λα αθνχζνπλ ν ζχδπγνο ή ηα παηδηά ηεο 

ζπλεζίδεη λα ρξεζηκνπνηεί ηε ξνπκαληθή γιψζζα. Βέβαηα, ην επίπεδν γισζζηθήο 

επάξθεηαο ηεο Ράληαο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ζηα ξνπκαληθά είλαη αξθεηά πςειφ, ψζηε 

λα κπνξεί λα θαηαιαβαίλεη.  

 

7.1.1.2. Γιωζζηθή δηαρείξηζε 

Ζ ξνπκαληθή γιψζζα, ηφζν ζε πξνθνξηθφ, φζν θαη ζε γξαπηφ επίπεδν, θαίλεηαη λα 

εληζρχεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην πνπ δεη ε Ράληα. 

Αξρηθά ζα αλαθεξζνχκε ζηελ ελίζρπζε ηεο ξνπκαληθήο γιψζζαο ζε πξνθνξηθφ 

επίπεδν. Πέξα απφ ηε ρξήζε ηεο ξνπκαληθήο γιψζζαο απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο 

ηεο, ε νπνία έρεη ζρνιηαζηεί ζηνλ πξνεγνχκελν άμνλα, ε ελίζρπζε ηεο ξνπκαληθήο 

γιψζζαο ζε πξνθνξηθφ επίπεδν επηηπγράλεηαη θαη κέζσ ησλ δηάθνξσλ γισζζηθψλ 

εξεζηζκάησλ πνπ δέρεηαη ε Ράληα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηεο.  

Πην αλαιπηηθά, παξφιν πνπ ε Ράληα δελ επηζθέπηεηαη ζπρλά ηε ρψξα θαηαγσγήο ηεο 

κεηέξαο ηεο, αθνχεη ηε ξνπκαληθή γιψζζα απφ ζπγγελείο ηεο κεηέξαο ηεο πνπ 

κέλνπλ θνληά ηνπο, κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ πνιχ ζηελή ζρέζε. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη ε Κιανχληηα: «Δκείο κε ηηο αδεξθέο κνπ κηιάκε ξνπκάληθα. Κη εκείο […] ζην 

ζπίηη κηιάκε κε ηηο αδεξθέο κνπ, κηιάκε θάζε κέξα ξνπκαληθά. Γηαηί βιεπόκαζηε. 

Δίκαζηε πνιύ δεκέλεο. […] Καη κε ηα μαδεξθάθηα ηεο (ελλ. κηιάεη ε Ράληα 

ξνπκαληθά)».  
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Βέβαηα, ηα γισζζηθά εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλεη ε Ράληα απφ ζπγγελείο ηεο κεηέξαο 

ηεο, δελ πξνέξρνληαη κφλν απφ ζπγγελείο πνπ κέλνπλ θνληά ηνπο αιιά θαη απφ ηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηεο κεηέξαο ηεο πνπ κέλνπλ ζηε Ρνπκαλία θαη κε ηνπο νπνίνπο 

ε Κιανχληηα έξρεηαη θαζεκεξηλά ζε επαθή κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. 

πγθεθξηκέλα, ε ηειεπηαία ιέεη:  

«ηέιλνπκε... κηιάκε κε ηε θάκεξα, κηιάκε θαη βιεπόκαζηε κέζεληδεξ, βάηκπεξ, κ’ απηά όια 

ηώξα. Δίλαη πην επθνιία, ηα ‘ρνπκε απηά […]Μηιάκε ζπλέρεηα, δειαδή κπνξεί εγώ λα ηε πάξσ 

ζήκεξα ηε κακά κνπ, αύξην κπνξεί λα ‘ξζεη ε αδεξθή κνπ λα ηε πάξεη απηή θαη λα κηιάσ θαη 

από θεη. Σώξα… θαη πην πνιύ κέζεληδεξ, κε ηα κελύκαηα. […] Καη κηιάκε θαη ζην ηειέθσλν. 

Πην πνιύ ηειέθσλν. πρλά κηιάκε, ζπρλά, δειαδή, ζπρλά, ζπρλά, πώο λα ζην πσ,  απάλσ είλαη 

κακά, κπακπά, ε θόξε κνπ, είλαη ε αδειθή κνπ ε κηθξή, ν αδειθόο κνπ, εθεί. Κη ε κεγάιε κνπ 

αδειθή».  

Δπίζεο, ε Ράληα αθνχεη απφ θίιεο ηεο κεηέξαο ηεο Ράληαο ξνπκαληθά «…έρσ θαη 

θίιεο πνπ κηιάκε ξνπκάληθα». Δθηφο, φκσο, απφ ηνπο θίινπο θαη ζπγγελείο ηεο 

κεηέξαο ηεο, ε Ράληα δέρεηαη γισζζηθά εξεζίζκαηα ζηε Ρνπκαληθή θαη κέζα απφ 

δνξπθνξηθή ηειεφξαζε, ζηελ νπνία παξαθνινπζνχλ ξνπκάληθα θαλάιηα. 

Υαξαθηεξηζηηθά, ε κεηέξα ηεο αλαθέξεη: «πήξακε ηώξα έλα κεράλεκα θαη πηάλνπκε 

ηα ξνπκάληθα […] ζηελ ηειεόξαζε». Μάιηζηα, ε Ράληα παξαθνινπζεί πνιχ ζπρλά 

πξνγξάκκαηα ζε ξνπκαληθά παηδηθά θαλάιηα.  

Αθφκα, ξνπκαληθά αθνχεη θη απφ ην δηαδίθηπν, ζε κηθξφηεξε φκσο ζπρλφηεηα. «Απ’ 

ην δηαδίθηπν όρη θαη ηόζν πνιύ (ελλ. αθνχεη ε Ράληα ξνπκαληθά), γηαηί έρνπκε θαλάιηα. 

Έρσ πάξα πνιιά. Κη έρεη ηξία ηέζζεξα κόλν κε παηδηθά. Μέξα λύρηα. Καη κηιάλε 

ξνπκάληθα. Όια ηα παηδηθά κεηαθξαζκέλα ζε ξνπκάληθα».  

Δπηπιένλ, ε ξνπκαληθή κνπζηθή θαίλεηαη λα απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ 

γισζζηθψλ εξεζηζκάησλ πνπ ιακβάλεη ε Ράληα ζηα ξνπκαληθά «…θαη ζηε... θαη ζην 

δηαδίθηπν θαηεβάδνκε ηξαγνύδηα […] θη από θεη ηξαγνύδηα απ’ ην δηαδίθηπν, θη από 

ην... θη απ’ ηελ ηειεόξαζε». Δπίζεο, ξνπκαληθά ηξαγνχδηα καζαίλεη θαη απφ ηε 

ξνπκαληθή εθθιεζία «…έρνπκε θαη ηξαγνύδηα θαη ηώξα ηηο γηνξηέο θαη ζηελ 

εθθιεζία».  

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ε ξνπκαληθή εθθιεζία, ε νπνία βξίζθεηαη θνληά ζηελ 

πεξηνρή πνπ κέλνπλ, θαίλεηαη λα απνηειεί κία πνιχ ζεκαληηθή πεγή γισζζηθψλ 

εξεζηζκάησλ ζηα ξνπκαληθά γηα ηε Ράληα. Κη απηφ, θαζψο ε νηθνγέλεηα θαίλεηαη λα 
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πεγαίλεη εθεί ζπρλά, κηα θαη ε ζρέζε ηεο κε ηε ζξεζθεία είλαη πνιχ ζηελή. 

Υαξαθηεξηζηηθά, ε κεηέξα ηεο αλαθέξεη:  

«…εκείο είκαζηε πνιύ ηεο ζξεζθείαο.. είκαζηε πνιύ, πεγαίλνπκε. Θέισ λα κά... λα μέξνπλε, λα 

κάζνπλε ηα παηδηά λα πξνζεύρνληαη, γηαηί ηώξα βιέπεηο πώο είλαη ηα πξάγκαηα, είλαη πνιύ 

δύζθνια. Δίλαη... πέθηνπλε κηθξά παηδάθηα ζε δηάθνξα πξάγκαηα. Θέισ έζησ θαη ιίγν λα 

πξνζέρνπλε, λα μέξνπλε κεξηθά πξάγκαηα. […] θαη ζηελ εθθιεζία πνπ πεγαίλνπκε εκείο εδώ 

έρνπκε θάζε Πέκπηε εθθιεζία 6-7 θαη Κπξηαθή 5-7. […] Καη καο κηιάεη ξνπκάληθα. Ο παπάο 

κάο κηιάεη ξνπκάληθα. Δίλαη ξνπκάληθε. Καη καζαίλνπλε θη εθεί. Μαο κηιάλε ξνπκάληθα. Καη 

ηξαγνπδάκε εκείο ηα ηξαγνύδηα, ιέκε πνηήκαηα. […] Καη ηξαγνπδάλε. Κη από θεη ηε καζαίλσ 

πνηήκαηα, ηε καζαίλσ ηξαγνύδηα ξνπκάληθα, ηα ιέκε ζηελ εθθιεζία., θαηάιαβεο;»  

ηελ ξνπκαληθή εθθιεζία, αθφκα, ππάξρεη εηδηθφο ρψξνο, φπνπ ηα παηδηά 

απαζρνινχληαη θάλνληαο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ζηα ξνπκαληθά. ‘ απηέο 

ζπκκεηέρεη θη ε Ράληα. «Δίρε έλα δσκάηην θαη ηνπο κάζαηλε από ηελ εθθιεζία 

ηξαγνύδηα, πνηήκαηα, λα δσγξαθίδνπλε, λα θάλνπλε ρίιηα δπν πξάγκαηα». Δπίζεο, 

κέζα απφ ηελ εθθιεζία έρνπλ έξζεη ζε επαθή θαη κε άιιεο νηθνγέλεηεο κε θαηαγσγή 

απφ ηε Ρνπκαλία «Κη από ηελ εθθιεζία δπν ηξεηο νηθνγέλεηεο πνπ κηιάκε ξνπκάληθα, 

λαη. Δθηόο εκάο έρνπκε (ελλ. έρνπλ επηθνηλσλία) θαη… έηζη». πλνιηθά, ινηπφλ, ηα 

εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη ε Ράληα ζηε ξνπκαληθή γιψζζα πέξα απφ ηελ νηθνγέλεηα 

είλαη πνηθίια θαη ζπρλά. 

πλερίδνληαο ηηο αλαθνξέο καο ζην θνκκάηη ηεο γισζζηθήο δηαρείξηζεο ζα 

πεξάζνπκε ζηνπο ηξφπνπο ελίζρπζεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ηεο Ράληαο 

ζηα ξνπκαληθά πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Πην αλαιπηηθά, ε 

Κιανχληηα δείρλεη λα επηδηψθεη ηελ εθαξκνγή δηάθνξσλ πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ξνπκαληθήο γιψζζαο. Πξηλ ηελ παξνπζίαζή ηνπο, ζθφπηκν 

θξίλεηαη λα αλαθεξζεί φηη ηέηνηεο δηαδηθαζίεο έρνπλ μεθηλήζεη ην ηειεπηαίν 

δηάζηεκα, θαζψο, φπσο αλαθέξεη ε κεηέξα, πιένλ είλαη πεπεηζκέλε φηη ε θφξε ηεο 

είλαη αλαγθαίν λα αλαπηχμεη ηνλ γξακκαηηζκφ ηεο ζηελ ξνπκαληθή γιψζζα. Με άιια 

ιφγηα, γίλνληαη ζηνρεπκέλα, ψζηε ε κηθξή Ράληα λα κάζεη λα γξάθεη θαη λα δηαβάδεη. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ Κιανχληηα, πιένλ ππάξρεη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο, ψζηε 

ηέηνηεο πξαθηηθέο λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπζηεκαηηθά.  

Μέζα απφ ηελ αλάγλσζε θεηκέλσλ, πνηεκάησλ θαη πξνζεπρψλ ζηα ξνπκαληθά ε 

Κιανχληηα ζπλεζίδεη λα ηεο δείρλεη γξάκκαηα ζηελ νηθνγελεηαθή ηεο γιψζζα. Σα 

βηβιία ζηα ξνπκαληθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ είλαη 



111 
 

ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη εκπεξηέρνπλ θείκελα, ηζηνξίεο, ηξαγνχδηα, 

πξνζεπρέο θαη πνηήκαηα γηα ηηο ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο. 

Μάιηζηα, θαηά ηε ζπλάληεζε πνπ είρε ε εξεπλήηξηα καδί ηνπο, θαηαγξάθεθε κία 

ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα γξακκαηηζκνχ, ε νπνία εθαξκφδεηαη ζπρλά θαη ζην ζπίηη ηνπο. 

Ζ Κιανχληηα, πξηλ αξρίζεη ηελ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ, έβαιε ηε κηθξή Ράληα λα 

θαζίζεη ζηα πφδηα ηεο. Όπσο εμήγεζε ζηελ εξεπλήηξηα, απηφ είλαη θάηη πνπ θάλεη 

θάζε θνξά πνπ ζέιεη λα ηεο δηαβάζεη έλα βηβιίν. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο, ε νπνία άξρηζε κεηά απ‘ απηφ, πνιιέο θνξέο 

ζηακάηεζε θαη ηεο δήηεζε λα θαηνλνκάζεη θάπνηνλ αξηζκφ ή θάπνην γξάκκα πνπ 

έδεηρλε ην βηβιίν. Αλ θαη αξρηθά ε Ράληα ήηαλ δηζηαθηηθή, κεηά άξρηζε λα απαληάεη 

κε ηδηαίηεξε επρέξεηα. Παξάιιεια, θαζψο δηάβαδε ε κεηέξα ζηα ξνπκαληθά, θάπνηεο 

θνξέο ζηακαηνχζε ηελ αλάγλσζε θαη κεηέθξαδε θάπνηα ζεκεία ζηα ειιεληθά. Όζεο 

θνξέο ην έθαλε, βέβαηα, ε θφξε ηεο ηήο δεηνχζε λα κελ επαλαιάβεη απηή ηελ 

πξαθηηθή
21

. Δπίζεο, θάπνηεο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ε Κιανχληηα 

έδεηρλε κε ην δάθηπιν ηε ιέμε πνπ δηάβαδε ζην θείκελν. Όκσο, απηφ δε γηλφηαλ θαζ‘ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο αιιά απνζπαζκαηηθά.  

Μεηά ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο, ε κεηέξα ηεο Ράληαο εμήγεζε ζηελ 

εξεπλήηξηα φηη πνιιέο θνξέο φηαλ δείρλεη ζηελ θφξε ηεο γξάκκαηα απφ ηα θείκελα 

ησλ ξνπκαληθψλ βηβιίσλ πνπ ηεο δηαβάδεη, ηεο θάλεη εξσηήζεηο γχξσ απ‘ απηά θαη 

ηεο δεηάεη λα πξνρσξήζεη ζηελ γξαθή ηνπο «… μεθίλεζα θαη ηεο έδεημα κεξηθά 

πξάγκαηα θαη άξρηζε λα κνπ ιέεη όηη απηό είλαη «θ» ή αξρίδσ ηώξα θαη ηεο θάλσ λα... 

ζέισ λα κάζεη λα γξάθεη […] αξρίζσ λα ηεο πσ λα θάλεη ην ‘άιθα’, ην ‘βήηα’, ην 

‘γάκα’, ην ‘ληέιηα’, ‘ην γηώηα’» (ζζ. ε Κιανχληηα εμεγεί πψο καζαίλεη ζηελ θφξε ηεο 

ηα γξάκκαηα ζηα ξνπκαληθά δίλνληαο παξαδείγκαηα απφ ειιεληθά γξάκκαηα γηα λα 

γίλεη θαηαλνεηή). πλνιηθά, ινηπφλ, θαίλεηαη φηη νη πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ 

ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζε έλα δηαινγηθφ πιαίζην πινχζην ζε αιιειεπηδξάζεηο. 

Απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα δηαθξίλεηαη φηη ε κεηέξα ηεο αλαθεξφκελε ζηα 

ζπκβάληα γξακκαηηζκνχ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζπίηη ζπκπεξηιακβάλεη ηηο 

ελέξγεηεο ηεο Ράληαο θαη ηνλ ηξφπν ζπκκεηνρήο ηεο ζε απηά. Κάηη ηέηνην δείρλεη φηη ε 

                                                            
21 Πηζαλψο απηφ ζπλέβαηλε γηα λα θαηαλνήζεη θη ε εξεπλήηξηα, ε νπνία ήηαλ παξνχζα, ην λφεκα ησλ 

θεηκέλσλ. Άξα, κάιινλ ε κεηέξα ηεο Ράληαο ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο δε ζπλεζίδεη λα κεηαθξάδεη ηα 

ξνπκαληθά θείκελα ζηα ειιεληθά φηαλ εθαξκφδεη απηή ηελ πξαθηηθή ζην ζπίηη.  
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κηθξή εκπιέθεηαη ελεξγά ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο θαη αληαπνθξίλεηαη ζεηηθά. Σν 

γεγνλφο απηφ, κάιηζηα, θάλεθε θαη θαηά ηε δξαζηεξηφηεηα γξακκαηηζκνχ πνπ 

εθαξκφζηεθε φηαλ ήηαλ παξνχζα ε εξεπλήηξηα. Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ηεο Ράληαο 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε κεηέξα ηεο, ε νπνία ηνλίδεη: «Σεο αξέζεη, ηεο αξέζεη, λαη, 

λαη. Σεο αξέζεη πνιύ.» Μάιηζηα, φπσο επηζεκαίλεη ε θ Κιανχληηα, ε θφξε ηεο 

εθαξκφδεη θαη επεθηείλεη ηέηνηεο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ θαη ζε άιια πιαίζηα: «Καη 

ηώξα βιέπσ όηη θάζεηαη θαη κε ηε... κε ηα μαδειθάθηα ηεο θαη ε κία ιέεη ‘εγώ μέξσ πην 

θαιά, εγώ μέξσ πην θαιά’, ‘ε κα εγώ μέξσ πην θαιά’». Κάηη ηέηνην, φκσο, είλαη πνιχ 

νπζηψδεο, θαζψο ε πξνέθηαζε θαη ε απνπιαηζίσζε ηεο γλψζεο ζε άιια 

επηθνηλσληαθά πεξηβάιινληα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ παηδηνχ απνηειεί ζθνπφ γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ (Macleroy, 2013). 

πλερίδνληαο ηηο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο ελίζρπζεο ηεο κεηνλνηηθήο 

γιψζζαο, κία απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ε Κιανχληηα είλαη ε 

απνκλεκφλεπζε πξνζεπρψλ ή πνηεκάησλ ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα πνπ εκπεξηέρνπλ 

ηα βηβιία πνπ ηεο δηαβάδεη. πγθεθξηκέλα, ε κεηέξα ηεο Ράληαο ζε εξσηήζεηο πνπ ηεο 

έγηλαλ ζρεηηθά κε ηνλ  γξακκαηηζκφ αλαθέξεη φηη ηεο έρεη κάζεη λα ιέεη απ‘ έμσ κία 

πξνζεπρή: «…αιιά ηώξα πξνο ην ηέινο πνιύ πην θαιά ηα μέξεη […] ηώξα ηεο έρσ 

κάζεη κία πξνζεπρή ζηα ξνπκάληθα, ην μέξεη απ’ έμσ θη είλαη πνιύ κεγάιε». Φαίλεηαη, 

ινηπφλ, φηη ε ίδηα ζεσξεί πσο ε δηαδηθαζία ηεο απνκλεκφλεπζεο απνηειεί θνκκάηη 

ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ.  

Μέζα απφ ηηο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ θαίλεηαη πσο 

ε ζξεζθεία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία εγγξακκαηηζκνχ ηεο Ράληαο ζηα 

ξνπκαληθά, θαζψο έξρεηαη ζε επαθή κε ην γξαπηφ ζχζηεκα ηεο ξνπκαληθήο γιψζζαο 

κέζα απφ θείκελα ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Ράληα βιέπεη 

ηνλ γξαπηφ θψδηθα ησλ ξνπκαληθψλ απφ βηβιία, ηα νπνία έρεη πξνκεζεπηεί ε 

νηθνγέλεηά ηεο θπξίσο απφ ηελ ξνπκαληθή εθθιεζία. Μάιηζηα, ε Κιανχληηα θαίλεηαη 

λα εκπηζηεχεηαη πνιχ ηα βηβιία απηά, ψζηε λα κάζεη ε Ράληα ξνπκαληθά θαη δείρλεη 

ηδηαίηεξα ελζνπζηαζκέλε απφ ην πεξηερφκελν πνπ έρνπλ «Κνίηα θη εδώ… (δείρλνληαο 

ην βηβιίν πνπ θξαηάεη) εδώ πέξα έρνπκε ηξαγνύδηα, βιέπεηο ζην ηέινο, θαη πξνζεπρή 

λα κάζνπλε ηα παηδηά θαη ηξαγνύδηα». Ζ Ράληα, απφ ηελ άιιε, ζχκθσλα κε ηε κεηέξα 

ηεο, επηζπκεί πνιχ ηελ αλάγλσζε ηέηνησλ ξνπκαληθψλ βηβιίσλ θαη ζπκκεηέρεη 

ελεξγά δηαηππψλνληαο θαη απνξίεο «… ηώξα ηειεπηαία κνπ θάλεη πνιιέο εξσηήζεηο. 

[…] Μνπ θάλεη πνιιέο. Καη ρηεο κνπ ‘ιεγε ‘δηάβαδέ κνπ απηό ην βηβιίν όιν’». 
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Δπίζεο, ε Κιανχληηα ελδηαθέξεηαη αξθεηά, ψζηε ε θφξε ηεο λα κάζεη ην λφεκα θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ Θεφ. Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη κέζα απφ ηηο 

πξαθηηθέο απνκλεκφλεπζεο, ζηηο νπνίεο κπεί ηελ θφξε ηεο. εκαληηθφ επίζεο 

θξίλεηαη λα αλαθεξζεί φηη ε θχζε ησλ πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ, νη νπνίεο 

αλαθέξζεθε φηη εθαξκφδνληαη ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα, ζπλδέεηαη κε ηηο πξαθηηθέο 

πνπ εθαξκφδνληαη ζε ζρνιεία ηεο Ρνπκαλία. Πην αλαιπηηθά, ε Κιανχληηα αλαθέξεη 

φηη ζηε Ρνπκαλία ζπρλά πεγαίλνπλ ζηα ζρνιεία ηεξείο θαη δηαβάδνπλ ζξεζθεπηηθά 

θείκελα ζηα παηδηά. Μάιηζηα, ηειεπηαία θαηά ηηο ζπλαληήζεηο πνπ έρνπλ κε ηνλ ηεξέα 

θαινχληαη λα απνκλεκνλεχζνπλ κηθξά ζξεζθεπηηθά θείκελα, φπσο πνηήκαηα θαη 

πξνζεπρέο, πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδεη θη ε κεηέξα ηεο Ράληαο. Δπίζεο, ηα ζξεζθεπηηθά 

βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα εθαξκφζεη ηέηνηεο πξαθηηθέο (βι. εηθφλεο 3, 4, 5 θαη 

6) εκπεξηέρνπλ νδεγίεο ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα δηαβάδεηαη ζηα παηδηά, ηηο νπνίεο 

αθνινπζεί ε κεηέξα. 
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(Δηθφλεο 3, 4, 5 θαη 6. Δμψθπιιν βηβιίνπ θαη εζσηεξηθφ) 

πλνιηθά, ινηπφλ, θαίλεηαη φηη ε Κιανχληηα επηιέγεη λα αλαπηχμεη ε Ράληα ηνλ 

γξακκαηηζκφ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα κέζα απφ ηελ απνκλεκφλεπζε ζξεζθεπηηθψλ 

θεηκέλσλ θαη ηελ αλάγλσζε ζξεζθεπηηθψλ βηβιίσλ. Με ηνπο ηξφπνπο απηνχο, 

κάιηζηα, εθηφο ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ επηδηψθεηαη ε κεηάδνζε δηάθνξσλ 

πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ θαη εζηθψλ αμηψλ. 

Σέινο, εθηφο απφ ηα ξνπκαληθά βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Κιανχληηα γηα λα 

δεκηνπξγήζεη ζπκβάληα γξακκαηηζκνχ ζην ζπίηη, ε Ράληα έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ 

γξαπηφ θψδηθα ζηα ξνπκαληθά θαη κέζα απφ ηε ηειεφξαζε φπνπ παξαθνινπζεί 

ξνπκαληθέο παηδηθέο εθπνκπέο. πγθεθξηκέλα, ε κεηέξα ηεο αλαθέξεη φηη βιέπεη ηα 

ξνπκαληθά γξάκκαηα κέζα απφ παηδηθέο εθπνκπέο, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ 

πξνβάιινληαη ραξαθηήξεο ηνπ ξνπκαληθνχ αιθάβεηνπ.  

Γεληθά, ινηπφλ, ζε φ,ηη αθνξά ηελ νηθνγέλεηα ηεο Ράληαο, δηαθξίλεηαη κία πνηθηιία 

εκπεηξηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζηε Ρνπκαληθή, θαζψο θαη 

ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή πξαθηηθψλ αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή, 

γεγνλφο πνπ είλαη πνιχ βνεζεηηθφ γηα ην δίγισζζν παηδί θαη ζηελ πεξίπησζή καο ηε 

Ράληα, ψζηε λα αλαπηχμεη ηνλ γξακκαηηζκφ ζ‘ απηήλ (Bauer & Mkhize, 2012, 
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Cullatta et al., 2005: 570, Kenner, 2004, Kenner et al., 2004: 124, Leseman et al., 

2007). 

 

7.1.1.3. Γιωζζηθέο ηδενινγίεο 

Σνλ ηειεπηαίν ρξφλν παξαηεξείηαη κία αιιαγή ζηε γισζζηθή πνιηηηθή ηεο 

νηθνγέλεηαο, ε νπνία πξνήιζε κεηά απφ αιιαγή ησλ ηδενινγηψλ ηεο κεηέξαο ηεο 

Ράληαο ζρεηηθά κε ηηο γιψζζεο. Υαξαθηεξηζηηθά, ζε φ,ηη αθνξά ηηο ηδενινγίεο ηε 

κεηέξαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δχν γισζζψλ, επηζεκαίλεη: «Γελ μέξσ, ζηελ αξρή εγώ 

είπα όηη πξέπεη γηαηί είλαη Έιιελαο θαη λα κάζεη πξώηα ηα ειιεληθά, αιιά κεηά ην 

κεηάλησζα. Καη ιέσ έπξεπε λα ηεο ην κάζσ από κσξό θαη ηα ξνπκαληθά (ελλ. λα κάζεη 

ζηελ θφξε ηεο ξνπκαληθά)».  

Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο έρεη κεηαληψζεη γηα ηηο πξνεγνχκελεο ηδενινγίεο πνπ είρε 

ζρεηηθά κε ηε γιψζζα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζπίηη θαη γη‘ απηφ ε 

ζεκεξηλή γισζζηθή πνιηηηθή ηεο νηθνγέλεηαο είλαη δηαθνξεηηθή, κηα θαη πξνσζεί  κε 

ζπζηεκαηηθφ θαη ζπληνληζκέλν ηξφπν ηελ αλάπηπμε ελφο δηγισζζηθνχ πξνθίι ζηα 

παηδηά. Μάιηζηα, ηελ αιιαγή απηή θαίλεηαη λα ζπκκεξίδεηαη θαη ν ζχδπγφο ηεο, ν 

νπνίνο, φπσο καο ιέεη ε ζπλεληεπμηαδφκελε «ηώξα πξνζπαζεί» λα κηιήζεη ιίγα 

ξνπκαληθά.  

Με άιια ιφγηα, ηα πξνεγνχκελα ρξφληα κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θπξηαξρνχζε έλα 

κνλνγισζζηθφ θαη κνλνπνιηηηζκηθφ κνληέιν αλαηξνθήο ηεο Ράληαο, ην νπνίν 

καξηπξά ηελ εδξαίσζε ηεο ππφζεζεο ηνπ ειιείκκαηνο ζηηο γισζζηθέο ηδενινγίεο ησλ 

γνλέσλ (Gkaintartzi & Tsokalidou, 2011˙ Μεηαθίδνπ & Γαληειίδνπ, 2007) θαη 

ζηφρεπε ζηελ εδξαίσζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ σο θπξίαξρσλ 

ζηνηρείσλ ζην πξνθίι ηεο Ράληαο «Γελ μέξσ, ζηελ αξρή εγώ είπα όηη πξέπεη γηαηί είλαη 

Έιιελαο θαη λα κάζεη πξώηα ηα ειιεληθά». Πιένλ, ηφζν ε κεηέξα, φζν θαη ν παηέξαο 

ηεο Ράληαο θαίλεηαη λα έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα ζεκαληηθά νθέιε ηεο δηγισζζίαο 

(Baker, 2011, Cummins, 2003, Kenner, 2004, Robertson, 2006, θ.ά.), γεγνλφο πνπ 

ηνπο έρεη θηλεηνπνηήζεη πξνο ηνλ ζηφρν απηφ. Ζ επηκνλή θαη ε απνθαζηζηηθφηεηα  γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο δηγισζζίαο ηεο Ράληαο είλαη εκθαλήο κέζα απφ ηα ιφγηα ηεο 

κεηέξαο ηεο «Σώξα δειαδή ην έρσ πάξεη απόθαζε, πώο λα ζην πσ; Θέισ λα 

μέξνπλε». 
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εκαληηθφ ξφιν ζηελ αιιαγή απηή θαίλεηαη λα έπαημε ε γλψκε ηνπ παηδίαηξνπ, ν 

νπνίνο σο εηδηθφο θαίλεηαη λα απνηέιεζε ζεκαληηθή πεγή επηξξνήο γηα ηε γισζζηθή 

πνιηηηθή ηεο νηθνγέλεηαο. Δπίζεο, νη ηδενινγίεο ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ ηεο 

νηθνγέλεηαο δείρλνπλ λα επεξέαζαλ εμίζνπ ην νηθνγελεηαθφ γισζζηθφ πεξηβάιινλ, 

θάηη πνπ ην βιέπνπκε θαη βηβιηνγξαθηθά. Υαξαθηεξηζηηθά, ε Κιανχληηα αλαθέξεη: 

«κνπ ην ‘ιεγε θη ν παηδίαηξνο θαη κνπ ην ιέγαλε όινη. Μάζε ηελ ξνπκάληθα γηαηί ηα 

ειιεληθά ηα καζαίλεη ζην ζρνιείν […] θαη ην απνθάζηζα. Σώξα δειαδή ην έρσ πάξεη 

απόθαζε, πώο λα ζην πσ; Θέισ λα μέξνπλε […] Καη κνπ ην ιέγαλε θη εγώ έιεγα ‘ηο’ 

(επηθψλεκα) ην έρσ παξακειήζεη, πώο λα ζην πσ»..  

Παξάιιεια κε ηελ αιιαγή ζηηο ηδενινγίεο πνπ είρε γηα ηε δηγισζζία ε Κιανχληηα, 

έρεη επέιζεη θαη αιιαγή ζηηο ζηάζεηο ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε 

κεηνλνηηθή γιψζζα.. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη: 

«… πξέπεη λα κάζνπλε ηε γιώζζα ηνπο θαη ηε ξνπκάληθε αλάινγα από πνύ είζαη… από ηε 

Ρνπκαλία, Αιβαλία, Αγγιία πξέπεη λα κάζνπλε θαη λα γξάθνπλε  θαη λα δηαβάδνπλε. Γηαηί πνηέ 

δελ μέξεηο πσο... έηζη. Καη είλαη γηαηί έρνπκε θαη ζπγγελείο εθεί. Μπνξεί αύξην κεζαύξην λα 

ζηείιεη έλα γξάκκα, λα ην ζηείιεη ζηε γηαγηά, ζην παππνύ. Θα πξέπεη λα ην μέξεη, λα ην γξάθνπλε. 

Γελ πξέπεη λα κηιάεη κε ηε γηαγηά κε ηνλ παππνύ, κε ηηο ζείεο ηεο, κε ηα μαδειθάθηα ηεο; Ναη». 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, γηα ηελ Κιανχληηα ε αλάπηπμε ηνπ δηγξακκαηηζκνχ 

απφ έλα δίγισζζν άηνκν ζεσξείηαη φρη κφλν σθέιηκε αιιά θαη αλαγθαία, ψζηε 

λα απηφ λα δηαηεξήζεη ηνπο δεζκνχο κε ηνπο ζπγγελείο ηνπ. Με άιια ιφγηα, 

ζεσξεί ηνλ γξακκαηηζκφ σο θνκκάηη ηεο γισζζηθήο θαηάθηεζεο πνπ πξέπεη λα 

αλαπηπρζεί, ψζηε λα κελ ππάξμεη απψιεηα ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ 

παηδηνχ. Οη ιφγνη, ινηπφλ, δηαηήξεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ γξακαηηζκνχ ζηε 

κεηνλνηηθή γιψζζα είλαη, φπσο θαίλεηαη, θπξίσο θνηλσληθνί.  

Σέινο, ζεηηθή ζηάζε θαίλεηαη λα έρεη γεληθφηεξα ε κεηέξα ηεο Ράληαο ζε φ,ηη αθνξά 

ηελ ελαιιαγή θσδίθσλ. Όπσο είδακε ζηνλ άμνλα ησλ γισζζηθψλ πξαθηηθψλ, πνιιέο 

είλαη νη θνξέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά νη δχν θψδηθεο ζην ζπίηη. Όηαλ ε 

κεηέξα εξσηάηαη γηα ην αλ ζεσξεί πσο απηφ είλαη θαιφ ή θαθφ, εθείλε απαληά πσο ην 

ζεσξεί θπζηθφ. πγθεθξηκέλα, ε ίδηα αλαθέξεη: «Έηζη, έηζη κνπ βγαίλεη εκέλα […]Καη 

πνιιέο θνξέο κηιάσ κε ηε [φλνκα θνξηηζηνχ] ξνπκάληθα θαη κεηά ζηγά ζηγά αξρίδσ θαη 

κηιάσ ειιεληθά». πλεπψο, βιέπνπκε πσο, αθφκα αλ απηή ε γισζζηθή πξαθηηθή 

θαίλεηαη λα πηνζεηείηαη κε απζφξκεην ηξφπν θαηά ηε θπζηθή ξνή ηνπ ιφγνπ, φηαλ 
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ηίζεηαη ην δήηεκα ηνπ θαηά πφζνλ απηφ είλαη θαιφ ή θαθφ, ε ζηάζε ηεο κεηέξαο 

πάλσ ηελ ελαιιαγή θσδίθσλ δε δείρλεη λα είλαη αξλεηηθή. Με άιια ιφγηα, 

θαηαιαβαίλνπκε φηη απηή ε γισζζηθή πξαθηηθή δελ πξνβιεκαηίδεη ηελ Κιανχληηα 

αιιά αληίζεηα ζεσξείηαη απφ εθείλε σο αλακελφκελε, εθφζνλ ζην πεξηβάιινλ ηεο 

νηθνγέλεηαο ππάξρνπλ θαη νη δχν γιψζζεο.  

 

7.1.2. πλεξγαζία κε λεπηαγσγείν 

Ωο πξνο ηε ζπλεξγαζία κε ηηο λεπηαγσγνχο, ε Κιανχληηα αλαθέξεη πσο ηνλ 

πξνεγνχκελν ρξφλν ηηο έβιεπε θαζεκεξηλά θαη ηηο ξσηνχζε ζπλέρεηα ζρεηηθά κε ην 

πψο ηα πεγαίλεη ε θφξε ηεο, αιιά θέηνο δελ ηελ πεγαηλνθέξλεη εθείλε πάληα θαη δελ 

ηηο βιέπεη ηφζν ζπρλά. Ωζηφζν, βξίζθνληαη ζε ζπρλή επηθνηλσλία θαη είηε ξσηάεη ε 

κεηέξα ηε λεπηαγσγφ, είηε ε λεπηαγσγφο επηθνηλσλεί κε ηε κεηέξα, αλ ρξεηαζηεί θάηη.  

Ζ Κιανχληηα είλαη πνιχ επραξηζηεκέλε κε ην ζρνιείν, θαζψο βιέπεη θαη ην παηδί ηεο 

λα επηζηξέθεη ζην ζπίηη ραξνχκελν:  

«…ζνπ είπα είκαη πάξα πνιύ επραξηζηεκέλε […] αξθεί δειαδή ην παηδί κνπ όηαλ έξρεηαη ζπίηη 

θαη κνπ ιέεη: «είκαη θαιά, πεξλάσ θαιά ηελ αγαπώ πνιύ ηελ λεπηαγσγό. […] Ξέξεηο όηη πνιιά 

παηδηά πνπ πεγαίλνπλ ζρνιείν θαη δελ πεξλάλε θαιά ζηελνρσξνύληαη νη γνλείο. Δγώ είκαη πνιύ 

επραξηζηεκέλε από ην λεπηαγσγείν».  

Με ηελ θφξε ηεο ζπδεηάλε θαζεκεξηλά γηα ην πψο πεξλάεη ε Ράληα ζην λεπηαγσγείν 

θαη ην ηη θάλεη εθεί. ε ζρεηηθή εξψηεζε απαληάεη: «Κάζε κέξα θαη πνιιέο θνξέο ‘κα 

θάζε κέξα κε ξσηάο, κα θάζε κέξα κε ξσηάο;’. Πνιιέο θνξέο ηεο ιέσ πώο πέξαζεο 

ζήκεξα κνπ ιέεη ‘απηό θαη απηό θαη κάζακε’, θάζε κέξα, θάζε κέξα ηε ξσηάσ». 

Δπίζεο, κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ην αλ θαη πψο βνεζάεη ηελ θφξε ηεο γηα 

ην λεπηαγσγείν, θαίλεηαη μεθάζαξα φηη ε Κιανχληηα αληηιακβάλεηαη ηε βνήζεηα πνπ 

ζα πξνζθέξεη ζηελ θφξε ηεο γηα ην λεπηαγσγείν σο νηηδήπνηε κπνξεί λα θάλεη έηζη 

ψζηε λα δηεπθνιχλεη ην έξγν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ηεο ζ‘ 

απηφ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κεηέξα ηεο Ράληαο ζεσξεί φηη βνεζάεη ην παηδί ηεο φηαλ 

εθαξκφδεη ζην ζπίηη θάηη πνπ ηεο ιέεη ε λεπηαγσγφο. Όηαλ, κάιηζηα, παιαηφηεξα είρε 

παξνπζηαζηεί θάπνηα δπζθνιία ζρεηηθά κε ηελ πξνζαξκνγή ηεο Ράληαο ζην 

λεπηαγσγείν θαη ε λεπηαγσγφο ηήο είρε πεη λα κηιήζεη ζηε κηθξή, εθείλε ην έθαλε 
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ακέζσο «Μίιεζέ ηεο, θάλε απηό (ηεο είπε ε λεπηαγσγφο). Σεο κίιεζα, ηεο είπα ‘Θα ζε 

ζηείισ ζρνιείν, ζέισ λα είζαη εληάμεη λα αθνύο ηε θπξία, λα… ό,ηη ζνπ ιέεη ε θπξία λα 

θάλεηο ηίπνηα άιιν παξαπάλσ’».  

Γεληθφηεξα, κέζα απφ ηα ιφγηα ηεο κεηέξαο ηεο Ράληαο παξαηεξείηαη ην γεγνλφο φηη ε 

ίδηα ζεσξεί πσο νθείιεη λα εκπιέθεηαη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ηεο κε ην λα 

θαηεπζχλεη ηελ θφξε ηεο ζην λα ππαθνχεη ηε λεπηαγσγφ «… πξέπεη λα αθνύλε λα 

θάλνπλε απηά πνπ καο ιέεη ε θπξία. […] Θέιεηο, ζ’ αξέζεη, δελ ζ’ αξέζεη, απηό λα 

θάλεηο». Σαπηφρξνλα, δεηάεη θαη απφ ηε λεπηαγσγφ λα θάλεη φ,ηη πηζηεχεη, 

πξνθεηκέλνπ λα ππαθνχεη ε θφξε ηεο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα 

πξνζαξκνζηεί αλάινγα. πγθεθξηκέλα, κεηαθέξεη κία ζπλνκηιία πνπ είρε κε ηε 

λεπηαγσγφ «ηεο είπα όηαλ δελ θάλεη θάηη λα ηεο κηιάεη (ελλ. ηεο Ράληαο) θαη λα ηε 

βάιεη θαη ηηκσξία λα… λα ηελ αθνύεη… δελ ζέισ λα ηελ ληέξλνπλε όπσο βιέπσ ζε 

άιια, έρεηο δεη ηη γίλεηαη…». Με ηνπο ηξφπνπο απηνχο ζεσξεί φηη βνεζάεη 

απνηειεζκαηηθά ηελ θφξε ηεο ζε φ,ηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζή ηεο. Γεληθφηεξα, ν ξφινο 

θαη ν ιφγνο ηεο λεπηαγσγνχ έρνπλ βαξχλνπζα ζεκαζία γηα ηελ Κιανχληηα. Ζ ίδηα 

έρεη πνιιή εκπηζηνζχλε ζην πξφζσπν ηεο λεπηαγσγνχ θαη εκθαλίδεηαη 

ηθαλνπνηεκέλε φηαλ ε κηθξή ππαθνχεη ζηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ. πλεπψο, θαίλεηαη φηη ε ππαθνή θαη ν ζεβαζκφο πξνο ηε λεπηαγσγφ 

απνηεινχλ θπξίαξρα ζηνηρεία πνπ ζέιεη λα ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα 

ηεο θφξεο ηεο. 

πλεπψο, ζα κπνξνχζακε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε εκπινθή ηεο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

παηδηνχ ηεο, ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ην ζρνιείν, είλαη πεξηζζφηεξν παζεηηθή, αθνχ 

εκπιέθεηαη κε ην λα κεζνιαβεί κεηαμχ δαζθάιαο θαη παηδηνχ, ψζηε ην ηειεπηαίν λα 

ππαθνχεη ηελ πξψηε. Βέβαηα, φιε απηή ε δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία κε ηε λεπηαγσγφ 

δελ είλαη απζαίξεηε αιιά πξνέξρεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη βιέπεη ην παηδί ηεο λα 

είλαη επραξηζηεκέλν απφ ην ζρνιείν, γεγνλφο πνπ ελδπλακψλεη θαη ηελ εκπηζηνζχλε 

ηεο ίδηαο ζηνλ ιφγν ηεο λεπηαγσγνχ. 

Παξάιιεια, ζέιεη λα βνεζήζεη έκπξαθηα κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κπνξεί, ψζηε λα 

ζπκβάιεη αθφκα θαη ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ζρνιείνπ. Απηφ ην ζεσξεί, 

κάιηζηα, αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εκπινθήο ηεο ζηελ εθπαίδεπζε ηεο θφξεο ηεο. Με 

άιια ιφγηα, ζεσξεί φηη βνεζάεη ην παηδί ηεο αθελφο κε ην λα θάλεη θάηη πνπ ζα ην 

δηεπθνιχλεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αθεηέξνπ κε ην 
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λα ζπκβάιιεη ζε εξγαζίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ζπληήξεζε ηνπ ζρνιείνπ. 

Μάιηζηα, ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη φηαλ εξσηάηαη γηα ην αλ βνεζάεη θαη ν ζχδπγφο 

ηεο ηε Ράληα γηα ην λεπηαγσγείν, εθείλε απαληάεη φηη ηνπ ιέεη λα βνεζήζεη ζηε 

βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ ζρνιείνπ. «Ναη, εγώ ηνπ ιέσ 

πνιιέο θνξέο βάιηε θάηη λα θαζαξίδεηε απηά πνπ είλαη γύξσ γύξσ από ην ζρνιείν, ηα 

ζθνππίδηα λα ηα καδεύνπλε λα θάλνπλε». 

 

 

7.2. Νηαληέια 

Ζ Νηαληέια είλαη έλα δίγισζζν θνξίηζη πνπ πξνέξρεηαη απφ κεηθηφ γάκν. Ζ κεηέξα 

ηεο θαηάγεηαη απφ ηε εξβία, ελψ ν παηέξαο ηεο είλαη Έιιελαο, φπσο θαίλεηαη θαη 

ζηνλ πίλαθα 1. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην γισζζηθφ πξνθίι ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ έγηλε κέζα απφ ζπλέληεπμε κε ηε 

κεηέξα ηνπ, ηελ Ηξέλα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ε νπνία δηήξθεζε πεξίπνπ 

50 ιεπηά, ε Ηξέλα ήηαλ ηδηαίηεξα άλεηε θαη νκηιεηηθή. Ζ Νηαληέια, αλ θαη αξρηθά 

θάλεθε λα είλαη αξθεηά ακήραλε, κεηά απφ ελζάξξπλζε ηεο εξεπλήηξηαο θαη ηεο 

κεηέξαο ηεο ζπκκεηείρε πξφζπκα ζε δξαζηεξηφηεηα γξακκαηηζκνχ κε ηελ ηειεπηαία 

θαη έδσζε δείγκαηα γξαθήο ζηε γιψζζα θαηαγσγήο ηεο κεηέξαο ηεο, δειαδή ηα 

ζεξβηθά.  

 

7.2.1. Γισζζηθή πνιηηηθή νηθνγέλεηαο 

7.2.1.1. Γιωζζηθέο πξαθηηθέο 

ην ζεκείν απηφ ζα εζηηάζνπκε ζηνλ άμνλα ησλ γισζζηθψλ πξαθηηθψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο αλαθεξφκελνη αξρηθά ζηε γισζζηθή επάξθεηα ησλ κειψλ ηεο. Όζνλ 

αθνξά ηε γισζζνκάζεηά ηεο Ηξέλαο, κηιάεη, θαηαιαβαίλεη, γξάθεη θαη δηαβάδεη πνιχ 

θαιά ζεξβηθά, αγγιηθά θαη ηηαιηθά. ηα ειιεληθά θαηαιαβαίλεη, κηιάεη, δηαβάδεη 

άλεηα θαη κπνξεί λα γξάςεη ζε κέηξην βαζκφ.  

Ο παηέξαο ηεο Νηαληέιαο είλαη θπζηθφο νκηιεηήο ηεο Διιεληθήο, ζπλεπψο 

θαηαιαβαίλεη, κηιάεη, γξάθεη θαη δηαβάδεη πνιχ θαιά ειιεληθά. Παξάιιεια, γλσξίδεη 

λα κηιά θαη θαηαιαβαίλεη αγγιηθά.  
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Ζ Νηαληέια, απφ ηελ άιιε, ζχκθσλα κε ηε κεηέξα ηεο, κηιάεη θαη θαηαιαβαίλεη πνιχ 

θαιά ηα ειιεληθά θαη αλαγλσξίδεη θάπνηα γξάκκαηα ζηε γιψζζα απηή. Δπίζεο, 

θαηαιαβαίλεη θαη κηιάεη πνιχ θαιά ζεξβηθά, ελψ αλαγλσξίδεη θαη νλνκαηίδεη αξθεηά 

γξάκκαηα απφ ην ζεξβηθφ αιθάβεην, ηα νπνία είλαη θπξίσο απηά πνπ εκπεξηέρνληαη 

ζην φλνκά ηεο. Δπίζεο, κπνξεί λα γξάςεη κφλε ηεο ην φλνκά ηεο θαη ζηηο δχν 

γιψζζεο (γηα ηα ζεξβηθά βι. εηθφλα 7). 

 (Δηθφλα 7) 

 

Ζ Νηαληέια είλαη ζε ζέζε φρη κφλν λα αλαγλσξίζεη ζεξβηθά γξάκκαηα αιιά θαη λα  

μερσξίζεη πφηε έλα θείκελν είλαη γξακκέλν ζηα ζεξβηθά θαη πφηε ζηα ειιεληθά. 

Μάιηζηα, αληηιακβάλεηαη ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ 

γξακκάησλ πνπ έρεη ην θάζε αιθάβεην, θάηη πνπ έρεη παξαηεξήζεη θη ε Ηξέλα, ε 

νπνία δείρλεη λα ην ζεσξεί ινγηθφ επαθφινπζν. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: «[…] 

ηώξα κνπ ιέεη αο πνύκε: ‘’ην ‘α’ είλαη ην ίδην κε ηα ειιεληθά’’ θαη ιέσ λαη, είλαη, ‘’ ην 

‘ν’ είλαη ην ίδην’’, λαη είλαη ην ίδην, ‘’ην ‘π’ είλαη ην ίδην’’, λαη είλαη ην ίδην, ‘’ην ‘θ’ 

είλαη ην ίδην’’, λαη, είλαη ην ίδην. Έηζη θάπσο κνπ θάλεη παξαηεξήζεηο». Οη 

παξαηεξήζεηο απηέο πνπ θάλεη επηβεβαηψλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο κεηαγισζζηθήο 

επίγλσζεο ηνπ παηδηνχ κέζα απφ ηελ επαθή ηνπ κε δχν γξαπηά ζπζηήκαηα, έλα 

ζχλεζεο εχξεκα ζηε βηβιηνγξαθία (Baker, 2011, Cummins, 2003, Edwards, 2009, 

Kenner et al., 2004, Reyes & Azuara, 2008, Soltero-Gonzalez & Reyes, 2012). Απηφ 

ζπκβαίλεη, θαζψο νη δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο έρνπλ θνηλφ 

ππφβαζξν (Geva & Siegel, 2009), αθφκα θη φηαλ κηιάκε γηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα 

γξαθήο (Geva & Wade-Wolley, 1998: 94). πλεπψο, ε κεηαθνξά γλψζεσλ 

δηεπθνιχλεηαη (Bialystok, 2006).  
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ε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηηο γιψζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο 

νηθνγέλεηαο, ε Ηξέλα αλαθέξεη πσο κε ηνλ ζχδπγφ ηεο κηινχλ ζην ζπίηη ειιεληθά, κηα 

θη εθείλνο δε γλσξίδεη ζεξβηθά.  

Δθείλε, σζηφζν, ζηα παηδηά ηεο (βι. πίλαθα 1) κηιάεη ζεξβηθά απφ βξεθηθή ειηθία. 

Έηζη, θαη ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζεξβηθή γιψζζα γηα λα κηιήζνπλ κε εθείλε. 

Με ηνλ παηέξα ηνπο, απφ ηελ άιιε, κηινχλ κφλν ειιεληθά. πλνιηθά, ινηπφλ, 

αλαθνξηθά κε ην θνκκάηη ηεο γισζζηθήο ρξήζεο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, αθνινπζείηαη 

ην κνληέιν έλαο γνλέαο- κία γιώζζα θαηά ην νπνίν ζε δίγισζζεο νηθνγέλεηεο θαζέλαο 

απφ ηνπο δχν γνλείο κηιάεη απνθιεηζηηθά, ή θπξίσο, κία γιψζζαο ζην παηδί (Genesee 

et al., 2004). Γειαδή, κε ηε κεηέξα κηινχλ ζεξβηθά θαη κε ηνλ παηέξα ειιεληθά. 

Απηφ, φπσο ηνλίδεη ε κεηέξα ηεο Νηαληέια, ήηαλ θάηη πνπ δελ πξναπνθαζίζηεθε, 

αιιά απιψο θάλεθε ζηελ πνξεία πην βνιηθφ θαη πξαθηηθφ γηα λα πηνζεηεζεί. 

Υαξαθηεξηζηηθά, αλαθέξεη: «Γελ απνθαζίζακε θάηη, δειαδή, ηόηε είπα όηη είλαη πην 

εύθνιν γηα κέλα λα κηιάσ ζέξβηθα ζηα παηδηά». Ζ γισζζηθή απηή πνιηηηθή, ε νπνία 

μεθίλεζε απφ παιηά δελ άιιαμε αιιά ζπλερίδεηαη σο έρεη αθφκα θαη κεηά ηε θνίηεζε 

ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν. 

Δπίζεο, ηα παηδηά κηινχλ κεηαμχ ηνπο θαη ζεξβηθά θαη ειιεληθά. ηελ επηινγή ηνπο 

απηή δελ παξεκβαίλεη νχηε ε κεηέξα νχηε ν παηέξαο γηα λα ππνδείμεη θάπνηα άιιε 

γισζζηθή επηινγή, φπσο εμεγεί ε Ηξέλα: 

«…επεηδή θάζε ρξόλν πάκε θαη θαζόκαζηε έλα κήλα εθεί ηώξα πνπ… ηειεπηαία ρξόληα έξρνληαη 

θη νη θίινη καο (ελλ. απφ ηε εξβία) θαη κέλνπλ ζην ζπίηη καο θαη κηιάκε κεηαμύ καο ζέξβηθα, 

ηώξα βιέπσ όηη κεηαμύ ηνπο κηιάλε ζέξβηθα. Όρη θάζε θνξά, αιιά απηό δελ… δελ επηκέλσ νύηε 

εγώ νύηε ν άληξαο κνπ. Μηιάλε όπσο είλαη πην εύθνιν».  

Αθφκα, ζχκθσλα κε ηελ Ηξέλα, ην έλα παηδί βνεζάεη ην έλα ην άιιν φηαλ 

αληηκεησπίδεη θάπνηα δπζθνιία θαηά ηελ επηθνηλσλία ζε θάπνηα γιψζζα. Γηα 

παξάδεηγκα, φηαλ ε Νηαληέια παιαηφηεξα δπζθνιεπφηαλ λα κηιήζεη, ηε βνεζνχζε ν 

αδεξθφο ηεο λα επηθνηλσλήζεη κε ηε γηαγηά ή ηνλ παππνχ.  

πλερίδνληαο ζηνλ άμνλα ησλ γισζζηθψλ πξαθηηθψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηεο Νηαληέιαο, 

ζχκθσλα κε ηε κεηέξα ηεο πνιιέο θνξέο ηπραίλεη λα γίλεηαη ηαπηφρξνλε ρξήζε θαη 

ησλ δχν γισζζψλ κέζα ζην ζπίηη. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, 

αθνχ ν παηέξαο ησλ παηδηψλ είλαη δχζθνιν λα θαηαιαβαίλεη θάηη πνπ ιέεη ε κεηέξα 
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κε ηα παηδηά ζηα ζεξβηθά θη έηζη ρξεηάδεηαη λα ηειεηψζνπλ κία θξάζε ή πξφηαζε ζηα 

ειιεληθά. 

 

7.2.1.2.  Γιωζζηθή δηαρείξηζε 

Σα ζεξβηθά, ηφζν ζε πξνθνξηθφ, φζν θαη ζε γξαπηφ επίπεδν, εληζρχνληαη κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην πνπ δεη ε Νηαληέια. Αξρηθά ζα 

παξνπζηαζηνχλ νη ηξφπνη ελίζρπζεο ηεο εξβηθήο ζε πξνθνξηθφ επίπεδν. Ζ 

Νηαληέια, πέξα απφ ηε ρξήζε ηεο ζεξβηθήο γιψζζαο κέζα ζην πιαίζην ηεο 

νηθνγέλεηάο ηεο, δέρεηαη ζπζηεκαηηθά δηάθνξα εξεζίζκαηα ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα.  

Πην αλαιπηηθά, θάζε ρξφλν πεγαίλεη κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο ζηε εξβία, φπνπ κέλνπλ 

έλαλ κήλα θαη κηινχλ κφλν ζεξβηθά. Δπίζεο, φζν βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα, έρνπλ 

θαζεκεξηλή επηθνηλσλία κε ζπγγελείο θαη θίινπο απφ ηε εξβία κέζσ δηαδηθηχνπ. 

πλεπψο, ε Νηαληέια δέρεηαη γισζζηθά εξεζίζκαηα ζηα ζεξβηθά απφ ηε κεηέξα ηεο 

θαη ηνπο θίινπο θαη ζπγγελείο ηεο κεηέξαο ηεο θαηά ηελ επηθνηλσλία πνπ έρνπλ κέζσ 

δηαδηθηχνπ θάζε κέξα. Δπίζεο, αθνχεη ζεξβηθά απφ θίινπο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ 

θαηάγνληαη θαη κέλνπλ ζηε εξβία θαη ηνπο επηζθέπηνληαη ην θαινθαίξη.  

Δθηφο απ‘ απηέο ηηο πεγέο, ε Νηαληέια αθνχεη θαζεκεξηλά ζεξβηθά κέζσ δηάθνξσλ 

ζεξβηθψλ παηδηθψλ εθπνκπψλ θαη ληνθηκαληέξ πνπ παξαθνινπζεί κε ηνλ αδεξθφ ηεο 

απφ ηελ θαισδηαθή ηειεφξαζε πνπ έρνπλ: «…ε Νηαληέια θαη ν Παλαγηώηεο έρνπλ 

ζπίηη θαισδηαθή θεξαία θαη όιε ηελ ώξα βιέπνπλ παηδηθά ζηε ζέξβηθε ηειεόξαζε ηα 

ληνθηκαληέξ, ηα άληκαι πιάλεη, ηα πάληα δειαδή». Δπηπιένλ, κέζα απφ ηελ ηειεφξαζε 

αθνχλ θαη ζεξβηθά ηξαγνχδηα. πλνιηθά, ινηπφλ, θαίλεηαη πσο ηα γισζζηθά 

εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλεη ε Νηαληέια ζηε ζεξβηθή γιψζζα είλαη άθζνλα.  

ηε ζπλέρεηα, ζα εζηηάζνπκε ζην θνκκάηη ηνπ γξακκαηηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηνπο ηξφπνπο ελίζρπζεο απηνχ. Δηδηθφηεξα, ε Νηαληέια απφ ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν 

βιέπεη ζπρλά γξακκέλα ηα ζεξβηθά κέζα απφ ζεξβηθά παξακχζηα πνπ ηεο δηαβάδεη ε 

κεηέξα ηεο ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη θπξίσο ην βξάδπ, πξηλ θνηκεζεί (βι. εηθφλεο 8, 9 

θαη 10).  
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(Δηθφλεο 8, 9 θαη 10. Δμψθπιιά απφ παξακχζηα ζηα ζεξβηθά) 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο πξαθηηθήο, κάιηζηα, έρεη ζπκβνπιεπηεί εθπαηδεπηηθνχο. 

Όπσο αλαθέξεη ε Ηξέλα, ζπρλά αλαλεψλνπλ ηε βηβιηνζήθε πνπ έρνπλ κε ζεξβηθά 

παξακχζηα αγνξάδνληαο λέα, έηζη ψζηε λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο επηινγέο ηα παηδηά θαη 

λα κελ βαξηνχληαη αθνχγνληαο ηα ίδηα παξακχζηα.  

Ζ αλάγλσζε εμσζρνιηθψλ βηβιίσλ είλαη θάηη πνπ ζεσξεί εμαηξεηηθά απαξαίηεην γηα 

ην παηδί ε Ηξέλα θαη εμεγεί φηη ζηε εξβία ηα παηδηά ζην Γεκνηηθφ ππνρξενχληαη λα 

δηαβάζνπλ νξηζκέλν αξηζκφ βηβιίσλ εθηφο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, πάλσ ζηα 

νπνία θάλνπλ εξγαζίεο θαη δηεμάγνπλ ζπδεηήζεηο κέζα ζηελ ηάμε. Δίλαη, κε άιια 

ιφγηα, κέξνο ηεο ζρνιηθήο ξνπηίλαο. Μάιηζηα, ηελ αθήλεη έθπιεθηε ην γεγνλφο φηη 

απηφ δε ζπκβαίλεη ζπζηεκαηηθά ζηελ Διιάδα ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν, αλ θαη 

ππάξρνπλ πνιινί αμηφινγνη ζπγγξαθείο.  

Δπίζεο, εθηφο απφ παξακχζηα, ε Ηξέλα εθαξκφδεη ζπζηεκαηηθά δξαζηεξηφηεηεο 

ζρνιηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα. 

Δηδηθφηεξα, έρεη πξνκεζεπηεί εθπαηδεπηηθά βηβιία απφ ηε εξβία, ηα νπνία 

εκπεξηέρνπλ δξαζηεξηφηεηεο πξψηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο. Μέζα απφ ηα βηβιία 

απηά ε κηθξή έξρεηαη ζε επαθή κε ηα γξάκκαηα ηνπ ζεξβηθνχ αιθάβεηνπ θαη κε ηε 

βνήζεηα ηεο κεηέξαο ηεο θάλεη ηηο πξψηεο ηεο πξνζπάζεηεο πξψηκεο γξαθήο θαη 

αλάγλσζεο ζην ζπίηη «Απηό εδώ ην βηβιίν (δείρλνληαο έλα ηέηνηνπ είδνπο βηβιίν πνπ 

έρεη καδί ηεο) ην έρνπκε πάξεη γηα λα θάλεη θαη ιίγε πξνζπάζεηα λα γξάθεη, θαη είλαη 

κηθξά, κεγάια γξάκκαηα […] Οξίζηε, έρεη πξνζπαζήζεη θάηη θαη γξάθεη». (ζζ. δείρλεη 
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δείγκαηα γξαθήο ηεο θφξεο ηεο ζηα ζέξβηθα, ζην νπνίν ε κηθξή θαίλεηαη λα έρεη 

γξάςεη γξάκκαηα θαη κηθξέο ιεμνχιεο πνπ μεθηλνχλ κ‘ απηά ηα γξάκκαηα).  

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ βηβιίνπ αθνινπζνχλ ην εμήο κνηίβν. Αξρηθά αλαπαξηζηάηαη ε 

κνξθή ηνπ γξάκκαηνο, ην νπνίν επηδηψθεηαη λα δηδαρζεί ζηε ζειίδα απηή. Γίπια 

ππάξρνπλ γξακκέο, ψζηε ην παηδί λα πξνζπαζήζεη λα γξάςεη ζ‘ απηέο ην 

ζπγθεθξηκέλν γξάκκα. Έπεηηα, παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο εηθφλεο πνπ απεηθνλίδνπλ 

δψα ή πξάγκαηα νηθεία πξνο ηα παηδηά, ησλ νπνίσλ ην φλνκα μεθηλά απφ ην γξάκκα 

απηφ. Γίπια απφ θάζε εηθφλα είλαη γξακκέλε ε αληίζηνηρε ιέμε. Σν παηδί θαιείηαη λα 

ηελ αληηγξάςεη ζηηο γξακκέο πνπ ππάξρνπλ (βι. εηθφλεο 11, 12 θαη 13).  
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(εηθφλεο 11, 12 θαη 13. Γείγκαηα γξαθήο ηεο Νηαληέια ζην εθπαηδεπηηθφ βηβιίν 

πξψηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο ζηα ζεξβηθά) 

 

Ζ Νηαληέια έρεη επηρεηξήζεη ζε αξθεηέο ζειίδεο λα γξάςεη γξάκκαηα ηνπ ζεξβηθνχ 

αιθάβεηνπ αιιά θαη λα αληηγξάςεη ιέμεηο πνπ ππάξρνπλ ζην βηβιίν. Αλ θαη δελ έρεη 

θάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, εληνχηνηο θαίλεηαη λα έρεη 

αζρνιεζεί ζρεδφλ κε φια ηα γξάκκαηα ηνπ ζεξβηθνχ αιθάβεηνπ. Κάηη ηέηνην δείρλεη 

φηη ε πξαθηηθή απηή έρεη εθαξκνζηεί αξθεηέο θνξέο ζην ζπίηη. Απηφ είλαη θάηη πνπ 

επηβεβαηψλεη θη ε κεηέξα ηεο, ε νπνία εμεγεί φηη ηέηνηεο πξαθηηθέο αλάπηπμεο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ζηα ζεξβηθά πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλά ζην ζπίηη. Έηζη, ε Νηαληέια 

είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη, λα γξάθεη θαη λα νλνκαηίδεη αξθεηά γξάκκαηα ζηα 

ζεξβηθά.  

εκαληηθφ ζην ζεκείν απηφ θξίλεηαη λα αλαθεξζεί φηη ε άπνςε πνπ έρεη δηακνξθψζεη 

ε Ηξέλα ζρεηηθά κε ην πψο θαηαθηάηαη απνηειεζκαηηθφηεξα ν γξακκαηηζκφο ζε κία 

γιψζζα -θαη αθνινπζεί θη ε ίδηα- ζπκπίπηεη ηφζν κε ην κνηίβν πνπ αθνινπζνχλ ηα 

βηβιία πξψηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο ζηα ζεξβηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ίδηα, φζν θαη 

κε ηε κέζνδν αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ζεξβηθά 

ζρνιεία.  

πγθεθξηκέλα, ζεσξεί φηη είλαη ζσζηφηεξν λα καζαίλνπλ ηα παηδηά πξψηα ηα 

θσλήκαηα θη έπεηηα λα πεξλνχλ ζηε ζπιιαβή θαη ζε νιφθιεξε ηε ιέμε, γηαηί αιιηψο 

ζα κπεξδεπηνχλ. Τπεξαζπηδφκελε ηε κέζνδν απηή, πξνρσξάεη ζε ζχγθξηζε απηήο 

εθείλε πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ γην ηεο ζην Γεκνηηθφ. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη:  

«[…] εκείο (ελλ. ζηε εξβία) πξώηα καζαίλνπκε γξάκκαηα, κεηά καζαίλνπκε λα δηαβάζνπκε. 

[…] Όρη ζπιιαβέο όπσο εδώ πνπ μεθηλάηε.. εδώ (ελλ. ζην ζρνιείν ηνπ γηνπ ηεο) μεθηλήζαλε 

πξώηα κε ‘πν’, ‘ην’, ‘λα’, ‘λη’ θαη ‘πα’, ‘πη’ θαη δελ μέξεη όηη απηό είλαη ρσξηζηά ‘π’ θαη απηό 

είλαη ‘η’».  

Με άιια ιφγηα, ε ίδηα αθνινπζεί πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ηα βηβιία θαη εθαξκφδνληαη ζηε εξβία ζε ζρέζε κε ηε 

γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε, ηηο νπνίεο ζεσξεί θαη πην απνδνηηθέο. Ζ επηκνλή ζηελ 

εθαξκνγή ζρνιηθψλ πξαθηηθψλ, θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζεσξεί πσο ηα 

παηδηά ζα πξέπεη λα κπνχληαη ζηελ απνκλεκφλεπζε κηθξψλ πνηεκάησλ, γηαηί θάηη 
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ηέηνην ζα ηα βνεζήζεη λνεηηθά. Απηή, θαη πάιη, είλαη κία πξαθηηθή πνπ εθαξκφδεηαη 

ζηα ζρνιεία ηεο εξβίαο, φπσο εμήγεζε ε Ηξέλα.   

Βέβαηα, ε επηκνλή πξνο ηελ εθαξκνγή ζρνιηθψλ πξαθηηθψλ αθνξά θπξίσο ηηο 

πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη ζην ζεξβηθφ ζρνιείν θαη έρεη βηψζεη ε ίδηα θαη φρη ην 

ειιεληθφ ζρνιείν. Έηζη, θαίλεηαη πσο ε Ηξέλα δελ πηνζεηεί άθξηηα ηηο πξαθηηθέο πνπ 

παξαηεξεί λα εθαξκφδνληαη ζε δηάθνξα πιαίζηα (π.ρ. ζην ειιεληθφ ζρνιείν), αιιά 

αθνινπζεί επηιεθηηθά εθείλεο πνπ πηζηεχεη φηη ζα βνεζήζνπλ ηελ θφξε ηεο. Δπίζεο, 

κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ άπνςή ηεο γηα ηελ επηινγή θαζεκίαο δξαζηεξηφηεηαο. 

Δπνκέλσο, ε κεηέξα ηεο Νηαληέια δηακνξθψλεη ηηο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ κε βάζε 

ην πψο ζεσξεί φηη ζα κάζεη απνηειεζκαηηθά ε Νηαληέια θαη ην πψο ζα ζπκκεηάζρεη ε 

ίδηα απνηειεζκαηηθά ζηε δηαδηθαζία απηή.  

Κάζε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ κέζα απφ ηέηνηα βηβιία γίλεηαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε κεηέξα, ε νπνία ζπκκεηέρεη εμίζνπ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία απηή. 

Μάιηζηα, ζηε ζπλάληεζε κε ηελ εξεπλήηξηα πξαγκαηνπνηήζεθε κία ηέηνηα 

δηαδηθαζία ε νπνία γίλεηαη κε βάζε έλα άιιν βηβιίν πξψηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο 

ζηα ζέξβηθα. Σν βηβιίν απηφ, ζε αληηζηνηρία κε ην πξνεγνχκελν πνπ αλαθέξακε, 

απεηθνλίδεη έλα έλα ηα γξάκκαηα ηνπ ζεξβηθνχ αιθάβεηνπ. Γηα θάζε γξάκκα αξρηθά 

παξαηίζεηαη ε ηππνγξαθηθή κνξθή ηνπ θη εθείλε ηεο θαιιηγξαθηθήο γξαθήο. Έπεηηα, 

αθνινπζεί κία θξάζε ή πξφηαζε πνπ εκπεξηέρεη ιέμεηο πνπ έρνπλ ην γξάκκα απηφ.  

Μάιηζηα, ην γξάκκα κέζα ζηηο ιέμεηο είλαη γξακκέλν κε θφθθηλν ρξψκα, ψζηε λα 

ηνλίδεηαη, λα κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί απφ ην παηδί θαη λα εμνηθεησζεί κε ηε κνξθή 

ηνπ. Ο ξφινο ηνπ θφθθηλνπ ρξψκαηνο αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ Ηξέλα. ηε ζπλέρεηα, 

αθνινπζνχλ εηθφλεο, νη νπνίεο αλαπαξηζηνχλ ιέμεηο πνπ είηε αξρίδνπλ απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν γξάκκα, είηε έρνπλ κέζα  ηνπο ζε θάπνην ζεκείν ην γξάκκα απηφ. 

Σέινο, αθνινπζεί έλα πνίεκα, ηνπ νπνίνπ ν ηίηινο μεθηλά απφ ην γξάκκα πνπ 

επηδηψθεηαη λα δηδαρζεί. Παξαθάησ παξαηίζεηαη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ εθάξκνζε ε 

κεηέξα, βαζηδφκελε ζην βηβιίν απηφ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε κία ζειίδα ηνπ, ε νπνία 

θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 14.  
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    (εηθφλα 14) 

Ηξέλα: «Απηό είλαη ην ‘ζιόβα22...’, [φλνκα παηδηνχ]» (Δδψ ε κεηέξα δείρλεη ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί 

ζην θψλεκα /a/, ην νπνίν δηδάζθεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα ηνπ βηβιίνπ (εηθφλα ???). Παξάιιεια 

δεηά απφ ηελ θφξε ηεο λα ην θαηνλνκάζεη). 

Νηαληέια: «‘Α’» (εδψ ε Νηαληέια νλνκαηίδεη ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζην θψλεκα /a/) 

Ηξέλα: «Ναη, γηαηί απηό είλαη…; Πεο ην, έια» (ζην ζεκείν απηφ ε κεηέξα ηνπ θνξηηζηνχ δείρλεη ηελ 

εηθφλα ελφο απηνθηλήηνπ πνπ ππάξρεη θάησ απφ ην γξάκκα ‗a‘ (βι. εηθφλα 14) θαη ηεο δεηά λα πεη πψο 

ιέγεηαη ην απηνθίλεην ζηα ζέξβηθα)  

Νηαληέια: «Ακάμη» (εδψ ε Νηαληέια ην θαηνλνκάδεη ζηα ειιεληθά θαη φρη ζηα ζεξβηθά) 

Ζ Ηξέλα κηιψληαο ηεο ζηελ ζέξβηθε γιψζζα ηελ παξαθηλεί λα ην νλνκαηίζεη ζηα ζέξβηθα θαη ηεο ιέεη: 

‗άνπηνκόκπηι’ (ακάμη ζηα ζέξβηθα). ηε ζπλέρεηα ηήο δείρλεη ηηο άιιεο εηθφλεο πνπ ππάξρνπλ θαη 

εκπεξηέρνπλ αληηθείκελα θαη δψα πνπ αξρίδνπλ κε ην /a/ (βι. εηθφλα 14) θαη ε κηθξή ηα νλνκαηίδεη ζηα 

ζέξβηθα, κφλε ηεο πηα, αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηεο κεηέξαο. 

Ηξέλα: «Καη έηζη πεξίπνπ μεθηλάεη κε ην γξάκκα απηό. Γηαηί έλα γξάκκα είλαη κία θσλή», εμεγεί ζηελ 

εξεπλήηξηα γηα λα γίλεη θαηαλνεηή. 

Έπεηηα, αξρίδεη ηελ αλάγλσζε ηνπ πνηήκαηνο (βι. εηθφλα 15), αθνχ πξψηα δείμεη ηελ 

εηθφλα πνπ ππάξρεη ζην πνίεκα, πεη ζηε κηθξή ηνλ ηίηιν ηνπ θαη ηεο δεηήζεη λα ηνλ 

επαλαιάβεη. Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο, ε Ηξέλα δείρλεη κία κία ιέμε πνπ 

δηαβάδεη κε ην δάρηπιφ ηεο. Κάπνηεο θνξέο, επίζεο, δηαθφπηεη ηε ξνή ηνπ θεηκέλνπ 

γηα λα θάλεη θάπνηεο παξαηεξήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ εηθνλνγξάθεζε πνπ ππάξρεη.  

                                                            
22 ηα ειιεληθά ‗ζινβα‘ ζεκαίλεη γξάκκα- ραξαθηήξαο. 
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 (εηθφλα 15. Πνίεκα κε βάζε ην θψλεκα /a/) 

Έπεηηα, ζπλερίδεη ζην επφκελν γξάκκα (αληηζηνηρεί ζην θψλεκα /b/) (βι. εηθφλεο 16 θαη 17). 

Σεο ην δείρλεη γξακκέλν, εθείλε ην νλνκαηίδεη θη έπεηηα πεξλάεη ζηηο δηπιαλέο εηθφλεο, 

νλνκαηίδνληάο ηεο, κεηά απφ ππφδεημε ηεο κεηέξαο ηεο. Όηαλ δελ μέξεη θάπνην γξάκκα, ηεο 

ην ιέεη ε κεηέξα ηεο, εθείλε ην επαλαιακβάλεη θαη πεξλνχλ ζην επφκελν. Κάπνηα ζηηγκή δε 

ζπλερίδεη θη ε Ηξέλα εμεγεί ζηελ εξεπλήηξηα φηη ληξέπεηαη. Ακέζσο κεηά, φκσο, ζπλερίδεη 

κφλε ηεο ζηελ επφκελε ζειίδα θαη δηαβάδεη ην γξάκκα πνπ ππάξρεη εθεί, αθνινπζψληαο ηελ 

ίδηα δηαδηθαζία κε πξηλ.    

    

(εηθφλεο 16 θαη 17) 

 

Δθηφο απφ ηηο πξαθηηθέο πνπ αλαθέξζεθαλ, ε Ηξέλα αλαθέξεη φηη πνιιέο θνξέο ε 

θφξε ηεο αληηγξάθεη απφ κφλε ηεο ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ βιέπεη γξακκέλεο ζε θάπνην 

βηβιίν ζηα ζεξβηθά, φπσο π.ρ. ηνλ ηίηιν ελφο παξακπζηνχ. Απηφ πηζαλψο ζπκβαίλεη, 

θαζψο ην παηδί έρεη εμνηθεησζεί θαη εμαζθεζεί κε ηέηνηεο πξαθηηθέο αλάπηπμεο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ, κηα θαη απηέο αθνινπζεί θαη ην βηβιίν πξψηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο 

πνπ έρεη ζηα ζέξβηθα, φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ.  
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Ζ Ηξέλα ππνζηεξίδεη φηη πξνζπαζεί λα θάλεη ελδηαθέξνπζεο φιεο απηέο ηηο πξαθηηθέο 

κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (π.ρ. κε ηελ αλάγλσζε δηαθνξεηηθψλ βηβιίσλ αλά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα). Δπηδηψθεη, κε άιια ιφγηα, λα δηακνξθψζεη έλα επράξηζην 

πιαίζην, ψζηε νη πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ λα γίλνληαη δηαζθεδαζηηθέο. Δπίζεο, πνηέ 

δελ πηέδεη ηελ Νηαληέια λα εκπιαθεί ζ‘ απηέο, αλ δελ έρεη δηάζεζε λα ην θάλεη, θαζψο 

ζεσξεί πνιχ ζεκαληηθή ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηεο. Έηζη, 

εμαζθαιίζεη πσο νη πξνζπάζεηέο ηεο ζα έρνπλ απνηέιεζκα. 

 

7.2.1.3. Γιωζζηθέο ηδενινγίεο 

Αλαθνξηθά κε ηηο γισζζηθέο ηδενινγίεο ηεο Ηξέλαο, ε ίδηα δείρλεη λα είλαη πεπεηζκέλε 

γηα ην φηη ηα παηδηά ηεο πξέπεη λα κάζνπλ ηελ νηθνγελεηαθή ηεο γιψζζα. Σε ζεηηθή 

άπνςή ηεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ελφο δηγισζζηθνχ πξνθίι ζηα παηδηά, εθηφο απφ ηελ 

ίδηα θαίλεηαη λα αζπάδεηαη θαη ν ζχδπγφο ηεο, κηα θαη θαλείο απφ ηνπο δχν δελ 

παξεκβαίλεη ζηηο γισζζηθέο επηινγέο ηεο Νηαληέιαο θαη ηνπ αδεξθνχ ηεο, φηαλ 

κηιάλε κεηαμχ ηνπο. Με άιια ιφγηα, θαίλεηαη λα έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα νθέιε ηεο 

δηγισζζίαο θαη λα έρεη πηνζεηήζεη γισζζηθέο ηδενινγίεο πνπ έρνπλ πξνζαλαηνιηζκφ 

ηελ πξνζζεηηθή δηγισζζία. Δπίζεο, ζεκαληηθφ θξίλεηαη λα επηζεκάλνπκε φηη νη 

γισζζηθέο ηδενινγίεο πνπ πηνζεηνχληαη φια απηά ηα ρξφληα παξακέλνπλ αλαιινίσηα, 

θάηη πνπ βνεζάεη ηε δηγισζζηθή θαηάθηεζε (King, Fogle & Logan-Terry, 2008). 

Μάιηζηα, ζηε δηακφξθσζε απηήο ηεο ηδενινγίαο ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε θαη ε 

ζπκβνπιή ηνπ παηδίαηξνπ πνπ θη ε ίδηα ε κεηέξα επαλέιαβε ζηε ζπλάληεζε κε ηελ 

εξεπλήηξηα:  

«Δγώ ζηα παηδηά κηιάσ ζέξβηθα γηαηί έηζη κνπ έρεη πεη ν παηδίαηξνο από ηα κσξάθηα κνπ είπε 

αλ ζέιεηε πξαγκαηηθά λα κάζνπλ ηε γιώζζα θαη λα ηε καζαίλνπλ ζαλ κία γιώζζα όρη ζαλ δύν 

ρσξηζηέο θαη από ηώξα λα μεθηλήζεηε κόλν ζεξβ... ηε δηθηά ζαο γιώζζα. Κη έηζη 

πξνρώξεζα». 

Ζ ζεηηθή ζηάζε πνπ ππάξρεη ζην λα αλαπηχμνπλ ηα παηδηά γισζζηθή επάξθεηα ζηα 

ζεξβηθά κεηνπζηψλεηαη ζε αληίζηνηρεο πξαθηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζην ζθνπφ απηφ. 

Δπίζεο, ζεηηθή ζηάζε θαίλεηαη λα ππάξρεη ζε φ,ηη αθνξά ηελ ελαιιαγή θσδίθσλ, κία 

πξαθηηθή πνπ, φπσο είδακε, ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ νηθνγέλεηα. Πην αλαιπηηθά, 

φηαλ ξσηάηαη ε Ηξέλα γηα ην αλ απηή ηελ πξαθηηθή ηε ζεσξεί θαιή ή θαθή, εθείλε 

απαληά πσο θάηη θπζηθφ θαη αλακελφκελν γηα ηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία ηνπο. 
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«Όρη, είλαη θάηη γηα εκάο πνιύ θπζηνινγηθό», επηζεκαίλεη ε κεηέξα ζηνλ ιφγν ηεο. 

Μέζα απφ ηελ απάληεζε απηή βιέπνπκε πσο δε ζεσξεί φηη ε ελαιιαθηηθή ρξήζε ησλ 

δχν γισζζψλ είλαη θάηη αξλεηηθφ θαη επηδήκην γηα εθείλνπο, αιιά αληίζεηα θάηη 

δεδνκέλν θαη εληειψο θπζηθφ.  

ε αληηζηνηρία κε ηηο ηδενινγίεο ηεο Ηξέλαο γηα ηε δηγισζζία βξίζθνληαη θαη νη 

απφςεηο ηεο γηα ηνλ δηγξακκαηηζκφ. πγθεθξηκέλα, ε ίδηα ζεσξεί εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ ην λα αλαπηχμνπλ ηα παηδηά ηεο ηνλ γξακκαηηζκφ ζηελ νηθνγελεηαθή ηεο 

γιψζζα γηαηί πηζηεχεη πσο ε γξαθή θαη ε αλάγλσζε είλαη απαξαίηεηεο δηεξγαζίεο. 

Με ηελ θαηάθηεζή απηψλ, κάιηζηα, ηα παηδηά ζα έρνπλ κία νινθιεξσκέλε εηθφλα 

γχξσ απφ ηε γιψζζα, θάηη πνπ ζα ηα απνηξέςεη απφ ην λα ράζνπλ ηελ επαθή ηνπο κε 

απηφ ην θνκκάηη ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, φπσο έρεη δεη λα ζπκβαίλεη πνιιέο θνξέο. 

Δπίζεο, ζεσξεί φηη πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ηνλ γξακκαηηζκφ ζηα ζέξβηθα γηαηί 

κειινληηθά πηζαλφλ απηή ε γιψζζα λα ηνπο ρξεηαζηεί.  

«Μπνξώ λα ζαο πσ όηη ζα… ζα ηνπο κάζσ λα γξάθνπλ. Γηαηί αύξην κεζαύξην πηζηεύσ όηη ζα 

ηνπο ρξεηαζηεί. Καη κία γιώζζα δελ είλαη κόλν λα κηιάο, γηαηί όζν εκείο κέλνπκε ζηελ μέλε ζηελ 

μέλε.. γηα κέλα μέλε ρώξα, γηα ηα παηδηά είλαη ρώξα πνπ γελλήζεθαλ, είλαη δηθηά ηνπο ρώξα. Δ, 

δελ είλαη εύθνιν ζαο ιέσ θαη πάιη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε γιώζζα πνπ μέξνπλ. Μπνξνύλ αύξην κε 

ηε ρξήζε θαη ην ζρνιείν πνπ έρνπλ ήδε ην ειιεληθό λα μεράζνπλ θάπνηα πξάγκαηα, γηαηί γίλεηαη 

ζε πνιιέο νηθνγέλεηεο ην έρσ δεη. Δίλαη πνιιέο νηθνγέλεηεο πνπ είλαη έηζη θαη ηα παηδηά δελ 

μέξνπλ θαλ ηε γιώζζα ή μέξαλε θάηη ζαλ κηθξά θαη ζαλ κεγάια ηα έρνπλε μεράζεη θαη είλαη.. 

πηζηεύσ λα... λα πεηο... λα κπνξείο λα πεηο όηη μέξεηο κία γιώζζα είλαη… απαξαίηεην λα μέξεηο 

θαη λα γξάθεηο θαη λα δηαβάζεηο όρη κόλν γηα λα μέξεηο ηηο ιεμνύιεο λα ηηο ιεο».  

Μάιηζηα, ζηε ζπδήηεζε πνπ είρε ε εξεπλήηξηα κε ηελ Ηξέλα, ε ηειεπηαία δήισζε πσο 

ελδερνκέλσο ηα παηδηά ηεο απνθαζίζνπλ λα ζπνπδάζνπλ ζην κέιινλ ζηε ρψξαο 

θαηαγσγήο ηεο γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο. ε κία ηέηνηα πεξίπησζε, ινηπφλ, ζα 

πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηελ νηθνγελεηαθή ηεο γιψζζα.  

Μάιηζηα, ζεσξεί φηη, επεηδή δε ππάξρνπλ άιιεο δνκέο ζηηο νπνίεο ηα παηδηά ηεο 

κπνξνχλ λα κάζνπλ ζέξβηθα, εθείλε είλαη ε κφλε πνπ κπνξεί θαη πξέπεη λα αζρνιεζεί 

κε δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηα ζεξβηθά. Κη απηφ, δηφηη, φπσο 

έρεη εμεγήζεη ζηε Νηαληέια, μέξεη θαιά ηε ζεξβηθή γιψζζα θαη γλσξίδεη πψο λα 

κπήζεη ζσζηά ην παηδί ηεο ζε ηέηνηεο πξαθηηθέο. Απφ ηελ άιιε, αλαγλσξίδεη φηη δε 

κπνξεί λα ηε βνεζήζεη ην ίδην ζηα ειιεληθά, αιιά είλαη ήζπρε φηη απηφ ζα ην θάλεη 

ην ζρνιείν. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη:  
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«[…] εγώ μεθίλεζα λα ηεο εμεγήζσ όηη γηα κέλα είλαη πην εύθνια... πην εύθνια λα δηαβάζσ. ε 

απηά ηα γξάκκαηα πνπ ζα ηεο δείμσ θαη ν ηξόπνο πνπ ζα ηεο καζαίλσ δε ζα είλαη ιάζνο, ζα 

είλαη ζσζηόο, γηαηί εγώ μέξσ ηνπο θαλόλεο θαη δελ θάλσ ιάζε. ηα ειιεληθά, δπζηπρώο, ζα ηα 

κάζεη ζην ζρνιείν. Γελ ρξεηάδεηαη λα ηεο καζαίλσ εγώ ηδηαίηεξα. Απηά όκσο έρεη επθαηξία κόλν 

από κέλα λα ηα κάζεη. Γελ ππάξρεη ζέξβηθν ζρνιείν όπσο θάπνηα άιια μέλα ζρνιεία θαη.. θαη λα 

ππάξρεη δε ζα ηεο δώζεη θαλείο έλα ραξηί όηη ‘’λαη, μέξεηο λα δηαβάζεηο… μέξεηο… είζαη ζην 

ζηάδην απηό’’. Γελ… δελ είλαη κία γιώζζα πνπ θπθινθνξεί έηζη θαη… κόλν αλ είλαη εθεί (ελλ. 

ζηε εξβία) κπνξεί λα ηε κάζεη αιιά, δελ είλαη εθεί, είλαη εδώ, νπόηε κόλν από κέλα κπνξεί λα 

πάξεη απηό, λα δηαβάζεη ιίγν». 

Θέηεη, δειαδή, ην δήηεκα ηνπ θαηά πφζν ε ίδηα ζα κπνξέζεη λα απνηειέζεη έλα 

ζσζηφ γισζζηθφ πξφηππν. 

Δπίζεο, ζπλερίδεη ηελ άπνςή ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή 

γιψζζα ιέγνληαο: «…πηζηεύσ όηαλ ιίγν κεγαιώζεη, κόιηο κάζεη θαιά ηα ειιεληθά ζην 

ζρνιείν, ηα (ζα) μεθηλήζεη ηα αγγιηθά κεηά, θη έηζη ζα κπνξνύκε λα πξνρσξήζνπκε 

ιίγν…  ηα (ζα) είλαη μεθάζαξε, απηά είλαη ειιεληθά, απηά είλαη ζέξβηθα».  

ην παξαπάλσ απφζπαζκα παξαηεξείηαη φηη ε Ηξέλα αλαθέξεη ηελ επαθή κε ηελ 

αγγιηθή γιψζζα σο έλα επηπιένλ ζηάδην πνπ δξα επηβνεζεηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ηεο θφξεο ηεο ζηα ζεξβηθά. Απηφ πηζαλψο λα ζπκβαίλεη, θαζψο ε 

ηππνγξαθηθή εθδνρή ηνπ ζεξβηθνχ αιθάβεηνπ παξνπζηάδεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε 

εθείλε ηνπ αγγιηθνχ. Πξάγκαηη, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε γισζζηθή απφζηαζε δχν 

γξαπηψλ ζπζηεκάησλ επεξεάδεη ηνλ ξπζκφ ηεο κάζεζεο (Butler & Hakuta, 2006). 

Δπνκέλσο, ίζσο ε Ηξέλα ζεσξεί φηη ιφγσ απηνχ ε θφξε ηεο ζα αλαπηχμεη επθνιφηεξα 

ηνλ γξακκαηηζκφ ζηα ζεξβηθά ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. 

πλερίδνληαο κε ηηο απφςεηο ηεο ζρεηηθά κε ηνλ δηγξακκαηηζκφ, αλ θαη, φπσο έρνπκε 

δεη, είλαη ζεηηθή ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή, εληνχηνηο 

θαίλεηαη λα πηζηεχεη φηη ν γξακκαηηζκφο ζε δχν γιψζζεο δε κπνξεί λα γίλεη 

παξάιιεια, θαζψο πξνθαιεί ζχγρπζε ζην παηδί. Απηφ θαίλεηαη κέζα απφ ηελ 

πξαθηηθή πνπ αθνινχζεζε ζηνλ κεγάιν ηεο γην, ν νπνίνο θνηηά ζηελ Α‘ Γεκνηηθνχ, 

ζε φ,ηη αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ηνπ ζηα ζεξβηθά. Πην αλαιπηηθά, ζε 

απηφλ, ήδε απφ ην θαινθαίξη, έρεη ζηακαηήζεη λα εθαξκφδεη πξαθηηθέο αλάπηπμεο 

ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε ζεξβηθή γιψζζα, θαζψο, φπσο ιέεη, ζέιεη λα απνθχγεη λα ηνλ 

κπεξδέςεη. Αλαιπηηθφηεξα, ζεκεηψλεη:  
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«…δε ζέισ λα ηνλ κπεξδεύσ ηώξα πνπ είλαη… (ελλ. είλαη ζην Γεκνηηθφ), ζ’ απηόλ δελ ην 

δείρλσ. Σνπ έδεηρλα πέξζη ην θαινθαίξη όηαλ καο πξσηνήξζαλε απηά ηα βηβιία, όηαλ πήγακε ηα 

πξνεγνύκελα ρξόληα (ελλ. φηαλ πήγαλ ζηε εξβία), όηαλ απηόο ήηαλε ζην πξνλήπην θαη ζην 

λήπην, ηώξα όκσο δελ ηνλ πεηξάδσ θαλ […] Να ηνλ απαζρνιήζσ, γηαηί ηώξα καζαίλεη ειιεληθά. 

[…] Γηαβάδεη ειιεληθά, είλαη ζε βάζε απηά, δελ ζέισ λα ηνλ κπεξδεύσ».  

Με βάζε φια ηα παξαπάλσ, είλαη μεθάζαξν πσο ε Ηξέλα ζεσξεί φηη κέρξη θαη ην 

λεπηαγσγείν θαιφ είλαη λα κπείηαη ην δίγισζζν παηδί ηεο ζε πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ 

ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηεο. Με άιια ιφγηα, είλαη ζεηηθή ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηελ νηθνγελεηαθή ηεο γιψζζα, ηελ νπνία κάιηζηα πξνσζεί 

ζπζηεκαηηθά θαη ζηνρεπκέλα κε πνηθίινπο ηξφπνπο κέρξη ηελ είζνδν ηνπ παηδηνχ ζην 

Γεκνηηθφ. Απφ ηελ έλαξμε, φκσο, ηεο θνίηεζεο ηνπ παηδηνχ ηεο ζην ειιεληθφ 

Γεκνηηθφ ζρνιείν, φπνπ γίλεηαη ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ, ζεσξεί φηη ηέηνηεο πξαθηηθέο ζα απνηειέζνπλ ηξνρνπέδε ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ηεο θπξίαξρεο γιψζζαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαιφ είλαη 

λα ζηακαηήζνπλ πξνζσξηλά, έσο φηνπ ην παηδί κεγαιψζεη, πάξεη θάπνηεο βάζεηο 

φζνλ αθνξά ηνλ γξακκαηηζκνχ ζηελ θπξίαξρε γιψζζα θαη έξζεη πηζαλψο ζε επαθή 

θαη κε έλα άιιν γξαπηφ ζχζηεκα πνπ κνηάδεη κε ην ζεξβηθφ. Σφηε, ζα κπνξεί λα 

εκπιαθεί θαη πάιη κε ηελ γξακκαηηζκφ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα θαη λα ηνλ αλαπηχμεη 

απνηειεζκαηηθά κέζα απφ δηάθνξεο πξαθηηθέο. πλεπψο, είλαη δηζηαθηηθή ζρεηηθά κε 

ηελ παξάιιειε έθζεζε ηνπ παηδηνχ ζε πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ ζε δχν γιψζζεο. 

ε γεληθέο γξακκέο, ζπκπεξαίλεηαη πσο ε Ηξέλα έρεη πνιχ ζπγθεθξηκέλεο απφςεηο 

ζρεηηθά κε ηε γισζζηθή θαηάθηεζε θαη ηνλ γξακκαηηζκφ. Σν γεγνλφο φηη μέξεη γηα 

πνηνλ ιφγν θάλεη θαζεηί, θαίλεηαη θαη κέζα απφ ην φηη αλαθέξεηαη κφλε ηεο ζηε 

γλψζε ηεο Νηαληέια γχξσ απφ ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

γισζζηθψλ θσδίθσλ. Με άιια ιφγηα, ζεσξεί φηη ηέηνηεο ελδείμεηο χπαξμεο 

κεηαγισζζηθψλ δεμηνηήησλ απνηειεί επαθφινπζν ησλ δηγισζζηθψλ πξαθηηθψλ πνπ 

εθαξκφδεη (Kenner, 2004) θαη δελ εθπιήζζεηαη γηα ηελ εδξαίσζε ηεο γλψζεο απηήο.  

 

7.2.2. πλεξγαζία κε ην λεπηαγσγείν 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπλεξγαζία πνπ έρεη κε ην λεπηαγσγείν ηεο Νηαληέιαο, ε Ηξέλα 

αλαθέξεη πσο είλαη θαιή θαη φηη ζπλαληηέηαη θάζε κέξα κε ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο 

θφξεο ηεο. Καζεκεξηλά, επίζεο, επηδηψθεη λα ηε ξσηήζεη πψο ηα πεγαίλεη ε Νηαληέια. 
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Δπίζεο, θάζε κέξα ξσηάεη ηελ Νηαληέια ζρεηηθά κε ην πψο ηα πέξαζε ζην ζρνιείν 

θαη ηη έθαλε, ελψ ζηηο ζρνιηθέο γηνξηέο πεγαίλεη πάληα.  

ε γεληθέο γξακκέο, ε Ηξέλα δειψλεη φηη είλαη επραξηζηεκέλε κε ην λεπηαγσγείν ηεο 

θφξεο ηεο. Βέβαηα, ζηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη πξνβιεκαηηζκέλε ζρεηηθά κε θάπνηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηηο εξγαζίεο πνπ 

δίλνληαη ζηα παηδηά θαη ηελ εκπινθή πνπ ζα έρεη ε ίδηα ζηελ δηεθπεξαίσζή ηνπο. 

Έηζη, βιέπνπκε φηη κεηαθέξεη ηηο δηθέο ηεο εκπεηξίεο θαη πξνζδνθίεο γηα ην πψο 

πξέπεη λα δνκείηαη ε κφξθσζε ηνπ παηδηνχ ηεο (Fan & Chen, 2001), γεγνλφο πνπ 

είρακε παξαηεξήζεη θαη φηαλ κηινχζε γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, ψζηε λα αλαπηχζζεηαη απνηειεζκαηηθά ν γξακκαηηζκφο. 

ην ζεκείν απηφ, βέβαηα, νη πξνζσπηθέο ηεο απφςεηο αθνξνχλ ην θνκκάηη ηεο 

γνλετθήο εκπινθήο. 

Δπίζεο, εθηφο απφ ηελ έθθξαζε ησλ πξνζσπηθψλ ηεο πξνζδνθηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

ηξφπνπο γνλετθήο εκπινθήο πνπ ζα ήζειε λα έρεη, ππνζηεξίδεη φηη κπνξεί λα 

ζπκκεηάζρεη επηβνεζεηηθά ζηελ εθπαίδεπζε ηεο θφξεο ηεο κε ην λα δηαβάδνπλ καδί 

βηβιία πνπ θέξλεη απφ ην λεπηαγσγείν θάζε Παξαζθεπή ε Νηαληέια
23

. Με άιια 

ιφγηα, ζεσξεί πσο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εθπαίδεπζε ηεο Νηαληέιαο, εθηφο ησλ 

άιισλ, θαη κε ην λα εθαξκφδεη ηηο ζρνιηθέο πξαθηηθέο πνπ ήδε εθαξκφδνληαη. 

 

 

7.3. Σαηηάλα 

Ζ Σαηηάλα είλαη έλα δίγισζζν θνξίηζη, ηνπ νπνίνη νη γνλείο θαηάγνληαη απφ ηε 

Ρσζία, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην 

γισζζηθφ πξνθίι ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ έγηλε κέζα απφ 

ζπλέληεπμε κε ηνλ παηέξα ηνπ, ηνλ Ηβάλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ε νπνία 

δηήξθεζε πεξίπνπ 35 ιεπηά, ν παηέξαο ηεο Σαηηάλαο έδεηρλε ηδηαίηεξα άλεηνο θαη 

νκηιεηηθφο. Σν ίδην ήηαλ θαη ε Σαηηάλα, ε νπνία κε πνιιή δηάζεζε θαη πξνζπκία 

ελεπιάθε ζε δηαδηθαζίεο γξαθήο ιέμεσλ ζηελ νηθνγελεηαθή ηεο γιψζζα θαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο γξακκαηηζκνχ ελψπηνλ ηεο εξεπλήηξηαο.  

                                                            
23 Κάζε Παξαζθεπή θάζε λήπην παίξλεη ζην ζπίηη ηνπ έλα βηβιίν απφ ηε δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε ηνπ 

ζρνιείνπ θαη θάλεη θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ππνδείμεη νη λεπηαγσγνί. 
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7.3.1. Γισζζηθή πνιηηηθή νηθνγέλεηαο 

7.3.1.1. Γιωζζηθέο πξαθηηθέο 

Αλαθεξφκελνη ζηηο γισζζηθέο πξαθηηθέο ηεο νηθνγέλεηαο, αξρηθά ζα παξνπζηαζηεί ε 

γισζζηθή επάξθεηα ησλ κειψλ ηεο. ρεηηθά κε ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο ηνπ Ηβάλ, 

ν ίδηνο ηζρπξίδεηαη φηη θαηαιαβαίλεη, κηιάεη, δηαβάδεη θαη γξάθεη πνιχ θαιά ξσζηθά, 

νπθξαληθά θαη αγγιηθά. ηα ειιεληθά νη πξνζιεπηηθέο δεμηφηεηέο ηνπ είλαη πην 

αλεπηπγκέλεο απφ ηηο εθθξαζηηθέο. πγθεθξηκέλα, θαηαιαβαίλεη θαη δηαβάδεη άλεηα, 

αιιά κηιάεη θαη γξάθεη ιηγφηεξν θαιά. Δπίζεο, θαηαιαβαίλεη πνισληθά, ηζέρηθα θαη 

ιίγα γεξκαληθά. Ζ κεηέξα ηεο Σαηηάλαο σο θπζηθή νκηιήηξηα ηεο Ρσζηθήο, 

θαηαιαβαίλεη, κηιάεη, γξάθεη θαη δηαβάδεη πνιχ θαιά ξσζηθά. Δπίζεο, θαηαιαβαίλεη 

ιίγα ειιεληθά. 

Ζ Σαηηάλα, απφ ηελ άιιε, ζχκθσλα κε ηνλ παηέξα ηεο, ζηα ξσζηθά θαηαιαβαίλεη θαη 

κηιάεη πνιχ θαιά, γξάθεη πνιιέο ιέμεηο θαη δηαβάδεη πνιχ θαιά νιφθιεξα θείκελα. 

πγθεθξηκέλα, αλ θαη είλαη αθφκα ζε λεπηαθή ειηθία, ε Σαηηάλα έρεη θαηαθηήζεη ηνλ 

κεραληζκφ ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο ζηα ξσζηθά ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. 

ρεηηθά κε ηε γξαθή, ε ίδηα κπνξεί λα γξάςεη αξθεηέο θαη δχζθνιεο ιέμεηο ζηα 

ξσζηθά. 

Όζνλ αθνξά ηελ αλάγλσζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ν Ηβάλ αλέθεξε πσο 

δηαβάδεη εμαηξεηηθά γξήγνξα. Μάιηζηα, ηελ έρεη ρξνλνκεηξήζεη θαη κπνξεί λα 

δηαβάζεη 60 πεξίπνπ ξσζηθέο ιέμεηο αλά ιεπηφ. Γειαδή, φπσο εμεγεί ν Ηβάλ, αθφκα 

θαη ζηελ ηειεφξαζε, φηαλ ζε εθπνκπέο βιέπεη ξσζηθνχο ππφηηηινπο πξνιαβαίλεη 

ζπλήζσο λα ηνπο δηαβάζεη. πλεπψο είλαη απηφλνκνο αλαγλψζηεο θαη δελ δηαβάδεη 

κεηά απφ θαζνδήγεζε ησλ γνληψλ ηεο. Απηφ θάλεθε θαη θαηά ηε ζπλάληεζε ηεο 

εξεπλήηξηαο κε ηνλ Ηβάλ, φπνπ ην δίγισζζν λήπην δηάβαζε θείκελα απφ δχν ξσζηθά 

βηβιία δηαθνξεηηθήο δπζθνιίαο πνπ είραλ θέξεη απφ ην ζπίηη (βι εηθφλεο 18, 19, 20 

θαη 21). Μάιηζηα, ην έλα απεπζπλφηαλ ζε παηδηά άλσ ησλ 12 εηψλ (βι. εηθφλεο 18 θαη 

19). 



135 
 

   

(Δηθφλεο 18 θαη 19. Δμψθπιιν θαη εζσηεξηθφ βηβιίνπ πνπ δηάβαζε ε Σαηηάλα ζηα 

ξσζηθά) 

   

(Δηθφλεο 20 θαη 21. Δμψθπιιν θαη εζσηεξηθφ βηβιίνπ πνπ δηάβαζε ε Σαηηάλα ζηα 

ξσζηθά) 

 

Ζ εμειηθηηθή πνξεία πνπ αθνινχζεζε ε Σαηηάλα γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γξαθήο θαη 

ηεο αλάγλσζεο ήηαλ ε εμήο: ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ ρξφλσλ μεθίλεζε λα αλαγλσξίδεη 

ηα γξάκκαηα, ζην ηέινο ηνπ ηξίηνπ ρξφλνπ άξρηζε λα δηαβάδεη ιέμεηο ζε επίπεδν 

ζπιιαβψλ θαη κεηά ηα ηέζζεξα ρξφληα ηεο, πξνο ηελ αξρή ησλ πέληε εηψλ μεθίλεζε 

λα γξάθεη. 

Δπίζεο, ν Ηβάλ είπε φηη ε θφξε ηνπ κπνξεί λα δηαθξίλεη πνηα γξάκκαηα κνηάδνπλ θαη 

πνηα είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα ειιεληθά, φπσο ζα δνχκε ζε ζρεηηθφ απφζπαζκα 

παξαθάησ. Παξάιιεια, ππνζηήξημε φηη ζηα ειιεληθά θαηαιαβαίλεη θαη κηιάεη πνιχ 
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θαιά
24

. Σέινο, ν παηέξαο ηεο Σαηηάλαο είπε φηη ην θνξίηζη μέξεη λα γξάθεη ην φλνκά 

ηνπ ζηα ειιεληθά θαη είλαη ζε ζέζε λα δηαβάδεη καθξνζθειή θείκελα, απιψο ζε πην 

αξγή ηαρχηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηα ξσζηθά
25

. 

Σέινο, ν Ηβάλ ππνζηεξίδεη φηη ε Σαηηάλα κπνξεί λα μερσξίζεη πνην θείκελν είλαη 

γξακκέλν ζηα ειιεληθά, πνην ζηα ξσζηθά θαη πνην ζε ιαηηληθφ αιθάβεην. Βέβαηα, δε 

κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ ιαηηληθνχ αιθάβεηνπ, απιψο βιέπνληάο 

ην ζε θείκελα, ππνζέηεη φηη ηα θείκελα απηά είλαη γξακκέλα ζηα αγγιηθά. 

πγθεθξηκέλα, ν Ηβάλ αλαθέξεη: «Απιά απηή ακέζσο αλαγλσξίδεη θείκελα ζηα 

ειιεληθά, θείκελα ζηα ξώζηθα θαη θείκελα ζηα αγγιηθά. […] Δπεηδή αθόκα δελ 

δηαβάδεη αγγιηθά, δειαδή ηα ιαηηληθά αθόκα δελ αλαγλσξίδεη θαη ιέεη: ‘Ω, απηό δελ 

θαηαιαβαίλσ’». 

Πεξλψληαο ζην θνκκάηη ηεο γισζζηθήο ρξήζεο κέζα ζην ζπίηη, ε γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ηα ξσζηθά. Σφζν νη γνλείο 

κεηαμχ ηνπο, φζν θαη ε Σαηηάλα κε ηνπο δχν γνλείο ηεο κηινχλ πάληα κφλν ξσζηθά 

ζην ζπίηη. Δπίζεο, δελ πξνβαίλνπλ ζε ελαιιαγή θσδίθσλ, θάηη πνπ είλαη θπζηθφ 

επαθφινπζν ηνπ φηη δε ρξεζηκνπνηνχλ θαζφινπ ηα ειιεληθά ζην ζπίηη. Μάιηζηα, 

κέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ παηέξα θαίλεηαη φηη δελ ππήξμε πνηέ νπζηαζηηθφ δίιεκκα 

ζρεηηθά κε ην πνηα γιψζζα ζα ρξεζηκνπνηνχλ ζην ζπίηη, αθνχ θαη νη δχν γνλείο είλαη 

θπζηθνί νκηιεηέο ηεο Ρσζηθήο.  

Δπίζεο, ζεκαληηθφ θξίλεηαη λα επηζεκαλζεί φηη απηή ε γισζζηθή πξαθηηθή ήηαλ 

πάληνηε ζηαζεξή, δειαδή δε κεηαβιήζεθε νχηε φηαλ ε Σαηηάλα πήγε ζην ειιεληθφ 

λεπηαγσγείν θαη αληηκεηψπηζε θάπνηεο δπζθνιίεο κε ηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

                                                            
24 Αλαθνξηθά κε ηελ άπνςε πνπ εθθξάδεη ν παηέξαο σο πξνο ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο ηεο Σαηηάλαο 

ζηα ειιεληθά ππάξρνπλ εξσηεκαηηθά, θαζψο, φπσο  δηαπίζησζε ε εξεπλήηξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο ηεο κε ην θνξίηζη, ε πξνθνξηθή επάξθεηά ηνπ ζηα ειιεληθά βξίζθεηαη ζε επίπεδν 

ζπλνκηιηαθήο επρέξεηαο. Με άιια ιφγηα, ην ιεμηιφγηφ ηεο Σαηηάλαο ζηα ειιεληθά είλαη πεξηνξηζκέλν 

θαη θηλείηαη ζηα επίπεδα ηνπ θαζεκεξηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηελ εθπιήξσζε επηθνηλσληαθψλ ζθνπψλ. 
25 Ο θ. Ηβάλ φηαλ θάλεη ιφγν γηα ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα δηαβάδεη ειιεληθά θείκελα κάιινλ αλαθέξεηαη 

απιψο ζηε δεμηφηεηα απνθσδηθνπνίεζεο ησλ θεηκέλσλ απηψλ θαη φρη ζηελ παξάιιειε θαηαλφεζή 

ηνπο, κηαο θαη ην ιεμηιφγην ηεο κηθξήο ζηα ειιεληθά βξίζθεηαη ζε επίπεδν ζπλνκηιηαθήο επρέξεηαο, 

φπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα ηελ πηνζέηεζε κηαο 

παξαδνζηαθήο αληίιεςεο γηα ηνλ γξακκαηηζκφ, θαηά ηελ νπνία ν ηειεπηαίνο ηαπηίδεηαη κφλν κε 

ηερληθέο δεμηφηεηεο απνθσδηθνπνίεζεο (Baker, 2001, Baker 2011, Edwards, 2009). 
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7.3.1.2. Γιωζζηθή δηαρείξηζε 

Σα ξσζηθά, ηφζν ζε πξνθνξηθφ, φζν θαη ζε γξαπηφ επίπεδν, εληζρχνληαη κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην πνπ δεη ε Σαηηάλα. Αξρίδνληαο κε ηελ 

ελίζρπζε ζε πξνθνξηθφ επίπεδν, ζα παξνπζηαζηνχλ νη πεγέο ησλ γισζζηθψλ 

εξεζηζκάησλ πνπ δέρεηαη ε Σαηηάλα, πέξα απφ απηή ηελ νηθνγέλεηαο.  

Αλαιπηηθφηεξα, ε Σαηηάλα επηζθέπηεηαη θάζε ρξφλν ηε Ρσζία κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο 

θαη κέλνπλ εθεί θάπνηνπο κήλεο. Δθεί, κηινχλ πάληα ξσζηθά. Όηαλ βξίζθεηαη ζηελ 

Διιάδα, επίζεο, κηιάεη ξσζηθά κέζσ δηαδηθηχνπ δχν κε ηξεηο θνξέο ηνλ κήλα κε 

ζπγγελείο θαη θίινπο ησλ γνληψλ ηεο πνπ κέλνπλ ζηε Ρσζία.  

Δθηφο απ‘ απηνχο, φκσο, ε Σαηηάλα δέρεηαη γισζζηθά εξεζίζκαηα ζηα ξσζηθά απφ ηε 

γηαγηά θαη ηνλ παππνχ ηεο, νη νπνίνη δηακέλνπλ κφληκα ζηελ Διιάδα, απφ θίινπο πνπ 

ηνπο επηζθέπηνληαη ηα θαινθαίξηα, απφ ξσζηθέο εθπνκπέο ζηελ ηειεφξαζε θαη απφ 

ξσζηθή κνπζηθή πνπ αθνχλε ζην ζπίηη. Απφ ην δηαδίθηπν ηα εξεζίζκαηά ηεο είλαη 

ιηγνζηά, θαζψο ν παηέξαο ηεο δελ ηελ αθήλεη αθφκα λα έξρεηαη ζε επαθή κε θηλεηά ή 

ηάκπιεη. 

Γεληθφηεξα, απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη φηη ηα γισζζηθά εξεζίζκαηα ζηα 

ξσζηθά πνπ δέρεηαη ε Σαηηάλα είλαη άθζνλα. Μάιηζηα, ηα εξεζίζκαηα απηά 

εθηείλνληαη θαη πέξα απφ ηελ επηθνηλσλία κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζην ζπίηη ηεο δηακνξθψλνληαη ζηνρεπκέλα ηέηνηεο ζπλζήθεο απφ ηνπο 

γνλείο ηεο (π.ρ. χπαξμε θαισδηαθήο ηειεφξαζεο, φπνπ πξνβάιινληαη ξσζηθά 

πξνγξάκκαηα), ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη θαη κ‘ απηφλ ηνλ ηξφπν ε γισζζηθή πνιηηηθή 

πνπ αθνινπζείηαη. Ζ χπαξμε ελφο δνκεκέλνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, ζην 

νπνίν αθνινπζνχληαη ζπγθεθξηκέλεο γξακκέο απφ ηνπο γνλείο θαίλεηαη λα 

ραξαθηεξίδεη φρη κφλν ην θνκκάηη ηεο γιψζζαο αιιά θαη γεληθφηεξα ηελ αλαηξνθή 

ηεο Σαηηάλαο. Απηφ δηαθξίλεηαη απφ ην φηη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο κέζα 

ζην ζπίηη ηεο, νη νπνίνη ηεξνχληαη (π.ρ. πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ηεο Σαηηάλαο ζε 

ειεθηξνληθά κέζα θαη απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο θηλεηψλ θαη ηάκπιεη). Έηζη ινηπφλ 

ζπκπεξαίλεηαη φηη γεληθφηεξα ε θχζε ηεο αλαηξνθήο ηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε 

δφκεζε ελφο ζηαζεξνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαη κε 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, νη νπνίεο δελ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηπραία, αιιά ζηνρεχνπλ 

θάπνπ. πλεπψο, ε ράξαμε κίαο ζπγθεθξηκέλεο νηθνγελεηαθήο γισζζηθήο πνιηηηθήο 

αθνινπζεί ηε ινγηθή απηή θαη γη‘ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν δηαζθαιίδεη ηελ 
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απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο σο πξνο ηνλ ζθνπφ πνπ εμππεξεηεί (King, Fogle & Logan-

Terry, 2008, Li, 1999, Verhoeven & Aarts, 1998). 

Δζηηάδνληαο ζηνπο ηξφπνπο ελίζρπζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο, 

ζχκθσλα κε ηνλ Ηβάλ βιέπεη γξακκέλα ηα ξσζηθά ζε θαζεκεξηλή βάζε κέζα απφ 

ξσζηθά βηβιία πνπ έρνπλ ζην ζπίηη, αιιά θαη κέζα απφ ηελ ηειεφξαζε.  

Ζ δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ ηεο Σαηηάλαο, φπσο 

εμήγεζε ν παηέξαο ηεο, μεθίλεζε απφ πνιχ λσξίο, φηαλ εθείλνο άξρηζε λα ηεο δείρλεη 

κηθξά θείκελα απφ ηακπέιεο θαη αθίζεο ζε πιαηζησκέλα πεξηβάιινληα. Απηφ γηλφηαλ 

ζπζηεκαηηθά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο θφξεο ηνπ κέζα ζε απζεληηθά πιαίζηα δξάζεο 

(π.ρ. πεξίπαηνη ζηνλ δξφκν) θαη ππφ επράξηζηεο ζπλζήθεο ρσξίο πίεζε. Απηέο νη 

ζπλζήθεο, αθφκα, ηελ έθαλαλ λα ζέιεη λα ζπκκεηέρεη θαη λα εκπιέθεηαη ελεξγά. 

Δπίζεο, απηή ε πξαθηηθή εθαξκνδφηαλ θαη ζηα ειιεληθά θαη ζηα ξσζηθά, φηαλ είρε 

ηελ επθαηξία (π.ρ. ζε ηαμίδηα ζηε Ρσζία). πλεπψο, θαίλεηαη πσο κέιεκά ηνπ ήηαλ λα 

έξζεη ε θφξε ηνπ ζε επαθή κε ηνλ γξαπηφ ιφγν γεληθά κε θπζηθφ ηξφπν, θάζε θνξά 

πνπ ην πεξηβάιινλ έδηλε απηή ηε δπλαηφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθά, πεξηγξάθνληαο ηε 

δηαδηθαζία απηή αλαθέξεη:  

«Σελ έδεημα πξώηα πξώηα ηα γξάκκαηα ειιεληθά πνπ βιέπεηο ζηνπο ηνίρνπο, απηή ε 

ηνηρνθόιιεζε, μέξεηο. […] Πνπ ιέηε ‘πσιείηαη’ ή ‘ελνηθηάδεηαη’ ή βιέπεηο πηα θάπνηα ηακπέια 

πνπ γξάθεη μελνδνρείν ‘Ραδάκαληηο’, μελνδνρείν ‘Κξήλε’ ή θάηη άιιν, ‘Αλζή’ (ελλ. ηε ιέμε 

άλζε πνπ ππάξρεη ζηα αλζνπσιεία), δηαβάδεη. […] Από θεη αξρίζακε. Σν ίδην θαη ζηα ξσζηθά. 

Δξρόκαζηαλ ζηε Ρσζία, δηαβάδεη πάιη απηά ηα θείκελα πνπ βιέπνπκε απ’ έμσ. Από θεη, από θεη 

μεθίλεζε, λαη»26.  

Φαίλεηαη, επνκέλσο, πσο άξρηζε λα αλαπηχζζεη ηνλ αλαδπφκελν γξακκαηηζκφ κέζα 

απφ ζηνρεπκέλεο πξαθηηθέο πνπ εθάξκνδε ν παηέξαο ηεο. 

                                                            
26 Απφ ην απφζπαζκα απηφ θαίλεηαη πσο ν παηέξαο επεδίσθε πνιχ ζπρλά λα θέξεη ηελ Σαηηάλα ζε 

επαθή κε θάζε είδνπο γξαπηφ ιφγν πνπ ε ίδηα έβιεπε θαζεκεξηλά ζην πεξηβάιινλ ηεο (αλεμάξηεηα 

δειαδή αλ θάηη ήηαλ γξακκέλν ζηα ειιεληθά ή ηα ξσζηθά). πλεπψο, επεηδή ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

κεγαιψλεη ε Σαηηάλα είλαη ειιελφγισζζν θαη ε ηα θείκελα (π.ρ. ηακπέιεο, αθίζεο) πνπ βιέπεη 

θαζεκεξηλά φηαλ βγαίλεη απφ ην ζπίηη ηεο είλαη θαηά θχξην ιφγν γξακκέλα ζηα ειιεληθά, 

αλαπφθεπθηα θαίλεηαη λα ήξζε απφ πνιχ λσξίο ζε επαθή κε ηνλ ειιεληθφ γξαπηφ θψδηθά, κεηά απφ 

ζπζηεκαηηθή παξφηξπλζε ηνπ παηέξα ηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πηζαλψο, είλαη ζήκεξα ζε ζέζε λα 

απνθσδηθνπνηεί ειιεληθά θαη ξσζηθά θείκελα, παξ‘ φιν πνπ ζην ζπίηη κηιάλε πάληνηε ξσζηθά θαη ην 

ιεμηιφγηφ ηεο ζηα ειιεληθά είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλν. Δπίζεο, ε δεμηφηεηά ηεο λα απνθσδηθνπνηεί 

ειιεληθά θείκελα κπνξεί λα δηεπθνιχλζεθε απφ ην γεγνλφο φηη ην ειιεληθφ θαη ην ξσζηθφ ζχζηεκα 

γξαθήο κνηάδνπλ αξθεηά κεηαμχ ηνπο, θαζψο, φπσο ππνζηεξίδεηαη, ε γισζζηθή απφζηαζε δχν 

γξαπηψλ ζπζηεκάησλ επεξεάδεη ηνλ ξπζκφ ηεο κάζεζήο ηνπο (Butler & Hakuta, 2006). 
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Δπίζεο, ν Ηβάλ δειψλεη πσο δηάβαδε απφ πνιχ λσξίο ξσζηθά βηβιία ζηελ θφξε ηνπ, 

κία δηαδηθαζία πνπ δε γηλφηαλ ηπραία αιιά είρε επίζεο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. 

Αλαιπηηθφηεξα, κέζα απφ ηελ πξαθηηθή απηή επηδίσμε ζηγά ζηγά λα ηελ εκπιέμεη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο: «Δκείο δηαβάζακε βηβιία, αξρίζακε από 

θαηξό λα δηαβάζνπκε, εάλ κπνξεί λα δηαβάζεη, κπνξεί ζηγά ζηγά θαη λα γξάςεη». 

Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη φηη ελεξγφ ξφιν ζ‘ απηέο είρε πάληα ν παηέξαο ηεο. Απηφ 

θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη πεξηγξάθεθε αλαιπηηθά απ‘ ηνλ Ηβάλ ε εμειηθηηθή 

πνξεία πνπ αθνινχζεζε ε Σαηηάλα πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ.  

ήκεξα πιένλ, φπσο ιέεη ν Ηβάλ, πνιιέο θνξέο ζπλεζίδνπλ λα δηαβάδνπλ απφ θνηλνχ 

έλα βηβιίν, δειαδή δηαβάδεη κία ζειίδα εθείλε θαη κία ν παηέξαο ηεο, ελαιιάμ: 

«Μπνξνύκε λα δηαβάδνπκε καδί. Έλα θείκελν εγώ, έλα θείκελν απηή». 

Γηαθξίλεηαη, ινηπφλ, πσο νη πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ πνπ εθαξκφδνληαη πιένλ ζην 

ζπίηη ζηε Ρσζηθή έρνπλ δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα θαη ζηνρεχνπλ ζηελ απηνλνκία ηεο 

κηθξήο Σαηηάλαο. Αλαιπηηθφηεξα, ε απφ θνηλνχ αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ ή ε επηδίσμε 

γηα κία εληειψο αλεμάξηεηε αλάγλσζε απνδεηθλχνπλ απηφ αθξηβψο. Ο ηχπνο απηφο 

ππνζηήξημεο πνπ θαίλεηαη λα εθαξκφδεη ν Ηβάλ ζπκίδεη έληνλα ην δηδαθηηθφ πιαίζην 

ηεο θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θαζνδήγεζε πνπ πξνζθέξεηαη 

ζην παηδί θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ραιαξψλεη ζηαδηαθά κε ζηφρν ηελ απηφλνκε 

εξγαζία ζε παξφκνηα κε απηά πνπ εμαζθήζεθαλ, αξρηθά, έξγα θαη ζηε ζπλέρεηα ζε 

δηαθνξνπνηεκέλα (Μαηζαγγνχξαο, 2004: 177- 178). 

Δπνκέλσο, αθφκα θαη κεηά ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πξψηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο 

ηεο Σαηηάλαο, ε εκπινθή ηνπ παηέξα ηεο ζε πξαθηηθέο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ 

ζηε Ρσζηθή δελ απνπζηάδνπλ, αιιά αλαδηακνξθψλνληαη ζε λέα δεδνκέλα θαη 

ζηνρεχνπλ αιινχ. Έηζη, ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ηεο Σαηηάλαο 

θαίλεηαη λα έρεη αθνινπζήζεη κία εμειηθηηθή πνξεία, θαηά ηελ νπνία, ν Ηβάλ 

δηαθνξνπνηεί ζπλερψο ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδεη, ψζηε λα ηαηξηάδνπλ κε ην 

επίπεδν γξακκαηηζκνχ πνπ είρε αλαπηχμεη ε Σαηηάλα θάζε θνξά. Ζ ηαθηηθή απηή 

θαλεξψλεη φηη νη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη αληηζηνηρνχλ ζηε δψλε επηθείκελεο 

αλάπηπμεο (θαηά ηνλ Vygotsky) ηεο Σαηηάλαο. Δπίζεο, απηφ δείρλεη φηη νη γνλείο 

γλσξίδνπλ ην επίπεδν εηνηκφηεηαο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη κπνξνχλ λα ην αμηνπνηήζνπλ 

θαηάιιεια θαηά ηηο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ πνπ ζα εθαξκφζνπλ (Wollman-Bonilla, 

2001). 
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Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη θαηά ηε δηαδηθαζία γξαθήο δηάθνξσλ ιέμεσλ πνπ 

θαηαγξάθεηαη παξαθάησ, φπνπ ε εκπινθή ηνπ παηέξα είρε αθξηβψο ηελ ίδηα κνξθή 

θαη ζηφρεπζε. Αξρηθά ηε βνεζνχζε ζπιιαβίδνληάο ηεο ηε ιέμε πνπ ζα έγξαθε 

θάλνληαο παξάιιεια δηάθνξα ζρφιηα θαη ηελ επηβξάβεπε. ην ηέινο είρε 

απνζηαζηνπνηεζεί ζθφπηκα απφ ηε δηαδηθαζία απηή. Κιείλνληαο, ην ζπγθεθξηκέλν 

ππνθεθάιαην, παξαηίζεηαη ε δηαδηθαζία απηή, ε νπνία είρε καγλεηνθσλεζεί. 

(Ζ εξεπλήηξηα ξψηεζε ηε Σαηηάλα ηη μέξεη λα γξάθεη ζηα ξσζηθά θη ν παηέξαο ηεο παξαθίλεζε ηε 

εξεπλήηξηα λα ζθεθηεί εθείλε κία ιέμε θαη λα ηελ πεη ζηελ θφξε ηνπ, ψζηε ε ηειεπηαία λα ηε γξάςεη 

ζηα ξσζηθά). 

Ηβάλ: Πεο κνπ θάπνηα ιέμε ζηα ειιεληθά (απεπζπλφκελνο ζηε εξεπλήηξηα) 

Δξεπλήηξηα: Δ… 

(Σν δίγισζζν θνξίηζη ςηζπξίδεη ζηνλ κπακπά ηεο κία ξσζηθή ιέμε, κάιινλ ζέινληαο λα γξάςεη απηή 

ηε ιέμε. [Δθ ησλ πζηέξσλ θάλεθε φηη ήηαλ ε ιέμε ‗θαινθαίξη‘] Έηζη ν παηέξαο ηεο ιέεη φηη ζα γξάςεη 

ηε ιέμε ‗θαινθαίξη‘) 

Ηβάλ: ‗Καινθαίξη‘. 

(ηε ζπλέρεηα, ν παηέξαο ηεο ηήο ζπιιαβίδεη ηε ιέμε (είλαη δηζχιιαβε) θαη ε κηθξή ηε γξάθεη ζ‘ έλα 

ραξηί. Έπεηηα ν παηέξαο ιέεη ζηε εξεπλήηξηα λα δηαβάζεη ηε ιέμε) 

Ηβάλ: Οξίζηε, δηάβαζέ ην. (απεπζπλφκελνο ζηελ εξεπλήηξηα) 

Δξεπλήηξηα: Λέην, ‗θαινθαίξη‘ 

Ηβάλ: Ναη, ‗θαινθαίξη‘. 

Δξεπλήηξηα: Ωξαία. (Σψξα ε εξεπλήηξηα απεπζχλεηαη ζην θνξίηζη) Μνπ είπε ε δαζθάια ζνπ φηη μέξεηο 

ηηο κέξεο ηεο εβδνκάδαο; 

Σαηηάλα: Ναη.  

Δξεπλήηξηα: Να κνπ γξάςεηο ηε Γεπηέξα, αο πνχκε; 

Σαηηάλα: Δληάμεη. 

(Ο Ηβάλ ηψξα ηεο ιέεη λα γξάςεη ηε Γεπηέξα ζηα ξψζηθα θαη ε κηθξή ζπκθσλεί. Μεηά ηελ ζπιιαβίδεη 

ζηελ θφξε ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ε κηθξή ηε γξάθεη ζην ραξηί. [Πξφθεηηαη γηα πνιπζχιιαβε ιέμε, ε 

νπνία έρεη κεγάιε έθηαζε ‗понедельник‘]. Ο Ηβάλ ηήο θάλεη θάπνην ζρφιην ζηα ξψζηθα θαη κεηά ηελ 

επηβξαβεχεη κε «κπξάβν») 

Δξεπλήηξηα: Ωξαία. Πσ πσ, κεγάιε ιέμε. Ζ Γεπηέξα είλαη απηή;  

Σαηηάλα: Ζ Γεπηέξα. 
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(Ζ εξεπλήηξηα πξνζπαζεί λα ηε δηαβάζεη θαη ηε βνεζνχλ παηέξαο θαη θφξε ψζηε λα ηελ πξνθέξεη 

ζσζηά. Μάιηζηα, ε κηθξή δηνξζψλεη ηελ εξεπλήηξηα ζηελ πξνθνξά θάπνηαο ζπιιαβήο. Έπεηηα ν 

παηέξαο εμεγεί ζηελ εξεπλήηξηα ηε δηαθνξά κεηαμχ ελφο γξάκκαηνο ζηα ειιεληθά θαη ελφο ζηα 

ξψζηθα θαη ζηε ζπλέρεηα ζρνιηάδεη πφζν κνηάδνπλ ηα ειιεληθά κε ηα θπξηιιηθά. ηε ζπλέρεηα ε 

εξεπλήηξηα απεπζχλεηαη ζην θνξίηζη θαη δείρλνληαο ην ραξηί ην ξσηά: 

Δξεπλήηξηα: Απφ εδψ πνηα είλαη δηαθνξεηηθά γξάκκαηα απφ ηα ειιεληθά; Πνηα δελ έρνπκε εκείο εδψ, 

θαη ηα έρεηε κφλν εζείο ζηα ξψζηθα; 

Σαηηάλα: Απηφ. 

Δξεπλήηξηα: Πνην γξάκκα είλαη απηφ; 

Σαηηάλα: [Νηνπ] (πξνθνξά γξάκκαηνο) 

(ε εθείλν ην ζεκείν παξεκβαίλεη ν γνλέαο γηα λα εμεγήζεη φηη ε χπαξμε απηνχ ηνπ γξαθήκαηνο 

δηαθνξνπνηεί ηελ πξνθνξά ηνπ γξάκκαηνο πνπ ην ζπλνδεχεη. Όηαλ ππάξρεη δηαβάδεηαη πην ‗‘βαξηά‘‘ ην 

γξάκκα. Σαπηφρξνλα, ε κηθξή βνεζάεη ηε εξεπλήηξηα λα πξνθέξεη έλα γξάκκα κε θαη ρσξίο ηε 

ζπλνδεία απηνχ ηνπ γξαθήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ε εξεπλήηξηα δεηάεη απφ ηε Σαηηάλα λα γξάςεη ηε 

ιέμε ‗ηξαπέδη ζηα ξσζηθά‘. Απηή ηε θνξά ν παηέξαο δελ ηεο ιέεη ηε ιέμε ζηα ξψζηθα, νχηε ηε 

ζπιιαβίδεη ηελ ψξα πνπ ε κηθξή πξνζπαζεί λα ηε γξάςεη. Σν παηδί ηε γξάθεη εληειψο απηφλνκα. 

Μάιηζηα, απηφ ην ζρνιηάδεη ν παηέξαο ηεο ζηελ εξεπλήηξηα) 

Ηβάλ: Δίδεο, εγψ δελ είπα νχηε κία ιέμε. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ην δείγκα γξαπηνχ ιφγνπ ηεο Σαηηάλαο, ζην νπνίν 

αλαθεξζήθακε παξαπάλσ (βι. εηθφλα 22) 

  

 

 

7.3.1.3. Γιωζζηθέο ηδενινγίεο 

Αλαθνξηθά κε ηηο γισζζηθέο ηδενινγίεο ηνπ Ηβάλ, ν ίδηνο δείρλεη λα είλαη πεπεηζκέλνο 

φηη ε θφξε ηνπ πξέπεη λα κάζεη ηε γιψζζα ηεο ρψξαο θαηαγσγήο εθείλνπ θαη ηεο 

 

(Δηθφλα 22. 

Γείγκα 

γξαπηνχ 

ιφγνπ 

Σαηηάλαο) 
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γπλαίθαο ηνπ θαη γη‘ απηφ ηελ πξνσζεί. Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ν παηέξαο ηεο Σαηηάλαο 

πηζηεχεη φηη ε ξσζηθή γιψζζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί απφ ην παηδί ηνπ, θαζψο απηή 

ζεσξείηαη σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ηαπηφηεηαο εθείλνπ θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ, ην 

νπνίν πξέπεη λα δηαηεξεζεί. Μάιηζηα, γηα εθείλνλ δελ ππάξρεη θάπνηα ελαιιαθηηθή 

επηινγή απφ απηή ηεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ησλ ξσζηθψλ απφ φινπο κέζα ζην ζπίηη. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην πψο ην απνθάζηζε απηφ, απαληάεη κφλν: 

«Δίλαη κεηξηθή γιώζζα. Καη δηθή κνπ κεηξηθή, θαη ηεο γπλαίθαο κνπ».  

Ζ γισζζηθή επηινγή πνπ έρεη επηιερζεί ζην ζπίηη, φκσο, δε θαίλεηαη λα είλαη 

απφξξεηα κφλν ηεο έκθαζεο ζηε δηαηήξεζε ησλ ξσζηθψλ. Πην αλαιπηηθά, ζε 

πξνεγνχκελε ζπδήηεζε πνπ είρε ν Ηβάλ κε ηελ εξεπλήηξηα, ν πξψηνο είρε αλαθέξεη 

πσο αλ κηιάεη ζηελ θφξε ηνπ ειιεληθά ζην ζπίηη ζα ηεο θάλεη θαθφ, γηαηί δελ ηα μέξεη 

θαιά θαη ζπλεπψο δε ζα ηα κεηαδψζεη ζσζηά ζ‘ απηήλ. Αληίζεηα, ηα ξσζηθά ηα μέξεη 

πνιχ θαιά θαη είλαη ζίγνπξνο φηη κε ην λα ρξεζηκνπνηεί απηή ηε γιψζζα ζην ζπίηη ζα 

ηε κάζεη ζσζηά θη ε Σαηηάλα. πλεπψο, γη‘ απηφ πηζαλψο ηνλίδεη ην φηη ε Ρσζηθή 

είλαη ε κεηξηθή θαη απηνχ θαη ηεο γπλαίθαο ηνπ θαη ζπλεπψο ζην ζπίηη κηιάλε κφλν 

ξσζηθά. Με άιια ιφγηα, ινηπφλ, πηζηεχεη φηη κφλν έλαο θπζηθφο νκηιεηήο κπνξεί λα 

είλαη ζσζηφ γισζζηθφ πξφηππν. 

Έλαο αθφκε ιφγνο πνπ πηζαλφλ επηιέγεηαη ε ρξήζε ηεο Ρσζηθήο κέζα ζην ζπίηη είλαη 

ην φηη ηα κειινληηθά ζρέδηα ηεο νηθνγέλεηαο ζρεηηθά κε ηνλ ηφπν δηακνλήο θαίλνληαη 

αβέβαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ θαη ν Ηβάλ δειψλεη πσο πξνο ην παξφλ ζθνπεχνπλ λα 

κείλνπλ ζηελ Διιάδα, ν ιφγνο ηνπ γηα ηα ζρέδηα ηεο νηθνγέλεηαο είλαη αξθεηά 

αθεξεκέλνο θαη αφξηζηνο, θάηη πνπ δείρλεη φηη πηζαλφλ ππάξρνπλ πνιιέο ζθέςεηο θαη 

αλνηρηά ελδερφκελα. Υαξαθηεξηζηηθά, ιέεη: «…ηώξα γηα λα κηιάκε γηα ην κέιινλ είλαη 

πάληα θάηη πνιύ πεξίεξγν, δειαδή επεηδή δε γλσξίδεηο πνηέ ηη κπνξεί λα ζπκβεί. Αιιά 

κέρξη ζηηγκήο λαη, απηό ην ζθνπό». Απηφ ίζσο νθείιεηαη ζην φηη, φπσο εμεγεί ν ίδηνο, 

ελψ φηαλ ήξζε ζηελ Διιάδα ππήξρε κία κεγάιε αθκή ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ηψξα 

φκσο παξαηεξεί κία κεγάιε ζπλερφκελε πηψζε, θάηη πνπ θάλεη ην κέιινλ πνιχ 

αβέβαην. πλεπψο, εθηφο ησλ άιισλ, θαη νηθνλνκηθνί ιφγνη θαίλεηαη λα έρνπλ 

επεξεάζεη ηελ επηινγή ηεο γισζζηθήο ρξήζεο πνπ ζα αθνινπζεήζεη ε νηθνγέλεηα. 

Απηή ε άπνςε πεξί απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ησλ ξσζηθψλ ζην ζπίηη δείρλεη λα έρεη 

κεηαδνζεί θαη ζηελ Σαηηάλα. Απηφ θαίλεηαη απφ ηα ιεγφκελα ηνπ θνξηηζηνχ φηαλ 

ξσηήζεθε ν παηέξαο ηεο γηα ηε γιψζζα πνπ κηιάεη ε Σαηηάλα κε εθείλνλ θαη ηε 
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ζχδπγφ ηνπ ζην ζπίηη. Σφηε, ε Σαηηάλα είπε ζηα ξσζηθά: «Ρσζηθά. Πνηα άιιε γιώζζα 

ζα κπνξνύζα;». 

ηε ζπλέρεηα, ζα πεξάζνπκε ζηηο ηδενινγίεο εθείλεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ 

ελαιιαθηηθή ρξήζε δχν θσδίθσλ. Όπσο έρνπκε αλαθέξεη, ε νηθνγέλεηα ηεο Σαηηάλαο 

δε ρξεζηκνπνηεί ελαιιαθηηθά ηα ειιεληθά θαη ηα ξσζηθά. Ο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη 

απηφ θέξλεη ζηελ επηθάλεηα γισζζηθέο ηδενινγίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ ηξφπν 

πνπ πηζηεχεη ν Ηβάλ φηη κία γιψζζα ζα θαηαθηεζεί ζσζηά. πγθεθξηκέλα, ν παηέξαο 

ηνπ θνξηηζηνχ δήισζε πσο κέζα ζην ζπίηη απνθεχγεη ηελ ελαιιαγή γισζζηθψλ 

θσδίθσλ, θαζψο θάηη ηέηνην δε ζα δηεπθφιπλε ηελ θφξε ηνπ λα θαηαθηήζεη ζσζηά ηελ 

θαζεκία απφ ηηο γιψζζεο: «…δελ ζέισ λα κάζεη ιαλζαζκέλε γιώζζα, μέξεηο, θαη 

πξνθνξηθά, θαη γξακκαηηθά». Δπίζεο, αλαθέξεη: «…δελ ζέισ μέξεηο λα θάλσ ηέηνηα 

κείγκα, δειαδή εδώ ειιεληθά (ελλ. ζην ζρνιείν, φπνπ γίλεηαη ε ζπλέληεπμε), εθεί 

ξώζηθα (ελλ. ζην ζπίηη) θαη έηζη γίλεηαη μέξεηο δύν ζσζηέο γιώζζεο ζην δίγισζζν 

παηδί». Δπνκέλσο, θαίλεηαη πσο ν Ηβάλ ζεσξεί ηε κίμε θσδίθσλ σο ιαλζαζκέλε 

γιώζζα, δειαδή σο θάηη αξλεηηθφ πνπ ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη, ψζηε λα κελ 

κπεξδεπηεί έλα παηδί θαη λα κπνξεί λα κάζεη ζσζηά θαζεκία απφ απηέο. 

Δπίζεο, πηζηεχεη πσο ε θφξε ηνπ ζα κάζεη απνηειεζκαηηθά θαη ζσζηά ηηο δχν 

γιψζζεο ηνπ γισζζηθνχ ηεο ξεπεξηνξίνπ, φηαλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην κηιάεη κφλν 

ειιεληθά θαη ζην νηθνγελεηαθφ κφλν ξσζηθά. Γειαδή, ζεσξεί φηη νη δχν γιψζζεο ζα 

πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ε ρξήζε ηεο θαζεκίαο λα αθνξά 

δηαθνξεηηθφ πιαίζην. Σν πιαίζην, κάιηζηα, ζην νπνίν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 

θαζεκία απφ ηηο γιψζζεο είλαη απηφ ζην νπνίν ππάξρνπλ θπζηθνί νκηιεηέο ηεο 

γιψζζαο απηήο, κέζσ ησλ νπνίσλ ε Σαηηάλα ζα κπνξεί λα κάζεη ηε θάζε γιψζζα 

ζσζηά. Δπνκέλσο, ζε απηφ ην ζεκείν, πέξα απφ ηε γισζζηθή ηδενινγία ηνπ 

δηαρσξηζκνχ ησλ δχν γισζζψλ γηα ηε ζσζηή εθκάζεζή ηνπο, εθθξάδεηαη έκκεζα 

μαλά θαη ε άπνςε πνπ ζρνιηάζακε παξαπάλσ, φηη δειαδή ζσζηφ γισζζηθφ πξφηππν 

απνηειεί κφλν έλαο θπζηθφο νκηιεηήο κηαο γιψζζαο. Κη απηφ, δηφηη ην πιαίζην ζην 

νπνίν πηζηεχεη ν Ηβάλ φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε θάζε γιψζζα είλαη εθείλν ζην 

νπνίν ππάξρνπλ θπζηθνί νκηιεηέο ηεο γιψζζαο απηήο, νη νπνίνη γλσξίδνπλ ζσζηά 

ηνπο γξακκαηηθνχο θαη ζπληαθηηθνχο θαλφλεο θαη δεηήκαηα πξνθνξάο θαη κπνξνχλ 

λα ηε κεηαδψζνπλ ζσζηά ζηα παηδηά. 
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Έλα αθφκα ζεκείν ηνπ ιφγνπ ηνπ πνπ αμίδεη λα ζρνιηαζηεί απνηειεί κία θξάζε πνπ 

είπε αλαθεξφκελνο ζηελ θφξε ηνπ. Μηιψληαο γη‘ απηήλ, ηελ ραξαθηήξηζε σο 

δίγισζζν παηδί θαη πξνζέζεζε ζπκπιεξσκαηηθά ηε θξάζε: «Διάρηζην δίγισζζν, κεηά 

κπνξεί λα είλαη θαη ηξίγισζζν». Απηφ δείρλεη ελδηαθέξνληα πξάγκαηα ζε ζρέζε κε ηηο 

γισζζηθέο ηδενινγίεο ηνπ Ηβάλ. Μέζα απφ ηελ ηειεπηαία πξφηαζε θαίλεηαη φηη ν Ηβάλ 

δελ είλαη ζεηηθφο κφλν ζηε δηακφξθσζε ελφο δηγισζζηθνχ πξνθίι ζην παηδί ηνπ, 

φπσο δηαπηζηψζεθε παξαπάλσ κε ηελ πξνψζεζε ηεο ξσζηθήο γιψζζαο, αιιά ελφο 

πνιπγισζζηθνχ. Έρεη, δειαδή, κία ζεηηθή εηθφλα σο πξνο ηηο γιψζζεο γεληθφηεξα, ε 

νπνία, κάιηζηα, ραξαθηεξίδεη θαη ην δηθφ ηνπ πξνθίι. 

Απηή ε ζεηηθή ζηάζε ηνπ Ηβάλ πξνο ηελ αλάπηπμε πνιιψλ γισζζψλ κπνξεί λα 

απνδνζεί ελ κέξεη ζην γεγνλφο φηη ε επάξθεηα ζε πνιιέο γιψζζεο απνηειεί βαζηθφ 

πξνζφλ γηα ηε δνπιεία ηνπ, θάηη πνπ αληηιακβάλεηαη θαη βηψλεη θαζεκεξηλά. Δπίζεο, 

ν παηέξαο ηεο Σαηηάλαο έρεη κεγαιψζεη κέζα ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην (νβηεηηθή 

Έλσζε), ζην νπνίν ε αλάπηπμε ηεο πνιπγισζζίαο απνηεινχζε πνιχ βαζηθφ θνκκάηη 

ηεο εθπαίδεπζεο ησλ πνιηηψλ. πλεπψο, νη γισζζηθέο ηδενινγίεο ππέξ ηεο 

δηγισζζίαο πνπ θαίλεηαη λα πηνζεηεί ν Ηβάλ πηζαλφλ λα πεγάδνπλ θαη απφ ην φηη απφ 

πνιχ λσξίο ζηε δσή ηνπ έρεη εθηεζεί ζε πνιιέο γιψζζεο θαη έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη 

ηηο σθέιεηεο θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ εμππεξεηνχλ.      

Μέρξη εδψ είδακε ηηο γισζζηθέο ηδενινγίεο ηνπ παηέξα ηεο Σαηηάλαο ζρεηηθά κε ηελ 

αλάπηπμε δχν γισζζψλ ζε πξνθνξηθφ θπξίσο επίπεδν. Δθηφο απ‘ απηφ, φκσο, είλαη 

πνιχ ζεηηθφο θαη ζην λα αλαπηχμεη ε θφξε ηνπ φιεο ηηο δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ ζηε 

κεηνλνηηθή γιψζζα. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα ιφγηα ηνπ, φηαλ ξσηάηαη γηα ην 

ηη πηζηεχεη ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα ελφο 

δίγισζζνπ παηδηνχ. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη: «Καη ηα δύν, θαη ηα δύν (ελλ. λα κάζεη ε 

θφξε ηνπ λα κηιάεη θαη λα γξάθεη ζηα ξσζηθά). Θα είλαη πην πξνρσξεκέλε. Γειαδή, 

όρη κόλν λα δηαβάδεη, αιιά θαη λα εθθξάδεη γξάθνληαο. Απηό έρεη αλάπηπμε θαη ζην 

κπαιό, ζην, απηό, λνκίδσ είλαη πην ζσζηό». Κάηη ηέηνην, φπσο αλαθέξεη, εθηφο ησλ 

άιισλ, βνεζάεη πνιχ ηε λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ.  

Ζ άπνςε απηή, κάιηζηα, κεηνπζηψλεηαη θαη ζε πξάμε κέζα απφ ηε γισζζηθή 

δηαρείξηζε πνπ είδακε φηη αθνινπζεί, κηα θαη απφ πνιχ κηθξή ειηθία έρεη επηδηψμεη λα 

εκπιέμεη ζπζηεκαηηθά ηελ θφξε ηνπ ζε πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ. πλεπψο, είλαη 

εκθαλέο πσο ν Ηβάλ κέζα απφ ηε γισζζηθή ρξήζε ησλ ξσζηθψλ ζην ζπίηη θαη ησλ 
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πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ πνπ εθάξκνζε ήζειε λα αλαπηχμεη ε θφξε ηνπ ηα ξσζηθά 

ηφζν ζε πξνθνξηθφ, φζν θαη ζε γξαπηφ επίπεδν. 

 

7.3.2. πλεξγαζία κε ην λεπηαγσγείν 

Ο Ηβάλ δειψλεη πνιχ επραξηζηεκέλνο απφ ην λεπηαγσγείν πνπ πεγαίλεη ε θφξε ηνπ 

θαη αλαθέξεη φηη αλ θαη δελ ζπλαληηέηαη ζπρλά κε ηε λεπηαγσγφ, κηιάλε ηειεθσληθψο 

ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη θάηη, θαη γεληθά έρνπλ κία πνιχ θαιή ζπλεξγαζία. ηελ 

αξρή πνπ αληηκεηψπηζαλ θάπνηεο δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ηελ πξνζαξκνγή ηεο 

Σαηηάλαο ην δηαρεηξίζηεθαλ ζπλεξγαηηθά. Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη εκπηζηεχεηαη πνιχ ηε 

λεπηαγσγφ ηεο Σαηηάλαο θαη δε ζεσξεί φηη κία θαιή ζπλεξγαζία καδί ηεο ζπλεπάγεηαη 

απαξαίηεηα θαζεκεξηλή επαθή κ‘ απηήλ. Με άιια ιφγηα, αλ θαη δελ επηθνηλσλεί κε 

ηελ εθπαηδεπηηθφ θαζεκεξηλά, ππάξρεη κία νπζηαζηηθή ζρέζε, ε νπνία δνκείηαη ζην 

ελδηαθέξνλ θαη ζηελ εκπηζηνζχλε θη απφ ηηο δχν πιεπξέο. ηηο ζρνιηθέο γηνξηέο 

πεγαίλεη πάληα θαη θάζε κέξα ζπδεηνχλ κε ηελ θφξε ηνπ ην πψο πέξαζε ζην ζρνιείν.  

Δπίζεο, ζε ζρέζε κε ηνλ ηχπν ηεο γνληθήο εκπινθήο ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε ηεο 

Σαηηάλαο, ν παηέξαο ηεο αλαθέξεη πσο δε ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε βνήζεηα, κηα  θαη ηα 

βηβιία πνπ παίξλνπλ γηα ην αββαηνθχξηαθν ζην ζπίηη απφ ην λεπηαγσγείν ηα 

δηαβάδεη κφλε ηεο. Απιψο θάπνηεο θνξέο, φηαλ εθείλε ζέιεη λα ηνλ ξσηήζεη άγλσζηεο 

ιέμεηο θάζεηαη καδί ηεο γηα λα ηεο εμεγήζεη. Δδψ δηαθξίλεηαη πσο ν παηέξαο δηαηεξεί 

κία απνζηαζηνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ηεο Σαηηάλαο θαη ν ξφινο 

ηνπ είλαη πεξηζζφηεξν επηθνπξηθφο. Μία ηέηνηα ηάζε κπνξεί λα εξκελεπηεί κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη, θαζψο ν Ηβάλ επηδηψθεη ηελ 

απηνλφκεζε ηεο Σαηηάλαο, θάηη πνπ είρε παξαηεξεζεί ζηνλ ξφιν ηνπ ζηηο πξαθηηθέο 

γξακκαηηζκνχ πνπ εθάξκνδε. Βέβαηα, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε ζηάζε ηνπ 

απηή κπνξεί λα ζρεηίδεηαη θαη κε ην φηη, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ν ίδηνο ζέηεη ην 

δήηεκα ηνπ ζσζηνχ γισζζηθνχ πξνηχπνπ. Με άιια ιφγηα, πηζαλφλ λα πηζηεχεη φηη 

δελ πξέπεη λα εκπιέθεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο θφξεο ηνπ ζην λα θαηαθηήζεη ηα 

ειιεληθά, θαζψο ν ίδηνο δελ ηα μέξεη ηφζν θαιά, ψζηε λα ηα κεηαθέξεη ζσζηά ζηε 

Σαηηάλα. 
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7.4. Μάξηνο 

Ο Μάξηνο είλαη έλα δίγισζζν λήπην, ηνπ νπνίνπ νη γνλείο θαηάγνληαη απφ ηελ 

Αιβαλία. Πξνο ην παξφλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 1, είλαη ην κφλν παηδί ζηελ 

νηθνγέλεηα. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην γισζζηθφ πξνθίι ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ έγηλε κέζα απφ ζπλέληεπμε κε ηε 

κεηέξα ηνπ, ηε Λίληα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ε νπνία δηήξθεζε πεξίπνπ 

40 ιεπηά, ε κεηέξα ηνπ Μάξηνπ, αλ θαη αξρηθά ήηαλ ακήραλε, ζηε ζπλέρεηα κηινχζε 

αξθεηά άλεηα. Σν ίδην θάλεθε λα είλαη θαη ν Μάξηνο, ν νπνίνο έπεηηα απφ θάπνηα 

ζπζηνιή πνπ είρε αξρηθά, ελεπιάθε ζηε ζπλέρεηα κε πξνζπκία ζε δηαδηθαζίεο γξαθήο 

ιέμεσλ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα.  

 

7.4.1. Γισζζηθή πνιηηηθή νηθνγέλεηαο 

7.4.1.1. Γιωζζηθέο πξαθηηθέο 

Αλαθεξφκελνη ζηηο γισζζηθέο πξαθηηθέο ηεο νηθνγέλεηαο, αξρηθά ζα παξνπζηαζηεί ε 

γισζζηθή επάξθεηα ησλ κειψλ ηεο. Όζνλ αθνξά ηε γισζζνκάζεηα ηνπ παηέξα ηνπ 

Μάξηνπ, απηφο σο θπζηθφο νκηιεηήο ηεο Αιβαληθήο, θαηαιαβαίλεη, κηιάεη, γξάθεη θαη 

δηαβάδεη θαιά αιβαληθά. Δπίζεο, θαηαιαβαίλεη, κηιάεη θαη δηαβάδεη ειιεληθά, ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ, βέβαηα. Ζ Λίληα κηιάεη, θαηαιαβαίλεη θαη δηαβάδεη πνιχ θαιά 

αιβαληθά, ελψ γξάθεη ιηγφηεξν θαιά. ηα ειιεληθά, επίζεο, θαηαιαβαίλεη θαη κηιάεη 

άλεηα, δηαβάδεη κέηξηα, ελψ δελ μέξεη λα γξάθεη.  

ε ζρέζε κε ηα επίπεδα γισζζνκάζεηαο ηνπ Μάξηνπ, ζχκθσλα κε ηε κεηέξα ηνπ, ην 

ζπγθεθξηκέλν λήπην θαηαιαβαίλεη θαη κηιάεη κέηξηα ειιεληθά, μέξεη λα γξάθεη ην 

φλνκά ηνπ αιιά δε κπνξεί λα δηαβάζεη. Αληίζηνηρα, ζηα αιβαληθά θαηαιαβαίλεη θαη 

κηιάεη θαιά, μέξεη λα γξάθεη ηα νλφκαηα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη κπνξεί λα δηαβάζεη 

ην φλνκά ηνπ. 

Δπίζεο ν Μάξηνο κπνξεί λα μερσξίζεη πφηε έλα θείκελν είλαη γξακκέλν ζηα αιβαληθά 

θαη πφηε ζηα ειιεληθά. Δπηπιένλ, κπνξεί λα αλαγλσξίζεη θαη λα νλνκαηίζεη ηα 

γξάκκαηα ηνπ νλφκαηφο ηνπ ζηα αιβαληθά, αιιά φρη εθείλα ησλ ππφινηπσλ ιέμεσλ 

πνπ μέξεη λα γξάθεη ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπ γιψζζα. Αθφκα, είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαδείμεη ηνπο αιβαληθνχο ραξαθηήξεο ηνπ νλφκαηφο ηνπ πνπ κνηάδνπλ κε ηνπο 

ειιεληθνχο θαη εθείλνπο πνπ δηαθέξνπλ απ‘ απηνχο. Απηή ηε δηαδηθαζία, σζηφζν, δε 

κπνξεί λα ηελ θάλεη γηα ηηο ππφινηπεο αιβαληθέο ιέμεηο πνπ γλσξίδεη λα γξάθεη. 
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Πεξλψληαο ζην θνκκάηη ηεο γισζζηθήο ρξήζεο κέζα ζην ζπίηη, ε κεηέξα θαη ν 

παηέξαο ηνπ Μάξηνπ κηινχλ κεηαμχ ηνπο κφλν αιβαληθά. ε φ,ηη αθνξά ηε γιψζζα 

πνπ κηινχλ νη γνλείο απεπζπλφκελνη ζηνλ Μάξην, αξρηθά απηή ήηαλ απνθιεηζηηθά ε 

Αιβαληθή. Απηφ αξρηθά ζπλέβαηλε, θαζψο ε Λίληα δελ ήμεξε λα κηιάεη ειιεληθά, 

νπφηε αλαπφθεπθηα ηα αιβαληθά απνηεινχζαλ ηνλ κφλν γισζζηθφ θψδηθα πνπ 

κπνξνχζαλ λα κηιάλε κέζα ζην ζπίηη.  

Βέβαηα, ε ζπγθεθξηκέλε γισζζηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχληαλ δελ έκεηλε πάληα 

ζηαζεξή κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Δηδηθφηεξα, φηαλ ν Μάξηνο πήγε ζην πξνλήπην, 

έρνληαο ειάρηζηε γλψζε ησλ ειιεληθψλ, δε κπνξνχζε λα επηθνηλσλήζεη θαζφινπ κε 

ηηο δαζθάιεο θαη ηα ππφινηπα παηδηά. Έηζη, ε Λίληα άξρηζε λα ηνπ κηιάεη θαη ζηα 

ειιεληθά, κεηά απφ παξφηξπλζε ηεο λεπηαγσγνχ. 

ήκεξα, έπεηηα απφ κία ρξνληθή πεξίνδν φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη ε Διιεληθή ζην 

ζπίηη ηνπ Μάξηνπ, ε Λίληα ζπλερίδεη θαη πάιη λα επηκέλεη ζηελ επηθνηλσλία ζηελ 

αιβαληθή γιψζζα κέζα ζην ζπίηη, εθαξκφδνληαο κάιηζηα δηάθνξεο κεζφδνπο γηα ην 

πεηχρεη απηφ, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ. Δηδηθφηεξα, ε επηκνλή ηεο κεηέξαο ζην λα 

κηιάεη ν γηνο ηεο αιβαληθά κέζα ζην ζπίηη ηελ νδεγεί ζην λα ηνλ αλαγθάδεη θάπνηεο 

θνξέο λα ηεο κηιάεη αιβαληθά, αθφκε θη φηαλ απηφο δελ ην επηζπκεί. 

Υαξαθηεξηζηηθά, αλαθεξφκελε ζε κία ηέηνηα ζηξαηεγηθή, ε κεηέξα ηνπ Μάξηνπ ιέεη:  

«… λαη, ζέισ αθόκα ην παηδί λα ην κάζσ (ελλ. αιβαληθά), αιιά πνιιέο θνξέο δε ζέιεη, 

αιιά εληάμεη. Δγώ ηνπ κηιάσ, ηνπ έρσ πεη όηη άκα δε ζεο δε ζα κνπ απαληήζεηο, εγώ δε, 

δε ζα ζνπ κηιάσ άκα δε κνπ απαληήζεηο αιβαληθά. Καη κηιάεη κηιάεη βιέπεη όηη δε ζα 

ηνπ απαληήζσ θαη κεηά μεθηλάεη θη απηόο ό,ηη ό,ηη μέξεη, ό,ηη έρεη κάζεη ηα κηιάεη».  

πλνιηθά, ινηπφλ, παξαηεξείηαη κία αζηάζεηα σο πξνο ηηο γισζζηθέο επηινγέο ζηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ Μάξηνπ. Δλψ αξρηθά κηινχζαλ αιβαληθά ζην ζπίηη, ζηε ζπλέρεηα φηαλ 

εθείλνο πήγε ζην λεπηαγσγείν άξρηζαλ λα κηινχλ θαη ειιεληθά. ήκεξα, 

παξαηεξείηαη μαλά αιιαγή ζηε γισζζηθή πνιηηηθή ηεο νηθνγέλεηαο θαη δηαπηζηψλεηαη 

επηκνλή ζηε ρξήζε ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο κε απζηεξφ θαη πηεζηηθφ, απηή ηε θνξά, 

ηξφπν. Παξαηεξείηαη, ζπλεπψο, αληίθαζε φζνλ αθνξά ηα κελχκαηα πνπ δέρεηαη ην 

αγφξη, ηε ζηάζε πνπ πξέπεη ην ίδην λα έρεη σο πξνο ηηο γιψζζεο, θαζψο θαη ηελ 

ελδεδεηγκέλε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά πνπ νθείιεη λα επηδείμεη.  
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ήκεξα, νη πεξηζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο ζα ηχρεη λα κηιήζνπλ σο νηθνγέλεηα ζηα 

ειιεληθά είλαη θπξίσο φηαλ βξίζθνληαη εθηφο ζπηηηνχ. Σφηε, φπσο εμεγεί ε Λίληα, 

εθείλε θαη ν άληξαο ηεο ελδέρεηαη λα κηιήζνπλ είηε αιβαληθά, είηε ειιεληθά, αιιά ν 

Μάξηνο ζέιεη λα κηιάεη κφλν ειιεληθά. Υαξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη:  «Άκα πάκε έμσ 

γηα ηέηνηα εληάμεη. Δληάμεη, δελ είλαη όηη κηιάκε θαη ειιεληθά […] κηιάκε θαη αιβαληθά, 

δε ζα πεη όηη πεγαίλνπκε έμσ θαη λα κηιάκε ειιεληθά, κηιάκε θαη αιβαληθά. Αιιά ν 

κηθξόο όρη. Απηόο όρη, θαζόινπ». 

Βέβαηα, θάπνηεο θνξέο ηπραίλεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηαπηφρξνλα θαη νη δχν 

γισζζηθνί θψδηθεο ζην ζπίηη ηνπ Μάξηνπ, ρσξίο φκσο απηφ λα ζπκβαίλεη φηαλ κηινχλ 

γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ή γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε.  

 

7.4.1.2. Γιωζζηθή δηαρείξηζε 

Γεληθά, ν Μάξηνο δέρεηαη αξθεηά γισζζηθά εξεζίζκαηα ζηα αιβαληθά απφ δηάθνξεο 

πεγέο εληφο θαη εθηφο ζπηηηνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Μάξηνο αθνχεη θαη ρξεζηκνπνηεί 

ηα αιβαληθά ζηηο επηζθέςεηο πνπ θάλεη κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζηελ Αιβαλία, θαηά ηηο 

νπνίεο κέλεη εθεί έλαλ, δχν ή θαη ηξεηο κήλεο. Δπίζεο, θάζε εβδνκάδα ή θάζε δχν 

εβδνκάδεο επηθνηλσλνχλ κε ζπγγελείο θαη θίινπο απφ ηελ Αιβαλία κέζσ δηαδηθηχνπ. 

Δθηφο απ‘ απηέο ηηο πεγέο, ν Μάξηνο αθνχεη αιβαληθά απφ ζπγγελείο πνπ κέλνπλ 

θνληά ζην ζπίηη ηνπ κε ηνπο νπνίνπο έξρεηαη ζπρλά ζε επαθή θαη πην αξαηά κέζα απφ 

παηδηθά πξνγξάκκαηα πνπ βιέπεη ζην δηαδίθηπν θαη κέζα απφ αιβαληθή κνπζηθή. 

Μέζα ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, επίζεο, κηιάλε αιβαληθά. 

Παξάιιεια, βιέπεη γξακκέλα ηα αιβαληθά θπξίσο κέζα απφ δείγκαηα γξαθήο ηεο 

κεηέξαο ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κέζα απφ θξάζεηο ή ιέμεηο πνπ ηνπ γξάθεη εθείλε γηα 

λα ηνπ δείμεη πψο γξάθνληαη θαη λα κάζεη λα ηηο γξάθεη θη απηφο. Πην αλαιπηηθά, 

φπσο εμεγεί ε Λίληα, ηνπ γξάθεη θάπνηεο ιέμεηο θαη κεηά ηηο αληηγξάθεη απφ θάησ, 

ψζηε λα εμνηθεησζεί κε ηε γξαθή ηνπο. Πεξηγξάθνληαο ηελ πξαθηηθή απηή αλαθέξεη:  

«Δγώ ηνπ γξάςσ ξε παηδί κνπ θάηη, ηνπ γξάθσ ηηο κέξεο ηεο εβδνκάδαο, ηνπ γξάθσ αιβαληθά, 

ηνπ γξαςα εγώ θαη κεηά λα ηε γξάςεη θη απηόο. Να μέξεη λα ηα γξάθεη πνην είλαη Γεπηέξα, Σξίηε 

θη απηά. […] Γηαηί δε κπνξεί ηα λα γξάθεη, λα ην πσ εγώ θαη λα ηα γξάθεη απηόο».  

Καηά ηε δηαδηθαζία απηή, ε Λίληα δείρλεη ζηνλ Μάξην θάζε γξάκκα ηεο ιέμεο θαη 

ηνπ εμεγεί πψο γξάθεηαη «Σνπ ιέσ ξε παηδί κνπ, απηό είλαη… […] Ναη, όηαλ ην 
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θάλνπκε ηνπ εμεγώ ηη είλαη (ελλ. ην θάζε γξάκκα) […] ξε παηδί κνπ γξάθεηαη έηζη θαη 

γξάθεηαη έηζη κε δύν γξάκκαηα, είλαη έλα, γίλνληαη έλα» (ζζ. αλαθέξεηαη ζε θάπνηα 

θσλήκαηα πνπ ζηα αιβαληθά αλαπαξίζηαληαη κε δχν ραξαθηήξεο).  

Μάιηζηα, πξνβαίλεη θαη ζε θάπνηεο κνξθνινγηθέο ζπγθξίζεηο κε ηα ειιεληθά 

γξάκκαηα, φηαλ ηνπ δείρλεη ηα αιβαληθά. Με άιια ιφγηα, πνιιέο θνξέο ζεκείν 

αλαθνξάο ηέηνησλ πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα κπνξεί λα είλαη 

ην ειιεληθφ αιθάβεην. Σέηνηεο ζπγθξίζεηο, κάιηζηα, βνεζνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

κεηαγλψζεο, θαζψο νη δηαθνξέο γίλνληαη αληηιεπηέο σο θαλφλαο (Robertson, 2006: 

57). Υαξαθηεξηζηηθά, εμεγψληαο ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί, ε κεηέξα αλαθέξεη:  

«…γηαηί θάπνηεο κνηάδνπλε κε ηα ειιεληθά, θάπνηα γξάκκαηα όρη. Δίλαη κόλν ην ‘όκηθξνλ’ πνπ 

κνηάδεη, ‘κη’, ‘λη’, ε εληάμεη ‘θάπα’, ‘γηώηα’, απηά. Δίλαη θάπνηα πνπ θάπνηα είλαη… είλαη… 

Αιιά εκείο ην ‘δήηα’, όπσο είλαη δήηα εδώ, εκείο ηα γξάθνπκε δύν, δύν γξακκαηάθηα θαη είλαη 

πνιύ δύζθνιν λα ηνπ εμεγήζεηο απηή είλαη ε ‘δήηα’ θη απηή είλαη ε ‘γηώηα‘.  

Οη παξαπάλσ πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ πνπ είδακε πσο αθνινπζεί (π.ρ. αληηγξαθή) 

θαίλεηαη πσο είλαη αξθεηά παξαδνζηαθέο θαη έρνπλ ζρνιηθφ ραξαθηήξα. Δίλαη, δε, 

βαζηζκέλεο ζε κνληέιν κεησπηθήο δηδαζθαιίαο, φπνπ ε κεηέξα γξάθεη θαη ν Μάξηνο 

αληηγξάθεη παζεηηθά θαη κεραληθά απηφ πνπ βιέπεη. Γελ είλαη ηδηαίηεξα επράξηζηεο 

θαη δελ ππάξρεη θάπνηνπ είδνπο λνεκαηνδφηεζε, δηαπξαγκάηεπζε λνήκαηνο θαη 

ελεξγφο εκπινθή ηνπ παηδηνχ θαηά ηε δηαδηθαζία απηή πνπ ζα κπνξνχζε λα 

πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ελφο παηδηνχ. Πξάγκαηη, ε Λίληα ηνλίδεη φηη πνιιέο θνξέο 

ν κηθξφο βαξηέηαη θαη δε ζέιεη λα εκπιαθεί ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο. Παξφι‘ απηά, δελ 

ππάξρεη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε ζηα ζπκβάληα γξακκαηηζκνχ πνπ εθαξκφδνληαη.  

Βέβαηα, ζεκαληηθφ θξίλεηαη λα επηζεκάλνπκε πσο ν ιφγνο ηεο κεηέξαο πεξί 

απνπζίαο ελδηαθέξνληνο ηνπ παηδηνχ πηζαλφλ λα είλαη ππεξβνιηθφο, θαζψο έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ην γεγνλφο φηη ζηε ζπλέρεηα ε ίδηα δειψλεη πσο ν γηνο ηεο έκαζε ηηο 

ιέμεηο πνπ μέξεη λα γξάθεη ζηα αιβαληθά (ηα νλφκαηα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ) κε δηθή 

ηνπ πξσηνβνπιία. Υαξαθηεξηζηηθά, αλαθέξεη:  

«[…] κνπ έρεη πεη… απηόο πην πνιύ γηαηί κνπ έιεγε ‘πώο ζε ιέλε;’, ‘πώο ζε ιέλε;’, εληάμεη ηνπ 

έρσ πεη θαη κνπ έρεη πεη ‘λα κνπ ην δείμεηο, λα ην γξάςεηο εζύ θαη λα ην κάζσ θη εγώ πώο ζε 

ιέλε’ έηζη ην ‘καζε θαη ην ‘γξαςα εγώ θη απηόο κεηά κνπ ην ‘γξαςε».  

Απηφ πηζαλψο ζπλέβε, θαζψο ε γξαθή ησλ νλνκάησλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ είλαη θάηη 

πνπ ηνπ πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ, θαζψο σο δηαδηθαζία έρεη λφεκα γη‘ απηφλ. 
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Δπνκέλσο, ν Μάξηνο θαίλεηαη λα είλαη δηαηεζεηκέλνο λα εκπιαθεί ζε δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνσζνχλ ηε εθκάζεζε ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο ζηα αιβαληθά, εθφζνλ απηέο 

έρνπλ ζεκαζία γη‘ απηφλ θαη γίλνληαη γηα θάπνηνλ ζθνπφ πνπ ν ίδηνο αληηιακβάλεηαη. 

Αληίζεηα, φηαλ νη δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ δε ζεκαίλνπλ θάηη 

γηα ην παηδί, επφκελν είλαη λα κελ πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ.  

Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη ε κεηέξα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δίγισζζνπ 

λεπίνπ δελ εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ζπζηεκαηηθά, φπσο 

παξαδέρεηαη. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: «Πξέπεη λα ην θάλεηο θάζε κέξα, εγώ δελ ην 

θάλσ θάζε κέξα λα πσ ηελ αιήζεηα». Αθφκα, ιέεη πσο δελ έρεη πνιιή ππνκνλή, ψζηε 

λα κάζεη ν γηνο ηεο λα γξάθεη ζηα αιβαληθά. Μέζα απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα 

θαίλεηαη, επίζεο φηη, αλ θαη γεληθά ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ 

ηνπ Μάξηνπ ζηελ νηθνγελεηαθή ηεο γιψζζα, εληνχηνηο απηφ ζεσξεί φηη απνηειεί 

απνθιεηζηηθά δηθή ηεο επζχλε. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν πνπ έρεη ε Λίληα ζε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο πξνψζεζεο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ, ζθφπηκν είλαη λα πεξηγξαθεί κία πξαθηηθή γξακκαηηζκνχ ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρεη ν Μάξηνο θαη ε κεηέξα ηνπ θαη έρεη αληηθείκελν ηε γξαθή θάπνησλ 

ιέμεσλ πνπ γλσξίδεη ζηα αιβαληθά. πγθεθξηκέλα, ε Λίληα δεηάεη απ‘ απηφλ λα 

γξάςεη ην φλνκά ηεο θαη ην φλνκα ηνπ παηέξα ηνπ ζηα αιβαληθά. Καηά ηε γξαθή ησλ 

νλνκάησλ απηψλ παξαηεξείηαη έληνλε θαζνδήγεζε ηεο κεηέξαο ζε θάζε γξάκκα. 

ρνιηάδεη πνιιέο θνξέο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Μάξηνπ θαη ζεκαηνδνηεί κέζα απφ 

θάπνην ζρφιην ην ηέινο ηεο θάζε ιέμεο πνπ γξάθεηαη. ε θάζε ζσζηφ γξάκκα πνπ 

γξάθεη ν Μάξηνο, ε Λίληα ηνλ επηβξαβεχεη. Σν παηδί γξάθεη ηα ηξία νλφκαηα ζσζηά, 

αιιά ζε θάπνηα έρεη κεξηθέο ειιείςεηο. πγθεθξηκέλα, ζην φλνκά ηνπ αληηζηξέθεη ηε 

ζεηξά δχν γξακκάησλ θαη ζηε ιέμε ‗‘Γεπηέξα‘‘ πνπ επηδηψθεη λα γξάςεη 

νινθιεξψλεη ηε γξαθή κφλν ηνπ πξψηνπ γξάκκαηνο (βι. εηθφλα 24).  

Έηζη, ζρνιηάδνληαο ζην ηέινο ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ γξαπηνχ ηνπ παηδηνχ ηεο (βι. 

εηθφλεο 23 θαη 24) αλαθέξεηαη ζηηο ειιείςεηο πνπ ππάξρνπλ ζε θάπνηεο ιέμεηο, 

επηθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή ηεο ζ‘ απηέο θαη αλαηξεί ηελ επηβξάβεπζε πνπ ηνπ 

παξέρεη ε εξεπλήηξηα. 
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(Δηθφλεο 23 θαη 24. Γξαθή ησλ νλνκάησλ ησλ γνληψλ ηνπ Μάξηνπ απφ ηνλ ίδην ζηα 

αιβαληθά θαη δείγκα γξαπηνχ ιφγνπ Μάξηνπ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα γξάςεη ηε ιέμε 

Γεπηέξα ζηα αιβαληθά αληίζηνηρα)  

 

πλεπψο, ε Λίληα θαίλεηαη λα παξεκβαίλεη ζπρλά θαη ε ζηάζε ηεο είλαη απζηεξή έσο 

επηθξηηηθή θάπνηεο θνξέο, ηνλίδνληαο ηα ιάζε ηνπ Μάξηνπ ζηε γξαθή ησλ ιέμεσλ. 

Μία ηέηνηα ζηάζε, φκσο, κπνξεί ελ κέξεη λα ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ άξλεζε πνπ 

δειψλεη ε κεηέξα φηη εθδειψλεη πνιιέο θνξέο ν γηνο ηεο ζην λα εκπιαθεί ζε 

πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ.  

 

7.4.1.3. Γιωζζηθέο ηδενινγίεο 

Αλαθνξηθά κε ηηο γισζζηθέο ηδενινγίεο ηεο κεηέξαο ηνπ Μάξηνπ, ε ίδηα δείρλεη λα 

επηκέλεη ζηε δηαηήξεζε ηεο Αιβαληθήο θαη ζηελ αλάγθε θαιιηέξγεηά ηεο απφ ην παηδί 

ηεο.  

Βέβαηα, παιαηφηεξα θαη γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, φπσο είδακε ζην πξνεγνχκελν 

ππνθεθάιαην, ε Λίληα κηινχζε θαη ειιεληθά ζην παηδί, κε ζθνπφ λα πξνζαξκνζηεί 

θαιχηεξα ζην γισζζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. Απηή ε ζηάζε ήηαλ απνηέιεζκα 

ησλ ζπκβνπιψλ ηεο λεπηαγσγνχ:  

«Μνπ έιεγε θαη ε θπξία όηη ν [φλνκα παηδηνχ] πξνζπαζεί λα κηιήζεη αιιά δε κπνξεί. Γε κπνξεί 

λα ηηο πεη ηηο ιέμεηο. Καη κνπ είπε ‘λα ηνπ ιεο ξε παηδί κνπ θάπνηεο ιέμεηο, λα ηνπ εμεγείο γηα ην 

ζρνιεία θάηη ζην ζπίηη ειιεληθά’. Δληάμεη, έηζη θη εγώ όζν ήμεξα ηνπ εμεγνύζα ιίγν, εληα... 
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έκαζε. […]Ρε παηδί κνπ ηνπ ‘ιεγα θάπνηεο ιέμεηο ειιεληθά ό,ηη ήμεξα γηα ην ζρνιείν εγώ θαη έηζη 

μεθίλεζε λα κάζεη».  

Απηή ε αιιαγή ζηε ζηάζε ηεο κεηέξαο, ε νπνία ηαπηφρξνλα θαηαδεηθλχεη θαη κία 

αιιαγή σο πξνο ζηηο ηφηε γισζζηθέο ηεο ηδενινγίεο, θαλεξψλεη ηελ ηζρχ ησλ 

εμσηεξηθψλ πεδίσλ αλαθνξάο (ζρνιείν) ζην ζπίηη. Δπίζεο, δείρλεη φηη ν ιφγνο ηεο 

λεπηαγσγνχ έρεη βαξχηεηα ζε δεηήκαηα γισζζηθψλ ηδενινγηψλ. 

ήκεξα, βέβαηα, θαίλεηαη λα επηδηψθεη έληνλα ηελ απνθιεηζηηθή έθζεζε ηνπ Μάξηνπ 

ζηα αιβαληθά κέζα ζην ζπίηη. Απηφ ζπκβαίλεη, θαζψο ζέιεη λα κελ μεράζεη ν Μάξηνο 

ηα αιβαληθά, δειαδή γηα ιφγνπο δηαηεξήξεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο θαη 

γηα λα κε ράζεη ηνπο δεζκνχο ηνπ κε ηελ εζλνηηθή ηνπ νκάδα. πγθεθξηκέλα, 

αλαθέξεη: 

«Αιβαληθά κηιάκε ζην ζπίηη, λαη λαη, κόλν. Όρη, όρη, ηίπνηα άιιν, κόλν αιβαληθά, γηαηί ζέισ ξε 

παηδί κνπ ην παηδί λα κνπ καζαίλεη αιβαληθά, δε ζέισ λα ην ράζεη, λα κε κάζεη αιβαληθά, κόλν 

λα μέξεη ειιεληθά, γηαηί αύξην κεζαύξην ζα κηιάεη.. εληάμεη κηιάκε θαη κε ηε κακά κνπ, κε ηνπο 

γνλείο κνπ θαη ηη ζα ηνπ πεη; ‘Γηαγηά;’ ε κακά κνπ δελ θαηαιαβαίλεη νύηε ν κπακπάο κνπ λα ηνπ 

ιέεη ζα κηιάεη αιβαληθά, γηαηί αιιηώο δελ θαηαιαβαίλεη. Καη γη’ απηό».  

Απηή ε γισζζηθή επηινγή ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην, αλ θαη μεθίλεζε θπξίσο γηα 

πξαθηηθνχο ιφγνπο, ιφγσ δειαδή ηνπ φηη ε Λίληα δελ γλψξηδε θαζφινπ ειιεληθά, 

ζπλδέεηαη επίζεο θαη κε ηηο γισζζηθέο ηδενινγίεο πνπ θαίλεηαη λα πηνζεηνχληαη. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, απηέο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ έληνλε επηζπκία ηεο κεηέξαο λα κάζεη ν 

γηνο ηεο λα κηιάεη αιβαληθά γηα λα κελ ηα μεράζεη ζην ειιελφθσλν πεξηβάιινλ κέζα 

ζην νπνίν δεη
27

. Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ε κεηέξα ζεσξεί επζχλε απφ πιεπξάο ηεο ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο ζην παηδί ηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, φπσο ιέεη ε 

Λίληα, ζα κπνξεί λα δηαηεξεί ζρέζεηο κε ηνπο ζπγγελείο ηνπ, δηαηεξψληαο, 

παξάιιεια, ηελ πνιηηηζκηθή ηνπ ηαπηφηεηα. Με άιια ιφγηα, αλ θαη ην κειινληηθφ 

ζρέδην ηεο νηθνγέλεηαο είλαη λα παξακείλνπλ ζηελ Διιάδα, ππάξρεη ν θφβνο φηη 

δψληαο ζηελ Διιάδα ην παηδί ζα απνθνπεί γισζζηθά απφ ηα αιβαληθά, θάηη πνπ 

ζπλεπάγεηαη αλαπφθεπθηα θαη ηελ απψιεηα ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπγγελείο ηνπ. 

Όζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ ζηελ Αιβαληθή, ε Λίληα 

εκθαλίδεηαη ζεηηθή ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν. Πην αλαιπηηθά, πηζηεχεη φηη ην παηδί ηεο 

πξέπεη λα κάζεη θαη λα γξάθεη ζηα αιβαληθά. Βέβαηα, επηζεκαίλεη πσο απηφ είλαη θάηη 

                                                            
27 Γηα ηελ άπνςε ηνπ παηέξα γχξσ απφ φια απηά δε γίλεηαη θάπνηνο ιφγνο απφ ηε Λίληα. 
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πνπ ρξεηάδεηαη ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζε θαη επηκνλή γηα λα επηηεπρζεί. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη:  

«Δληάμεη, όινη νη γνλείο ζέινπλ λα κάζεη θαη λα γξάθεη θαη λα κηιάεη, όια, ηε γιώζζα ηνπο 

αιιά… ξε παηδί κνπ… πξέπεη λα αζρνιείζαη λα ην... λα ηα κάζεη όια. Πξέπεη λα έρεηο ππνκνλή 

θαη λα θάζεζαη δύν ώξεο, κία ώξα, δύν ώξεο, πξέπεη λα θάζεζαη κε ην παηδί θαη λα αζρνιείζαη 

λα γξάθεη. Γε κπνξεί λα κάζεη όια ζε κηα κέξα αιιά ζηγά ζηγά ζα ηα κάζεη… άκα αζρνιείζαη».  

ην απφζπαζκα απηφ θαίλεηαη φηη, αλ θαη ε Λίληα αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε γηα 

ζπλερή θαη ζπζηεκαηηθή εκπινθή ηνπ παηδηνχ ζε ζπκβάληα γξακκαηηζκνχ, εληνχηνηο 

ζεσξεί φηη νη δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γη‘ απηφ είλαη αξθεηά ρξνλνβφξεο (θάηη 

πνπ πηζαλφλ ηελ απνηξέπεη απφ ην λα ηηο εθαξκφδεη ζπζηεκαηηθά). Έπεηηα, ζπλερίδεη 

δίλνληαο αθφκα πεξηζζφηεξε έκθαζε ζην πφζν δχζθνιν είλαη γηα ην παηδί λα κάζεη 

ηα γξάκκαηα ζηα αιβαληθά αιιά θαη ηηο δηαθνξέο κε ην αληίζηνηρν ειιεληθφ 

αιθάβεην. Υαξαθηεξηζηηθά, αλαθέξεη: «Δίλαη ιίγν δύζθνιν λα ηα καζαίλεη […] Σνπ 

ηα δείρλσ εγώ, αιιά ηα κπεξδεύεη, γηαηί εκείο ηα έρνπκε πνιύ κπεξδεκέλα ηα γξάκκαηα, 

εκείο ζε έλα γξάκκα έρνπκε δύν… […] Κη απηά ηα.. ηα κπεξδεύεη είλαη πνιύ δύζθνιν 

λα ηα κάζεη». Σν γεγνλφο απηφ, βέβαηα, κπνξεί λα ζρεηίδεηαη θαη κε ην φηη, φπσο 

παξαδέρεηαη, ε ίδηα δε γξάθεη αιβαληθά κε ηελ ίδηα άλεζε ζε ζχγθξηζε κε ην 

παξειζφλ ή κε ην φηη δελ μέξεη πψο λα ηα δηδάμεη ζσζηά. 

Με άιια ιφγηα, ε Λίληα, αλ θαη ζεσξεηηθά ζπκθσλεί κε ηελ αλάγθε θαιιηέξγεηαο 

ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηα αιβαληθά, έρεη κία αξλεηηθή ζηάζε σο πξνο ηε δπλαηφηεηα 

απνηειεζκαηηθήο θαηάθηεζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε γιψζζα απηή.  

πλνιηθά, ζε φ, ηη αθνξά ηηο γισζζηθέο ηδενινγίεο ηεο Λίληαο, παξαηεξείηαη φηη αλ 

θαη νη ηδενινγίεο ηεο κεηέξαο γηα ηε γισζζηθή πνιηηηθή ηεο νηθνγέλεηαο είλαη πνιχ 

ζπγθεθξηκέλεο θαη βαζίδνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο Αιβαληθήο, εληνχηνηο 

ζηελ πξάμε παξαηεξείηαη θάπνηεο θνξέο κία αζπλέρεηα αλαθνξηθά κε απηφ πνπ 

εθαξκφδεηαη. 

Απηφ αθξηβψο δηαθξίλεηαη θαη ζην θνκκάηη ηνπ γξακκαηηζκνχ. Δλψ ζε ζεσξεηηθφ 

επίπεδν ε κεηέξα κηιάεη αλαιπηηθά γηα ην πφζν αλαγθαίν είλαη ν γηνο ηεο λα 

θαηαθηήζεη δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ ζηελ Αιβαληθή, ε ίδηα ζηε ζπλέρεηα έρεη κία 

αξλεηηθή εηθφλα σο πξνο ην θαηά πφζν εχθνιν είλαη λα θαηαθηεζεί απφ ηνλ γην ηεο ν 

γξακκαηηζκφο ζηελ αιβαληθή γιψζζα θαη ηαπηφρξνλα παξαδέρεηαη φηη δελ εθαξκφδεη 

ζπζηεκαηηθά πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ, θαζψο δελ έρεη πνιιή ππνκνλή θαη είλαη 
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αξθεηά ρξνλνβφξν θαη δχζθνιν: «εγώ πξνζπαζώ λα ην καζαίλσ, αιιά δελ έρσ θαη 

ππνκνλή. Γηαηί δελ έρσ, εγώ είκαη πνιύ αλππόκνλε, γηαηί δελ κπνξώ».  

Αθφκα, ζηελ ππνελφηεηα απηή αμίδεη λα επηθεληξσζνχκε θαη ζηε ζηάζε ηνπ Μάξηνπ 

σο πξνο ηε ρξήζε ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπ γιψζζαο, ε νπνία πνιιέο θνξέο δείρλεη λα 

είλαη αξλεηηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηεο Λίληαο, φηαλ 

βξίζθεηαη κε ηνπο γνλείο ηνπ ζε εμσηεξηθφ ρψξν ζέιεη λα κηιάεη ειιεληθά. Δπίζεο, 

πνιιέο θνξέο, φπσο είδακε, επηζπκεί λα κηιά ζηε κεηέξα ηνπ ειιεληθά, παξ‘ φιν πνπ 

εθείλε επηκέλεη ζηα αιβαληθά. Απηφ ζα κπνξνχζε λα νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο 

παξάγνληεο. Γηα παξάδεηγκα, πηζαλφλ ε απφηνκε γισζζηθή κεηαηφπηζε ππέξ ηεο 

Διιεληθήο πνπ ζπλέβε θαηά ηελ είζνδν ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν (έζησ θη αλ απηή 

ήηαλ πξνζσξηλή) ελδερνκέλσο λα απ‘ απηφλ σο αλάγθε λα κάζεη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ 

θπξίαξρε ειιεληθή γιψζζα. Με άιια ιφγηα, πηζαλψο λα έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη, έζησ 

θη αλ απηφ δε δειψλεηαη ξεηά, ην θχξνο πνπ απνιακβάλεη ε θπξίαξρε γιψζζα κέζα 

ζηελ θνηλσλία πνπ δεη θαη απηφ λα ηνπ έρεη κεηαδψζεη αξλεηηθέο ζηάζεηο, παξά ηηο 

ησξηλέο πξνζπάζεηεο ηεο κεηέξαο ηνπ λα ηνπ εκθπζήζεη ηελ αλάγθε λα κηιήζεη 

αιβαληθά. ‘ απηφ, επίζεο, πηζαλφλ λα απνδίδεηαη ελ κέξεη θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

παηδηνχ πνπ παξαηεξήζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα φηαλ ηνπ δεηήζεθε λα γξάςεη ην 

φλνκά ηνπ ζηα αιβαληθά. Σφηε, ν Μάξηνο πξνηίκεζε αξρηθά λα γξάςεη ειιεληθά ζηε 

ζέζε ησλ αιβαληθψλ. Βέβαηα, αξλεηηθή ζηάζε πνπ δείρλεη λα έρεη ην παηδί σο πξνο ηε 

ρξήζε ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο πηζαλφλ σο έλαλ βαζκφ λα ζπλδέεηαη θαη κε ηελ 

απξνζπκία ηνπ, φηαλ θαιείηαη λα ζπκκεηέρεη ζε πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ κε ηε 

κεηέξα ηνπ. πγθεθξηκέλα, ε κεηέξα ηνπ Μάξηνπ αλαθέξεη:  

«Γελ είλαη όηη δελ ηνπ αξέζεη, αιιά… ηη λα πσ θη εγώ… όηαλ αζρνιείζαη… αζρνινύκαη κε ην 

παηδί ζέιεη, αιιά είλαη δύζθνια γηαηί βαξηέηαη πην πνιύ… κέρξη λα ηνλ πάξεηο θαη λα ην βάιεηο 

ζην ηξαπέδη λα ην ιεο θαη λα γξάςνπκε λα θάλνπκε ε ζα πάεη κηζή ώξα κία ώξα λα ην ηθεηέςεηο 

λα έξρεηαη».  

Απηή ε απξνζπκία ηνπ Μάξηνπ, βέβαηα, ζα κπνξνχζε λα ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο 

φηη ε κεηέξα ηνπ θαίλεηαη λα ζεσξεί δχζθνιν θαη ρξνλνβφξν λα κεηαδψζεη ζηνλ 

γην ηεο δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ ζηα αιβαληθά, φπσο είδακε παξαπάλσ, θάηη πνπ 

ζα κπνξνχζε λα κεηαδνζεί ζην παηδί. Δπίζεο, ε απξνζπκία απηή ηνπ Μάξηνπ δελ 

απνθιείεηαη λα έρεη λα θάλεη θαη κε ην φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθαξκφδεη ε 

κεηέξα είλαη αξθεηά παξαδνζηαθέο θαη απνπιαηζησκέλεο (π.ρ. δηδαζθαιία 

γξακκάησλ) θαη γη‘ απηφ ίζσο λα κελ ηνπ αξέζνπλ.  
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Κιείλνληαο, ζα αλαθεξζνχκε ζηηο γισζζηθέο ηδενινγίεο πνπ θαίλεηαη λα 

δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηεο Λίληαο ζρεηηθά κε ηελ ελαιιαγή 

θσδίθσλ. Δηδηθφηεξα, ε κεηέξα ηνπ Μάξηνπ ζεσξεί πσο ε πξαθηηθή απηή δελ είλαη 

θαιή, γηαηί θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ρξεζηκνπνηείηαη ε Διιεληθή θη απηφ δε 

δηεπθνιχλεη ην παηδί λα κάζεη απνηειεζκαηηθά ηελ αιβαληθή γιψζζα. πγθεθξηκέλα, 

ζηελ εξψηεζε ηνπ αλ ρξεζηκνπνηεί ελαιιαθηηθά ηνπο δχν γισζζηθνχο θψδηθεο 

αλαθέξεη:  

«Όη, έρεη ηύρεη ξε παηδάθη κνπ, γηαηί δε ζέισ ζην ζπίηη λα κηιάσ πνιύ ειιεληθά γηαηί άκα αθνύεη 

ην παηδί θαη κηιάο ζπλέρεηα ειιεληθά κεηά δε ζα κπνξέζεη λα κηιάεη αιβαληθά». 

πλεπψο, θαίλεηαη πσο ε κεηέξα πηζηεχεη πσο κε ηελ παξεκβνιή ησλ ειιεληθψλ ν 

Μάξηνο δε ζα κπνξέζεη λα αλαπηχμεη πξνθνξηθή επάξθεηα ζηα αιβαληθά. Με άιια 

ιφγηα, ζεσξεί φηη κία ηέηνηα κίμε θσδίθσλ εκπνδίδεη ηελ γισζζηθή αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνχ.  

 

7.4.2. πλεξγαζία κε ην λεπηαγσγείν 

Πεξλψληαο ζηνλ ηνκέα ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Λίληαο κε ην λεπηαγσγείν, ε ίδηα 

αλαθέξεη πσο κε ηε δαζθάια δε ζπλαληηνχληαη πνιχ ζπρλά. Γελ επηδηψθεη 

ζπλαληήζεηο κε ηε λεπηαγσγφ αιιά βξίζθνληαη κφλν φηαλ ην δεηήζεη ε λεπηαγσγφο 

«Δγώ λα πσ ηελ αιήζεηα δελ έρσ δεηήζεη λα… λα θάλσ ζπλάληεζε». Παξφι‘ απηά, 

ελδηαθέξεηαη λα κάζεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ παηδηνχ ηεο ζην ζρνιείν, ξσηψληαο 

ην ζε θαζεκεξηλή βάζε. Ζ ίδηα δειψλεη πσο είλαη πνιχ επραξηζηεκέλε κε ηηο 

δαζθάιεο ηνπ Μάξηνπ, επεηδή βιέπεη θαη ην παηδί ηεο επραξηζηεκέλν. Οπφηε θαίλεηαη 

λα ππάξρεη εκπηζηνζχλε ζηελ θξίζε ηεο λεπηαγσγνχ.  

Δπίζεο, ζηηο ζρνιηθέο γηνξηέο ζπλήζσο πεγαίλεη. ε ζρέζε κε ηε θχζε ηεο εκπινθήο 

ηεο, ε ίδηα αλαθέξεη:  

«Ναη, εγώ ηνπ κηιάσ ξε παηδί κνπ, λα είλαη θξόληκνο, λα ζέβεηαη ηνπο άιινπο. […] Γηαηί δε κε 

λνηάδεη είλαη καύξνο ή άζπξνο ή θίηξηλνο… είλαη μέλνο ή είλαη… είλαη Αιβαλόο ή από ηελ Ιλδία 

ηνπο αλζξώπνπο δε κε λνηάδεη. Μόλν λα ηνπο ζέβεζαη. Γε ζέισ λα μερσξίδεη ξε παηδί κνπ είλαη 

Αιβαλόο, είλαη Έιιελαο ή είλαη από ηελ άιιε ρώξα, απηό δε ζέισ λα ην θάλεη πνηέ».  

Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, πσο ε κεηέξα δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

Μάξηνπ. Σελ ελδηαθέξεη αξθεηά λα ιεηηνπξγεί ζσζηά κέζα ζηελ ηάμε θαη λα 



156 
 

ππαθνχεη ζηνπο θαλφλεο ηνπ λεπηαγσγείνπ. πλεπψο, θαίλεηαη φηη ε ππαθνή πξνο ηε 

δαζθάια είλαη έλα ζηνηρείν χςηζηεο ζεκαζίαο θαη ζέιεη λα ραξαθηεξίδεη ηνλ γην ηεο. 

Γη‘ απηφ ζεσξεί φηη ε εκπινθή ηεο πξέπεη λα έρεη απηή ηελ θαηεχζπλζε. Με άιια 

ιφγηα, ε εκπινθή ηεο ίδηαο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ γηνπ ηεο αθνξά ηε ζπκβνιή ηεο ζηε 

δφκεζε κηαο ‗ζσζηήο‘ ζπκπεξηθνξάο ηνπ Μάξηνπ κέζα ζην ζρνιείν. Γειαδή, ζεσξεί 

φηη κπνξεί λα ηνλ βνεζήζεη κε ην λα ηνπ ιέεη λα ππαθνχεη ζηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο, 

λα ζπλαλαζηξέθεηαη κε ζσζηφ ηξφπν κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα ιεηηνπξγεί 

νκαιά κέζα ζην θνηλσληθφ απηφ πιαίζην. 

 

 

7.5. Άιεμ 

Ο Άιεμ είλαη έλα δίγισζζν λήπην, ηνπ νπνίνπ νη γνλείο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 

1, θαηάγνληαη απφ ηελ Αιβαλία. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην γισζζηθφ 

πξνθίι ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ έγηλε κέζα απφ 

ζπλέληεπμε κε ηε κεηέξα ηνπ, ηε Μηκφδα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ε 

νπνία δηήξθεζε πεξίπνπ 30 ιεπηά, ε κεηέξα ηνπ Άιεμ έδεηρλε θάπσο ακήραλε θαη 

επηθπιαθηηθή. Σν ίδην θάλεθε λα είλαη θαη ν Άιεμ, ν νπνίνο είρε θάπνηα ζπζηνιή 

θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο γξαθήο ιέμεσλ ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπ 

γιψζζα θαη ζε πξαθηηθέο αλάπηπμεο γξακκαηηζκνχ ελψπηνλ ηεο εξεπλήηξηαο.  

 

7.5.1. Γισζζηθή πνιηηηθή νηθνγέλεηαο 

7.5.1.1. Γιωζζηθέο πξαθηηθέο 

Αλαθεξφκελνη ζηηο γισζζηθέο πξαθηηθέο ηεο νηθνγέλεηαο, αξρηθά ζα παξνπζηαζηεί ε 

γισζζηθή επάξθεηα ησλ κειψλ ηεο. ρεηηθά κε ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο ηεο 

Μηκφδαο, θαηαιαβαίλεη, κηιάεη, δηαβάδεη θαη γξάθεη πνιχ θαιά ζηα αιβαληθά, ελψ 

ζηα ειιεληθά θαηαιαβαίλεη πνιχ θαιά, κηιάεη κέηξηα θαη δηαβάδεη ιίγν. Δπίζεο, 

γλσξίδεη ιίγα αγγιηθά. Ο παηέξαο ηνπ Άιεμ, σο θπζηθφο νκηιεηήο ηεο Αιβαληθήο, 

θαηαιαβαίλεη, κηιάεη, γξάθεη θαη δηαβάδεη θαιά αιβαληθά. Δπίζεο, θαηαιαβαίλεη ιίγα 

ειιεληθά. 

Ο Άιεμ, απφ ηελ άιιε, θαηαιαβαίλεη θαη κηιάεη πνιχ θαιά αιβαληθά, γξάθεη θάπνηεο 

απιέο ιέμεηο ζηε γιψζζα απηή (‗κακά‘, ‗κπακπάο‘, ‗γηαγηά‘, θ.ά.) θαη φζνλ αθνξά 
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ηελ αλάγλσζε κπνξεί λα νλνκαηίζεη θάπνηα γξάκκαηα απφ ην αιβαληθφ αιθάβεην. 

ηα ειιεληθά θαηαιαβαίλεη θαη κηιάεη κέηξηα θαη κπνξεί λα γξάςεη ην φλνκά ηνπ, 

ελψ δελ αλαγλσξίδεη γξάκκαηα. Παξάιιεια, ν Άιεμ κπνξεί λα μερσξίζεη έλα θείκελν 

πνπ είλαη γξακκέλν ζηα ειιεληθά κε έλα άιιν πνπ είλαη γξακκέλν ζηα αιβαληθά.  

Δδψ, ζπλεπψο, έρνπκε κία δηαθνξεηηθή πεξίπησζε απφ ηα άιια παηδηά, κηαο θαη ε 

επαθή κε ηα ειιεληθά είλαη ιηγφηεξε. Με άιια ιφγηα, ν Άιεμ θαίλεηαη λα αλαπηχζζεη 

πξνθίι δηαδνρηθήο δηγισζζίαο, θαηά ην νπνίν ε επαθή κε ηελ Διιεληθή άξρηζε λα 

ππάξρεη αξθεηά αξγφηεξα ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα παηδηά ηεο έξεπλαο.  

Πεξλψληαο ζην θνκκάηη ηεο γισζζηθήο ρξήζεο κέζα ζην ζπίηη, κέρξη πξφηηλνο 

κηινχζαλ φινη κφλν αιβαληθά. Βέβαηα, απφ ηφηε πνπ πήγε ν Άιεμ ζην λεπηαγσγείν, 

εδψ θαη δχν κήλεο δειαδή, έρεη ππάξμεη θάπνηα γισζζηθή κεηαβνιή ζην ζπίηη, ε 

νπνία ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο θπξίαξρεο γιψζζαο. Όπσο αλαθέξεη ε κεηέξα ηνπ: 

«Αιιά ηώξα πνπ ζέινπκε λα… λα κάζεη θαη ν Άιεμ ειιεληθά κηιάκε θαη…ειιεληθά 

απηό πνπ… απηό πνπ απηόο θαηαιαβαίλεη, αιιά πην πνιύ αιβαληθά… πνπ είλαη ε 

γιώζζα καο». πγθεθξηκέλα, ε κεηέξα ηνπ Άιεμ εμεγεί φηη πξνζπαζνχλ λα εληάμνπλ 

ηα ειιεληθά κέζα ζηελ επηθνηλσλία ηνπο ζε θαζεκεξηλέο θξάζεηο κε απιφ ιεμηιφγην, 

ην νπνίν ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην παηδί ζην ζρνιείν. Υαξαθηεξηζηηθά, 

αλαθέξεη:  

«Δ, θάπνηα πξάγκαηα πνπ... πνπ ζέινπκε λα ην μέξεη… α… ‘’Άιεμ α… ζεο λα παο ηνπαιέηα; Θεο 

ςσκί, ζεο λα θαο θάηη;’’ απηό πνπ… ζηγά ζηγά λα ην κάζεη θη απηόο. […]Να ην μέξεη θαη γηαηί 

είλαη θη εδώ ζην ζρνιείν θαη… ηη ζέιεη; «Θέιεηο λα δσγξαθίζνπκε; Να θάλνπκε θάηη;» Έηζη 

ζηγθά ζηγθά λα κηιήζνπκε αιιά…».  

Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ε γισζζηθή πνιηηηθή απηήο ηεο νηθνγέλεηαο δηαθνξνπνηείηαη 

θάπσο απφ ηηο ππφινηπεο ηέζζεξηο πνπ πξνεγήζεθαλ. 

Κάπνηεο θνξέο, επίζεο, ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηηο δχν γιψζζεο ηαπηφρξνλα ζην ζπίηη. 

Πην αλαιπηηθά, ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ θαηαιαβαίλεη ζηα ειιεληθά ν Άιεμ ηηο ιέλε ζηα 

ειιεληθά θαη φ,ηη δελ θαηαιαβαίλεη ην ιέλε ζηα αιβαληθά.  

 

7.5.1.2. Γιωζζηθή δηαρείξηζε 

Όζνλ αθνξά ηα πξνθνξηθά εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη ζηα αιβαληθά, ν Άιεμ θαη νη 

γνλείο ηνπ κηινχλ θαζεκεξηλά κε ζπγγελείο θαη θίινπο πνπ δηακέλνπλ ζηελ Αιβαλία 
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κέζσ δηαδηθηχνπ. Δθηφο απφ ηελ επηθνηλσλία απηή, ν Άιεμ αθνχεη αιβαληθά απφ ηνπο 

γνλείο ηνπ θαη θακηά θνξά απφ θάπνην αιβαληθφ ηξαγνχδη πνπ κπνξεί λα αθνπζηεί 

ζην ζπίηη ηνπο. Δπίζεο, ιηγφηεξν ζπρλά κπνξεί λα αθνχζεη αιβαληθά απφ ζπκκαζεηέο 

ηνπ ζην λεπηαγσγείν πνπ πεγαίλεη. Σα γισζζηθά εξεζίζκαηα ηνπ Άιεμ ζηε 

κεηνλνηηθή γιψζζα είλαη, ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα παηδηά ηεο έξεπλαο, πην θησρά.  

Αληίζεηα, ε νηθνγέλεηα ηνπ Άιεμ θξνληίδεη λα απμήζεη ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη ν 

ίδηνο ζηα ειιεληθά, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε εθκάζεζή ηεο. 

ε ζρέζε κε ηηο πξαθηηθέο ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ δειψλεη ε Μηκφδα πσο εθαξκφδεη 

ζην ζπίηη ζηα αιβαληθά, απηέο έρνπλ θπξίσο λα θάλνπλ κε ηελ αλάγλσζε αιβαληθψλ 

βηβιίσλ, ηα νπνία ππάξρνπλ ζην ζπίηη. Σέηνηεο πξαθηηθέο αλάπηπμεο γξακκαηηζκνχ 

αξέζνπλ πνιχ ζηνλ Άιεμ, θαζψο ηνπ είλαη γλσζηνί πνιινί ραξαθηήξεο απφ ην βηβιίν 

θαη θαηαιαβαίλεη φιν ην πεξηερφκελν, κηα θαη είλαη ζηα αιβαληθά. Ζ Μηκφδα αξθεηέο 

θνξέο ηνχ δηαβάδεη αιβαληθά βηβιία, απφ ηα νπνία ν Άιεμ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη 

αξθεηά γξάκκαηα απφ ηελ αιβαληθή αιθάβεην. Δπίζεο, ε κεηέξα αλέθεξε φηη φηαλ 

ηνπ δείρλεη ή ηνπ δηαβάδεη θάπνην θείκελν, ζρνιηάδεη ηε γιψζζα ζηελ νπνία είλαη 

γξακκέλν, εμεγεί δειαδή ζηνλ Άιεμ αλ είλαη γξακκέλν ζηα ειιεληθά ή ζηα 

αιβαληθά.  

ηε ζπλάληεζε κε ηελ εξεπλήηξηα, κάιηζηα, ε κεηέξα δηάβαζε έλα δίγισζζν 

παξακχζη (αιβαληθφ-ειιεληθφ) ζην παηδί ηεο, ην νπνίν ππήξρε ζην ζρνιείν (βι. 

εηθφλεο 25 θαη 26).  

  

(Δηθφλεο 25 θαη 26. Δμψθπιιν θαη εζσηεξηθφ δίγισζζνπ βηβιίνπ ζηελ αιβαληθή θαη 

ειιεληθή γιψζζα) 
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ηνπ βηβιίνπ απηνχ, ε Μηκφδα εθάξκνζε θάπνηεο 

ηερληθέο. Με άιια ιφγηα, θξφληηδε λα δείρλεη κε ην δάθηπιφ ηεο ζε πνηα ζεηξά 

βξίζθεηαη ζηελ αλάγλσζε. Δπίζεο, ζρνιηάδεη ηηο εηθφλεο ηνπ βηβιίνπ δείρλνληάο ηηο. 

Δπίζεο, εθηφο απφ ηελ αλάγλσζε αιβαληθψλ βηβιίσλ, νη γνλείο ηνπ Άιεμ ηνλ έρνπλ 

βνεζήζεη λα κάζεη ηηο ιέμεηο πνπ μέξεη λα γξάθεη ζηα αιβαληθά θαη λα αλαγλσξίδεη 

θάπνηα γξάκκαηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, κάιηζηα, πξαγκαηνπνηήζεθε 

κία πξαθηηθή γξακκαηηζκνχ, ε νπνία αθνξνχζε ηε γξαθή αιβαληθψλ ιέμεσλ. 

Παξαθάησ αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηεο: 

[Ζ Μηκφδα αξρηθά ιέεη ζηνλ Άιεμ πνηεο ιέμεηο λα γξάςεη ζηα αιβαληθά θαη ηνλ ελζαξξχλεη λα ηηο 

γξάςεη. Ζ κεηέξα ζπιιαβίδεη θαζεκία ιέμε ζηνλ Άιεμ θη απηφο ηηο γξάθεη ρσξίο θάπνηα ηδηαίηεξε 

βνήζεηα ή δπζθνιία, εθηφο απφ κία απφ απηέο, ηελ νπνία δε ζπκάηαη (βι. εηθφλα 27). Ζ αλάιπζε ησλ 

ιέμεσλ ζε επίπεδν ζπιιαβψλ, φκσο, αθνξά ηελ επεμεξγαζία ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ κηαο γιψζζαο, 

θάηη πνπ απνηειεί θνκκάηη ησλ θσλνινγηθψλ δεμηνηήησλ (Μνπδάθε, 2006). Οη θσλνινγηθέο 

δεμηφηεηεο, επίζεο, απνηεινχλ ζηνηρείν ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ (Whitehurst & Lonigan, 

2002). πλεπψο, κία ηέηνηα πξαθηηθή βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ ζηε 

κεηνλνηηθή γιψζζα. Ζ κεηέξα ηνλ επηβξαβεχεη. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ζπδήηεζε πάλσ ζηηο ιέμεηο 

απηέο κεηαμχ ηνπ παηδηνχ θαη ηεο εξεπλήηξηαο. Αξρηθά, ε εξεπλήηξηα ξσηάεη ηη ζεκαίλνπλ νη ιέμεηο 

πνπ έγξαςε ην παηδί.] 

Δξεπλήηξηα: Καη, απηφ ηη ζεκαίλεη, Άιεμ; Πνηα ιέμε είλαη; 

Άιεμ: Μακά. 

Δξεπλήηξηα: Κη απηφ; 

Άιεμ: Μπακπά. 

Δξεπλήηξηα: Α, σξαία! Κη απηφ; 

Άιεμ: Άιεμ. 

Δξεπλήηξηα: Καη γηα πεο κνπ, πνην γξάκκα είλαη απηφ; (ε εξεπλήηξηα ηνχ δεηάεη λα νλνκαηίζεη 

θσλήκαηα κέζα απφ ηηο ιέμεηο πνπ έγξαςε.) 

Άιεμ: ‗Μπ‘ (/b/) 

Δξεπλήηξηα: Απηφ εδψ, πνην είλαη; 

Άιεμ: ‗‘ (/s/) 
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Δξεπλήηξηα: Κη απηφ εδψ; 

Άιεμ: Απηφ; Δίλαη… 

(Ζ κεηέξα ηνλ βνεζάεη ιέγνληάο ηνπ μαλά ηε ιέμε πνπ εκπεξηέρεη απηφ ην γξάκκα θαη έρεη γξάςεη 

ήδε) 

Άιεμ: ‗Νη‘ (/d/) 

  

(Δηθφλα 27. Γείγκα γξαπηνχ ιφγνπ Άιεμ, πάλσ ζην νπνίν έγηλε ε παξαπάλσ 

ζπδήηεζε) 

 

Έπεηηα, ε εξεπλήηξηα ξσηάεη ηνλ Άιεμ πνηα απφ ηα γξάκκαηα πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο 

ιέμεηο πνπ έγξαςε είλαη ίδηα κε ηα ειιεληθά θαη πνηα δηαθνξεηηθά. Ο Άιεμ ηα 

θαηαδεηθλχεη κε επθνιία ζσζηά. Ζ γλψζε απηή δείρλεη φηη θαηά ηελ επαθή κε ηα δχν 

γξαπηά ζπζηήκαηα ην δίγισζζν παηδί έρεη απνθηήζεη κεηαγισζζηθέο δεμηφηεηεο, 

γεγνλφο πνπ έρεη δηαηππσζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο (Baker, 2011, Bialystok, 1988, 

Cummins, 2003, Edwards, 2009, Galambos & Hakuta, 1988, Kenner et al., 2004, 

Reyes & Azuara, 2008, Soltero-Gonzalez & Reyes, 2012). 

 

7.5.1.3. Γιωζζηθέο ηδενινγίεο 

Ζ επηκνλή πξνο ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ειιεληθψλ ραξαθηεξίδεη ηε γισζζηθή πνιηηηθή 

ηεο νηθνγέλεηαο γεληθφηεξα. Υαξαθηεξηζηηθά, ε Μηκφδα αλαθέξεη: «λα ζνπ πσ ηελ 

αιήζεηα ηώξα είπα ζέισ λα.. ζέινπκε λα κηιάεη ηα ειιεληθά γηαηί ηα αιβαληθά δε 

λνκίδσ λα ην μεράζεη. Δληάμεη παηδί είλαη αιιά ην μέξεη πνιύ θαιά θαη… πην πνιύ καο 

ελδηαθέξεη λα κάζεη ηα ειιεληθά. Απηό». Με άιια ιφγηα, νη γισζζηθέο ηνπο ηδενινγίεο 

θηλνχληαη πξνο ηελ αλάγθε αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο. πλνιηθά, κέζα απφ ηα ιφγηα 

ηεο κεηέξαο θαίλεηαη πσο, αλ θαη κηινχλ θπξίσο αιβαληθά ζην ζπίηη, επηζπκία ησλ 
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γνληψλ είλαη ζηαδηαθά λα κηινχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ειιεληθά, ψζηε λα κάζεη ν γηνο 

ηνπο ηε γιψζζα. Με άιια ιφγηα, νη γνλείο ηνπ Άιεμ ζέινπλ λα εηζαγάγνπλ ζηε 

γισζζηθή πνιηηηθή ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηα ειιεληθά, ψζηε λα ηα κάζεη επθνιφηεξα ν 

Άιεμ. Απηφ ζπλάδεη θαη κε ην γεγνλφο φηη ε νηθνγέλεηα ηνπ παηδηνχ έρεη ιίγν ρξφλν 

ζηελ Διιάδα θαη κέιεκά ηεο είλαη λα θηάζεη γξήγνξα ζ‘ έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, 

ψζηε ην παηδί ηνπο λα έρεη έλα θαιχηεξν κέιινλ: «Σώξα πνπ είλαη θαη ην παηδί καο 

απηό ζέινπκε γηα ην θαιύηεξν γη’ απηόλ». Αθφκα, ε Μηκφδα επηζεκαίλεη: «Γηα ην 

παηδί, γη’ απηόλ, λα κάζεη, γηαηί ηνλ άιιν ρξόλν πνπ ζα πάεη ζρνιείν εδώ θαη… λα… λα 

είλαη πην εύθνιν γη’ απηόλ. Γη’ απηό θαη ζέινπκε ηώξα λα κάζεη ζηα ειιεληθά». ηα 

απνζπάζκαηα απηά θαίλεηαη μεθάζαξα φηη νη γισζζηθέο πξαθηηθέο ηεο νηθνγέλεηαο 

δηακνξθψλνληαη βάζεη ηνπ ηη πηζηεχνπλ νη γνλείο φηη είλαη θαιφ γηα ην παηδί, δειαδή 

κε βάζε ην ηη ζα εμππεξεηήζεη ηα κέιε ηεο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζεσξείηαη 

φηη ε εθκάζεζε ηεο Διιεληθήο είλαη απηφ πνπ ζα ην βνεζήζεη πεξηζζφηεξν λα 

πξνζαξκνζηεί επθνιφηεξα ζην ειιελφγισζζν πεξηβάιινλ.  

Αληίζηνηρεο κε ηηο γισζζηθέο ηδενινγίεο ηεο Μηκφδαο είλαη θαη εθείλεο πνπ αθνξνχλ 

ηνλ γξακκαηηζκφ ηνπ παηδηνχ, κηα θαη πάιη ε κεηέξα επηθεληξψλεηαη ζηε ζεκαζία 

θαηάθηεζεο ησλ ειιεληθψλ. πλνιηθά, είλαη δηαθξηηή ε επίδξαζε ηνπ θπξίαξρνπ 

δεκφζηνπ ιφγνπ γχξσ απφ ηηο γιψζζεο πάλσ ζηηο γισζζηθέο ηδενινγίεο ησλ γνλέσλ, 

νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη αληίζηνηρα.  

Κχξηνο ιφγνο ηεο ζηάζεο απηήο είλαη ε νκαιή πξνζαξκνγή ζην γισζζηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ δεη ην παηδί, φπσο είδακε πξνεγνπκέλσο. Δπίζεο, θαίλεηαη πσο ζηελ 

πξνζπάζεηα απηή ε κεηέξα δελ πξνβιεκαηίδεηαη ζρεηηθά κε ηελ απψιεηα ηεο 

Αιβαληθήο, θαζψο ζεσξεί ηελ επάξθεηα πνπ δηαζέηεη εθείλε ηε ζηηγκή ν Άιεμ ζ‘ 

απηήλ ηε γιψζζα δεδνκέλε. 

Απηέο νη ηδενινγίεο πεξί θπξηαξρίαο ηεο Διιεληθήο θαίλεηαη λα έρνπλ κεηαδνζεί θαη 

ζηνλ ίδην ηνλ Άιεμ, ν νπνίνο έρεη αξρίζεη πιένλ θάπνηεο θνξέο λα δεηάεη απφ ηνπο 

γνλείο ηνπ λα ηνπ κηινχλ ζην ζπίηη ειιεληθά: «θη απηόο θάπνηα θνξά καο ιέεη: ’Μακά, 

πεο κνπ απηό ζηα ειιεληθά. Θέι... ζέισ λα ην μέξσ ζηα ειιεληθά’. Έηζη ηνπ αξέζεη, 

θαηάιαβεο; Έρεη κάζεη, εληάμεη θαιά. Σώξα είλαη θαηαιαβαίλεη, πην πνιύ 

θαηαιαβαίλεη, ό,ηη ζνπ… ζνπ ιέλε ηη θαηαιαβαίλεη όια. Δληάμεη».  

Μάιηζηα, ελψ ε ζηάζε ηεο Μηκφδαο πξνο ηε ρξήζε θαη ηελ θπξηαξρία ησλ ειιεληθψλ 

είλαη έθδειε θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο θαη εθθξάδεηαη πξνο ην παηδί κε 
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πνηθίινπο ηξφπνπο, ελδηαθέξνλ πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ε ίδηα δελ αλαγλσξίδεη ηνλ 

ιφγν γηα ηνλ νπνίν ην παηδί ηεο αξρίδεη λα πηνζεηεί παξφκνηεο ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηηο γιψζζεο. πγθεθξηκέλα, αλαθεξφκελε ζηνλ γην ηεο 

ζρνιηάδεη: «Σώξα ζέιεη πην πνιύ λα κάζεη ηα ειι... ηα ειιεληθά, ηνο αξέζεη, δελ μέξσ 

γηαηί. Γειαδή πην πνιύ είλαη όιε ηε κέξα εδώ ζην ζρνιείν θαη (γειάεη) ηνπ αξέζεη 

πνιύ».  

Απηέο νη ηδενινγίεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Άιεμ θαίλεηαη λα κεηαθέξνληαη άξξεηα 

κέζσ ηεο ηάζεο ηεο Μηκφδαο γηα ππνβηβαζκφ ησλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ θαηαθηεζεί 

απφ ηνλ γην ηεο ζηα αιβαληθά θαη πξνβνιή ησλ δεμηνηήησλ πνπ έρνπλ θαηαθηεζεί 

ζηα ειιεληθά. Απηφ θάλεθε φηαλ, θαηά ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο γξαθήο θάπνησλ 

ιέμεσλ ζηα αιβαληθά, ε Μηκφδα είπε φηη ν γηνο ηεο μέξεη λα γξάθεη ην φλνκά ηνπ θαη 

ζηα ειιεληθά. Μάιηζηα, ηφηε ν Άιεμ έζπεπζε λα επηβεβαηψζεη ηα ιφγηα ηεο κεηέξαο 

ηνπ. Δπίζεο, κία παξφκνηα άξξεηε ηδενινγία έγηλε δηαθξηηή θαη κέζα απφ ην φηη ε 

κεηέξα ηνπ Άιεμ δελ έθεξε θάπνην αιβαληθφ βηβιίν ζηε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηελ 

εξεπλήηξηα, ψζηε λα ην δηαβάζνπλ καδί κε ην παηδί, ελψ ηεο είρε δεηεζεί θάηη ηέηνην. 

Απηφ ζπλέβε, θαζψο, φπσο είπε, λφκηδε φηη ηεο είρε δεηεζεί λα θέξεη ειιεληθφ θαη 

δελ είρε ζηελ θαηνρή ηεο θάπνην ειιεληθφ βηβιίν. 

Σέινο, ζεκαληηθή θξίλεηαη ε αλαθνξά ζηελ ηδενινγία ηεο Μηκφδαο ζε φ, ηη έρεη λα 

θάλεη κε ηελ ελαιιαγή θσδίθσλ.  

«Όρη, θαι… δελ είλαη θαιό γηαηί θη απηόο δε... δελ μέξεη… δελ θαηαιαβαίλεη... ηνλ κπεξδεύνπκε 

έηζη, αιιά εληάμεη δελ είλαη θαη πνιύ θαιό. Σν θαιύηεξν είλαη λα κάζεη όια ηα… ηα ειιεληθά λα 

κηιάεη λα.. μέξεηο λα… θαη εκείο λα πνύκε θάηη, όια ζηα ειιεληθά. Ξέξεηο δελ είλαη θαη πνιύ 

θαιό απηό, κηζά κηζά, θαη αιβαληθά θαη ειιεληθά, αιιά εληάμεη, ηη λα θάλνπκε ηώξα, κέρξη λα 

κάζεη…».  

Απηή ε γισζζηθή πξαθηηθή, ζχκθσλα κε ηε κεηέξα ηνπ Άιεμ, δελ είλαη απνιχησο 

ζσζηή, θαζψο ζεσξεί φηη κ‘ απηφλ ηνλ ηξφπν κπεξδεχεηαη ν γηνο ηεο. 

 

7.5.2. πλεξγαζία κε ην λεπηαγσγείν 

Απφ ην λεπηαγσγείν πνπ πεγαίλεη ν Άιεμ είλαη πνιχ επραξηζηεκέλε ε κεηέξα ηνπ, 

θαζψο, φπσο ιέεη, ην παηδί ηεο έρεη βειηηψζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ηηο δεμηφηεηέο 

ηνπ. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη: «…απηόο έρεη αιιάμεη πάξα πνιύ, είλαη πην ήζπρν, μέξεη 

λα… πην πνιύ λα γξάθεη, λα δηαβάδεη, λα θάλεη άιιν πξάγκαηα. Γηαηί όηαλ έκεηλε ζην 
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ζπίηη, κόλν θαζαξία, κόλν απηό έθαλε (γειάεη). Έρεη αιιάμεη πνιύ, εληάμεη, λαη, κ’ 

αξέζεη απηό». Ζ ίδηα πνιχ ζπρλά ξσηάεη γηα ηελ πξφνδν ηνπ γηνπ ηεο ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο είλαη αλήζπρε γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζην λέν απηφ 

πεξηβάιινλ. Δπίζεο, ε Μηκφδα ελδηαθέξεηαη πνιχ γηα ηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα 

ηνπ παηδηνχ ηεο. Σνλ ξσηάεη θαζεκεξηλά ζρεηηθά κε ην πψο πεξλάεη ζην λεπηαγσγείν 

θαη ηη θάλεη ζηελ ηάμε. 

Παξάιιεια, ζεσξεί σο θαηάιιειε γνληθή εκπινθή ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ γηνπ ηεο ην 

λα θάλνπλ ζην ζπίηη θάπνηεο εξγαζίεο πνπ ηνπο έρνπλ βάιεη ζην ζρνιείν θαη κε ην λα 

θάλνπλ θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο νπνίεο θάλνπλ θαη ζην ζρνιείν. Μάιηζηα, 

ζχκθσλα κε ηε Μηκφδα, ε ελαζρφιεζε κε ηέηνηεο πξαθηηθέο είλαη θάηη πνπ αξέζεη 

ζηνλ Άιεμ θαη επηδηψθεη λα εκπιαθεί θη απηφο. Υαξαθηεξηζηηθά, αλαθέξεη:  

«[…] γξάθνπκε ζην ζπίηη ην.. ζην ζπίηη δηαθ... ζην ζπίηη ην… ηεο (ελλ. ηνπ) δηαβάδ... δηαβάζσ 

θάηη, θακία… ε.. δσγξαθίδνπκε θάηη, θαη θάζε αββαηνθύξηαθν ηνπο δώζνπλε θακία… έλα 

βηβιίν λα… λα ηνπο δηαβάζνπκε εκείο θαη λα.. λα δηαβάδεη έλα… απηό πνπ ηνπο αξέζεη πην πνιύ 

απ’ ην βηβιίν. Καη όηαλ έξζεη ζην ζπίηη: ‘’Μακά ζέισ λα ην θάλσ ηώξα!’’».  

πλνιηθά, ινηπφλ, βιέπνπκε φηη ε εκπινθή ηεο κεηέξαο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ Άιεμ 

αθνξά ηελ εθαξκνγή ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ζπίηη. 
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Κεθάιαην 8. πδήηεζε επξεκάησλ απφ νηθνγέλεηεο 

ην θεθάιαην απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπδήηεζε γχξσ απφ ηα επξήκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ ζπλάληεζε ηεο εξεπλήηξηαο κε ηνπο γνλείο ησλ δίγισζζσλ 

λεπίσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. πγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ζα εξκελεπηνχλ βάζεη ηεο αληίζηνηρεο 

βηβιηνγξαθίαο. Ζ ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί νξγαλψλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο άμνλεο 

πνπ είρακε ρξεζηκνπνηήζεη θαη ζην θεθάιαην 7, νη νπνίνη δεκηνπξγήζεθαλ κε βάζε 

ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ είραλ ηεζεί αξρηθά (βιέπε θεθ. 6.7.). Οη άμνλεο απηνί 

είλαη: 1) γισζζηθέο πξαθηηθέο, 2) γισζζηθή δηαρείξηζε, 3) γισζζηθέο ηδενινγίεο θαη 

4) ζπλεξγαζία κε ην λεπηαγσγείν. 

 

 

8.1. Γισζζηθέο πξαθηηθέο 

 

Μνληέια γιωζζηθήο ρξήζεο ζην ζπίηη 

Αλαθνξηθά κε ην κνληέιν γισζζηθήο ρξήζεο πνπ πηνζεηείηαη ζηηο δίγισζζεο 

νηθνγέλεηεο πνπ κειεηψληαη, παξαηεξείηαη φηη ζηηο νηθνγέλεηεο κεηαλαζηεπηηθνχ 

ππνβάζξνπ, φπνπ νη γνλείο κηιάλε ηελ ίδηα γιψζζα, επηιέγεηαη λα πξνσζείηαη κία απφ 

ηηο δχν γιψζζεο θαη απφ ηνπο δχν γνλείο. Με άιια ιφγηα, ζηηο νηθνγέλεηεο ηεο 

Σαηηάλαο, ηνπ Μάξηνπ θαη ηνπ Άιεμ νη γνλείο εληζρχνπλ κία ζπγθεθξηκέλε γιψζζα 

κέζα ζην ζπίηη. ηελ πεξίπησζε ηεο Σαηηάλαο θαη ηνπ Μάξηνπ απηή είλαη ε 

κεηνλνηηθή, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Άιεμ απηή είλαη ε θπξίαξρε. Παξ‘φιν πνπ 

πξνσζείηαη κία ζπγθεθξηκέλε γιψζζα ζηηο ηξεηο απηέο νηθνγέλεηεο, ζηηο δχν πξψηεο 

απηή είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ θπξίαξρε θη έηζη εληζρχεηαη ε δεκηνπξγία ελφο 

πξνθίι πξνζζεηηθήο δηγισζζίαο ζηα παηδηά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ νηθνγέλεηα 

ηνπ Άιεμ πξνσζείηαη ε θπξίαξρε θη έηζη δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

δφκεζε ελφο πξνθίι αθαηξεηηθήο δηγισζζίαο ζην παηδί.  

Αληίζεηα κε ηηο ηξεηο απηέο νηθνγέλεηεο, ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ησλ νηθνγελεηψλ πνπ 

έρνπλ ζρεκαηηζηεί απφ κεηθηφ γάκν (νηθνγέλεηα Ράληαο θαη Νηαληέιαο) κέζα απφ ηε 

γισζζηθή ρξήζε πνπ αθνινπζείηαη θαίλεηαη λα πξνσζνχληαη θαη νη δχν γιψζζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε ηεο νηθνγέλεηαο ηεο Ράληαο εληζρχνληαη θαη νη δχν 

γιψζζεο κε ηε κεηέξα λα πξνσζεί πεξηζζφηεξν ηε Ρνπκαληθή θαη ηνλ παηέξα ηελ 
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Διιεληθή. Αληίζηνηρα, ζηελ πεξίπησζε ηεο νηθνγέλεηαο ηεο Νηαληέιαο αθνινπζείηαη 

ην κνληέιν έλαο γνλέαο κία γιώζζα, φπνπ θάζε γνλέαο κηιάεη απνθιεηζηηθά κία 

γιψζζα ζην παηδί ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηε γιψζζα ζηελ νπνία είλαη θπζηθφο 

νκηιεηήο. 

Με βάζε ηα κνληέια γισζζηθήο ρξήζεο πνπ αλαιχζεθαλ, είλαη θαλεξφ φηη ζηηο 

ηέζζεξηο απφ ηηο πέληε νηθνγέλεηεο ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά 

ηνπο θαη ηηο δχν γιψζζεο, θάηη πνπ βνεζάεη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηγισζζηθή 

θαηάθηεζε (Li, 1999). Ζ δηαθνξά είλαη φηη ζηνπο κεηθηνχο γάκνπο απηφ γίλεηαη κέζα 

ζην ζπίηη, ελψ ζηηο νηθνγέλεηεο κεηαλαζηεπηηθνχ ππφβαζξνπ απηφ γίλεηαη κε ηε 

δξάζε ηνπ παηδηνχ ζε πεξηβάιινληα εθηφο ηεο νηθνγέλεηαο.  

Όζνλ αθνξά ηελ ελαιιαγή θσδίθσλ, επίζεο, ζε ηέζζεξηο απφ ηηο πέληε νηθνγέλεηεο 

(νηθνγέλεηεο Ράληαο, Νηαληέιαο, Μάξηνπ θαη Άιεμ) ρξεζηκνπνηείηαη απηή ε γισζζηθή 

πξαθηηθή κέζα ζην ζπίηη είηε απφ ηνπο γνλείο, είηε απφ ηα παηδηά. Ζ ρξήζε πβξηδηθψλ 

γισζζηθψλ πξαθηηθψλ ζαλ θη απηή πνπ ζπδεηάκε, ζεσξείηαη αλακελφκελε γηα ηνπο 

δίγισζζνπο θαη  ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά απ‘ απηνχο (Soltero-Gonzalez & Reyes, 

2012: 50). 

 

Μεηαβνιέο γιωζζηθώλ πξαθηηθώλ 

Πεξλψληαο ζην θαηά πφζν ην κνληέιν γισζζηθήο ρξήζεο πνπ πηνζεηείηαη είλαη 

ζηαζεξφ ή έρεη κεηαβιεζεί, δηαπηζηψλεηαη φηη ζηηο ηξεηο απφ ηηο πέληε νηθνγέλεηεο 

απηφ έρεη αιιάμεη θαηά ηελ είζνδν ηνπ παηδηνχ ζην λεπηαγσγείν. Απηέο νη νηθνγέλεηεο 

είλαη ηεο Ράληαο, ηνπ Μάξηνπ θαη ηνπ Άιεμ. Αληίζεηα, ζηηο άιιεο δχν νηθνγέλεηεο δε 

ζεκεηψζεθε θάπνηα κεηαβνιή ζηε γισζζηθή ρξήζε. ηε νηθνγέλεηα ηεο Νηαληέιαο, 

φπσο είδακε, αθνινπζνχληαλ πάληα ην κνληέιν έλαο γνλέαο- κία γιώζζα θαη ζηελ 

νηθνγέλεηα ηεο Σαηηάλαο ρξεζηκνπνηνχληαλ πάληα ε ξσζηθή γιψζζα. ε πεξηπηψζεηο 

ζαλ θη απηέο, φπνπ δελ ππάξρεη θάπνηα κεηαβνιή ζηηο γισζζηθέο πξαθηηθέο ηεο 

νηθνγέλεηαο, ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, επθνιφηεξε ε δηγισζζηθή 

θαηάθηεζε (King, Fogle & Logan-Terry, 2008, Li, 1999, Verhoeven & Aarts, 1998).  

Γεληθφηεξα, φκσο, νη κεηαβνιέο ζηε γισζζηθή ρξήζε πνπ πηνζεηείηαη δελ είλαη κε 

αλακελφκελεο, θαζψο ζπρλά παξαηεξείηαη φηη νη γισζζηθέο επηινγέο ησλ γνλέσλ 

εμειίζζνληαη ζπλερψο (Cruickshank, 2004: 470). Μάιηζηα, θαίλεηαη φηη ζπλήζσο ε 



166 
 

είζνδνο ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν ζεκαηνδνηεί ηελ απνκάθξπλζε απφ ηε κεηνλνηηθή 

γιψζζα θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θπξίαξρεο (Zhang & Koda, 2011). Απηφ εθθξάδεηαη 

θαη ζην άξζξν ηεο Fillmore (1991). ην άξζξν απηφ εμεηάδνληαη θαη ζπδεηψληαη 

δεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ έξεπλα ησλ Cummins, Paul, Valdes & Fillmore, ε 

νπνία κειεηνχζε ηε γισζζηθή κεηαηόπηζε ζε 1.100 νηθνγέλεηεο γισζζηθψλ 

κεηνλνηήησλ, ησλ νπνίσλ ηα παηδηά είραλ θνηηήζεη ζε δνκέο πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηηο Ζ.Π.Α. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηα επξήκαηα, δηαπηζηψλεηαη φηη ηα 

παηδηά απηά δέρνληαη ηζρπξέο πηέζεηο γηα αθνκνίσζε φηαλ εηζέξρνληαη ζην 

αγγιφθσλν πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. ηαδηαθά, ινηπφλ, θαη θαζψο ηα παηδηά 

έξρνληαλ ζε επαθή κε ηα αγγιηθά (θπξίαξρε γιψζζα) ζην ζρνιείν, ηα πξφηππα 

(pattern) γισζζηθήο ρξήζεο πνπ αθνινπζνχζαλ νη νηθνγέλεηέο ηνπο έδεηρλαλ λα 

αιιάδνπλ εηο βάξνο ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο. Μάιηζηα, φζν κηθξφηεξα ήηαλ ηα 

παηδηά φηαλ ήξζαλ πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηελ θπξίαξρε γιψζζα (π.ρ. φηαλ ήηαλ 

απφ 5 εηψλ θαη θάησ), ηφζν κεγαιχηεξε θάλεθε λα είλαη θαη ε αιιαγή πνπ 

παξαηεξήζεθε (Fillmore, 1991). Δδψ αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη ηα κεηαζηφπνπια 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο δελ έρνπλ δηακνξθψζεη αθφκα ηε γισζζηθή ηνπο ηθαλφηεηα ζηε 

κεηνλνηηθή (θαη πξψηε ηνπο) γιψζζα (Υαηδεδάθε, 2005: 81), γεγνλφο πνπ πηζαλφλ λα 

ζπλδέεηαη κε ην φηη ε αιιαγή πνπ αλαθέξακε φηη παξαηεξήζεθε ζηα παηδηά απηήο ηεο 

ειηθίαο ήηαλ εληνλφηεξε. Δπίζεο, παξφκνηα απνηειέζκαηα είρε θαη ε εζλνγξαθηθή 

έξεπλα ηεο Thompson (1994). Ζ έξεπλα απηή δηεμήρζε ζηε λνηηναλαηνιηθή Αγγιία 

θαη είρε λα θάλεη κε ηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά 12 δίγισζζσλ λεπίσλ πνπ θνηηνχζαλ 

ζην πξψην έηνο ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη κηινχζαλ Mirpuri ή Urdu-Panjabi (κεηνλνηηθή 

γιψζζα) θαη αγγιηθά (θπξίαξρε γιψζζα). χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηά ηεο, ε 

ρξήζε ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο απφ ηα δίγισζζα λήπηα ζηαδηαθά έσο ην ηέινο ηεο 

ζρνιηθήο πεξηφδνπ άξρηζε λα θζίλεη. 

Απηφ έρεη θάπνηα ζπλάθεηα κε ηηο νηθνγέλεηεο πνπ κειεηήζακε, φπνπ ζηηο δχν απφ ηηο 

ηξεηο πεξηπηψζεηο ε κεηαβνιή απηή είρε πξνζαλαηνιηζκφ ηελ πξνψζεζε ησλ 

ειιεληθψλ. πγθεθξηκέλα, ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπ Μάξηνπ θαη ηνπ Άιεμ θαηά ηελ 

είζνδν ησλ λεπίσλ ζην ζρνιείν άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη (έζησ θαη παξνδηθά ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Μάξηνπ) ε Διιεληθή ζην ζπίηη. Δμαίξεζε απνηειεί ε νηθνγέλεηα ηεο 

Ράληαο, ζηελ νπνία ε αιιαγή πνπ ζπληειέζηεθε ζηε γισζζηθή ρξήζε ελίζρπζε ηε 

κεηνλνηηθή γιψζζα, κηαο θαη ε κεηέξα ηεο άξρηζε ζπζηεκαηηθά λα ηεο κηιάεη 

ξνπκαληθά. 
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8.2. Γισζζηθή δηαρείξηζε  

Όζνλ αθνξά ηνλ άμνλα ηεο γισζζηθήο δηαρείξηζεο, ζα γίλεη ιφγνο γηα ηνπο ηξφπνπο 

εθείλνπο, κέζα απφ ηνπο νπνίνπο έγηλε πξνζπάζεηα λα εληζρπζεί ε κεηνλνηηθή γιψζζα 

ησλ λεπίσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Πην αλαιπηηθά, 

αξρηθά ζα γίλεη αλαθνξά ζην πιήζνο θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ πξνθνξηθψλ εξεζηζκάησλ 

πνπ δέρνληαλ ηα πέληε δίγισζζα λήπηα ζηε γιψζζα απηή. ηε ζπλέρεηα, ζα 

εμεηάζνπκε ζπλνιηθά θαη ζε βάζνο ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχζαλ νη πέληε 

δίγισζζεο νηθνγέλεηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ψζηε λα αλαπηπρζεί ν 

γξακκαηηζκφο ησλ παηδηψλ ηνπο ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα. 

Καηαξράο, νη ηέζζεξηο απφ ηηο πέληε νηθνγέλεηεο (νηθνγέλεηα Ράληαο, Νηαληέιαο, 

Σαηηάλαο θαη Μάξηνπ) θαίλεηαη λα πξνζπαζνχλ ζπζηεκαηηθά λα παξέρνπλ ζηα 

δίγισζζα παηδηά ηνπο πινχζηα πξνθνξηθά εξεζίζκαηα ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο 

γιψζζα, θάηη πνπ βνεζάεη ηελ θαηάθηεζε απηήο (Bennett, Weigel & Martin, 2002) 

θαη ζην λα αλαπηχμνπλ κία βαζχηεξε γλψζε γηα ην πψο ιεηηνπξγεί ε κεηνλνηηθή 

γιψζζα (Macleroy, 2013). Παξάιιεια, ζηηο νηθνγέλεηεο απηέο παξαηεξνχκε φηη ηα 

εξεζίζκαηα πνπ δέρνληαη ηα λήπηα ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο γιψζζα δελ πεξηνξίδνληαη 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ αιιά επεθηείλνληαη θαη πέξα απ‘ απηφ. Απηφ, επίζεο, 

είλαη πνιχ βνεζεηηθφ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο (Fishman, 1980). Δπίζεο, ε 

παξνρή πνιιψλ εξεζηζκάησλ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα ζπλδέεηαη, εθηφο απφ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, θαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ αλαδπφκελνπ 

γξακκαηηζκνχ ζηε γιψζζα απηή. Απηφ ζπκβαίλεη, επεηδή ε αλάπηπμε ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ απνηειεί ζπζηαηηθφ ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ (Whitehurst 

& Lonigan, 2002). Δμάιινπ, αθεηεξία ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο, ε νπνία απνηειεί 

ζπζηαηηθφ ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ είλαη ε αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ 

(Μνπδάθε, 2006: 28). 

ηε ζπλέρεηα ζα ζπδεηήζνπκε ηνπο ηξφπνπο πνπ επέιεμαλ νη νηθνγέλεηεο πνπ 

κειεηάκε γηα λα θαιιηεξγήζνπλ ηα δίγισζζα λήπηά ηνπο ηνλ γξακκαηηζκφ ζηελ 

νηθνγελεηαθή ηνπο γιψζζα. Αλάκεζα ζηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ινηπφλ, σο θπξίαξρε θαίλεηαη λα είλαη ε αλάγλσζε 

βηβιίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηέζζεξηο απφ ηνπο πέληε γνλείο (κεηέξα Ράληαο, 

Νηαληέιαο, Άιεμ θαη παηέξαο Σαηηάλαο) δήισζαλ φηη δηαβάδνπλ ζηα παηδηά ηνπο 
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θείκελα απφ δηάθνξα βηβιία πνπ είλαη γξακκέλα ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα θαη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ γξαπηφ θψδηθα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

γιψζζαο.  

Με κία αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο δηαπηζηψλεηαη φηη ε αλάγλσζε 

βηβιίσλ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηα παηδηά (Baker et al., 

1999, Rodriguez, 2011, Zhang & Koda, 2011) αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ (Leseman et al., 2007). Δηδηθφηεξα, ε πξαθηηθή απηή 

ζπλεηζθέξεη ζην κνξθνζπληαθηηθφ θαη θεηκεληθφ επίπεδν ηνπ αλαδπφκελνπ 

γξακκαηηζκνχ (Leseman et al., 2007:351). Παξάιιεια, φηαλ γίλεηαη ζπρλά 

(Sonnenschein & Musterman, 2002) θαη δηαηίζεηαη πνιχο ρξφλνο ζηελ εθαξκνγή ηεο 

πξαθηηθήο απηήο (Zhang & Koda, 2011: 6) ηα απνηειέζκαηα κεγηζηνπνηνχληαη. 

Δπίζεο, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο νηθνγελεηψλ ηεο έξεπλαο παξαηεξήζεθε ε άκεζε 

εκπινθή γνλέα θαηά ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο πξαθηηθήο, θάηη πνπ είλαη πνιχ βαζηθφ 

(Leseman & de Jong, 1998: 299).  

Αθφκα, ζηηο ηξεηο απφ ηηο ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο γνλέσλ πνπ αθνινπζνχζαλ απηή ηελ 

πξαθηηθή δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε ελφο δηαινγηθνχ πιαηζίνπ θαη ε αιιειεπίδξαζε 

γνλέα –παηδηνχ, ε νπνία δνκνχληαλ είηε κέζσ ηνπ ζρνιηαζκνχ εηθφλσλ (Άιεμ, 

Νηαληέια, Ράληα), είηε κέζσ ηεο ζπδήηεζεο πάλσ ζην λφεκα ηνπ βηβιίνπ (Ράληα). 

Κάηη ηέηνην, φκσο, θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα επηβνεζεηηθφ (Macleroy, 2013), θαζψο έηζη 

ε θαηαλφεζε ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ γηα ηνλ γξακκαηηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

γξαπηνχ ζπζηήκαηνο επεθηείλεηαη (Soltero-Gonzalez & Reyes, 2012). Οη ζπδεηήζεηο 

πάλσ ζηα βηβιία απηά βνεζάεη αξθεηά ηελ αλάπηπμε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ 

(Rodriguez-Valls, 2011). Δπίζεο, ηέηνηεο ζπδεηήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ 

αλάδπζε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα, ηελ αλάπηπμε ηνπ γλσζηηθνχ 

ππφβαζξνπ ησλ παηδηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ιεμηινγηθήο γλψζεο ησλ παηδηψλ 

(Bauer & Mkhize, 2012). Παξάιιεια, δηαινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο βαζηζκέλεο ζην 

πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε ινγνηερληθψλ εξκελεηψλ 

(ηβξνπνχινπ, 2006). Σέινο, κέζα απφ ηηο ηέηνηνπ είδνπο αιιειεπηδξάζεηο πάλσ ζηα 

βηβιία εληζρχεηαη ην ελδηαθέξνλ θαη ηα θίλεηξα γηα ηνλ γξακκαηηζκφ (Baker et al., 

2001). Αθφκα, νη ζπδεηήζεηο πάλσ ζε εηθφλεο απνηεινχλ, ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο 

Baker θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο (Baker et al., 2001), ηνλ πην ζπρλφ ηχπν 

λνεκαηνδνηνχκελεο ζπδήηεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ θαη θαίλεηαη λα 

ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ χπαξμε κηαο ζπλαηζζεκαηηθήο πνηφηεηαο ζηελ 
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αιιειεπίδξαζε γνλέα- παηδηνχ. Ζ παξνπζία ζπλαηζζεκαηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ 

θαηά ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ, επίζεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθή (Leseman & de Jong, 

1998) θαη απνηειεί ηνλ πην δπλαηφ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα φζνλ αθνξά ηα θίλεηξα 

ησλ παηδηψλ γηα ην δηάβαζκα (Sonnenschein & Musterman, 2002). 

Δθηφο απ‘ απηά, ζε φιεο ηηο νηθνγέλεηεο πνπ εθάξκνδαλ ηελ πξαθηηθή απηή 

δηαπηζηψζεθε φηη ππήξρε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ λνήκαηνο, θάηη πνπ πξνθαιεί ην 

ελδηαθέξνλ ελφο παηδηνχ, έηζη ψζηε λα αλαπηχμεη ηνλ δηγξακκαηηζκφ (Gregory, 1998, 

Robertson, 2006). Δπίζεο, παξαηεξήζεθε φηη φια ηα λήπηα ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηε 

δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο βηβιίσλ. Απηφ, κάιηζηα, νθείιεη λα απνηειεί πξνυπφζεζε 

γηα ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ (Leseman & de Jong, 1998) θαη, εθηφο 

ησλ άιισλ, είλαη θαη βαζηθή αλάγθε ηνπ λεπίνπ (Ατδίλεο, 2012:229). Αθφκα, ην 

δείμηκν κε ην ρέξη ήηαλ κία πξαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη γνλείο ηεο Ράληαο, ηεο 

Νηαληέια θαη ηνπ Άιεμ θαηά ηελ αλάγλσζε, ελψ ε Σαηηάλα σο απηφλνκνο 

αλαγλψζηεο ην έθαλε κφλε ηεο. Ζ πξαθηηθή απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηαηί κπεί ηα 

παηδηά ζε δηάθνξεο ζπκβάζεηο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, γεγνλφο πνπ απνηειεί ζηφρν ηεο 

πξψηεο αλάγλσζεο (Αζσλίηνπ θ.ά., 2011: 168).     

ηελ πεξίπησζε ηεο Σαηηάλαο, αληίζεηα, ιφγσ ηνπ φηη ήηαλ ήδε απηφλνκνο 

αλαγλψζηεο, ε πξαθηηθή απηή ιάκβαλε ηε κνξθή ηεο απφ θνηλνχ αλάγλσζεο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο. Ζ πξαθηηθή απηή βνεζάεη ζηελ θαηάθηεζε ηεο επίγλσζεο ηεο 

ρξήζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (Μνπδάθε, 2006: 31). Δπίζεο, ν ίδηνο ν παηέξαο ηεο 

θαηλφηαλ φηη ζηφρεπε ζην λα θαηαθηήζεη ε θφξε ηνπ ηελ απηνλνκία ηεο, θάηη πνπ 

θάλεθε απφ ην είδνο ησλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζνχζε θαη ηελ εμειηθηηθή ηνπο 

πνξεία. Με άιια ιφγηα, ε απφ θνηλνχ αλάγλσζε αιιά θαη γεληθφηεξα ην είδνο ηεο 

γνλετθήο ηνπ εκπινθήο, ην νπνίν ζα κειεηήζνπκε αξγφηεξα, καξηπξά ηελ πηνζέηεζε 

ελφο κνληέινπ θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο (Μαηζαγγνχξαο, 2004) γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ηεο Σαηηάλαο. 

πλερίδνληαο κε ηα είδε ησλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζήζεθαλ απφ ηνπο γνλείο πνπ 

κειεηήζακε, ζεκαληηθή είλαη ε αλαθνξά ζηνλ παηέξα ηεο Σαηηάλαο, ν νπνίνο 

επηδίσμε ηε ελαζρφιεζε ηεο θφξεο ηνπ κε πξαθηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ απφ πνιχ λσξίο ζηε δσή ηεο. Με άιια ιφγηα, ν παηέξαο 

ηεο άξρηζε λα εθαξκφδεη απφ ηα ηξία ηεο ρξφληα δηάθνξεο πξαθηηθέο (π.ρ. 

αλαγλψξηζε κηθξψλ θεηκέλσλ απφ πηλαθίδεο, ηακπέιεο θαη αθίζεο ζε εκπιαηζησκέλα 
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πεξηβάιινληα) κε ζθνπφ λα εληζρχζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ. 

Σέηνηα είδε πξαθηηθψλ θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηε δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ (Gort & Bauer, 2012: 3. Kenner, 2004: 

30). Ζ πξνζπάζεηα αλάγλσζεο απηψλ ησλ κηθξψλ θεηκέλσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα 

ηελ αλάδπζε ηνπ γξακκαηηζκνχ, θαζψο εληζρχεηαη ε απηφ- απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

παηδηνχ, κηα θαη θαηαζθεπάδεη κφλν ηνπ ηε γλψζε δηαβάδνληαο θάηη πνπ έρεη λφεκα 

γη‘ απηφ (Baker et al., 1999). Δπίζεο, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζε 

«άηππεο» εκπεηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ επηηπγράλεηαη ε 

πξαγκάησζε ηεο γισζζηθήο κάζεζεο (Volk & de Acosta, 2001). εκαληηθνί 

παξάγνληεο πνπ αχμαλαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξαθηηθήο απηήο είλαη φηη 

γνλφηαλ ρσξίο πίεζε (Γθνπηξνπκαλίδνπ, 2016:215) θαη ππήξρε ελεξγφο ζπκκεηνρή 

ηνπ παηδηνχ (Leseman & de Jong, 1998). Σέινο, ε πξαθηηθή απηή εθαξκνδφηαλ θαη 

ζηηο δχν γιψζζεο ηνπ παηδηνχ, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηε δηγισζζηθή ηνπ αλάπηπμε 

(Mushi, 2002).  

Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ πξαθηηθέο, ηξεηο απφ ηνπο γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα (νη κεηέξεο ηεο Ράληαο θαη ηεο Νηαληέιαο θαη ν παηέξαο ηεο Σαηηάλαο) 

δήισζαλ φηη ηα παηδηά ηνπο έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ γξαπηφ ιφγν ηεο κεηνλνηηθήο 

γιψζζαο κέζα απφ ηελ ηειεφξαζε θαη ζπγθεθξηκέλα κέζα απφ εθπνκπέο 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Δδψ δηαθξίλεηαη έλα παηγληψδεο πιαίζην, κέζα ζην 

νπνίν εκπιέθνληαη ηα παηδηά. ε έλα ηέηνην πιαίζην νη δεμηφηεηεο πνπ ζπλνδεχνπλ 

ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ηνπ αλαδχνληαη ζηαδηαθά (Γθνπηξνπκαλίδνπ, 2006). 

Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη έλα ηέηνην πιαίζην κε παηγληψδε κνξθή, φπσο 

απηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθπνκπψλ κέζα ζηελ ηειεφξαζε, ην νπνίν ζα 

δηαθνξνπνηείηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο ζρνιηθνχ ραξαθηήξα θαη ζα έρεη αθεηεξία ην 

ελδηαθέξνλ ηνλ παηδηψλ (Baker et al., 1999: 10, Roberts et al., 2005, ζην Ατδίλεο, 

2012: 252). 

Δπηπιένλ, ηέζζεξηο απφ ηνπο γνλείο ηεο έξεπλαο (κεηέξεο Ράληαο, Νηαληέιαο, Μάξηνπ 

θαη Άιεμ) πξαγκαηνπνηνχλ πξαθηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε 

κεηνλνηηθή γιψζζα, νη νπνίεο έρνπλ ζρνιηθφ ραξαθηήξα. Ζ εθαξκνγή ζρνιηθψλ 

πξαθηηθψλ απφ ηνπο γνλείο ζπλαληάηαη πνιχ ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία (Ατδίλεο, 2012, 

Reese, Thompson & Goldenberg, 2008, Thompson & Goldenberg, 2008, Υαηδεδάθε, 

2007β, Zhang & Koda, 2011). Ζ επηκνλή ζε πξαθηηθέο ζρνιηθνχ ηχπνπ δεκηνπξγεί 
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ηελ εληχπσζε ζηα παηδηά φηη ν γξακκαηηζκφο είλαη κία ιεηηνπξγία απνθιεηζηηθά 

ζπλπθαζκέλε κε ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Verhoeven & Aarts, 1998: 131). 

Μάιηζηα, αίζζεζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ζην ζπίηη ηνπ Μάξηνπ εθαξκφδνληαη 

απνθιεηζηηθά πξαθηηθέο ζρνιηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ 

ηνπ παηδηνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα. Δπίζεο, απηέο νη πξαθηηθέο δελ έρνπλ δνκεζεί 

πάλσ ζηα ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνχ θαη δελ ην εκπιέθνπλ ελεξγά, αιιά ηνλ 

αληηκεησπίδνπλ σο παζεηηθφ δέθηε. Με άιια ιφγηα, δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηνπ 

είδνπο αιιειεπίδξαζε θαη λνεκαηνδφηεζε ζηελ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη απφ ηε 

κεηέξα (αληηγξαθή ιέμεσλ), ψζηε λα πξνσζήζεη ηνλ γξακκαηηζκφ ηνπ παηδηνχ ηεο 

ζηελ Αιβαληθή. Ζ χπαξμε, φκσο, αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ γνλέα θαη παηδηνχ είλαη 

πνιχ νπζηψδεο, θαζψο, εθηφο ησλ άιισλ, κπνξεί λα θέξεη απνηειέζκαηα πνπ 

δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν σο πξνο ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ (Baker et al., 2001: 431- 

435, Leseman & de Jong, 1998: 314). Καηά ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ, 

ινηπφλ, δίλεηαη έκθαζε θπξίσο ζηα ηερληθά θνκκάηηα πνπ αθνξνχλ ηνλ γξακκαηηζκφ 

παξά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή πνηφηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ (κεηέξαο-γηνπ) (Baker et al., 2001: 434). Δπίζεο, ζηηο πξαθηηθέο απηέο 

δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

παηδηνχ, φπσο ε δηαπξαγκάηεπζε λνήκαηνο (Gregory, 1998, Robertson, 2006) θαη ε 

ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ (ζηελ πεξίπησζε ηνπ Μάξηνπ) (Ατδίλεο, 2012). 

Δθηφο απ‘ απηφ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Μάξηνπ γεληθφηεξα νη ζπλζήθεο δελ επλννχζαλ 

ην παηδί, ψζηε λα εκπιαθεί ζηηο φπνηεο πξαθηηθέο εθαξκφδνληαλ, θαζψο δελ ππήξρε 

θάπνηνπ είδνπο επηβξάβεπζε πνπ ζα ηζρπξνπνηνχζε ηα θίλεηξα ηνπ παηδηνχ. Έηζη, 

αλαπφθεπθηα κεηψλνληαη νη δπλαηφηεηεο γηα δφκεζε ζεηηθψλ εκπεηξηψλ 

γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα, θάηη πνπ ζα ελίζρπε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

δηγξακκαηηζκνχ γηα ην δίγισζζν παηδί (Nord, Lennon, Liu, Westat & Chandler, 

2000). ε αληίζεζε κε ηε κεηέξα ηνπ Μάξηνπ, ε κεηέξα ηνπ Άιεμ θαη ν παηέξαο ηεο 

Σαηηάλαο θάλεθαλ λα επηβξαβεχνπλ ην παηδί ηνπο θαηά ηελ εκπινθή ηνπο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ θαηαγξάθεθαλ.  

πλερίδνληαο κε ηηο πξαθηηθέο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα, 

ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζπζηεκαηηθά 

θαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηηο πέληε νηθνγέλεηεο πνπ 

κειεηήζεθαλ, φιεο κε θάπνηνλ ηξφπν θαη ζε θάπνηνλ βαζκφ εθαξκφδνπλ ή 

εθάξκνδαλ πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα ησλ παηδηψλ. Όκσο, 
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δηαπηζηψζεθε φηη κφλν ν παηέξαο ηεο Σαηηάλαο έρεη κπήζεη ην παηδί ηνπ ζε πξαθηηθέο 

αλάπηπμεο ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ θαη ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηελ νηθνγελεηαθή 

ηνπ γιψζζα ζπζηεκαηηθά θαη γηα καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ ζπζηεκαηηθφηεηα ησλ 

πξαθηηθψλ απηψλ, φκσο, είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ 

ζηα παηδηά (Baker et al., 1999, Li, 1999). ηελ πεξίπησζε ηεο Σαηηάλαο, ε εθαξκνγή 

ησλ πξαθηηθψλ απηψλ δελ απνηειεί κία δηαδηθαζία πνπ μεθίλεζε ην ηειεπηαίν 

ρξνληθφ δηάζηεκα αιιά έρεη μεθηλήζεη απφ ηφηε πνπ ε κηθξή Σαηηάλα ήηαλ ηξηψλ 

ρξφλσλ κέζα απφ απζεληηθά λνεκαηνδνηνχκελα πιαίζηα. Δπίζεο, απηή ε δηαδηθαζία 

ιάκβαλε ρψξα ζηαζεξά θαη ρσξίο πίεζε, ελψ αθνξνχζε φρη κφλν ηε κεηνλνηηθή 

γιψζζα αιιά θαη ηελ θπξίαξρε. Με άιια ιφγηα, εμαξρήο ηα δηάθνξα γξαπηά 

ζπζηήκαηα αληηκεησπίζηεθαλ σο ζπκβάζεηο πνπ θέξνπλ λφεκα. Έηζη, πεξλψληαο 

απφ δηάθνξεο εμειηθηηθέο θάζεηο ε Σαηηάλα είλαη πιένλ απηφλνκνο αλαγλψζηεο θαη 

ζηηο δχν γιψζζεο, ελψ ηαπηφρξνλα κπνξεί λα γξάςεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο, εχθνιεο 

θαη δχζθνιεο ιέμεηο ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα.  

Αληίζεηα, ζηηο ππφινηπεο νηθνγέλεηεο είηε απηή ε δηαδηθαζία εκπινθήο ηνπ παηδηνχ 

είρε μεθηλήζεη ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα (Ράληα, Νηαληέια), είηε είρε μεθηλήζεη 

παιαηφηεξα θαη ηψξα πιένλ πξνσζείηαη ε αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηελ 

θπξίαξρε γιψζζα (Άιεμ), είηε νη φπνηεο πξαθηηθέο δελ εθαξκφδνληαη ζπζηεκαηηθά 

(Μάξηνο). Αληίζηνηρα, ηα ηέζζεξα παηδηά απηά θαίλεηαη λα έρνπλ θαηαθηήζεη θάπνην 

επίπεδν αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ θαη γξακκαηηζκνχ, φκσο ην επίπεδν απηφ 

δηαθέξεη αξθεηά απφ εθείλν ηεο Σαηηάλαο. Πηζαλφλ, ινηπφλ, απηή ε δηαθνξά ζηνλ 

βαζκφ θαηάθηεζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ λα νθείιεηαη ελ κέξεη ζην γεγνλφο φηη ε 

εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ απηψλ δε κεηαβιήζεθε αιιά παξέκελε ζηαζεξή (King, 

Fogle & Logan-Terry, 2008, Li, 1999, Verhoeven & Aarts, 1998). 

Σέινο, κέζα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθάξκνδαλ νη νηθνγέλεηεο κεηαμχ 

ηνπο θαίλεηαη φηη ε λνεκαηνδφηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ απφ νηθνγέλεηα ζε νηθνγέλεηα 

κπνξεί λα πνηθίιεη. Γηα παξάδεηγκα, ε κεηέξα ηεο Ράληαο θαη ηεο Νηαληέιαο είραλ 

θνηλή άπνςε γηα ηελ απνκλεκφλεπζε σο πξαθηηθή αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ, ε 

νπνία πήγαδε απφ ηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ είραλ γηα ηε ζρνιηθή γλψζε. Απηφ είλαη 

ελδεηθηηθφ ηνπ φηη ν γξακκαηηζκφο δε λνεκαηνδνηείηαη πάληα σο κία κνλνδηάζηαηε 

δηαδηθαζία πνπ ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε γξαπηέο κνξθέο ηεο γιψζζαο, αιιά 

κπνξεί λα γίλεηαη αληηιεπηφο θαη σο δηαδηθαζία πνπ εκπεξηέρεη γεγνλφηα πνπ 
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απνηεινχληαη θαη απφ άιια ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα, φπσο ηελ πξνθνξηθή γιψζζα 

(Soltero-Gonzalez & Reyes, 2012:41). 

ηελ νηθνγέλεηα ηεο Ράληαο, φπσο είδακε, ε πξαθηηθή απηή εθαξκφδεηαη κέζα απφ 

θείκελα ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζξεζθεπηηθφηεηα ηεο 

κεηέξαο ηεο Ράληαο έθαλε ηελ ίδηα λα ζεσξεί απηά ηα αλαγλψζκαηα σο θαηάιιεια 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ. Σέηνηνπ είδνπο αλαγλψζκαηα, ζπρλά απνηεινχλ 

αληηθείκελν αλάγλσζεο ζε δίγισζζεο νηθνγέλεηεο πνπ επηδηψθνπλ ηα λήπηά ηνπο λα 

θαηαθηήζνπλ ηνλ γξακκαηηζκφ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα (Gort & Bauer, 2012). Με 

άιια ιφγηα, παξαηεξείηαη φηη ε εκπινθή ηεο ζξεζθείαο είλαη έληνλε θαη επηδξά ζηε 

κνξθή πνπ ζα ιάβεη ε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ 

(Leseman & de Jong, 1998: 297, 299), θάηη πνπ ζπλάδεη κε ηε ζεψξεζε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ σο θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλεο πξαθηηθήο (Owodally, 2011: 138). 

Κιείλνληαο, νθείιεη λα ζεκεησζεί φηη νη ηξφπνη αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ κπνξεί 

λα είλαη δηαθνξεηηθνί αθφκα θαη κέζα ζηελ ίδηα ηελ πνιηηηζκηθή νκάδα, θαζψο 

ππάξρνπλ πνιινί δξφκνη γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο κάζεζεο (Ατδίλεο, 2012: 32). Γηα 

παξάδεηγκα, θαη ζηηο δχν νηθνγέλεηεο παηδηψλ πνπ θαηάγνληαη απφ ηελ Αιβαλία νη 

γνλείο εθαξκφδνπλ ζρνιηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ αλάδπζε ηνπ γξακκαηηζκνχ. Βέβαηα, 

βιέπνπκε πσο ζπλνιηθά νη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δχν απηέο νηθνγέλεηεο 

δελ είλαη απνιχησο ίδηεο. Δλψ ε κεηέξα ηνπ Άιεμ δηαβάδεη ζην παηδί ηεο αιβαληθά 

βηβιία γηα λα αλαπηχμεη ην παηδί ηεο ηνλ γξακκαηηζκφ ζηελ Αιβαληθή (έζησ θη αλ 

απηφ πηα δε ζπκβαίλεη ηφζν ζηαζεξά θαη ζπρλά), ε κεηέξα ηνπ Μάξηνπ δε θαίλεηαη λα 

αζπάδεηαη ηελ πξαθηηθή απηή αιιά πξνηηκά λα πεξηνξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή 

δξαζηεξηνηήησλ ζρνιηθνχ ραξαθηήξα. Κάηη ηέηνην δείρλεη φηη δελ έρνπλ φινη ηηο ίδηεο 

ηδενινγίεο γηα ηνλ γξακκαηηζκφ κφλν θαη κφλν επεηδή έρνπλ ηελ ίδηα θνπιηνχξα. Ζ 

θνηλσληθή ηάμε, νη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, νη απφςεηο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί απφ 

εηδηθνχο ή εθθξάδνληαη ζηα ΜΜΔ θιπ επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο πνπ ζα δνκήζνπλ, 

ηειηθά, νη γνλείο. Σέηνηα δεηήκαηα ζπδεηψληαη πην αλαιπηηθά ζηνλ επφκελν άμνλα, 

φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο γισζζηθέο ηδενινγίεο ησλ γνλέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα.  
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8.3. Γισζζηθέο ηδενινγίεο 

 

Παξάιιειε αλάπηπμε δύν γιωζζώλ 

ην ζεκείν απηφ ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο ηδενινγίεο ησλ γνλέσλ φζνλ αθνξά ηελ 

αλάπηπμε ησλ δχν γισζζψλ ησλ παηδηψλ ηνπο ζε πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ επίπεδν. 

Αλαθνξηθά κε ηηο ηδενινγίεο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ παξάιιειε πξνθνξηθή 

αλάπηπμε ησλ δχν γισζζψλ πνπ απαξηίδνπλ ην ξεπεξηφξην ησλ παηδηψλ ηνπο, νη 

ηέζζεξηο απφ ηνπο πέληε ζπλεληεπμηαδφκελνπο εκθαλίδνληαη ζεηηθνί. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε κεηέξαο ηεο Ράληαο, ηεο Νηαληέια, ηνπ Μάξηνπ θαη ν παηέξαο ηεο 

Σαηηάλαο ζεσξνχλ φηη ην παηδί ηνπο παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο πνπ 

πινπνηείηαη αλαπφθεπθηα ζην θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν δνπλ πξέπεη λα αλαπηχμεη 

θαη ηε γισζζηθή ηνπ επάξθεηα ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα. Απηφ είλαη θάηη πνπ ζπλάδεη 

κε ηα απνηειέζκαηα αξθεηψλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη ζε δίγισζζεο νηθνγέλεηεο θαη 

δηεξεπλνχλ ηηο γισζζηθέο ηδενινγίεο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηνπο γνλείο 

(Chatzidaki & Maligkoudi, 2013, Curdt-Christiansen, 2009, Υαηδεδάθε, 2007α,β).  

Απηφ δείρλεη φηη νη γνλείο απηνί έρνληαο ζπλεηδεηνπνηήζεη αξθεηά απφ ηα νθέιε ηεο 

δηγισζζίαο (Baker, 2011, Cummins, 2003, Kenner, 2004, Robertson, 2006, θ.ά.) 

πηνζεηνχλ γισζζηθέο ηδενινγίεο πνπ ηάζζνληαη ππέξ ηεο δηγισζζίαο (ή θαη 

πνιπγισζζίαο ζηελ πεξίπησζε ηνπ παηέξα ηεο Σαηηάλαο). Μάιηζηα, ζεκαληηθφ είλαη 

φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ κεηθηψλ γάκσλ πνπ κειεηήζακε (νηθνγέλεηα Ράληαο θαη 

Νηαληέια), ηέηνηεο γισζζηθέο ηδενινγίεο δελ αζπάδνληαλ κφλν νη κεηέξεο, νη νπνίεο 

θαηάγνληαη απφ ηε Ρνπκαλία θαη ηε εξβία αληίζηνηρα, αιιά θαη νη παηέξεο, νη νπνίνη 

είλαη Έιιελεο. Με άιια ιφγηα, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ηεζζάξσλ απηψλ νηθνγελεηψλ 

ππάξρεη νκνθσλία σο πξνο ηηο γισζζηθέο ηδενινγίεο θαη ζηνπο δχν γνλείο. Απηφ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ, θαζψο ε ζπζηεκαηηθή δέζκεπζε θαη αθνζίσζε ησλ γνλέσλ 

αλαθνξηθά κε ηε δηαηήξεζε ηνπ δίγισζζνπ πξνθίι ηνπ παηδηνχ ηνπο, εηδηθά φηαλ δελ 

ππάξρνπλ ιεηηνπξγηθνί ιφγνη ρξήζεο θαη ησλ δχν γισζζψλ (π.ρ. ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ 

παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηθηφ γάκν), λνείηαη σο ηδηαίηεξα επσθειήο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηγισζζηθή θαηάθηεζε ηνπ παηδηνχ (Li, 1999: 216). 

Αληίζεηα πξνο ηηο ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο νηθνγελεηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ, ζηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ Άιεμ παξαηεξείηαη κία ηάζε πξνο ηε κνλνγισζζία φζνλ αθνξά ηηο 

γισζζηθέο ηδενινγίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη γισζζηθέο ηδενινγίεο θηλνχληαη πξνο ηελ 
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επηκνλή ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο Διιεληθήο, θάλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν εκθαλή ηελ 

επίδξαζε ηνπ θπξίαξρνπ ιφγνπ θαη ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο κεηαμχ ησλ γισζζψλ. 

Απηφ δηαθξίλεηαη θαη ζε άιιεο κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν απηφ (π.ρ. 

Pacini-Ketchabaw & Armstrong de Almeida 2006). Πην αλαιπηηθά, ε κεηέξα ηνπ 

Άιεμ δελ πξνβιεκαηίδεηαη ζρεηηθά κε ηελ απψιεηα ηεο Αιβαληθήο, θαζψο ζεσξεί ηελ 

επάξθεηα πνπ δηαζέηεη εθείλε ηε ζηηγκή ν Άιεμ ζ‘ απηήλ ηε γιψζζα δεδνκέλε. Απηή, 

φκσο, ε άπνςε είλαη αληίζεηε πξνο ηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα πνπ έρνπκε ζε ζρέζε 

ηελ θαηάθηεζε κηαο δεχηεξεο γιψζζαο. Με άιια ιφγηα, φηαλ ε δεχηεξε γιψζζα 

θαηαθηάηαη κέζα απφ πίεζε ψζηε λα αληηθαηαζηαζεί ή λα ππνβηβαζηεί ε πξψηε 

γιψζζα –πξάγκα πνπ θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Άιεμ-, κπνξεί ηφηε 

λα πξνθιεζεί κία αθαηξεηηθή κνξθή δηγισζζίαο (Baker, 2011: 72) θαη λα πξνθαιέζεη 

ζχγρπζε ζην παηδί (Genesee et al., 2004). Σν ίδην ηζρχεη ζε  φ,ηη αθνξά ηνλ 

δηγξακκαηηζκφ ηνπ παηδηνχ, ε αλάπηπμε ηνπ νπνίνπ δελ είλαη ζηαηηθή αιιά θηλείηαη 

ζε πνιιά ζπλερή (Hornberger, 2002) πνπ δηακνξθψλνπλ ηνλ ραξαθηήξα πνπ 

ιακβάλεη θάζε θνξά. πγθεθξηκέλα, κέζα απφ ηελ αληίιεςε απηή, θαίλεηαη φηη 

επηδηψθεηαη ε δηαηήξεζε ηεο «εγεκνλίαο» ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη γεληθφηεξα ε 

παγίσζε ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο κεηαμχ ησλ γισζζψλ. 

Αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ ηδενινγίεο είλαη θαη νη ηδενινγίεο ησλ γνληψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα γηα ηελ παξάιιειε εθκάζεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηηο δχν 

γιψζζεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κεηέξα ηεο Ράληαο, ηεο Νηαληέια, 

ηνπ Μάξηνπ θαη ν παηέξαο ηεο Σαηηάλαο εκθαλίδνληαη ζεηηθνί ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

δηγξακκαηηζκνχ ζηα παηδηά ηνπο, ηελ νπνία ζεσξνχλ σθέιηκε θαη αλαγθαία. 

Αληίζεηα, ε κεηέξα ηνπ Άιεμ δηαηεξεί ηελ ίδηα ηδενινγία πνπ είρε γηα ηελ παξάιιειε 

αλάπηπμε δχν γισζζψλ ζε πξνθνξηθφ επίπεδν, δειαδή πηζηεχεη φηη είλαη θαιχηεξν 

λα αλαπηχμεη ην παηδί ηεο ηνλ γξακκαηηζκφ ζηελ θπξίαξρε γιψζζα.  

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ εξκελεία ησλ γισζζηθψλ ηδενινγηψλ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη 

νη γνλείο, ζθφπηκν θξίλεηαη λα επηζεκάλνπκε έλαλ πεξηνξηζκφ πνπ έζεζε ε κεηέξα 

ηεο Νηαληέια φζνλ αθνξά ηελ παξάιιειε αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηηο δχν 

γιψζζεο ελφο δίγισζζνπ παηδηνχ. πγθεθξηκέλα, ελψ εκθαλίζηεθε ζεηηθή σο πξνο 

ηελ αλάπηπμε ηνπ δηγξακκαηηζκνχ κέρξη ην λεπηαγσγείν, ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ δηγξακκαηηζκνχ απφ ηελ είζνδν ηνπ παηδηνχ ζην Γεκνηηθφ θαη κεηά 

δηαθνξνπνίεζε ηε ζηάζε ηεο. Με άιια ιφγηα, κεηά ηελ είζνδν ηνπ δίγισζζνπ 

παηδηνχ ζην Γεκνηηθφ ζεσξεί φηη ε αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή 
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γιψζζα ζα απνηειέζεη ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε ηεο θπξίαξρεο θαη γηα ηνλ ιφγν 

απηφ θαιφ είλαη λα ζηακαηήζεη πξνζσξηλά, έσο φηνπ θαηαθηεζεί ν γξακκαηηζκφο 

ζηελ θπξίαξρε. Σφηε, ζα είλαη έηνηκν ην παηδί λα εκπιαθεί μαλά κε ηνλ γξακκαηηζκφ 

ζηε κεηνλνηηθή. Ζ αληίιεςε απηή θηλείηαη ζηνλ άμνλα ηνπ φηη ν παξάιιεινο 

γξακκαηηζκφο ζε δχν γιψζζεο πξνθαιεί ζχγρπζε, θάηη πνπ δελ ηζρχεη, θαζψο νη 

φπνηεο δπζθνιίεο είλαη πξνζσξηλέο θαη δελ εληάζζνληαη κέζα ζην πιαίζην αλάπηπμεο 

ηεο δηγισζζίαο απφ έλα παηδί (Baker, 2001). Μάιηζηα, κία ηέηνηα απφηνκε απνθνπή 

απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ζχγρπζε ή αλαζηάησζε ζην δίγισζζν παηδί (Genesee et al., 2004) θαη λα πξνθαιέζεη 

δνκήζεη έλα πξνθίι αθαηξεηηθήο δηγισζζίαο (Baker, 2011). Αληίζεηα, έλα αζθαιέο 

θαη απνηειεζκαηηθφ «κνλνπάηη» πξνο ηελ επηηπρή αλάπηπμε ηνπ δηγξακκαηηζκνχ 

απνηειεί ε ζπλέρηζε ηεο αλάπηπμεο ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο ζε πςειά επίπεδα θαη ε 

κε εγθαηάιεηςή ηεο πξηλ αλαπηπρζεί πιήξσο (Gort & Bauer, 2012: 3- 4). 

Όπσο είδακε παξαπάλσ, νη γνλείο δηακνξθψλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηδενινγίεο φζνλ 

αθνξά ηελ αλάπηπμε δχν γισζζψλ. Παξάιιεια, κέζα απφ ηα ιεγφκελά ηνπο 

εθθξάδεηαη θαη ν ιφγνο ή νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο πηνζεηνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

γισζζηθέο ηδενινγίεο. Κάηη ηέηνην δείρλεη πσο θάζε γισζζηθή ηδενινγία πνπ 

πηνηείηαη δελ είλαη απζαίξεηε. ηε ζπλέρεηα, ινηπφλ, ζα γίλεη αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο 

εθείλνπο, βάζεη ησλ νπνίσλ δηακνξθψλνληαη νη γισζζηθέο ηδενινγίεο ησλ πέληε 

γνλέσλ.  

Καηαξράο, φινη νη γνλείο ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ πνπ ηάρζεθαλ ππέξ ηεο αλάπηπμεο 

ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο θαη ηνπ γξακκαηηζκνχ ηεο αηηηνιφγεζαλ ηε ζηάζε ηνπο 

απηή ζηε βάζε ηεο αλάγθεο γηα δηαηήξεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ παηδηψλ ηνπο κε ηελ 

εζλνηηθή νκάδα. Πην αλαιπηηθά, νη γνλείο απηνί πξνέβαιαλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνθνξηθήο επάξθεηαο θαη ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα σο ην κέζν 

εθείλν, ψζηε ηα παηδηά ηνπο λα κε ράζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηελ 

πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα. ηελ πεξίπησζε ηεο κεηέξαο ηεο Νηαληέια, κάιηζηα, ε 

αλάγθε πνπ εθθξάδεη γηα αλάπηπμε ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο θαη ηνπ γξακκαηηζκνχ 

ηεο θφξεο ηεο ζεκειηψλεηαη θαηά πνιχ πάλσ ζηελ επηκνλή γηα δηαηήξεζε ηεο 

ζξεζθεπηηθήο ηαπηφηεηαο. Παξάιιεια, φινη νη γνλείο πνπ είραλ ζεηηθή ζηάζε 

εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη κέζσ ηεο πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο επάξθεηαο ζηε 

κεηνλνηηθή γιψζζα ηα παηδηά ζα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο ζπγγελείο ηνπο 

πνπ βξίζθνληαη ζηε ρψξα θαηαγσγήο θη έηζη δε ζα θζαξνχλ νη δεζκνί κε εθείλνπο. 
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Όινη νη παξαπάλσ ιφγνη κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο θνηλσληθνί θαη αθνξνχλ ην 

γεγνλφο φηη γηα ηελ ζπλνρή ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο 

θαη ζξεζθεπηηθήο ηαπηφηεηαο, θαζψο θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ζρέζεσλ, είλαη 

απαξαίηεηε ε αλάπηπμε ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο (Durgunoğlu 

& Verhoeven, 1998, Guardado, 2002.). Απηνί νη ιφγνη δηαηήξεζεο ηεο κεηνλνηηθήο 

γιψζζαο (ζπλαηζζεκαηηθνί, πνιηηηζκηθνί) ζπλάδνπλ θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο ησλ Κπξηαδή & Υαηδεδάθε (2005), ζηελ νπνία, κεηαμχ ησλ άιισλ, 

δηεξεπλήζεθαλ νη γισζζηθέο πξαθηηθέο θαη ζηάζεηο 138 Αιβαλψλ γνλέσλ πνπ 

κεηαλάζηεπζαλ ζηελ Διιάδα θαη ησλ νπνίσλ ηα παηδηά θνηηνχλ ζην Γεκνηηθφ 

ζρνιείν. 

Γχν απφ ηνπο πέληε γνλείο πνπ είραλ ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ηε δηαηήξεζε ηεο 

κεηνλνηηθήο γιψζζαο (κεηέξα Νηαληέιαο –κέρξη ην λεπηαγσγείν- θαη παηέξαο 

Σαηηάλαο) θαη ηνπ γξακκαηηζκνχ ηεο ζπλέδεζαλ ηε ζηάζε ηνπο κε ηε ρξεζηκφηεηα 

ηεο γλψζεο απηήο γηα πξαθηηθνχο ζθνπνχο κειινληηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, κηιψληαο 

γηα ηα κειινληηθά ζρέδηα εγθαηάζηαζεο ηεο νηθνγέλεηαο εκθαλίζηεθαλ ζθεπηηθνί 

ζρεηηθά κε ηε κφληκε δηακνλή ησλ παηδηψλ ηνπο ή ησλ ίδησλ ζηελ Διιάδα. 

Παξάιιεια, πξνέβαιαλ ηηο δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζηελ Διιάδα εμαηηίαο 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. πλεπψο, γη‘ απηνχο ε αλάγθε αλάπηπμεο φισλ ησλ πηπρψλ 

ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο ζπλδέεηαη κε κία πξννπηηθή κειινληηθήο ρξήζεο ηεο απφ ηα 

παηδηά ηνπο ιφγσ κηαο  πηζαλήο παιηλλφζηεζεο, θάηη πνπ δηαπηζηψλεηαη ζε 

πξφζθαηεο ειιεληθέο έξεπλεο πνπ κειεηνχλ κεηαμχ άιισλ απφςεηο Αιβαλψλ γνλέσλ 

(Κπξηαδήο & Υαηδεδάθε, 2005, Μαιηγθνχδε, 2010). 

Παξάιιεια, ε κεηέξα ηνπ Άιεμ, ε νπνία εκθαλίζηεθε αξλεηηθή σο πξνο ηε ζπλέρηζε 

ηεο αλάπηπμεο ηεο γιψζζαο θαη ηνπ γξακκαηηζκνχ ηεο Αιβαληθήο ζην παηδί ηεο, 

δήισζε πνιιέο θνξέο φηη πξνέρεη ε αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο, θαζψο απηφ ζα είλαη 

θαιφ γηα ην κέιινλ ηνπ γηνπ ηεο. πλεπψο, ε κεηέξα ζεσξεί φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδν πνπ δηαλχνπλ (έπεηηα απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηάο ηεο ζηελ 

Διιάδα) ε δηαηήξεζε ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο θαη ηνπ γξακκαηηζκνχ δελ είλαη θάηη 

ρξήζηκν. Αληίζεηα, ππάξρεη αλάγθε γηα αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο. Απηή αθξηβψο ε 

άπνςε εθθξάδεηαη θαη απφ ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Αιβαλψλ γνλέσλ ζηελ 

έξεπλα ησλ Κπξηαδή & Υαηδεδάθε (2005), ηελ νπνία αλαθέξακε θαη παξαπάλσ. Με 

άιια ιφγηα, είλαη εκθαλέο φηη, φπσο θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο γνλέσλ πνπ 
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αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, έηζη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, νη γισζζηθέο ηδενινγίεο 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πνηα γιψζζα ζεσξείηαη ρξήζηκε. 

πλεπψο, θαίλεηαη φηη νη γισζζηθέο ηδενινγίεο ησλ γνλέσλ ζρεκαηίζηεθαλ βάζεη ηνπ 

αλ ππάξρεη θάπνηα ρξεζηκφηεηα ζην λα δηαηεξεζεί ε κεηνλνηηθή γιψζζα 

(Durgunoğlu & Verhoeven, 1998, Guardado, 2002) θαη ηνπ αλ ε γλψζε απηή ζα θέξεη 

θάπνηα νηθνλνκηθή απηνβειηίσζε (Baker, 2011, Durgunoğlu & Verhoeven, 

1998:297). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη γισζζηθέο ηδενινγίεο δηακνξθψλνληαη κέζα απφ ην 

ηη πηζηεχνπλ νη γνλείο φηη είλαη θαιφ γηα ην παηδί, δειαδή κε βάζε ην ηη ζα ην 

εμππεξεηήζεη κειινληηθά (Curdt-Christiansen, 2009) θαη απφ ην ηη ζα ηνπο 

θαηαζηήζεη «θαινχο» γνλείο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ θνηλσλία 

ζηελ νπνία δνπλ (King & Fogle, 2006). 

ηελ πεξίπησζε ηνπ Άιεμ είλαη πηζαλφλ νη γνλείο λα ηάζζνληαη ππέξ ησλ ειιεληθψλ 

επεηδή απηή είλαη ε ελδεδεηγκέλε ζηάζε ζχκθσλα κε ηνλ δεκφζην ιφγν, ν νπνίνο 

ζεσξεί ηελ Διιεληθή σο κφλε λφκηκε γιψζζα, ψζηε λα επηηεπρζεί θνηλσληθή 

ελζσκάησζε ζηελ Διιάδα (Michail & Stamou, 2009). Με ηνλ ηξφπν απηφ, φκσο, 

λνκηκνπνηνχληαη νη ζρέζεηο εμνπζίαο κεηαμχ ησλ γισζζψλ (Pacini-Ketchabaw & 

Armstrong de Almeida, 2006) θαη αλαδχεηαη ε Διιεληθή σο θπξίαξρε γιψζζα. 

πλερίδνληαο, άιινο έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ έθαλε ηε κεηέξα Νηαληέιαο θαη ηνλ 

παηέξα ηεο Σαηηάλαο λα είλαη ζεηηθνί ζηελ πξνψζεζε ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο θαη 

ηνπ γξακκαηηζκνχ ηεο ήηαλ φηη πηζηεχνπλ πσο νη ίδηνη έρνπλ ηε κνλαδηθή δπλαηφηεηα 

λα βνεζήζνπλ ην παηδί ηνπο πξνο ην ζθνπφ απηφ (Li, 1999). Έηζη, αηζζάλνληαη ηελ 

επζχλε απφ πιεπξάο ηνπο ζην λα θαιιηεξγήζνπλ ηε κεηνλνηηθή γιψζζα ζην παηδί 

ηνπο (Guardado, 2002). Απηή ηελ άπνςε θαίλεηαη λα ζπκκεξίδεηαη, φπσο είδακε θαη 

ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, θαη ε κεηέξα ηνπ Μάξηνπ. Απηφ ζπλάδεη κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Gkaintartzi, Chatzidaki & Tsokalidou (2014), ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε πάλσ ζε 19 Αιβαλνχο κεηαλάζηεο γνλείο θαη κειέηεζε ηηο 

απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο ζηελ Διιάδα. ηελ 

έξεπλα απηή, ινηπφλ, νη απφςεηο ησλ γνλέσλ θαηαηάρζεθαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Μία 

εμ απηψλ, ζηελ νπνία εληάρζεθαλ νη πεξηζζφηεξνη γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα, αθνξνχζε γνλείο πνπ είραλ παξφκνηα ζηάζε κε εθείλε ησλ ηξηψλ απηψλ 

γνλέσλ∙ πίζηεπαλ δειαδή φηη είλαη δηθή ηνπο επζχλε θαη φρη θάπνηαο άιιεο δνκήο ε 

αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα. Κάηη ηέηνην, 
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κάιηζηα, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, θαλεξψλεη, ελ κέξεη, κία πξνζήισζε ησλ 

γνλέσλ απέλαληη ζηελ θπξίαξρε ηδενινγία. 

Παξάιιεια, νη ίδηνη γνλείο (κεηέξα Νηαληέιαο θαη παηέξαο Σαηηάλαο) ζεσξνχλ πσο 

εθείλνη πηζαλφλ λα κελ απνηεινχλ ην θαιχηεξν γισζζηθφ πξφηππν ζηα ειιεληθά, 

ψζηε λα κεηαδψζνπλ ηε γιψζζα απηή ζηα παηδηά ηνπο. Αληίζεηα, πηζηεχνπλ φηη, σο 

θπζηθνί νκηιεηέο, γλσξίδνπλ θαιά ηε γιψζζα θαηαγσγήο ηνπο θαη κπνξνχλ λα ηε 

κεηαδψζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηα παηδηά ηνπο. Με άιια ιφγηα, απφ ηνπο δχν απηνχο 

γνλείο ηίζεηαη ην δήηεκα ηνπ θαηά πφζν ζα κπνξέζνπλ νη ίδηνη λα απνηειέζνπλ έλα 

επαξθέο γισζζηθφ πξφηππν ζε κία γιψζζα, ηεο νπνίαο δελ είλαη θπζηθνί νκηιεηέο 

(Μεηαθίδνπ & Γαληειίδνπ, 2007, Υαηδεδάθε, 2005). Απηφ θηλείηαη ζηε ινγηθή ηνπ 

φηη ηα κε νξζά γισζζηθά πξφηππα επεξεάδνπλ ηε γισζζηθή θαηάθηεζε ηνπ παηδηνχ 

(Genesee et al., 2004).  

Ζ έλλνηα ηεο γισζζηθήο θαζαξόηεηαο πνπ ζπλαληάηαη εδψ αιιά θαη ε ζεκαζία πνπ 

δίλνπλ νη γνλείο ζ‘ απηήλ, ψζηε λα θαηαθηεζεί ζσζηά κία γιψζζα, δηαθαίλεηαη θαη 

ζηελ έξεπλα ηεο Μαιηγθνχδε (2010). Ζ έξεπλα απηή δηεμήρζε ζηελ Κεληξηθή 

Μαθεδνλία θαη ζπκκεηείραλ 37 νηθνγέλεηεο αιβαληθήο θαηαγσγήο, φπσο επίζεο θαη 

εθπαηδεπηηθνί. θνπφο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη Αιβαλνί γνλείο 

ζηελ Διιάδα πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ θαη λα κεηαδψζνπλ ηε κεηνλνηηθή γιψζζα 

ζηα παηδηά ηνπο. Μεηαμχ ησλ ιφγσλ, ινηπφλ, πνπ πξνέβαιαλ νη γνλείο ηνπ δείγκαηνο 

γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζε Σκήκαηα Γηδαζθαιίαο ηεο 

Αιβαληθήο γιψζζαο, ζπκπεξηιακβαλφηαλ θαη ην φηη εθεί ζα δηδαρζνχλ «νξζά» ηελ 

αιβαληθή γιψζζα.  

Σέινο, έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ πξνέβαιε ν παηέξαο ηεο Σαηηάλαο δηθαηνινγψληαο 

παξάιιεια ηηο ηδενινγίεο ηνπ ππέξ ηεο αλάπηπμεο ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο θαη ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ηεο είλαη φηη κία ηέηνηα αλάπηπμε ζα βνεζήζεη ζηε λνεηηθή αλάπηπμε 

ηνπ παηδηνχ ηνπ. Απηφο ν ιφγνο δηαηήξεζεο ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο εθθξάδεηαη θαη 

ζηελ έξεπλα ηεο Μαιηγθνχδε (2010) απφ Αιβαλνχο γνλείο. Ζ άπνςε απηή ζπλάδεη 

κε ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ δηεζλψο, ζχκθσλα κε ηα 

νπνία ηα γλσζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο δηγισζζίαο είλαη πνιιά (Baker, 2011, 

Bialystok, 2006, Cummins, 2003, Edwards, 2009, Kenner et al., 2004, Kenner, 2004, 

Macleroy, 2013, Robertson, 2006, Soltero-Gonzalez & Reyes θ.ά.). πλεπψο, έλαο 
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κφλν γνλέαο (ν παηέξαο ηεο Σαηηάλαο) δείρλεη λα γλσξίδεη ή ηνπιάρηζηνλ λα εθθξάδεη 

ηα λνεηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο δηγισζζίαο.  

 

Γιωζζηθέο ηδενινγίεο γηα ελαιιαγή θωδίθωλ 

Πεξλψληαο ζηηο γνλετθέο ηδενινγίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ελαιιαθηηθή ρξήζε 

ησλ δχν γισζζηθψλ θσδίθσλ, ηξεηο απφ ηνπο γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα (ν 

παηέξαο ηεο Σαηηάλαο, ε κεηέξα ηνπ Μάξηνπ θαη ε κεηέξα ηνπ Άιεμ) ήηαλ αληίζεηνη 

κε ηελ πξαθηηθή απηή, γηαηί ζεσξνχζαλ φηη ε εθαξκνγή ηεο ζα έρεη αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ζα πξνθαιέζεη ζ‘ απηά 

ζχγρπζε.  

Μία ηέηνηα αληίιεςε, φκσο, δελ ηζρχεη, (Baker & Jones, 1998: 37) Υαηδεδάθε, 

2005), δηφηη έρεη δηαπηζησζεί εξεπλεηηθά φηη ε ελαιιαγή θσδίθσλ είλαη έλαο ηξφπνο, 

ψζηε ηα δίγισζζα παηδηά λα εθθξάδνπλ ηε γισζζηθή ηνπο ηαπηφηεηα (Υαηδεδάθε & 

ηηαξέληνπ, 2009) ρξεζηκνπνηψληαο ην δηαζέζηκν ιεμηιφγην θαη ηε γξακκαηηθή ηνπο 

(Baker & Jones, 1998: 37). Έηζη θάλνπλ δηαγισζζηθέο ζπλδέζεηο πνπ ηνπο βνεζνχλ 

λα αλαπηχμνπλ κεηαγισζζηθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο εληζρχνπλ ηελ θαηαζθεπή ηεο 

γλψζεο θαη ηελ θαηάθηεζε κηαο δεχηεξεο γιψζζαο θαη ηνπ γξακκαηηζκνχ ηεο 

(Soltero-Gonzalez & Reyes, 2012). Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηνλ Wei, ε ελαιιαγή 

θσδίθσλ δελ είλαη απιψο έλαο ζπλδπαζκφο ή κηα κίμε δχν γισζζηθψλ ζπζηεκάησλ, 

αιιά απνηειεί κία δεκηνπξγηθή ζηξαηεγηθή ησλ γισζζηθψλ ρξεζηψλ (Wei, 2011, in 

Lewis et al., 2012: 657). Ζ πξαθηηθή απηή έρεη πνιιαπιά πιενλεθηήκαηα φηαλ 

εθαξκφδεηαη ζε δίγισζζα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, κηαο θαη βνεζάεη ζηελ 

αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ, εηδηθά ζε καζήκαηα πνπ ην ζέκα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν ελλνηνινγηθφ παξά γισζζηθφ, φπσο ηα 

καζεκαηηθά θη ε ηζηνξία (Gajo, 2007, Serra, 2007, in García, 2009b: 299). Δπίζεο, 

κέζσ ηεο ελαιιαγήο θσδίθσλ αλαπηχζζνληαη νη κεηαγισζζηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ θαη ζπζθίγγνληαη νη δεζκνί ηεο θπξίαξρεο γιψζζαο θαη ησλ 

κεηνλνηηθψλ γισζζψλ (García, 2009b: 299, 301). Δπηπιένλ, κέζσ απηψλ νη άιιεο 

γιψζζεο ησλ παηδηψλ γίλνληαη νξαηέο κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν, θαιιηεξγείηαη ην 

ελδηαθέξνλ γηα άιιεο γιψζζεο θαη ηνλψλεηαη ε δηγισζζία ησλ παηδηψλ (Σζνθαιίδνπ, 

2015α: 178).  
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Ζ αξλεηηθή ζηάζε ησλ γνλέσλ απηψλ απέλαληη ζηελ ελαιιαθηηθή ρξήζε ησλ δχν 

γισζζψλ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ζρεηίδεηαη, ελ κέξεη, κε κία ηάζε δηαρσξηζκνχ 

ησλ γισζζψλ απηψλ. Ο απφιπηνο δηαρσξηζκφο, ησλ γισζζψλ, φκσο, είλαη ζρεδφλ 

αδχλαην λα επηηεπρζεί (Bauer & Gort, 2012: 187), θαζψο ην παηδί είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλν θαη κε ηηο δχν. Παξάιιεια, κία ηέηνηα ηδενινγία πεξί αλάγθεο 

δηαρσξηζκνχ ησλ δχν γισζζψλ είλαη ζπλαθήο κε ηελ αληίιεςε ηεο δηγισζζίαο σο 

δηπιήο κνλνγισζζίαο (double monolingualism), ε νπνία ζπλαληάηαη ζε αξθεηά 

δίγισζζα παηδαγσγηθά κνληέια (García, 2009b). χκθσλα κε ηε ινγηθή ησλ 

κνληέισλ απηψλ νη δχν γιψζζεο ζα πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη απζηεξά κεηαμχ ηνπο. 

Με άιια ιφγηα, ζχκθσλα κε ηα ζπγθεθξηκέλα κνληέια θάζε ζπκβάλ θάζε ζπκβάλ 

κίμεο θσδίθσλ ή θάζε πβξηδηθή κνξθή γισζζηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη πιήξσο 

απνξξηπηηθή, κηαο θαη ζηφρνο ηνπο απνηειεί ε δηαηήξεζε ηεο «θαζαξφηεηαο» θαη ηεο 

δηαθξηηήο ιεηηνπξγίαο ησλ γισζζηθψλ λνξκψλ (Σζηπιάθνπ, 2015: 143). χκθσλα, 

φκσο, κε ηε ζχγρξνλε ζεσξία ηνπ κεηαδνκηζκνχ ε γιψζζα δελ είλαη απζηεξά 

νξηνζεηεκέλε θαη δηαθξηηή, αιιά απνηειεί κία ξεπζηή νληφηεηα, φπνπ εηζέξρνληαη 

δηάθνξα ζηνηρεία θάζε θνξά (García, 2009b). Μάιηζηα, απηφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην 

είλαη ζπλαθέο κε ηε ζεσξία ησλ ζπλερώλ ηνπ δηγξακκαηηζκνύ ηεο Hornberger (2002) 

πνπ αλαιχζακε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο (ππνθεθ. 2.3).  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη άιινη δχν (νη κεηέξεο ηεο Ράληαο θαη ηεο Νηαληέιαο) 

δείρλνπλ λα ζεσξνχλ ηελ ελαιιαγή θσδίθσλ σο θάηη θπζηθφ θαη αλακελφκελν, ην 

νπνίν ζπκβαίλεη εμαηηίαο ηεο θχζεο ηνπο γισζζηθνχ πξνθίι ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Βέβαηα, ζθφπηκν θξίλεηαη λα επηζεκάλνπκε φηη νη δχν απηέο πεξηπηψζεηο νηθνγελεηψλ 

έρνπλ πξνθχςεη απφ κεηθηφ γάκν, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη εθ ησλ πξαγκάησλ ζην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ νη γνλείο είλαη θπζηθνί νκηιεηέο δηαθνξεηηθήο γιψζζαο θη 

έηζη ε ελαιιαγή γισζζηθψλ θσδίθσλ απνηειεί έλαλ πξαθηηθφ ηξφπν, ψζηε λα 

επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο απνηειεζκαηηθά.   

 

Μεηαθνξά γιωζζηθώλ ηδενινγηώλ ζηα παηδηά  

πλερίδνληαο ηε ζπδήηεζε πάλσ ζηηο ηδενινγίεο ησλ γνλέσλ κέζα ζε έλα γεληθφηεξν 

πιαίζην, ζα γίλνπλ θάπνηεο ζπκπιεξσκαηηθέο παξαηεξήζεηο ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ. Αξρηθά, πνιιέο είλαη νη θνξέο 

πνπ κέζα απφ ηα ιφγηα ησλ γνλέσλ δηαπηζηψζεθε φηη νη γισζζηθέο ηδενινγίεο ησλ 
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γνλέσλ κεηαδίδνληαη ζηα παηδηά. πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε ηεο Σαηηάλαο απηφ 

παξαηεξήζεθε ζην θνκκάηη ηεο γισζζηθήο επηινγήο κέζα ζην ζπίηη, φπνπ ε ίδηα 

εκθαλίδεηαη λα ζεσξεί θπζηθφ πσο ζα κηιάεη απνθιεηζηηθά κε ηνπο γνλείο ηεο. Κάηη 

ηέηνην είρε πξνεγνπκέλσο εθθξάζεη θαη ν παηέξαο ηεο. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Μάξηνπ ε κεηέξα ηνπ αλαθέξεη πσο ν ίδηνο δελ έρεη πνιιή δηάζεζε λα εκπιαθεί κε 

πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ, ελψ πξνεγνπκέλσο εκθαληδφηαλ ηδηαηηέξσο αξλεηηθή σο 

πξνο ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο θαηάθηεζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ηνπ παηδηνχ ηεο 

ζηε γιψζζα απηή. Αθφκα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Άιεμ ε κεηέξα αλέθεξε πσο 

πξνηεξαηφηεηα είλαη ε αλάπηπμε ησλ ειιεληθψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ππνγξάκκηδε πσο ν 

γηνο ηεο ζέιεη πην πνιχ λα αλαπηχμεη ηα ειιεληθά (ζε ζρέζε κε ηα αιβαληθά), 

δείρλνληαο παξάιιεια απνξεκέλε πξνο ηελ επηινγή ηνπ απηή.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ δηαθξίλεηαη φηη νη γισζζηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ηδενινγίεο 

ησλ γνλέσλ είλαη πηζαλφλ λα κεηαθέξνληαη ζηα λήπηα πνπ κειεηάκε. Κάηη ηέηνην 

είλαη αλακελφκελν, κηαο θαη ηα παηδηά δηακνξθψλνπλ ηηο πξψηεο ηδενινγίεο ηνπο 

κέζσ ησλ γνληψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ νη γνλείο βάζεη ησλ ζηάζεσλ 

πνπ έρνπλ (van Dijk, 2006: 9). πλεπψο, νη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηε κεηνλνηηθή 

γιψζζα θαηεπζχλνπλ άκεζα ηηο ζηάζεηο ησλ παηδηψλ (Li, 1999). Γηα παξάδεηγκα, 

αξλεηηθέο ζηάζεηο εχθνια κπνξεί λα κεηαδνζνχλ ζην παηδί (Mushi, 2002).  

Οη αξλεηηθέο ζηάζεηο ησλ δχν αγνξηψλ πνπ κειεηάκε (Μάξηνπ θαη Άιεμ) απέλαληη 

ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο γιψζζα (αιβαληθά), βέβαηα, κπνξεί λα ζπλδένληαη θαη κε ην 

φηη ηα παηδηά απηά ίζσο έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ην θχξνο πνπ απνιακβάλεη ε 

θπξίαξρε γιψζζα κέζα ζηελ θνηλσλία πνπ δνπλ ζε αληίζεζε κε ηε κεηνλνηηθή. Με 

άιια ιφγηα, πηζαλφλ λα έρνπλ θαηαιάβεη φηη ζην πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο ηα 

ειιεληθά είλαη ε κφλε ‗λφκηκε‘ γηα δεκφζηα ρξήζε γιψζζα (Καζίκε, 2005). Κάηη 

ηέηνην, ινηπφλ, ελδερνκέλσο λα ηνπο έρεη εκθπζήζεη αξλεηηθέο ζηάζεηο φζνλ αθνξά 

ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο γιψζζα (Dauenhauer & Dauenhauer, 1998: 63).  

Καη ζηα ηξία δίγισζζα λήπηα πνπ αλαθέξακε (Σαηηάλα, Μάξηνο, Άιεμ), πάλησο, 

βιέπνπκε φηη νη ζηάζεηο πνπ θπξηαξρνχλ ζε εθείλα δε δηαηππψλνληαη ξεηά νχηε απφ 

ηνπο γνλείο νχηε απφ ηελ θνηλσλία. Γηα ηε κεηάδνζή ηνπο είλαη αξθεηφ λα 

ππνλνεζνχλ νη ηδενινγίεο απηέο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ αληίζηνηρσλ πξαθηηθψλ 

(Shohamy, 2007). 
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πλάθεηα γιωζζηθώλ ηδενινγηώλ κε αληίζηνηρεο πξαθηηθέο 

 

Μέρξη ηψξα πξνζπαζήζακε λα ζπδεηήζνπκε θαη λα εξκελεχζνπκε ηηο γισζζηθέο 

ηδενινγίεο πνπ εθθξάζηεθαλ απφ ηνλ ιφγν ησλ γνλέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα. ην ππνθεθάιαην απηφ ζα ζπδεηεζεί ην θαηά πφζν νη ηδενινγίεο απηέο 

κεηαθξάδνληαη ζε αληίζηνηρεο πξαθηηθέο ζην ζπίηη απφ πιεπξάο γνλέσλ.  

Δηδηθφηεξα, ζηνλ ιφγν ηξηψλ απφ ηνπο πέληε γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

(κεηέξα Ράληαο, κεηέξα Νηαληέιαο θαη κεηέξα Σαηηάλαο) θάλεθε φηη νη γισζζηθέο 

ηδενινγίεο πνπ εμέθξαδαλ ζπκβάδηδαλ κε απηφ πνπ εθάξκνδαλ ζην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ. Με άιια ιφγηα, απηνί νη ηξεηο γνλείο εκθαλίζηεθαλ ζεηηθνί, φπσο 

είδακε, ζηελ αλάπηπμε ηεο δηγισζζίαο θαη ηνπ δηγξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Αληίζηνηρα, θαη νη ηξεηο εθαξκφδνπλ ζπρλά δηάθνξεο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο ζην ζπίηη, ελψ παξάιιεια εθζέηνπλ ην παηδί 

ηνπο ζε πινχζηα πξνθνξηθά εξεζίζκαηα ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο γιψζζα, ηα νπνία 

εθηείλνληαλ θαη εθηφο ζπηηηνχ. πλεπψο, αληηιακβαλφκαζηε φηη νη ζεηηθέο ηνπο 

ζηάζεηο απέλαληη ζηε δηγισζζία θαη ηνλ δηγξακκαηηζκφ ζπλνδεχνληαη απφ 

ζηνρεπκέλεο πξαθηηθέο γηα ηε γισζζηθή αλάπηπμε ηνπ λεπίνπ ζηε κεηνλνηηθή 

γιψζζα ζε πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ επίπεδν. 

ηελ πεξίπησζε ηεο κεηέξαο ηνπ Μάξηνπ, νη απφςεηο ηεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

κεηνλνηηθήο γιψζζαο ήηαλ ζπλεπείο κε ηηο πξαθηηθέο πνπ εθάξκνδε κφλν ζε φ,ηη 

αθνξά ην πξνθνξηθφ επίπεδν. Με άιια ιφγηα, ζην ζπίηη επεδίσθε ζπζηεκαηηθά λα 

ρξεζηκνπνηεί ηα αιβαληθά, ψζηε λα αλαπηχμεη ν γηνο ηεο πξνθνξηθή επάξθεηα ζηε 

γιψζζα απηή. Αληίζεηα, ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ αλάπηπμε ηεο κεηνλνηηθήο ζε 

γξαπηφ επίπεδν, δε θάλεθε λα ππάξρεη αληηζηνηρία κεηαμχ γισζζηθψλ ηδενινγηψλ θαη 

πξαθηηθψλ. Θεσξεηηθά εκθαληδφηαλ ζεηηθή σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ 

ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα θαη δήισλε φηη είλαη πνιχ ζεηηθφ ν γηνο ηεο λα θαηαθηήζεη 

δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή. ηε ζπλέρεηα, βέβαηα, εμέθξαδε κία 

αξλεηηθή εηθφλα σο πξνο ην θαηά πφζν εχθνιν είλαη απηφ λα επηηεπρζεί θαη δήισλε 

πσο δελ έρεη αξθεηή ππνκνλή, γη‘ απηφ θαη δελ αζρνιείηαη ζπζηεκαηηθά κε ηνλ ζηφρν 

απηφ.  

Δπίζεο, ε κεηέξα ηνπ Άιεμ εκθαλίδεηαη αζπλεπήο σο πξνο ηηο γισζζηθέο ηδενινγίεο 

θαη ηηο αληίζηνηρεο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ ελαιιαγή θσδίθσλ κέζα ζην ζπίηη. 
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Δλψ ζεσξεηηθά δειψλεη αξλεηηθή πξνο ηελ ελαιιαγή θσδίθσλ, εληνχηνηο ηελ 

εθαξκφδεη ζπρλά κέζα ζην ζπίηη γηα βνεζήζεη ηνλ γην ηεο λα θαηαθηήζεη επθνιφηεξα 

ηα ειιεληθά.  

πλνιηθά, ινηπφλ, θάλεθε φηη ζηα ιφγηα δχν γνλέσλ αλαδχεηαη κία αζπλέρεηα κεηαμχ 

ησλ γισζζηθψλ ηδενινγηψλ πνπ εθθξάδνπλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ, ηειηθά, 

εθαξκφδνπλ. Σέηνηνπ είδνπο αζπλέρεηεο ζηνλ ιφγν ησλ γνλέσλ, κάιηζηα, έρνπλ 

δηαπηζησζεί θαη βηβιηνγξαθηθά ζηελ έξεπλα ησλ Chatzidaki θαη Maligkoudi (2013), 

φπνπ βξέζεθε φηη κεηαμχ ησλ γνλέσλ πνπ θάλεθε φηη είραλ ζεηηθή ζηάζε ζηε 

δηαηήξεζε ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο ηνπο (αιβαληθά), κφλν έλα κηθξφ κέξνο πξνέβε 

ζε ζηνρεπκέλεο πξνζπάζεηεο γισζζηθήο δηαρείξηζεο (Chatzidaki & Maligkoudi, 

2013). 

 

Πεγέο επηξξνήο ζηε δηακόξθωζε ηωλ γνλεϊθώλ ηδενινγηώλ  

Πνιιά εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζπλεγνξνχλ ζην φηη ε ηζρχο ησλ εμσηεξηθψλ πεδίσλ 

αλαθνξάο ζηε γισζζηθή πνιηηηθή θαη ζηηο πξαθηηθέο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή (Guardado, 2002, Spolsky, 2009). Δηδηθφηεξα, έρεη δηαηππσζεί φηη ν ξφινο 

ηνπ εηδηθνχ ζε ηέηνηα δεηήκαηα είλαη πξνεμέρσλ (King & Fogle, 2006). ε ηέζζεξηο 

νηθνγέλεηεο (νηθνγέλεηεο Ράληαο, Νηαληέιαο, Μάξηνπ θαη Άιεμ) θάλεθε φηη θάπνηνο 

εμσηεξηθφο θνξέαο επεξέαζε σο έλαλ βαζκφ ηε γισζζηθή ηδενινγία ησλ γνλέσλ. ηηο 

ηξεηο απφ απηέο (νηθνγέλεηεο Ράληαο, Νηαληέιαο, Μάξηνπ), κάιηζηα, ζεκαληηθή 

θάλεθε λα είλαη ε ζπκβνπιή θαη ε θαηεχζπλζε θάπνηνπ εηδηθνχ γηα ηε δηακφξθσζε 

ηνπ κνληέινπ γισζζηθήο ρξήζεο ηεο νηθνγέλεηαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν εηδηθφο 

ήηαλ είηε ν παηδίαηξνο ηεο νηθνγέλεηαο, είηε ε λεπηαγσγφο ηνπ παηδηνχ.   

ηελ νηθνγέλεηα ηεο Ράληαο ζεκαληηθή εμσηεξηθή επηξξνή σο πξνο ηε δηακφξθσζε 

ηεο γισζζηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη θαίλεηαη λα είλαη ν παηδίαηξνο. χκθσλα 

κε ηα ιεγφκελα ηεο κεηέξαο, νη ζπκβνπιέο ηνπ θαζφξηζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηφζν ηε 

ζηάζε ηεο σο πξνο ηε δηγισζζία θαη ηνλ δηγξακκαηηζκφ ηεο θφξεο ηεο, φζν θαη ηηο 

απνθάζεηο ηεο νηθνγέλεηαο ζε ζέκαηα γισζζηθψλ πξαθηηθψλ θαη γισζζηθήο 

δηαρείξηζεο. Δθηφο απφ ηνλ παηδίαηξν, φκσο, ηδηάδνπζαο ζεκαζίαο ήηαλ θαη νη 

πξνηξνπέο ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ ηεο νηθνγέλεηαο ζε δεηήκαηα γισζζηθψλ 

πξαθηηθψλ, νη νπνίεο θηλνχληαλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνζζεηηθήο δηγισζζίαο. Όιεο 
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απηέο νη παξαηλέζεηο ιεηηνχξγεζαλ επηβνεζεηηθά ζηελ πηνζέηεζε κηαο ζεηηθήο 

ζηάζεο ηεο κεηέξαο απέλαληη ζηε δηγισζζία θαη ζπλαθφινπζα ηνλ δηγξακκαηηζκφ. 

Αληίζηνηρα, ζηελ πεξίπησζε ηεο Νηαληέιαο, ν ξφινο ηνπ παηδηάηξνπ ήηαλ θαη πάιη 

πνιχ βνεζεηηθφο ζηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ηδενινγηψλ ηεο κεηέξαο απέλαληη ζηε 

δηγισζζία. ηελ νηθνγέλεηα απηή, επίζεο, βιέπνπκε φηη νη ζπκβνπιέο εθπαηδεπηηθψλ 

απέλαληη ζε ζέκαηα πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ (π.ρ. αλάγλσζε βηβιίσλ) έρνπλ παίμεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο ηειηθέο απνθάζεηο σο πξνο ηε γισζζηθή πνιηηηθή πνπ ελ ηέιεη 

αθνινπζείηαη. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Μάξηνπ, είδακε φηη νη ζπκβνπιέο ηεο 

λεπηαγσγνχ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θαιφ ζα ήηαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ειιεληθά 

ζην ζπίηη, πξνζσξηλά δηαθνξνπνίεζαλ ηηο γισζζηθέο πξαθηηθέο ηεο νηθνγέλεηαο, ηε 

ζηάζε ηεο κεηέξαο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηεο ζε ζρέζε κε ηε γισζζηθή αλάπηπμε 

ηνπ παηδηνχ. Σέινο, ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ Άιεμ, αλ θαη επηθαλεηαθά νη γισζζηθέο 

απνθάζεηο ηεο νηθνγέλεηαο θαίλεηαη λα έρνπλ αθεηεξία ηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θνξείο ησλ απνθάζεσλ απηψλ είλαη νη γισζζηθέο ηδενινγίεο πνπ 

θπξηαξρνχλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία πνπ δνπλ, θαηά ηηο νπνίεο ε Διιεληθή απνηειεί 

γιψζζα γνήηξνπ θαη ε κφλε ‗λφκηκε‘ γηα δεκφζηα ρξήζε, ελψ ε κεηνλνηηθή γιψζζα 

είλαη κεησκέλνπ θχξνπο (Καζίκε, 2005). 

Αληίζεηα, ζηελ νηθνγέλεηα ηεο Σαηηάλαο, νη γισζζηθέο ηδενινγίεο δείρλνπλ λα 

δηακνξθψζεθαλ βάζεη ησλ γισζζηθψλ ηδενινγηψλ ηεο νηθνγέλεηαο, νη νπνίεο ήηαλ 

ππέξ ηεο δηγισζζίαο. Βέβαηα, αμίδεη λα ππελζπκίζνπκε φηη ν παηέξαο ηεο Σαηηάλαο, ν 

νπνίνο θαίλεηαη λα έρεη δνκήζεη κία ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ηηο γιψζζεο γεληθφηεξα 

θαη λα αλαγλσξίδεη ηηο νθέιεηέο ηνπο, είλαη πνιχγισζζνο (βι. θεθ. 7.3.1.1.). Απηφ 

πηζαλφλ λα έρεη παίμεη θάπνην ξφιν ζηελ επηκνλή ηνπ σο πξνο ην λα αλαπηχμεη ην 

παηδί ηνπ έλα δηγισζζηθφ πξνθίι (Mushi, 2002). Με άιια ιφγηα, νη ζεηηθέο ηνπ 

απφςεηο πξνο ηηο γιψζζεο θαη ε αλαγλψξηζε πνπ εθθξάδεη απέλαληη ζηα γλσζηηθά 

πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε αλάπηπμε ηεο δηγισζζίαο θαη ηνπ δηγξακκαηηζκνχ 

πηζαλφλ νθείινληαη ζηηο πξφηεξεο θνηλσληθέο ηνπ εκπεηξίεο (Kroskrity, 2010: 195). 

ηελ έξεπλα ησλ Κπξηαδή & Υαηδεδάθε (2005), επίζεο, δηαπηζηψζεθε κία ζεηηθή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο ζηάζεηο ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ πξνο ηελ πνιπγισζζία ελ 

γέλεη θαη ζηηο γισζζηθέο ηδενινγίεο πνπ ηειηθά εθείλνη δηακνξθψλνπλ θαη 

εθθξάδνπλ. Μέζα απφ ην παξάδεηγκα ηνπ παηέξα ηεο Σαηηάλαο, δηαθξίλνπκε φηη 

θνξείο γισζζηθψλ ηδενινγηψλ ησλ γνλέσλ, κπνξεί, εθηφο ησλ άιισλ, λα απνηεινχλ 
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θαη νη ίδηεο νη εκπεηξίεο πνπ έρνπλ εθείλνη, θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη βηβιηνγξαθηθά 

(King & Fogle, 2006).  

Μάιηζηα, απηφ ην βιέπνπκε θαη ζηελ νηθνγέλεηα ηεο Νηαληέιαο, φπνπ ε κεηέξα 

δείρλεη λα έρεη δηακνξθψζεη γισζζηθέο ζηάζεηο θαη βάζεη ησλ πξνζσπηθψλ βησκάησλ 

πνπ ε ίδηα έρεη. ηελ πεξίπησζε απηή, δειαδή, νη απφςεηο ηεο ζπλνιηθά θαίλεηαη λα 

έρνπλ δηακνξθσζεί ηφζν κέζα απφ ηηο πξνζσπηθέο ηεο εκπεηξίεο θαη ηηο εκπεηξίεο κε 

ηα παηδηά ηεο, φζν θαη κέζα απφ ηε γλψκε ησλ εηδηθψλ (παηδηάηξσλ, εθπαηδεπηηθψλ), 

ηνπο νπνίνπο ζπκβνπιεχεηαη. Μάιηζηα, ν ζπλππνινγηζκφο φισλ απηψλ ησλ πεγψλ 

γλψζεο γηα ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ ζηα παηδηά απνηειεί κία ηαθηηθή 

δίγισζζσλ γνλέσλ πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ -φπσο απηνχ ηεο κεηέξαο ηεο 

Νηαληέιαο (βι. πίλαθα 2)- θαη έρεη δηαπηζησζεί εξεπλεηηθά (King & Fogle, 2006). 

Φπζηθά, αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη ελδέρεηαη νη θνξείο πνπ επεξεάζαλ ηηο 

γισζζηθέο ηδενινγίεο ησλ γνλέσλ λα είλαη αθαλείο θαη λα κε κπνξνχλ λα 

αληρλεπηνχλ κέζα απφ κία απνζπαζκαηηθή ζπλάληεζε κε ηελ νηθνγέλεηα. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ, αθφκα θαη ζηελ νηθνγέλεηα ηεο Σαηηάλαο, ζηελ νπνία θαίλεηαη φηη νη 

γισζζηθέο ηδενινγίεο πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα είλαη απνηέιεζκα ησλ ζηαζεξψλ 

γνλετθψλ πεπνηζήζεσλ θαη εκπεηξηψλ, θαιφ ζα είλαη λα είκαζηε επηθπιαθηηθνί σο 

πξνο ηελ αθεηεξία απηψλ ησλ ηδενινγηψλ. 

 

 

8.4. πλεξγαζία κε ην λεπηαγσγείν 

 

ηάζεηο πξνο ην λεπηαγωγείν 

ε φ,ηη αθνξά ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ- γνλεψλ, ηέζζεξηο απφ ηνπο γνλείο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα (κεηέξα Ράληαο, Μάξηνπ, Άιεμ θαη παηέξαο Σαηηάλαο) 

εθθξάδνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο πξνο ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ελψ δειψλνπλ 

επραξηζηεκέλνη κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, θάηη πνπ παξαηεξείηαη ζε 

δηάθνξεο ζρεηηθέο έξεπλεο (Torres-Guzmán, 1995, Υαηδεδάθε, 2007β). Αληίζεηα κε 

απηνχο, ε κεηέξα ηεο Νηαληέιαο εμέθξαζε δηάθνξεο ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Δπίζεο, θαη νη πέληε γνλείο 

δείρλνπλ εκπηζηνζχλε πξνο ην πξφζσπν ηεο λεπηαγσγνχ ηνπ παηδηνχ ηνπο. Σέηνηα 
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πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ- γνλέσλ (π.ρ. 

εκπηζηνζχλε) είλαη πνιχ ζεκαληηθά, θαζψο απμάλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ππνζηήξημεο πνπ πξνζθέξνπλ νη γνλείο ζην ζπίηη (Hill & Taylor, 2004: 163).  

 

 

Μνξθέο γνλεϊθήο εκπινθήο 

ε φ,ηη αθνξά ηε γνλετθή εκπινθή, έηζη φπσο ηε λνεκαηνδνηνχλ νη γνλείο ησλ 

δίγισζζσλ λεπίσλ πνπ κειεηάκε, ε θχζε ηεο θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη απφ 

νηθνγέλεηα ζε νηθνγέλεηα. Απηφ είλαη θάηη πνπ ζπλάδεη κε ην γεγνλφο φηη ν ηξφπνο 

λνεκαηνδφηεζεο ηεο γνλετθήο εκπινθήο δελ είλαη πάληα (Torres-Guzmán, 1995). 

Δπίζεο, ζε αληηζηνηρία κε ηνλ γξακκαηηζκφ, έηζη θαη νη απφςεηο ησλ γνλέσλ πνπ 

αθνξνχλ ην πεξηερφκελν ηεο γνλετθήο εκπινθήο δηακνξθψλνληαη βάζεη ησλ δηθψλ 

ηνπο εκπεηξηψλ θαη πξνζδνθηψλ γηα ην πψο πξέπεη λα είλαη ε κφξθσζε ηνπ παηδηνχ 

ηνπο (Fan & Chen, 2001). Πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ απηψλ, 

ζεκαληηθφ θξίλεηαη λα επηζεκαλζεί φηη, φπσο ζα δνχκε, απνθιίζεηο ζηνλ ηξφπν 

αληίιεςεο ηεο γνλετθήο εκπιφθήο δηαγξάθεθαλ αθφκα θαη αλάκεζα ζηηο κεηέξεο ηεο 

ίδηαο εζλνηηθήο νκάδαο (κεηέξα Μάξηνπ θαη Άιεμ).  

Πην αλαιπηηθά, κέζα απφ ηνλ ιφγν ησλ γνλέσλ δηαθξίζεθαλ ηξεηο ηξφπνη 

λνεκαηνδφηεζεο ηεο γνλετθήο εκπινθήο. χκθσλα κε ηνλ πξψην, ηνλ νπνίν 

εμέθξαζαλ ε κεηέξα ηεο Ράληαο θαη ε κεηέξα ηνπ Μάξηνπ, ε έλλνηα ηεο γνλετθήο 

εκπινθήο έρεη λα θάλεη κε ηελ παξνρή θαηάιιεισλ ζπκβνπιψλ ζην παηδί, έηζη ψζηε 

εθείλν λα ππαθνχεη ζηε λεπηαγσγφ θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηνπο θαλφλεο ηνπ 

ζρνιείνπ. Με άιια ιφγηα, νη γνλείο απηνί αληηιακβάλνληαη φηη ρξένο ηνπο είλαη λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ δφκεζε κηαο ηέηνηαο «ζσζηήο» ζπκπεξηθνξάο ζην παηδί ηνπο. 

Μέζα απφ κία αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαίλεηαη φηη ε αληίιεςε απηή 

γηα ηε γνλετθή εκπινθή έρεη παξαηεξεζεί θάπνηεο θνξέο ζε γνλείο κεηνλνηηθψλ 

νκάδσλ (Francis & Archer, 2005). 

Παξάιιεια κε ηελ αληίιεςε απηή, βέβαηα, ε κεηέξα ηεο Ράληαο δηαηχπσζε θη έλα 

άιιν ζπζηαηηθφ ηεο γνλετθήο εκπινθήο, έηζη φπσο ηε λνεκαηνδνηεί ε ίδηα. Με άιια 

ιφγηα, σο γνλετθή εκπινθή ζεσξείηαη θαη νηηδήπνηε κπνξεί λα θάλεη ε ίδηα θαη ν 

ζχδπγφο ηεο, ψζηε λα βειηηψζεη ηηο ππνδνκέο ηνπ ζρνιείνπ. Δδψ παξαηεξείηαη φηη ε 
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κεηέξα πηζηεχεη φηη ζα ππνζηεξίμεη ην παηδί ηεο κε ην λα αζρνιεζεί εζεινληηθά κε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην ζρνιείν σο θηίξην, θάηη πνπ επίζεο εληνπίδεηαη 

βηβιηνγξαθηθά (Hill & Taylor, 2004: 162).  

πλερίδνληαο, ε κεηέξα ηεο Νηαληέιαο θαη ε κεηέξα ηνπ Άιεμ ζεσξνχλ φηη ζα 

εκπιαθνχλ απνηειεζκαηηθά ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ηνπο κε ην λα εθαξκφδνπλ 

ζην ζπίηη δξαζηεξηφηεηεο ζρνιηθνχ ραξαθηήξα πνπ πξνσζνχληαη ζην ζρνιείν. Γηα 

παξάδεηγκα, θαη νη δχν απηνί γνλείο δηαηχπσζαλ φηη πηζηεχνπλ πσο βνεζνχλ ην παηδί 

ηνπο κε ην λα ηνπο δηαβάδνπλ ηα παξακχζηα πνπ παίξλνπλ ηα ηειεπηαία απφ ηε 

δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ. Απηή ε λνεκαηνδφηεζε ηεο γνλετθήο εκπινθήο 

δηαθξίλεηαη ζπρλά ζηελ αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία (Hill & Taylor, 2004, Reese, 

Thompson & Goldenberg, 2008, Sneddon, 2007, Zhang & Koda, 2011). 

Σέινο, ν παηέξαο ηεο Σαηηάλαο εμέθξαζε κία άπνςε γηα ηε γνλετθή εκπινθή πνπ 

δηαθνξνπνηείηαη απφ απηή ησλ ππνινίπσλ. Με άιια ιφγηα, αλ θαη ε λνεκαηνδφηεζε 

ηεο έλλνηαο απηήο, ζχκθσλα κε εθείλνλ, έρεη λα θάλεη κε ηελ ππνζηήξημε πάλσ ζηηο 

ζρνιηθέο εξγαζίεο πνπ παίξλνπλ ηα λήπηα ζην ζπίηη, εληνχηνηο ν ίδηνο εκθαλίδεηαη 

απνζηαζηνπνηεκέλνο ζε ζρέζε κε ηελ ππνζηήξημε απηή. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη 

είηε ζηελ απηνλφκεζε ηεο Σαηηάλαο, ηελ νπνία επηδηψθεη (ζηνηρείν πνπ επίζεο αθνξά 

ηελ ππνζηήξημε πνπ ηεο παξέρεη), είηε ζην γεγνλφο φηη ζεσξεί πσο εθείλνο δελ είλαη 

θαηάιιεινο λα ηε βνεζήζεη ζηα ειιεληθά (ζηνηρείν πνπ ζπλδέεηαη κε ην δήηεκα πεξί 

ζσζηνχ γισζζηθνχ πξνηχπνπ πνπ έρεη αλαθεξζεί (Μεηαθίδνπ & Γαληειίδνπ, 2007, 

Υαηδεδάθε, 2005).     

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, φινη νη γνλείο δήισζαλ φηη πεγαίλνπλ ζηηο γηνξηέο ηνπ 

ζρνιείνπ, θάηη πνπ απνηειεί κνξθή γνλετθήο εκπινθήο ζχκθσλα κε ηα ηξέρνληα 

πξφηππα (Hill & Taylor, 2004). 
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Κεθάιαην 9. Παξνπζίαζε επξεκάησλ απφ εθπαηδεπηηθνχο 

ην θεθάιαην απηφ ζα επηρεηξεζεί λα γίλεη αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ ηεζζάξσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζην ζρνιείν, ζην νπνίν θνηηνχλ ηα δίγισζζα παηδηά 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Καζεκία απ‘ απηέο ηηο λεπηαγσγνχο έρεη καζεηή έλα 

απφ ηα δίγισζζα παηδηά πνπ κειεηάκε (είηε ζην πξσηλφ ηκήκα ηνπ λεπηαγσγείνπ, είηε 

ζην νινήκεξν ηκήκα) θαη ζηε ζπλέληεπμή ηεο κηιάεη γη‘ απηφ. Δηδηθφηεξα, ε Άλλα 

κηιάεη γηα ηε Νηαληέια, ε Υξχζα γηα ηνλ Άιεμ, ε Φαλή γηα ηελ Σαηηάλα θαη ε 

Γεσξγία γηα ηνλ Μάξην θαη ηε Ράληα. θνπφο ηεο επηινγήο απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ήηαλ λα κπνξνχλ λα κηιήζνπλ γηα ηα δίγισζζα λήπηα πνπ κειεηήζακε πξνεγνπκέλσο 

θαη λα έρνπκε κία πιεξέζηεξε εηθφλα γη‘ απηά.  

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο ήηαλ ε παξαθάησ. Πξηλ ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κία ζπλάληεζε αλάκεζα ζηελ εξεπλήηξηα θαη ηηο λεπηαγσγνχο 

ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Ζ πξψηε απηή επαθή πξνγξακκαηίζηεθε απφ κία εθ ησλ 

λεπηαγσγψλ, ε νπνία γλψξηδε ηελ εξεπλήηξηα. Καηά ηελ ζπλάληεζε έγηλε κία πξψηε 

γλσξηκία αλάκεζα ζηελ εξεπλήηξηα θαη ηηο λεπηαγσγνχο ηνπ ζρνιείνπ. Δθεί, ε 

εξεπλήηξηα εμήγεζε ζηηο εθπαηδεπηηθνχο ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλάο ηεο, ην πιαίζην ζην 

νπνίν απηή γίλεηαη, ελψ έγηλε αλαθνξά θαη ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα 

αθνινπζεζεί πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ ζα ρξεηαζηνχλ. Αθφκα, 

ζπδεηήζεθαλ δεηήκαηα πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ψζηε λα θαηεπλαζηνχλ ελδερφκελεο αλεζπρίεο. Αθνχ 

εμαζθαιίζηεθε ε ζπγθαηάζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ λεπηαγσγψλ, πξνγξακκαηίζηεθε 

κία ζπλάληεζε γηα θαζεκία λεπηαγσγφ μερσξηζηά, ψζηε λα δηεμαρζεί ε ζπλέληεπμε. 

Οη εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ θαη δηήξθεζαλ 10 έσο 15 ιεπηά.   

Αλαθνξηθά κε ηε δνκή ηνπ θεθαιαίνπ, εδψ ζα αλαιπζνχλ ηα ιεγφκελα ησλ 

λεπηαγσγψλ θαηά πεξίπησζε. Οη άμνλεο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεη ε αλάιπζε 

αληηζηνηρνχλ ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην θαη 

είλαη νη εμήο: 1) παξαηεξήζεηο εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ην γισζζηθφ πξνθίι ηνπ 

παηδηνχ, 2) απφςεηο γηα γνληθή εκπινθή, 3) γισζζηθέο ηδενινγίεο θαη 4) δηαρείξηζε 

πνιππνιηηηζκηθήο θαη πνιπγισζζηθήο ζχλζεζεο καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. 
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9.1. Άλλα 

Ζ Άλλα είλαη λεπηαγσγφο ηεο Νηαληέιαο θαη ζηε ζπλέληεπμή ηεο κίιεζε γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν δίγισζζν παηδί. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ε Άλλα έδεηρλε 

αξθεηά άλεηε θαη ηδηαίηεξα νκηιεηηθή. 

 

9.1.1. Παξαηεξήζεηο σο πξνο ην γισζζηθφ πξνθίι θαη ηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

παηδηνχ 

Αλαθνξηθά κε ην γισζζηθφ πξνθίι ηεο Νηαληέιαο, ε Άλλα δειψλεη πσο γλσξίδεη φηη 

κηιάεη θαη θαηαιαβαίλεη πνιχ θαιά ηα ζεξβηθά. Μάιηζηα, έρεη θηάζεη ζε απηφ ην 

ζπκπέξαζκα κέζα απφ ζπδεηήζεηο πνπ έρεη αθνχζεη κεηαμχ ηεο Νηαληέιαο θαη ηεο 

κεηέξαο ηεο (φηαλ θεχγνπλ καδί απφ ην ζρνιείν ή φηαλ έξρνληαη καδί ζην ζρνιείν). Ζ 

Νηαληέια, αληίζεηα, αξλείηαη λα πξνβάιεη απηή ηε γλψζε ηεο ζην ζρνιηθφ πιαίζην. 

πγθεθξηκέλα, ε λεπηαγσγφο αλαθέξεη: «…ηε ξώηεζα αλ κηιάεη ζέξβηθα θαη κνπ είπε 

όηη κηιάεη αιιά δελ καο ην κεηαθέξεη εδώ, πνηέ δελ ζα καο πεη όηη έηζη ην ιέκε ζηα 

ζεξβηθά ή λα πεη θάηη ζηα ζεξβηθά θηι. Γειαδή ζα κπνξνύζε θάπνηνο λα κελ ην 

αληηιεθζεί όηη ε νθία είλαη δίγισζζε». Δπίζεο, ζε άιιν ζεκείν ιέεη: «…ζα 

πξνζπαζήζεη λα ην απνθύγεη (ελλ. λα πεη θάηη ζηα ζεξβηθά). Αλ ην απαηηήζεηο, ζα ην 

θάλεη». Ζ Άλλα απνδίδεη απηή ηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ηεο Νηαληέιαο ζε 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ. Δηδηθφηεξα, ιέεη: 

«…κάιινλ δελ ζέιεη λα δίλεη εξεζίζκαηα δελ ζέιεη λα δίλεη ιαβέο, ζέιεη λα θάλεη ηα δηθά ηεο 

νπόηε θάπσο κνπ ην έρεη απνζησπήζεη. Γειαδή θαη όηαλ ηε ξσηάσ δελ ζα κνπ πεη. Θα 

ρακνγειάζεη θαη ζα θύγεη. Γελ λνκίδσ όκσο όηη ληξέπεηαη λνκίδσ όηη απιά δελ ζέιεη θαη γεληθά 

δελ ζέιεη θαη άιια πξάγκαηα. […] Δπίζεο κνπ δίλεη ηελ αίζζεζε ηνπ παηδηνύ πνπ δελ ζέιεη λα 

θνπξάδεηαη». 

Με άιια ιφγηα, ε Άλλα ζεσξεί πσο ε Νηαληέια δε κηιάεη ζεξβηθά ζηελ ηάμε φρη 

επεηδή ληξέπεηαη αιιά γηαηί πηζηεχεη φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα ‗‘πξνθαιέζεη‘‘. Έηζη, 

επηιέγεη λα απνζησπήζεη ην δηγισζζηθφ ηεο πξνθίι ζην ζρνιείν, έηζη ψζηε λα κελ ηε 

ξσηάλε νη εθπαηδεπηηθνί πεξηζζφηεξα γηα ηε γιψζζα ηεο θαη ηηο γλψζεηο πάλσ ζε 

απηή.  

Αθφκα, ε Άλλα δελ έρεη θάπνηα εηθφλα ζρεηηθά κε ην επίπεδν γξακκαηηζκνχ ηεο 

Νηαληέιαο ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα, κηαο θαη, φπσο εμεγεί μαλά, ε Νηαληέια επηιέγεη 

λα κε κεηαθέξεη ηηο γλψζεηο ηεο πάλσ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα ζην ζρνιείν.  
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Παξάιιεια, ε Άλλα αλαθέξεη φηη δελ έρεη παξαηεξήζεη πνηέ λα ρξεζηκνπνηεί ε 

Νηαληέια ελαιιαθηηθά ηνπο γισζζηθνχο ηεο θψδηθεο, νχηε ζηελ πεξίπησζε φπνπ ην 

θνξίηζη κηιάεη ζηε κεηέξα ηεο, θαηά ηελ νπνία είλαη ε κνλαδηθή επθαηξία λα ηελ 

αθνχζεη ε εθπαηδεπηηθφο λα εθθξάδεηαη ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα. Ζ Άλλα ζεσξεί φηη 

απηφ ζπκβαίλεη, θαζψο «…έρεη μεθάζαξε εηθόλα θαη ησλ δύν γισζζώλ θαη κπνξεί λα 

θάλεη ηελ ελαιιαγή ηνπ θώδηθα αβίαζηα». Δδψ αμίδεη λα ζηαζνχκε ζηελ νξνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε λεπηαγσγφο πεξηγξάθνληαο ηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ. 

Παξ‘ φιν πνπ δελ έρεη εμεγεζεί απφ ηελ εξεπλήηξηα ηη είλαη ε ελαιιαγή θσδίθσλ, ν 

φξνο απηφο κνηάδεη λα είλαη νηθείνο γηα εθείλε. Απηφ κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ην 

γεγνλφο φηη έρεη ιάβεη θάπνηα ζρεηηθή κε ηα ζέκαηα απηά επηκφξθσζε (βι. πίλαθα 3).  

Μέζα απφ ην παξαπάλσ ζρφιην ηεο εθπαηδεπηηθνχ, θαίλεηαη φηη ε ηειεπηαία ζεσξεί 

φηη ε Νηαληέια δε ρξεηάδεηαη λα αλακηγλχεη ηνπο δχν γισζζηθνχο θψδηθεο, θαζψο 

ηνπο γλσξίδεη θαη ηνπο δχν εμίζνπ θαιά, κπνξεί λα εθθξάζεη λνήκαηα θαη ζηνπο δχν 

απνηειεζκαηηθά θαη ζπλεπψο απηή ε πξαθηηθή δελ εμππεξεηεί θάπνηνλ πξαθηηθφ 

ζθνπφ γηα ην παηδί. Με άιια ιφγηα, πηζηεχεη φηη ε ελαιιαγή θσδίθσλ νθείιεηαη κφλν 

ζε αδπλακία έθθξαζεο ζε θάπνηα απ‘ ηηο δχν γιψζζεο θαη φρη ζε άιινλ ιφγν (π.ρ. 

έθθξαζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο).  

ην ζεκείν απηφ ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε μαλά ην κνληέιν δηγισζζηθήο 

αλαηξνθήο πνπ αθνινπζείηαη ζηελ νηθνγέλεηα ηεο Νηαληέιαο. Πην αλαιπηηθά, ε 

Νηαληέια έρεη κεγαιψζεη καζαίλνληαο απφ κηθξή λα μερσξίδεη ηηο γιψζζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί αλάινγα κε ην πξφζσπν ζην νπνίν απεπζχλεηαη. Δηδηθφηεξα, ζηε 

κεηέξα ηεο κηιάεη απνθιεηζηηθά ζηα ζεξβηθά θαη ζηνλ παηέξα ηεο ζηα ειιεληθά. 

πλεπψο, ζε θαζέλα απφ ηνπο γνλείο ηεο κηιάεη ζηε γιψζζα ζηελ νπνία είλαη εθείλνο 

θπζηθφο νκηιεηήο. Απηφ ην κνληέιν γισζζηθήο πνιηηηθήο (κία γιψζζα- έλαο γνλέαο), 

ζπλεπψο, πηζαλφλ λα έρεη επεξεάζεη ηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ζην 

ζρνιείν. Με άιια ιφγηα, ζε αληηζηνηρία κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ, ζην νπνίν 

δηαρσξίδεη ηηο γιψζζεο ηεο αλάινγα κε ηνλ νκηιεηή, έηζη θαη ζην ζρνιείν πηζαλψο λα 

ζεσξεί πεξηζζφηεξν ελδεδεηγκέλν λα κηιήζεη ζηηο λεπηαγσγνχο, νη νπνίεο είλαη 

θπζηθνί νκηιήηξηεο ηεο Διιεληθήο, κία κφλν γιψζζα, ηα ειιεληθά. Δπίζεο, ην 

γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη θάπνην άιιν παηδί απφ ηε εξβία ζην λεπηαγσγείν ίζσο 

απνζαξξχλεη ηε Νηαληέια απφ ην λα κηιήζεη ζεξβηθά θαη ζε θάπνηνλ άιιν, 

γεληθφηεξα, εληφο ηνπ ζρνιείνπ.   
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9.1.2. Απφςεηο γηα γνληθή εκπινθή 

Ζ Άλλα πξνηνχ αλαθεξζεί ζηε κνξθή ηεο γνλετθήο εκπινθήο πνπ ζεσξεί 

πεξηζζφηεξν ελδεδεηγκέλε, δειψλεη πσο έρεη κία πνιχ θαιή ζπλεξγαζία κε ηελ 

νηθνγέλεηα ηεο Νηαληέιαο. ε ζρέζε, επίζεο, κε ηηο απφςεηο ηεο γηα ηελ θαηάιιειε 

κνξθή γνλετθήο εκπινθήο, αλαθέξεη: 

«Πηζηεύσ όηη κπνξνύλ, (ελλ. λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο) αξθεί λα είλαη ζε επαθή κε ην 

ζρνιείν… δειαδή πνιιέο θνξέο θάπνηνη γνλείο […] έρνπλ έλα άγρνο γηα ηελ αθαδεκατθή 

εμέιημε ηνπ παηδηνύ ηνπο θαη αο πνύκε θάλνπλ έλα δεύηεξν άηππν ζρνιείν ζην ζπίηη. Σν νπνίν 

ζπλήζσο δελ είλαη ρξήζηκν. Γηαηί δελ έρνπλ μεθάζαξνπο ζην κπαιό ηνπο ζηόρνπο ή νη ζηόρνη πνπ 

ζέηνπλ δελ είλαη αλαπηπμηαθά θαηάιιεινη γηα ηελ ειηθία ησλ παηδηώλ θαη απηά πνιιέο θνξέο 

έξρνληαη ζε ζύγθξνπζε κε απηά πνπ θάλνπλ ζην ζρνιείν θαη ην παηδί θακία θνξά βξίζθεηαη ζηε 

κέζε… ζίγνπξα ε πξόζεζή ηνπο είλαη πάληα θαιή αιιά ζε απηέο ηηο πεξηπησζεηο δελ είλαη 

ρξήζηκε. Όηαλ όκσο είλαη ζε επαθή κε ην ζρνιείν δειαδή πνιιέο θνξέο ζα πνύκε ζηνπο γνλείο 

όηη απηό ην παηδί παξνπζηάδεη απηή ηελ αδπλακία παξαδείγκαηνο ράξε κηα πνιύ θνηλή αδπλακία 

πνπ παξνπζηάδεηαη ζην λεπηαγσγείν θαη κάιηζηα ζηελ αξρή ηεο θνίηεζεο ησλ παηδηώλ είλαη όηη 

ηα παηδηά δελ έρνπλ ηελ επζύλε γηα δηθά ηνπο πξάγκαηα ή θαη γηα ηνλ εαπηό ηνπο. […] πνιιέο 

θνξέο κπνξνύλ όκσο λα ζπδεηνύλ κε ηα παηδηά ηνπο δειαδή λα ηα αθνύλ ή αλ είλαη παηδηά πνπ 

δελ είλαη νκηιεηηθά λα ηνπο δίλνπλ εξεζίζκαηα πξνθεηκέλνπ λα γίλνληαη ζπδεηήζεηο… θαη απηέο 

είλαη νδεγίεο πνπ πνιιέο θνξέο δίλνπκε. Απιά νη γνλείο, θάπνηνη, απηά δελ ηα ζεσξνύλ 

ζεκαληηθά. Γειαδή ζεσξνύλ (ελλ. ζεκαληηθφ) λα κάζεη ην παηδί λα κάζεη λα γξάθεη ην ‘α’ λα 

μερσξίδεη ηα θεθαιαία από ηα πεδά… νπόηε νη γνλείο πνπ είλαη πξόζπκνη ζε ζπλεξγαζία, αθνύλ 

απηά πνπ έρεηο λα ηνπο πεηο, θαη δνπιεύνπλ ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε, νη γνλείο πνπ είηε δελ έρνπλ 

ρξόλν λα έξζνπλ ζην ζρνιείν λα ηα ζπδεηήζνπλ είηε δελ έρνπλ πεηζηεί θαη κπνξεί θαη εκείο ζε 

απηό λα θηαίκε, λα κελ πείζνληαη όηη απηά πνπ ηνπο ιέκε είλαη ζεκαληηθά θαη ζεσξνύλ πην 

ζεκαληηθό ην δηα ηαύηα».  

Απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα, βιέπνπκε φηη ε λεπηαγσγφο ηνλίδεη πσο πξνυπφζεζε 

γηα λα βνεζήζνπλ νη γνλείο ηα παηδηά ηνπο είλαη λα ππάξρεη επαθή κε ην ζρνιείν. 

Σνλίδεη πσο νη γνλείο ζεσξνχλ φηη βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο φηαλ εθαξκφδνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο κε θαζαξά δηδαθηηθφ πεξηερφκελν ζην ζπίηη θαη δίλνπλ έκθαζε ζηελ 

αλάπηπμε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, θάηη πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Ατδίλε, ζπκβαίλεη ζπρλά 

ζηελ Διιάδα (Ατδίλεο, 2012). 

Ζ Άλλα δηαθσλεί κε απηή ηελ πξαθηηθή ησλ γνλέσλ, θαζψο, φπσο ππνζηεξίδεη, 

πνιιέο θνξέο νη δξαζηεξηφηεηεο δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ θάλνπλ νη γνλείο κε ηα 

παηδηά ηνπο είλαη αθαηάιιειεο γηα ην επίπεδν ηνπ παηδηνχ. Παξάιιεια, πξνηείλεη σο 
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ελδεδεηγκέλε γνλετθή εκπινθή ην λα ξσηνχλ νη γνλείο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνχ 

πξέπεη λα εζηηάζνπλ ηελ παξέκβαζή ηνπο θη χζηεξα λα εθαξκφδνπλ θάηη ζην ζπίηη κε 

ηα παηδηά ηνπο. Κη απηφ, δηφηη νη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά εληνπίδνπλ αδπλακίεο πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα λήπηα, νη νπνίεο δελ αθνξνχλ απαξαίηεηα ην γλσζηηθφ 

θνκκάηη πνπ νη γνλείο ζεσξνχλ ζπλήζσο σο κνλαδηθήο ζεκαζίαο. 

Σέινο, θαηαιήγεη ζην φηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ νη γνλείο λα ζπδεηνχλ κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη λα ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπο. Μάιηζηα, ζπκπιεξψλεη φηη νη 

λεπηαγσγνί ζα πξέπεη λα θαζνδεγήζνπλ θαηάιιεια ηνπο γνλείο φζνλ αθνξά ηνλ 

ηξφπν εκπινθήο ηνπο, ν νπνίνο, φπσο είπε παξαπάλσ, δε ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη 

κφλν ζηελ αλάπηπμε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. Δπίζεο, ππνγξακκίδεη φηη θαιφ είλαη λα 

έρνπλ θαη νη δίγισζζεο νηθνγέλεηεο ηελ ίδηα κνξθή γνλετθήο εκπινθήο κε ηνπο 

ππφινηπνπο γνλείο. Δδψ δηαπηζηψλεηαη φηη ε λεπηαγσγφο έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

πιαίζην φζνλ αθνξά ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ. Απηφ έρεη λα θάλεη κε ηηο πξνζδνθίεο 

ηεο φζνλ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο πνπ επηδηψθεη λα έρνπλ θαηαθηήζεη ηα λήπηα θαηά ηε 

δηάξθεηα θνίηεζήο ηνπο ζην λεπηαγσγείν.  

 

9.1.3. Γισζζηθέο ηδενινγίεο 

ε φ,ηη αθνξά ηηο γισζζηθέο ηδενινγίεο ηεο Άλλαο, ε ίδηα θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα 

ζεηηθή ζηε ρξήζε ηεο νηθνγελεηαθήο γιψζζαο ησλ δίγισζζσλ λεπίσλ ζην ζπίηη. 

Μάιηζηα, ηελ επηινγή απηή ηε ραξαθηεξίδεη σο ‗ηδαληθή‘. Ο ιφγνο πνπ πξνβάιιεη 

κηιψληαο γηα ηελ αλάγθε λα κηινχλ ζην ζπίηη ηα παηδηά ηε κεηνλνηηθή γιψζζα είλαη 

φηη έηζη δηαηεξνχλ ηε γιψζζα θαηαγσγήο ηνπο. Μάιηζηα, ζέινληαο λα ζηεξίμεη απηή 

ηεο ηε ζέζε αλαθέξεη πνιιέο πεξηπηψζεηο παηδηψλ κέζα απφ ην λεπηαγσγείν πνπ 

έρνπλ απνθνπεί πιήξσο απφ ηε κεηνλνηηθή γιψζζα θαη δε κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ 

νχηε απιά λνήκαηα φηαλ παξνπζηαζηεί αλάγθε, θάηη πνπ πηζηεχεη φηη είλαη ιάζνο. Με 

άιια ιφγηα, εκθαλίδεηαη απνγνεηεπκέλε, φηαλ ηα δίγισζζα παηδηά νδεγνχληαη ζην λα 

εγθαηαιείςνπλ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, θάηη πνπ δηαπηζηψλεηαη ζε πνιινχο 

εθπαηδεπηηθνχο (Michail & Stamou, 2009). Γηα ηνλ ίδην αθξηβψο ιφγν ζεσξεί σο 

‗ηδαληθφ‘ επίζεο λα αλαπηχμνπλ ηα δίγισζζα παηδηά ηνλ γξακκαηηζκφ ζηε κεηνλνηηθή 

ηνπο γιψζζα πέξα απφ πξνθνξηθή επάξθεηα ζ‘ απηήλ.  
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πλνιηθά, ινηπφλ, ε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθφο δελ απνζαξξχλεη ηε ρξήζε ηεο 

κεηνλνηηθήο γιψζζαο ζην ζπίηη. Δπίζεο, δε θαίλεηαη λα ζεσξεί εκπφδην θαη πεγή 

πξνβιεκάησλ ηε δηγισζζία. 

 

9.1.4. Γηαρείξηζε πνιππνιηηηζκηθήο θαη πνιπγισζζηθήο ζχλζεζεο καζεηηθνχ πιεζπζκνχ 

Πεξλψληαο ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο δηαρεηξίδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε 

εθπαηδεπηηθφο ηελ πνιππνιηηηζκηθή ζχλζεζε ηεο ηάμεο ηεο, ε Άλλα αλαθέξεη 

πνηθίιεο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα εκθπζήζεη ηνλ ζεβαζκφ ζηα παηδηά. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κε ζηφρν ηνλ ζεβαζκφ, πξνζπαζεί αξρηθά λα ξσηάεη ηα παηδηά γηα ηε 

ρψξα θαη ηε γιψζζα ηνπο ζε δεηήκαηα αληίζηνηρα κε ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο. 

Δπίζεο, πξνζεγγίδεη ηνπο γνλείο είηε γηα λα κάζεη πξάγκαηα γηα ηα παηδηά, είηε γηα λα 

εκπιαθνχλ κε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο. Κάηη ηέηνην, 

φπσο επηζεκαίλεη, δεκηνπξγεί ζηα λήπηα έλα αίζζεκα ππεξεθάληαο: «Αλ έξζνπλ νη 

γνλείο ηνπο όκσο εδώ ηα παηδηά ληώζνπλ θαιά δειαδή ηα βιέπσ όηη ραίξνληαη, ζα κπεη 

ε κακά ηνπο ζηε ηάμε, θαη ζα πεη θάπνηα πξάγκαηα ηα βιέπσ όηη ληώζνπλ 

ηθαλνπνίεζε». 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ γνλέα γηα λα δηεξεπλεζεί ην γισζζηθφ ηνπο πξνθίι θαη ην 

νηθνζχζηεκα ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ νπνία εθαξκφδεη ε Άλλα, είλαη πνιχ ζεκαληηθή, 

θαζψο έηζη ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα απνθηήζεη κία πιήξε εηθφλα γηα ηα ζπκβάληα 

γξακκαηηζκνχ πνπ νξγαλψλνληαη ζην ζπίηη θαη ην γισζζηθφ ππφβαζξν ηνπ παηδηνχ 

Βέβαηα, παξφιν πνπ έρεη ξσηήζεη ηνπο γνλείο γηα ην γισζζηθφ πξνθίι ηνπ παηδηνχ 

ηνπο, δε θαίλεηαη λα έρεη δηεξεπλήζεη ην θνκκάηη πνπ αθνξά ηελ αλάδπζε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα ηνπ παηδηνχ, φπσο θάλεθε ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Νηαληέιαο. 

 

 

9.2. Υξχζα 

Ζ Υξχζα είλαη λεπηαγσγφο ηνπ Άιεμ θαη ζηε ζπλέληεπμή ηεο κηιάεη γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν δίγισζζν λήπην. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ε Υξχζα θάλεθε 

αξθεηά ακήραλε θαη δηζηαθηηθή λα εθθξαζηεί, ηδηαίηεξα ζηελ αξρή. ηε ζπλέρεηα, 

φκσο, άξρηζε ζηαδηαθά λα ληψζεη πην άλεηα θαη λα κηιάεη πεξηζζφηεξν. 
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9.2.1. Παξαηεξήζεηο σο πξνο ην γισζζηθφ πξνθίι θαη ηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

παηδηνχ 

Ζ Υξχζα γλσξίδεη ηνλ Άιεμ κφιηο ιίγνπο κήλεο, κηαο θαη ν ηειεπηαίνο άξρηζε λα 

θνηηά ζην λεπηαγσγείν ζηα κέζα πεξίπνπ ηεο ρξνληάο. Αλαθνξηθά κε ην επίπεδν 

γισζζηθήο επάξθεηάο ηνπ ζηα αιβαληθά, ε ζπγθεθξηκέλε λεπηαγσγφο παξαδέρεηαη 

πσο δε γλσξίδεη πνην είλαη, δειαδή δελ έρεη θάπνηα εηθφλα γηα ην πφζν θαιά γλσξίδεη 

ηε γιψζζα απηή ν Άιεμ.  

ε ζρέζε κε ηε γισζζηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά ζην λεπηαγσγείν, ε Υξχζα αλέθεξε πσο 

αξρηθά ν Άιεμ ρξεζηκνπνηνχζε ηελ αιβαληθή γιψζζα θαη θάπνηεο θνξέο είρε 

παξαηεξήζεη κίμε ησλ δχν θσδίθσλ ζηνλ ιφγν ηνπ. Μεηά, φκσο, απφ ηηο δχν πξψηεο 

εβδνκάδεο θνίηεζήο ηνπ ζην λεπηαγσγείν, δελ ηνλ έρεη μαλαθνχζεη λα ρξεζηκνπνηεί 

θάπνηα αιβαληθή ιέμε. Με άιια ιφγηα, πιένλ ν Άιεμ απνθεχγεη λα κηιάεη αιβαληθά 

ζην ζρνιείν παξφιν πνπ δελ έρεη θαηαθηήζεη πςειφ επίπεδν πξνθνξηθήο επρέξεηαο 

ζηα ειιεληθά. Ζ Υξχζα, αλ θαη δελ είλαη ζίγνπξε γηα πνηνλ ιφγν ζπκβαίλεη απηφ, 

πηζαλνινγεί φηη ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη είηε ζην φηη ην ζπγθεθξηκέλν λήπην έρεη 

αληηιεθζεί φηη γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε Διιεληθή, είηε ζην φηη δε γλσξίδεη πσο 

ππάξρνπλ θη άιια παηδηά πνπ έρνπλ σο νηθνγελεηαθή γιψζζα ηα αιβαληθά. 

πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη: «αλ λα έρεη αληηιεθζεί όηη ειιεληθά κηιάκε ζην ρώξν απηό 

θαη όηη (ελλ. πξέπεη λα) κηιάεη θαη απηόο έηζη κε όινπο. Μπνξεί λα κε γλσξίδεη θαη όηη 

άιια παηδηά γλσξίδνπλ ηε γιώζζα ηνπ αθόκα λα κηιήζνπλε αιβαληθά αο πνύκε».  

Βέβαηα, ζην ζεκείν απηφ ζεκαληηθφ θξίλεηαη λα επηζεκαλζεί φηη ε κεηέξα ηνπ Άιεμ 

ζηε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηελ εξεπλήηξηα επεζήκαλε φηη ν Άιεμ ηήο έρεη πεη πσο 

ζην λεπηαγσγείν ππάξρνπλ θη άιια παηδηά πνπ θαηάγνληαη απφ ηελ Αιβαλία θαη 

κηινχλ αιβαληθά. Κάηη ηέηνην δείρλεη φηη κάιινλ ν Άιεμ επηιέγεη ζπλεηδεηά λα κε 

κηιάεη ηε γιψζζα θαηαγσγήο ηνπ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Με άιια ιφγηα, απηή ε 

επηινγή δε γίλεηαη γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, γηα ην φηη δειαδή ην παηδί δελ έρεη 

εληνπίζεη άιια παηδηά λα γλσξίδνπλ αιβαληθά ζην λεπηαγσγείν.  

Λακβάλνληαο ππφςε ην κνληέιν γισζζηθήο ρξήζεο πνπ πηνζεηείηαη ζηελ νηθνγέλεηα 

ηνπ Άιεμ, θαίλεηαη φηη ππάξρεη θάπνηα αληηζηνηρία κεηαμχ ηεο γισζζηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν. Πην αλαιπηηθά, φπσο είδακε 

ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε νηθνγέλεηα ηνπ Άιεμ έρνληαο πηνζεηήζεη ηελ θπξίαξρε 

ηδενινγία γχξσ απφ ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο κεηαμχ ησλ γισζζψλ ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Μάιηζηα, απηφ γίλεηαη εηο 
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βάξνο ηεο Αιβαληθήο. Απηφ ελδερνκέλσο λα έρεη επεξεάζεη ηε γισζζηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ Άιεμ, ν νπνίνο δείρλεη λα απνθεχγεη λα κηιάεη ηελ νηθνγελεηαθή 

ηνπ γιψζζα ζην ζρνιείν. Δπίζεο, ζθφπηκν είλαη λα αλαθέξνπκε μαλά φηη ζηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ Άιεμ παξαηεξήζεθε αιιαγή ηεο γισζζηθήο ρξήζεο (ππέξ ηεο 

Διιεληθήο) ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ φηαλ ν Άιεμ εηζήιζε ζην λεπηαγσγείν. Απηφ 

κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην φηη ηηο πξψηεο κέξεο ν Άιεμ ρξεζηκνπνηνχζε θάπνπ θάπνπ 

θαη ηα αιβαληθά, ελψ ζηε ζπλέρεηα δελ ηα ρξεζηκνπνίεζε πνηέ μαλά ζην ζρνιείν, 

παξ‘ φιν πνπ ην επίπεδν επάξθεηάο ηνπ ζηα ειιεληθά είλαη ρακειφ. πλνιηθά, 

ινηπφλ, κέζα απφ ηε παξαηήξεζε ηεο γισζζηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζεί ε 

νηθνγέλεηα ηνπ Άιεμ ζπκπεξαίλνπκε φηη, ηνπιάρηζηνλ σο έλαλ βαζκφ, ε γισζζηθή 

ζπκπεξηθνξά πνπ επηδεηθλχεη ζην ζρνιείν δελ είλαη απνθνκκέλε απφ ηε γισζζηθή 

πνιηηηθή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη απφ ηνλ θπξίαξρν ιφγν γχξσ απφ ηηο γιψζζεο πνπ 

ππάξρεη ζηελ θνηλσλία πνπ δεη, ηνλ νπνίν, φπσο έρνπκε πεη μαλά, έρνπλ πηνζεηήζεη νη 

γνλείο ηνπ (θαη πηζαλψο ππνλνείηαη θαη ζην ζρνιείν). 

 

9.2.2. Απφςεηο γηα γνληθή εκπινθή 

Ζ Υξχζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμήο ηεο αλέθεξε φηη είλαη πνιχ 

επραξηζηεκέλε κε ηε ζπλεξγαζία πνπ έρεη κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Άιεμ. ηε ζπλέρεηα, 

ζε εξψηεζε ζρεηηθή κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν γνλετθήο εκπινθήο, ήηαλ αξθεηά 

ιαθσληθή. Δηδηθφηεξα, επεζήκαλε φηη γηα ηα παηδηά είλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη γνλείο λα 

δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα φ,ηη θάλεη ην παηδί ζην λεπηαγσγείν, λα ηα ελζαξξχλνπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ ηάμε θαη λα έρνπλ θαιή επηθνηλσλία κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Υαξαθηεξηζηηθά, δειψλεη:  

«…λνκίδσ όηη αλ δείρλνπλ ελζνπζηαζκό κε απηά πνπ θάλνπλ ηα παηδηά ζην λεπηαγσγείν θαη αλ 

ππάξρεη θαιή ζπλεξγαζία λαη κπνξνύλε πνιύ (ελλ. λα βνεζήζνπλ νη γνλείο ηα παηδηά ηνπο). Σν 

πην ζεκαληηθό ζεσξώ εγώ λα ηα ελζαξξύλνπλ λα δείρλνπλ ελζνπζηαζκό γηα κηα θαηαζθεπή γηα 

θάηη πνπ ζα θηηάμεη ην παηδί νηηδήπνηε παξόιν πνπ κπνξεί λα κε θαίλεηαη σξαίν ζηα κάηηα ηνπο 

λα εθδειώλνπλ έηζη έλαλ ελζνπζηαζκό λα ξσηάλε ηη θάλνπλε […] θαη λα ην ζπδεηάλε κε ην 

παηδί, είλαη ζεκαληηθά… πηζηεύσ όηη ζα θάλεη πνιύ θαιό ζην παηδί». 

Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη δελ απνζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ, αιιά αληίζεηα 

ζεσξεί φηη πξέπεη λα δξνπλ ππνζηεξηθηηθά πξνο ην παηδί θαη λα έρνπλ θαιή 

επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 
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9.2.3. Γισζζηθέο ηδενινγίεο 

ρεηηθά κε ηηο γισζζηθέο ηδενινγίεο ηεο Υξχζαο, ε ίδηα ζεσξεί φηη θαιφ είλαη ηα 

δίγισζζα παηδηά λα κηινχλ ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο γιψζζα ζην ζπίηη ηνπο. Μάιηζηα, 

ην δηθαηνινγεί ιέγνληαο φηη ε κεηνλνηηθή γιψζζα ζπληζηά θνκκάηη ηεο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ θαη δε ζα πξέπεη λα απνθνπνχλ απφ απηφ 

κηιψληαο απνθιεηζηηθά ειιεληθά. Δπίζεο, πηζηεχεη φηη κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ δχν 

γισζζψλ ηα παηδηά ελδερνκέλσο δπζθνιεπηνχλ γηα θάκπνζν δηάζηεκα αιιά θαη πάιη 

απηφ ην γεγνλφο δελ απνηειεί ιφγν γηα λα κε ρξεζηκνπνηνχλ ηε κεηνλνηηθή ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ.   

«Δγώ πηζηεύσ όηη πξέπεη λα ηελ κηιάλε. Δίλαη ε γιώζζα ηνπο, δε ζεσξώ όηη πξέπεη λα κηιάλε 

απνθιεηζηηθά ειιεληθά επεηδή βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα. ίγνπξα ζα ηνπο δπζθνιεύεη θάπνην 

δηάζηεκα λα κηιάλε θαη ηηο δπν γιώζζεο, ίζσο λα ηνπο δπζθνιέςεη θαη γηα πνιύ θαηξό θηόιαο 

αιιά ζεσξώ όηη είλαη θνκκάηη ηνπ εαπηνύ ηνπο δελ κπνξνύλ λα ην αθήζνπλε ηειείσο».  

Δπίζεο, ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή, ε ίδηα 

εθπαηδεπηηθφο εκθαλίδεηαη επηθπιαθηηθή, γηαηί ζεσξεί πσο πηζαλψο θάηη ηέηνην λα 

κπεξδέςεη ηα δίγισζζα παηδηά. ηε ζπλέρεηα, αλαθέξεη φηη δελ είλαη αξλεηηθή ζε 

θάηη ηέηνην, εθφζνλ νη γνλείο έρνπλ ζπκβνπιεπηεί θάπνηνλ εηδηθφ πνπ ζα ηνπο 

ππνδείμεη ηνλ ζσζηφ ηξφπν γηα λα ην θάλνπλ.  

«…δελ μέξσ θαηά πόζν κπνξνύλ λα ην θάλνπλ ζσζηά, ώζηε λα κε κπεξδέςνπλ ην παηδί. Δάλ 

θάπνηνο γνληόο αζρνιεζεί θαη κάζεη θαη ξσηήζεη ώζηε λα κάζεη ην παηδί κε ην ζσζηό ηξόπν… 

εηδηθνύο δειαδή, κόλν εηδηθνύο αλ ξσηήζεη, ηόηε λαη δελ δηαθσλώ».  

Άξα, ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα, απηή 

ζεσξείηαη φηη είλαη πηζαλφλ λα απνηειέζεη πεγή πξνβιεκάησλ. πλνιηθά, ε Υξχζα 

θαίλεηαη λα κελ είλαη ζίγνπξε αλ απηφ ζα είλαη θαιφ γηα ην δίγισζζν παηδί ή φρη. Γελ 

έρεη, κε άιια ιφγηα, δηακνξθψζεη κία εκπεξηζηαησκέλε άπνςε ζε ζρέζε κε ην 

δήηεκα ηνπ παξάιιεινπ γξακκαηηζκνχ. 

 

9.2.4. Γηαρείξηζε πνιππνιηηηζκηθήο θαη πνιπγισζζηθήο ζχλζεζεο καζεηηθνχ πιεζπζκνχ 

Σέινο, αλαθεξφκελε ζηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ζχλζεζεο ηεο 

ηάμεο ηεο, ε Υξχζα επηζεκαίλεη φηη πξσηαξρηθά πξνζπαζεί λα βνεζήζεη ηα παηδηά 

πνπ δπζθνιεχνληαη λα κηιήζνπλ ειιεληθά ρξεζηκνπνηψληαο θπξίσο νπηηθνπνηεκέλν 
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πιηθφ. Δπίζεο, θάπνηεο θνξέο πξνβάιιεη ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ δίγισζζσλ 

παηδηψλ θαη ελίνηε πξνζπαζεί λα εκπιέμεη θαη ηνπο γνλείο ηνπο ζε ηέηνηεο 

δηαδηθαζίεο. Μέζσ απηνχ, κάιηζηα, ηνλίδεη πσο εληζρχεηαη ε απηνπεπνίζεζε ησλ 

δίγισζζσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηα ππφινηπα παηδηά δείρλνπλ 

ελδηαθέξνλ θαη απνδέρνληαη επθνιφηεξα ηα παηδηά απηά.  

«Δγώ πξνζπαζώ λα ηνπο βνεζήζσ ζηελ αξρή γηαηί δπζθνιεύνληαη […] ζηελ γιώζζα καο. Με 

πνιιέο εηθόλεο ώζηε λα κάζνπλε ιέμεηο βαζηθέο γηα λα επηθνηλσλήζνπλ αξρηθά κεηά λνκίδσ 

γίλεηαη θαη ιίγν απηόκαηα κέζα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ θάλνπκε κέζα ζηε ηάμε καζαίλνπλε 

ηα παηδηά ζε απηή ηελ ειηθία πνιύ εύθνια αιιά είλαη ζεκαληηθό βέβαηα θαη ηη θάλσ θάπνηεο 

θνξέο πνπ έρσ ην ρξόλν θαη ην θάλσ… λα θέξνπλ θαη από ην ζπίηη ηε δηθή ηνπο γιώζζα, ώζηε 

λα κάζνπλ θαη νη άιινη θαη λα ην απνδερηνύλ θαιύηεξα θαη λα εθδειώζνπλ θαη ηα άιια παηδηά 

ελδηαθέξνλ γηα απηό θνκκάηη, ώζηε λα ληώζεη θαη απηό όηη δελ είλαη ε γιώζζα ηνπ θάηη πνπ 

πξέπεη λα θξύςεη. Να, είρα θάλεη ζε έλα ζρνιείν επεηδή είρα πνιιά παηδηά από δηάθνξα κέξε 

[…] νη γνλείο ηνπο θαη θέξακε ζπληαγέο παξαδνζηαθέο από ην θάζε (ελλ. ηφπν)... αιιά 

γξακκέλεο ζηε γιώζζα ηνπο θαη ήξζε ε κακά ε ζπγθεθξηκέλε ή ε γηαγηά […] δειαδή όζν κπνξώ 

θαη ό,ηη κπνξώ λα ρξεζηκνπνηήζσ από απηή ηελ ρώξα θαη από απηή ηελ γιώζζα λα ην βάισ θαη 

απηό κέζα ζηελ ηάμε  ζην ρξόλν πνπ κπνξώ λα δηαζέζσ απηό κόλν». 

Κξίλνληαο απφ ηα παξαπάλσ ιφγηα ηεο λεπηαγσγνχ, θαίλεηαη φηη, αλ θαη ζε 

πεξηζηαζηαθή βάζε, πξνζπαζεί λα εθαξκφδεη θαη λα νξγαλψλεη δξαζηεξηφηεηεο κε 

ζηφρν ηελ αλάδεημε θάπνησλ ζηνηρείσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ ππνβάζξσλ 

ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο. Μάιηζηα, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο αλαθέξεη φηη έρνπλ 

εκπιαθεί θαη νη γνλείο. Δπίζεο, αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο ηφλσζεο ηεο 

απηνεθηίκεζεο ζηα παηδηά θαη ηεο απνδνρήο απφ ηα άιια. 

 

 

9.3. Φαλή 

Ζ Φαλή είλαη λεπηαγσγφο ηεο Σαηηάλαο θαη ζηε ζπλέληεπμή ηεο κίιεζε γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν δίγισζζν παηδί. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ε Φαλή θάλεθε 

αξθεηά νκηιεηηθή θαη δελ είρε δπζθνιίεο ζην λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηεο. 
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9.3.1. Παξαηεξήζεηο σο πξνο ην γισζζηθφ πξνθίι θαη ηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

παηδηνχ 

Ζ Φαλή γλσξίδεη ηελ Σαηηάλα ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο, αθνχ ε ηειεπηαία δε θνίηεζε 

ζην πξνλήπην.  

ε ζρέζε κε ην επίπεδν επάξθεηαο ζηε γιψζζα θαηαγσγήο ηεο Σαηηάλαο, ε Φαλή 

επηζεκαίλεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν λήπην μέξεη λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη ζηα ξσζηθά. 

Δπίζεο, ζηα ειιεληθά γλσξίδεη ηε γξαθνθσλεκηθή αληηζηνηρία θαη δηαβάδεη, ρσξίο, 

σζηφζν, λα θαηαιαβαίλεη ηη δηαβάδεη. Απηφ ήηαλ θάηη πνπ πιεξνθνξήζεθε κεηά απφ 

κία ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ παηέξα ηεο Σαηηάλαο, θαζψο, φπσο αλαθέξζεθε, ε 

Σαηηάλα δελ επηδείθλπε ηε γλψζε ηεο απηή ζην ζρνιείν. «Η αιήζεηα κνπ είρε θάλεη 

θνβεξή εληύπσζε από ηε πξώηε θνξά θηόιαο πνπ κίιεζα κε ηνλ κπακπά ηεο γηαηί ε 

Σαηηάλα κνπ είπε ήμεξε λα γξάθεη θαη λα δηαβάδεη ξσζηθά αιιά ήμεξα επίζεο θαη ζηα 

ειιεληθά λα δηαβάδεη».  

Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ε Φαλή έρεη γλψζε ηνπ δηγισζζηθνχ πξνθίι ηνπ παηδηνχ θαη 

ησλ εκπεηξηψλ ηνπ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα. Απηφ πηζαλψο ζπλέβε είηε επεηδή ε ίδηα 

επεδίσμε ην κάζεη, είηε επεηδή ν παηέξαο ηεο Σαηηάλαο ζέιεζε λα ελεκεξψζεη ηε 

Φαλή γηα ηηο δεμηφηεηεο πνπ είρε θαηαθηήζεη ε Σαηηάλα ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο 

γιψζζα. Δπίζεο, ε Φαλή αλέθεξε φηη ε Σαηηάλα κπνξεί λα αλαγλσξίζεη νκνηφηεηεο 

θαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ γξακκάησλ ησλ δχν γισζζψλ, θάηη πνπ δηαπίζησζε κέζα 

απφ δξαζηεξηφηεηεο ζχγθξηζεο ησλ δχν γισζζψλ πνπ έγηλαλ ζην ζρνιείν, ζηηο 

νπνίεο ελεπιάθε θαη ν παηέξαο ηεο Σαηηάλαο «…εθεί αλαγλώξηδε νκνηόηεηεο ην 

θάλακε όκσο ζην πίλαθα, ην έβιεπε θαη ήηαλ πην μεθάζαξν θαη αλαγλώξηδε 

πξαγκαηάθηα πνπ ήηαλ θνηλά θαη ζηα ειιεληθά θαη ζηα ξώζηθα». Με άιια ιφγηα, ε 

Φαλή έρεη πιήξε εηθφλα γχξσ απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ παηδηνχ.  

Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ηεο Σαηηάλαο ζην ζρνιείν, ε Φαλή 

είπε φηη πνηέ δε ρξεζηκνπνίεζε ηε γιψζζα θαηαγσγήο ηεο ζην λεπηαγσγείν, παξ‘ φιν 

πνπ ην επίπεδν ησλ ειιεληθψλ ηεο είλαη κέηξην. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη φηη «…αλ 

δελ μέξεη θάηη λα πεη δελ ζα ην πεη θαζόινπ, δελ ζα εθθξαζηεί ζηα ξσζηθά […] ζα 

επηιέμεη ηε ζησπή». Δπίζεο, πνηέ δελ παξαηήξεζε λα αλακεηγλχεη θψδηθεο, αθφκα θη 

φηαλ δε κπνξνχζε λα εθθξάζεη έλα λφεκα εμνινθιήξνπ ζηα ειιεληθά. Ζ λεπηαγσγφο 

δηθαηνινγεί απηή ηεο ηε ζπκπεξηθνξά ιέγνληαο πσο ε Νηαληέια γλσξίδεη φηη ζην 

ζρνιείν νκηινχληαη ηα ειιεληθά θαη ε ίδηα μέξεη πνηα γιψζζα πξέπεη λα κηιήζεη ζε 

θάζε πεξίζηαζε αλάινγα κε ηνλ ζπλνκηιεηή ηεο «…είλαη μεθάζαξε ζην ηη ζα 
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ρξεζηκνπνηήζεη θαη ζην πνηόλ ζα κηιήζεη, αλάινγα κε πνηνλ ζα κηιήζεη… λνκίδσ όηη 

μέξεη πνιύ θαιά ηη πξέπεη λα πεη ζε πνηνλ».  

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζπκεζνχκε ηηο γισζζηθέο ηδενινγίεο πνπ είρε εθθξάζεη ν 

παηέξαο ηεο Σαηηάλαο θαη ηηο γισζζηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη ζην ζπίηη ηεο 

ζε φ,ηη αθνξά ηελ ελαιιαγή θσδίθσλ. Πην αλαιπηηθά, ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην πνπ 

κεγαιψλεη ε Σαηηάλα δε γίλεηαη ρξήζε ησλ ειιεληθψλ θαη, ζπλεπψο, δελ πξνβαίλεη 

θαλείο ζε ελαιιαγή γισζζηθψλ θσδίθσλ. ε αληηζηνηρία κε ην κνληέιν απηφ θηλείηαη 

θαη ε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ηεο Σαηηάλαο ζην ζρνιείν, θαζψο ε ηειεπηαία δελ 

αλακηγλχεη πνηέ γισζζηθνχο θψδηθεο αιιά ρξεζηκνπνηεί (φπσο θαη ζην ζπίηη) 

απνθιεηζηηθά ηε γιψζζα εθείλε πνπ θπξηαξρεί ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην (ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ζρνιείνπ ηα ειιεληθά). Δπίζεο, ν παηέξαο ηεο Σαηηάλαο έρεη αξλεηηθή 

ζηάζε ζρεηηθά κε ηελ ελαιιαγή θσδίθσλ, θαζψο πηζηεχεη φηη ζα πξνθαιέζεη ζχγρπζε 

ζην παηδί. Ζ γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ηεο Σαηηάλαο είλαη ζπλαθήο κε απηή ηε 

γισζζηθή ηδενινγία. πλνιηθά, ινηπφλ, βιέπνπκε φηη ππάξρεη κία ζπζρέηηζε κεηαμχ 

γισζζηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηδενινγηψλ πνπ ελππάξρνπλ ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην ηεο 

Σαηηάλαο θαη ζηε γισζζηθή ρξήζε πνπ επηιέγεη λα θάλεη ζην ζρνιείν. 

 

9.3.2. Απφςεηο γηα γνληθή εκπινθή 

Ζ Φαλή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμήο ηεο αλέθεξε φηη έρεη κία πνιχ θαιή 

ζπλεξγαζία κε ηνλ παηέξα ηεο Σαηηάλαο. ρεηηθά κε ηηο απφςεηο ηεο γηα ηνλ 

θαηάιιειν ηξφπν γνλετθήο εκπινθήο, ε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθφο ηνλίδεη πσο 

ζηφρνο ησλ λεπηαγσγψλ είλαη ε απηνλνκία θαη ε θνηλσληθνπνίεζή ηνπο. Βιέπνπκε, 

ινηπφλ, φηη ζην ζέκα απηφ ζπκθσλεί κε ηελ Άλλα, ε νπνία δίλεη έκθαζε ζε άιινπο 

ηνκείο πέξα απφ ην καζεζηαθφ θνκκάηη. Παξάιιεια, ε Φαλή ηνλίδεη φηη ηελ 

αληίιεςή ηνπο απηή πξνζπαζνχλ λα ηε κεηαδψζνπλ ζηνπο γνλείο ησλ λεπίσλ, 

ζπκβνπιεχνληάο ηνπο λα εκπιαθνχλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε. Δπίζεο, ζεκαληηθφ θνκκάηη κε ην νπνίν πηζηεχεη φηη πξέπεη λα 

αζρνιεζνχλ νη γνλείο ζην ζπίηη είλαη λα εκπιέμνπλ ην παηδί ηνπο ζε δηάθνξεο 

ζπδεηήζεηο, έηζη ψζηε απηφ λα αλαπηχμεη ηελ θξηηηθή ηνπ ζθέςε.  

«Δκείο εδώ επεηδή ήκαζηε λεπηαγσγείν, καο ελδηαθέξεη ζε πξώην βαζκό ηα παηδηά λα είλαη 

απηόλνκα, λα εμππεξεηνύληαη κόλα ηνπο, λα απνθηήζνπλ κηα ππεπζπλόηεηα  λα 

θνηλσληθνπνηεζνύλ νπόηε εκείο εηδηθά ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο βάδνπκε θαλόλεο… βάδνπκε ηα 

πιαίζηα γηα λα δεκηνπξγεζνύλ απηέο νη ζπλζήθεο… θαη ζέινπκε λα ππάξρεη κηα αλάινγε 
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θαηάζηαζε θαη ζην ζπίηη. Από θεη θαη πέξα ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ θάλνπκε κε ηνπο γνλείο κηιάκε 

θαη γηα άιια ζέκαηα πεξηερνκέλνπ πεξηζζόηεξν γλσζηηθνύ […] ηνπο δεηάκε λα αλακεηγλύνπλ ηα 

παηδηά ηνπο ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ γίλνληαη κέζα ζην ζπίηη, λα ζπδεηάλε κε ηα παηδηά ηνπο, λα 

βξίζθνπλ επθαηξίεο λα ζέηνπλ πξνβιεκαηηζκνύο ζηα παηδηά θαη λα ηνπο δίλνπλ εξεζίζκαηα ώζηε 

λα κπνξνύλ θαη εθείλα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε».  

Αθφκα, ζρνιηάδεη πσο νη πεξηζζφηεξνη γνλείο ζπλεζίδνπλ λα εκπιέθνληαη κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ απηφλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, γηαηί δε ζεσξνχλ 

φηη νη πξναλαθεξζέληεο ζηφρνη έρνπλ ηφζε ζεκαζία. Κη εδψ δηαπηζηψλνπκε φηη νη 

απφςεηο ηεο πεξί γνλετθήο εκπινθήο ζπκθσλνχλ κε απηέο πνπ είδακε φηη εθθξάδεη ε 

Άλλα. Δπίζεο, ζην ηέινο αλαθέξεηαη θαη ζηε ζεκαζία πνπ έρεη ην ζέκα ηεο θαιήο 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ. 

«…νη γνλείο δελ έρνπλε κπεί ζε απηή ηε ινγηθή θαη δελ ηνπο θαίλεηαη θαη ζηελ αξρή εχθνιν 

νη πεξηζζφηεξνη φκσο αληαπνθξίλνληαη θαηαιαβαίλνπλε […] βιέπνπκε ζηε ζπλέρεηα 

απνηειέζκαηα πξνο κηα ζεηηθή θαηεχζπλζε απηφ καο βνεζάεη θαη εκάο φηαλ ππάξρεη απηή ε 

ζπλελλφεζε κε ηνπο γνλείο.» 

 

9.3.3. Γισζζηθέο ηδενινγίεο 

Ζ Φαλή πξνβάιιεη ηελ άπνςε φηη ηα παηδηά είλαη θαιφ λα κηινχλ ηε γιψζζα 

θαηαγσγήο ηνπο ζην ζπίηη θαη λα έρνπλ θαηαθηήζεη έλα πςειφ επίπεδν επάξθεηαο. 

«…έηζη πξέπεη λα γίλεηαη, ηα παηδηά πξέπεη λα κηιάλε ηε γιώζζα θαηαγσγήο ηνπο, πξέπεη λα 

ηελ γλσξίδνπλ πνιύ θαιά γηαηί κέζα από ηελ κεηξηθή ηνπο γιώζζα ζα ηεζνύλ ηα ζεκέιηα λα 

κάζνπλ θαη ηε γιώζζα ηνπ ζρνιείνπ… ε γιώζζα απνηειεί έλα κέξνο ηεο ηαπηόηεηαο ησλ 

παηδηώλ νπόηε δελ έρνπκε ηελ απαίηεζε λα ηελ αθήζνπλ πίζσ.» 

χκθσλα κε ην παξάζεκα, βιέπνπκε φηη ηελ άπνςή ηεο απηή ηε δηθαηνινγεί 

πξνβάιινληαο δχν ιφγνπο. Πξψηνλ, πηζηεχεη φηη κε ηε ρξήζε ηεο κεηνλνηηθήο 

γιψζζαο ζην ζπίηη ηα παηδηά βξίζθνληαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε ζε ζρέζε κε ηελ 

εθκάζεζε ηεο άιιεο ηνπο γιψζζαο. Γεχηεξνλ, ζεσξεί φηη πξέπεη λα νκηιείηαη ε 

κεηνλνηηθή γιψζζα ζην ζπίηη, δηφηη κε ηνλ ηξφπν απηφ δηαηεξνχληαη θνκκάηηα ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ παηδηψλ. ηε ζπλέρεηα, φκσο, εμεγεί φηη απηφ πνπ 

δεηνχλ σο λεπηαγσγνί απφ ηνπο γνλείο είλαη λα ππάξρνπλ ζην ζπίηη γισζζηθά 

εξεζίζκαηα θαη ζηα ειιεληθά, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε επηθνηλσλία παηδηνχ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρνιείν. Βέβαηα, φπσο επηζεκαίλεη, ε παξνρή απηψλ ησλ 
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ειιεληθψλ εξεζηζκάησλ δε ζα πξέπεη λα ζπλεπάγεηαη ηνλ παξαγθσληζκφ ηεο 

αλάπηπμεο ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο. Δηδηθφηεξα, αλαθέξεη:  

«Απηό πνπ δεηάκε εκείο από ηνπο γνλείο είλαη όζνη μέξνπλ λα κηιάλε θαη ειιεληθά λα κηιάλε θαη 

ιίγν ζην ζπίηη ειιεληθά κε ηα παηδηά θαη λα ηνπο δίλνπλ επθαηξίεο λα αθνύλ θαη ηελ ειιεληθή 

γιώζζα είηε από άιια παηδηά πνπ ηελ μέξνπλ είηε κέζα από ηελ ηειεόξαζε από πξνγξάκκαηα γηα 

λα κπνξνύκε λα έρνπκε θαη εκείο θαιύηεξε ζπλελλόεζε ζην ζρνιείν… ζε θακία πεξίπησζε όκσο 

δελ ζέινπκε ηα παηδηά λα μερλάλε ηελ κεηξηθή ηνπο γιώζζα». 

ην ζεκείν απηφ, θαίλεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε λεπηαγσγφο κάιινλ έρεη αζαθείο 

γλψζεηο γχξσ απφ δεηήκαηα δηγισζζηθήο αλάπηπμεο, αθνχ ζεσξεί κελ φηη ε 

κεηνλνηηθή γιψζζα ζα ζηεξίμεη θαη ηελ θπξίαξρε αιιά λνκίδεη φηη απηφ δε κπνξεί λα 

γίλεη αλ νη γνλείο κηινχλ κφλν ηε κεηνλνηηθή γιψζζα ζην ζπίηη. πλνιηθά, βέβαηα, ε 

Φαλή εκθαλίδεηαη ζεηηθή σο πξνο ηε ρξήζε ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο ζην ζπίηη.  

Παξάιιεια, ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα, ε 

Φαλή, φπσο θαη ε Υξχζα, δείρλεη πξνβιεκαηηζκέλε ηνλίδνληαο πσο δελ έρεη αθφκα 

θαηαιήμεη ζε κία ζπγθεθξηκέλε άπνςε. Παξφι‘ απηά, ζεσξεί πσο ηα δίγισζζα 

παηδηά κπνξνχλ λα θαηαθηήζνπλ δχν ζπζηήκαηα γξαπηνχ ιφγνπ ππφ θαηάιιειεο 

πξνυπνζέζεηο. Μάιηζηα, σο παξάδεηγκα πξνέβαιε ηελ πεξίπησζε ηεο Σαηηάλαο, ε 

νπνία έρεη θαηαθηήζεη ζεκαληηθά θνκκάηηα γξακκαηηζκνχ θαη ζηηο δχν γιψζζεο.  

«Απηό ηώξα είλαη κηα εξώηεζε πνπ θαη εγώ δελ μέξσ ζίγνπξα, δελ ην θαηέρσ ην ζέκα, ζεσξώ 

όκσο όηη ηα παηδηά έρνπλε ηε δπλαηόηεηα λα θαηαθηήζνπλ θαη ηα δύν ζπζηήκαηα γξαπηνύ 

ιόγνπ… ζεσξώ όηη βηνινγηθά έρνπλ απηή ηελ εηνηκόηεηα, από θεη θαη πέξα αλ ζα ην θαηαθέξνπλ 

έρεη λα θάλεη κε πνιινύο παξάγνληεο θπξίσο κε ηνλ ηξόπν εθκάζεζεο ησλ δύν ζπζηεκάησλ θαη 

πόζν αζρνινύληαη πξαγκαηηθά κε απηό […] θαη ε Σαηηάλα (ζζ. ην λήπην πνπ ζπκκεηείρε ζηελ 

έξεπλα) πνπ έρνπκε ζηε ηάμε καο απνηειεί παξάδεηγκα όηη κπνξεί λα γίλεη».  

 

9.3.4. Γηαρείξηζε πνιππνιηηηζκηθήο θαη πνιπγισζζηθήο ζχλζεζεο καζεηηθνχ πιεζπζκνχ 

Σέινο, ε Φαλή αλαθέξεη πσο ην θχξην θνκκάηη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο είλαη ε ελίζρπζε 

ηεο Διιεληθήο αιιά πέξα απφ απηφ ζπρλά επηδηψθεη ηε δηακφξθσζε θαηάιιεισλ 

ζπλζεθψλ, ψζηε ηα δίγισζζα παηδηά λα εθθξάδνπλ νηθεία κε ην κάζεκα λνήκαηα ζηε 

γιψζζα θαηαγσγήο ηνπο. Δπίζεο, ηελ ελδηαθέξεη ν γξαπηφο ιφγνο ησλ παηδηψλ ζηε 

κεηνλνηηθή γιψζζα θαη γη‘ απηφ δεηάεη απφ ηα δίγισζζα παηδηά ηεο ηάμεο λα κάζνπλ 

λα γξάθνπλ ην φλνκά ηνπο ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα ή λα αλαγλσξίζνπλ θάπνηεο ιέμεηο 

θαη γξάκκαηα απφ ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο γιψζζα θάλνληαο ηαπηφρξνλα ζπγθξίζεηο 
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κε ηελ Διιεληθή. Σέηνηεο δηαδηθαζίεο, φπσο ιέεη, γίλνληαη φπνηε βξεη ηελ επθαηξία 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθά, αλαθέξεη:  

«Δκείο εδώ θάλνπκε ην πξόγξακκα πνπ θάλνπκε ζηελ ειιεληθή γιώζζα, από θεη θαη πέξα 

πξνζπαζνύκε λα δίλνπκε επθαηξίεο ζηα παηδηά λα κηιάλε ιίγν θαη ζηε κεηξηθή ηνπο γιώζζα […] 

κε κεκνλσκέλεο ιέμεηο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνύλε πνιύ ζην ζρνιείν…. θαη θάπνηεο θνξέο 

εκέλα κνπ αξέζεη λα βιέπσ θαη ην γξαπηό ηνπο ηξόπν. Οπόηε πνιιέο θνξέο δεηάσ από ηα παηδηά 

λα καζαίλνπλε λα κνπ γξάθνπλε θαη ην όλνκά ηνπο ζηελ άιιε γιώζζα ή λα αλαγλσξίδνπλε 

θάπνηεο ιεμνύιεο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλε ζην ζρνιείν ζηε δηθή ηνπο γιώζζα, λα κνπ ηηο 

αλαγλσξίδνπλ λα κνπ αλαγλσξίδνπλ γξακκαηάθηα, λα κνπ θάλνπλ ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηα 

γξάκκαηα ησλ δύν γισζζώλ… απηό κ' αξέζεη». 

Δπίζεο, ε Φαλή αλέθεξε φηη έρεη θαιέζεη γνλείο απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο γηα λα 

δηαβάζνπλ παξάιιεια ην ίδην παξακχζη ζηηο γιψζζεο ηνπο.  

 

 

9.4. Γεσξγία 

Ζ Γεσξγία είλαη λεπηαγσγφο ηνπ Μάξηνπ θαη ηεο Ράληαο θαη ζηε ζπλέληεπμή ηεο 

κίιεζε γηα ηα ζπγθεθξηκέλα δίγισζζα παηδηά. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ε 

Γεσξγία θάλεθε ηδηαίηεξα άλεηε θαη νκηιεηηθή. 

 

9.4.1. Παξαηεξήζεηο σο πξνο ην γισζζηθφ πξνθίι θαη ηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

παηδηνχ 

Ζ Γεσξγία κηιψληαο αξρηθά γηα ηνλ Μάξην αλέθεξε φηη είλαη ε δεχηεξε ζρνιηθή 

ρξνληά πνπ είλαη λεπηαγσγφο ηνπ.  

ε ζρέζε κε ηε γισζζηθή επάξθεηα ηνπ Μάξηνπ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα, ε Γεσξγία 

γλσξίδεη φηη κηιάεη θαη θαηαιαβαίλεη αξθεηά θαιά αιβαληθά, ελψ πηζηεχεη πσο δελ 

μέξεη λα γξάθεη θαη λα δηαβάδεη, ρσξίο φκσο λα είλαη ζίγνπξε γη‘ απηήλ ηεο ηελ 

εληχπσζε. Δπίζεο, αλαθέξεη πσο ν Μάξηνο κπνξεί λα δηαθξίλεη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

δχν γισζζψλ ηνπ κφλν ζε αθνπζηηθά εξεζίζκαηα θαη φρη ζε γξαπηά. Ζ αίζζεζή ηεο 

απηή αληηζηνηρεί ελ κέξεη κφλν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κηαο θαη ζε αληίζεζε κε ηα 

ιφγηα ηεο Γεσξγίαο, ην ζπγθεθξηκέλν λήπην κπνξεί λα γξάςεη 2-3 ιέμεηο ζηελ 

νηθνγελεηαθή ηνπ γιψζζα θαη κπνξεί λα αληηιεθζεί νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζηνπο 

ραξαθηήξεο ηνπ νλφκαηφο ηνπ. 
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Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Μάξηνπ ζην ζρνιείν, ε 

εθπαηδεπηηθφο επεζήκαλε φηη δε ρξεζηκνπνηεί ηελ αιβαληθή γιψζζα, θάηη πνπ, φπσο 

εμεγεί ε Γεσξγία, ζπκβαίλεη ζπρλά ζε δίγισζζα παηδηά. Απηφ ην δηθαηνιφγεζε 

ιέγνληαο πσο νη νηθνγέλεηεο απηψλ ησλ παηδηψλ, φπσο θαη ηνπ Μάξηνπ, ζέινπλ λα 

εληαρζνχλ γξήγνξα ηα παηδηά ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη γηα ηελ επίηεπμε 

απηνχ ηνπ ζηφρνπ ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα κηιάλε ειιεληθά:  

«Δγώ λνκίδσ όηη είλαη κηα ηαθηηθή πνπ ππάξρεη από ην ζπίηη […] απηό πνπ έρεη δείμεη ε εκπεηξία 

κνπ νη νηθνγέλεηεο ηνπο ζέινπλ πνιύ λα εληαρηνύλ ζην ειιεληθό ζύλνιν θαη ελώ κηιάλε ηα 

αιβαληθά ζην ζπίηη θηι έρνπλε πεη όηη ζην ζρνιείν πηζηεύσ έηζη λνκίδσ ζην ζρνιείν κηιάηε […] 

ηα ειιεληθά. Σε γιώζζα πνπ δνύκε. Καη λνκίδσ όηη ηνπο έρεη κπεη ζαλ ‘πξέπεη’ ζην κπαιό». 

Παξάιιεια, ε Γεσξγία αλέθεξε φηη δελ έρεη παξαηεξήζεη ηνλ Μάξην λα πξνρσξά ζε 

κίμε θσδίθσλ. Μάιηζηα, απηφ δελ είρε ζπκβεί νχηε ηελ πξνεγνχκελε ζρνιηθή ρξνληά, 

θαηά ηελ νπνία ν Μάξηνο δε κηινχζε θαιά ειιεληθά. Απηφ, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα, 

απνδίδεηαη ζην φηη ν Μάξηνο αληηιακβάλεηαη πσο γηα λα ζπλελλνεζεί κε ηα άιια 

παηδηά πξέπεη λα κηιήζεη ειιεληθά. Βέβαηα, φπσο έρνπκε αλαθέξεη ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, ε κεηέξα ηνπ Μάξηνπ κέζα απφ ηνλ ιφγν ηεο είρε εκθαληζηεί αξλεηηθή σο 

πξνο ηελ πξαθηηθή απηή, ηελ ελαιιαγή δειαδή γισζζηθψλ θσδίθσλ. Μάιηζηα, 

δηθαηνιφγεζε ηε ζπγθεθξηκέλε ζηάζε ιέγνληαο φηη έηζη εκπνδίδεηαη ε δηγισζζηθή 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ηεο. Γηαπηζηψλνπκε, ινηπφλ, φηη ε γισζζηθή ηδενινγία ηεο 

κεηέξαο ηνπ Μάξηνπ πάλσ ζηελ ελαιιαγή θσδίθσλ ζπλάδεη κε ηε γισζζηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν. Με άιια ιφγηα, πηζαλφλ ε ζηάζε απηή λα έρεη 

παίμεη θάπνηνλ ξφιν ζηε δηακφξθσζε απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Τπφ κία άιιε 

ζθνπηά, ε απνζησπνίεζε ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο απφ ηνλ Μάξην ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ ζρνιείνπ ελδερνκέλσο λα ζρεηίδεηαη θαη κε ηνλ ζηηγκαηηζκφ ηεο αιβαληθήο 

γιψζζαο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία (Μηραήι, 2010).  

Πεξλψληαο ζηελ Ράληα, ε Γεσξγία επηζεκαίλεη φηη ηδηαίηεξα ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν ε 

κεηέξα ηεο αζρνιείηαη ζπζηεκαηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο. 

Έηζη, ην ζπγθεθξηκέλν λήπην πιένλ δέρεηαη πνηθίια εξεζίζκαηα ζηα ξνπκαληθά θαη 

έρεη αλαπηχμεη αξθεηά ηελ πξνθνξηθή ηεο επάξθεηα. Όζνλ αθνξά ηνλ γξακκαηηζκφ 

ζηα ξνπκαληθά, ε Γεσξγία δελ μέξεη αλ ε κηθξή κπνξεί λα δηαβάζεη αιιά γλσξίδεη φηη 

κπνξεί λα γξάςεη θάπνηεο ιέμεηο. Δπίζεο, πηζηεχεη φηη ε Ράληα αληηιακβάλεηαη 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν γισζζψλ ηεο κφλν ζε πξνθνξηθφ επίπεδν: «λνκίδσ όηη 

κπνξεί λα αλαγλσξίζεη δηαθνξέο ζηα γξάκκαηα, ην πώο αθνύγεηαη κία ιέμε ίζσο λα πεη 
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όηη απηό κνπ ζπκίδεη κηα ξνπκάληθή ιέμε πνπ είλαη ε ηάδε… απηό, κέρξη εθεί, δελ 

λνκίδσ θάηη παξαπάλσ». Ζ αληίιεςε ηεο Γεσξγίαο γηα ην επίπεδν γισζζηθήο 

επάξθεηαο ηεο Ράληαο είλαη ελ κέξεη κφλν ζσζηή, κηαο θαη ε Ράληα κπνξεί λα 

θαηαιάβεη δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηνπο ραξαθηήξεο κεηαμχ ησλ δχν γισζζψλ ηεο, 

φπσο θάλεθε ζηε ζπλάληεζή ηεο κε ηελ εξεπλήηξηα. 

ε ζρέζε κε ηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ηεο Ράληαο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, ε 

Γεσξγία αλαθέξεη πσο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα πνπ πξνσζείηαη αξθεηά ε κεηνλνηηθή 

γιψζζα ζην ζπίηη ηεο, ηήο αξέζεη λα ιέεη ζηηο λεπηαγσγνχο θάπνηεο ιέμεηο ή 

ηξαγνχδηα πνπ έκαζε ζηα ξνπκαληθά. Απηφ γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη κάιηζηα, 

φπσο εμεγεί ε Γεσξγία, ζε απηφ πνιιέο θνξέο εκπιέθεηαη φιε ε ηάμε (π.ρ. 

ηξαγνπδψληαο θάπνην πνίεκα πνπ έρεη κάζεη ε Ράληα ζηα ξνπκαληθά). Άξα, ε Ράληα 

δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηα άιια παηδηά, πνπ δε δείρλνπλ ηηο γιψζζεο ηνπο ζηελ 

ηάμε.  

Δπίζεο, ε ζπγθεθξηκέλε λεπηαγσγφο αλαθέξεη φηη ε Ράληα δελ αλακεηγλχεη 

γισζζηθνχο θψδηθεο ζην ζρνιείν, θαζψο, φπσο ππνζηεξίδεη ε λεπηαγσγφο, μέξεη 

πσο ζην πεξηβάιινλ απηφ θαλείο δε γλσξίδεη ξνπκαληθά. Υαξαθηεξηζηηθά, ιέεη: 

«…μέξεη όηη εδώ πέξα κηιάκε ειιεληθά δελ ηελ θαηαιαβαίλνπκε θαη ηεο ην έρνπκε 

πεη όηη ‘δελ μέξσ ξνπκαληθά’ αιιά κνπ αξέζεη πνπ ηα μέξεηο».  

 

9.4.2. Απφςεηο γηα γνληθή εκπινθή 

Ζ Γεσξγία δειψλεη πσο είλαη επραξηζηεκέλε απφ ηε ζπλεξγαζία πνπ έρεη κε ηηο δχν 

νηθνγέλεηεο ησλ παηδηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Γεληθφηεξα, ζεσξεί πσο νη 

γνλείο γηα λα κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ απνηειεζκαηηθά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ 

ηνπο δε ρξεηάδεηαη λα έρνπλ πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν αιιά δηάζεζε λα βνεζήζνπλ. 

πγθεθξηκέλα, ζεσξεί φηη κπνξεί λα ηα βνεζήζνπλ λα αλαπηχμνπλ γεληθέο δεμηφηεηεο 

κέζα απφ ηελ εκπινθή ηνπ παηδηνχ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαζεκεξηλή ξνπηίλα ηεο νηθνγέλεηαο. Υαξαθηεξηζηηθά, ιέεη:  

«ην γλσζηηθό θνκκάηη κε ηα θαζεκεξηλά πξάγκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ζπίηη. Γελ ρξεηάδεηαη 

νύηε γλώζεηο νύηε παλεπηζηεκηαθή θαξηέξα. Αλ έρνπλ ηε δηάζεζε λα βνεζήζνπλ ην παηδί ηα 

θαζεκεξηλά πξάγκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ζπίηη από ηελ θνπδίλα κέρξη ηελ ηειεόξαζε -γηαηί θαη ε 

ηειεόξαζε κπνξεί λα είλαη επνηθνδνκεηηθή- κπνξεί λα βνεζεζνύλε απηό». 
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Ζ Γεσξγία, ινηπφλ, ζεσξεί πσο είλαη ζεκαληηθφ νη γνλείο λα εκπιαθνχλ κέζα απφ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ λεπίνπ θαη φρη κέζα απφ 

δξαζηεξηφηεηεο ζρνιηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ αλάπηπμε ηερληθψλ δεμηνηήησλ. 

Μάιηζηα, ζεσξεί φηη κία ηέηνηα κνξθή εκπινθήο ζα βνεζήζεη ηα λήπηα θαη φζνλ 

αθνξά ηνπο ζηφρνπο ηνπ λεπηαγσγείνπ. Δπίζεο, ζεσξεί φηη φινη νη γνλείο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα εκπιαθνχλ γηα λα βνεζήζνπλ ην παηδί ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ θαη κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν. 

 

9.4.3. Γισζζηθέο ηδενινγίεο 

Ζ Γεσξγία θαίλεηαη ηδηαίηεξα ζεηηθή ζηε ρξήζε ηεο κεηνλνηηθή γιψζζαο ζην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ελφο δίγισζζνπ παηδηνχ. Κη απηφ, δηφηη, φπσο πηζηεχεη, 

είλαη θαιφ λα δηαηεξνχληαη ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θάζε νηθνγέλεηαο. «Φπζηθά 

πξέπεη λα ηελ κηιάλε ηε γιώζζα ηνπο. Καηαγσγή είλαη θαηαγσγή. Πξέπεη λα, δελ 

πξέπεη λα ηελ απνξξίπηνπκε νύηε λα ηελ παξαγθσλίδνπκε. […] δελ ζεκαίλεη όηη 

επεηδή δνπλ ζηελ Διιάδα πξέπεη λα απνξξίςνπλ ηνλ ηόπν θαηαγσγήο ηνπο θαη 

ζπκθσλώ απόιπηα».  

Δπίζεο, ζε φ,ηη αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα, ε 

Γεσξγία αλαθέξεη:  

«…είλαη πνιύ θαιό […] γηαηί έρεη λα θάλεη κε απηό πνπ είπα πξίλ κε ηελ θαηαγσγή, πξέπεη λα 

μέξνπκε θαη ηε γιώζζα από ηελ νπνία πξνεξρόκαζηε… ε δπζθνιία είλαη λνκίδσ εδώ πέξα ζηελ 

ειηθία ηελ νπνία βξίζθνληαη ηα παηδηά πνπ δελ γλσξίδνπλε ηελ Διιεληθή λα ηελ γξάθνπλε, […] 

λα δηαβάδνπλ θαη μεθηλάλε λα κάζνπλ… λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ κηα άιιε γιώζζα ε νπνία 

έρεη κεγάιε δηαθνξά από ηελ δηθή καο γιώζζα, όπνηε λνκίδσ κεηά δπζθνιεύνληαη ιίγν 

παξαπάλσ… έρσ απηή ηελ εληύπσζε θαη λνκίδσ όηη πξώηα ζα έπξεπε λα κάζνπλε ηελ 

ειιεληθή αθνύ δνπλ ζηελ Διιάδα θαη ζε ειιεληθό ζρνιείν […] ζε ειιεληθό δεκνηηθό ζα πάλε 

ζε ιίγν θαη κεηά παξάιιεια θπζηθά λα κάζνπλ θαη ηε γιώζζα ηε δηθή ηνπο… λνκίδσ ίζσο ηνπο 

δπζθνιέςεη πξώηα καζαίλσ πρ αιβαληθά θαη κεηά ηα ειιεληθά γηαηί είλαη θαη δύν δηαθνξεηηθέο 

γιώζζεο θαη ην αιθάβεην είλαη δηαθνξεηηθό.» 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ παξάζεκα, ε Γεσξγία εκθαλίδεηαη θαηαξρήλ ζεηηθή γηα 

ιφγνπο δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ παηδηψλ, ζέηεη φκσο ζηε 

ζπλέρεηα θάπνηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε ηνπ 

δηγξακκαηηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζεσξεί φηη ε αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ηεο 

κεηνλνηηθήο γιψζζαο ζα κπνξνχζε λα δπζθνιέςεη ηα δίγισζζα λήπηα, κηαο θαη ε 

ηππηθή εθπαίδεπζε πνπ ζα ιάβνπλ ζα είλαη ζηα ειιεληθά. Κη απηφ, δηφηη ηα γξαπηά 

ζπζηήκαηα ησλ δχν γισζζψλ είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο. πλεπψο, 
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πξνηείλεη λα αλαπηχμνπλ αξρηθά ηα δίγισζζα λήπηα ηνλ γξακκαηηζκφ ζηα ειιεληθά 

κέζα απφ ηελ επίζεκε εθπαίδεπζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ γξακκαηηζκφ ζηε κεηνλνηηθή 

γιψζζα. Ζ αληίιεςε απηή θηλείηαη ζηνλ άμνλα ηνπ φηη ν παξάιιεινο γξακκαηηζκφο 

ζε δχν γιψζζεο κπεξδεχεη. 

 

9.4.4. Γηαρείξηζε πνιππνιηηηζκηθήο θαη πνιπγισζζηθήο ζχλζεζεο καζεηηθνχ πιεζπζκνχ 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηεο πνιπγισζζηθήο ηάμεο ηεο, ε Γεσξγία 

επηζεκαίλεη φηη ε βάζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο είλαη ε ειιεληθή γιψζζα θαη ν ειιεληθφο 

πνιηηηζκφο. Πέξα απφ απηφ, κεκνλσκέλα γίλνληαη θάπνηεο πξνζπάζεηεο, ψζηε λα 

παξνπζηαζηνχλ θάπνηα ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ δηαθφξσλ ρσξψλ ζε φιε ηελ ηάμε. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηνλψλεηαη ε απηνπεπνίζεζε ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ.  

«Όια είλαη ζηα ειιεληθά. ίγνπξα ιόγσ κεγάιεο δηαπνιηηηζκηθήο ηάμεο […] θαη επεηδή ππάξρεη 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ζίγνπξα θάπνηα πξάγκαηα πνπ καζαίλνπκε ζηελ πνξεία αξρίδνπκε 

λα ηα παξνπζηάδνπκε ζηα παηδηά πώο είλαη θαη ζηηο άιιεο ρώξεο από ηε ζηηγκή πνπ δελ είκαζηε 

κόλν Έιιελεο […] γηα λα βνεζήζνπκε θαη ηα παηδηά πνπ δελ γλσξίδνπλ ηελ γιώζζα λα έξζνπλ 

πην θνληά θαη λα εκπηζηεπηνύλ θαη νη ππόινηπνη λα κελ λνκίδνπκε όηη είκαζηε κόλν εκείο θαη 

θαλείο άιινο. Καηά βάζε, όρη θαηά βάζε, ην 90% ηεο δηδαζθαιίαο καο είλαη ζηα ειιεληθά. Καη ε 

ηζηνξία ε νπνία ζα θάλνπκε θαη πξάγκαηα ηα νπνία ζα αλαθεξζνύκε είλαη ειιεληθήο ηζηνξίαο, 

ειιεληθήο επηθξάηεηαο, όια. Δγώ ηνπιάρηζηνλ». 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζρνιηάζνπκε φηη γηα λα αλαθεξζεί ζηελ ηάμε ηεο 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν δηαπνιηηηζκηθόο αληί ηνπ πνιππνιηηηζκηθόο. Οη δχν απηνί φξνη, 

αλ θαη φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Γακαλάθεο (2005: 38), έρνπλ σο θνηλφ 

ζεκείν ηνλ φξν ‗πνιηηηζκφ‘, εληνχηνηο δε ζπκπίπηνπλ. Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα είλαη 

ην δεδνκέλν, ε πξαγκαηηθφηεηα δειαδή, θαη ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα ην δεηνχκελν. Ζ 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα πξνυπνζέηεη ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα αιιά δελ απνξξέεη 

απηφκαηα απφ απηήλ (Γακαλάθεο, 2005: 39). Με άιια ιφγηα, ν πνιηηηζκηθφο 

πινπξαιηζκφο πνπ ππάξρεη κέζα ζε κία ζρνιηθή ηάμε δελ είλαη αξθεηφο γηα λα ηε 

ραξαθηεξίζνπκε σο δηαπνιηηηζκηθή. 

Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ππάξρεη κία ζχγρπζε ζε ζρέζε κε ηνπο φξνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Σέηνηεο παξαλνήζεηο ή ιαλζαζκέλεο ηδενινγίεο ζρεηηθά κε ηα 

δεηήκαηα πνπ εμεηάδνπκε θαλεξψλνπλ ειιηπή γλψζε ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν 

ηεο δηγισζζίαο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη 

θαη απφ έξεπλα ηεο Σζνθαιίδνπ (2005). 
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Κεθάιαην 10. πδήηεζε επξεκάησλ απφ εθπαηδεπηηθνχο 

ην παξφλ θεθάιαην ζα γίλεη ζπδήηεζε πάλσ ζηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πξνεγήζεθε. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ε ζπδήηεζε απηή ζα εληζρπζεί απφ ηελ παξάζεζε ηεο αληίζηνηρεο βηβιηνγξαθίαο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε έμη θαηεγνξίεο, γηα ηελ θαιχηεξε 

νξγάλσζή ηνπο. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη: 1) Παξαηεξήζεηο σο πξνο ην γισζζηθφ 

πξνθίι θαη ηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ (αλαθνξά ζηελ εηθφλα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ γηα ην δηγισζζηθφ πξνθίι παηδηνχ θαη ηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά πνπ 

απηφ παξνπζηάδεη), 2) απφςεηο γηα γνλετθή εκπινθή, 3)γισζζηθέο ηδενινγίεο 

εθπαηδεπηηθψλ (απφςεηο γηα ρξήζε κεηνλνηηθήο γιψζζαο ζην ζπίηη θαη απφςεηο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα) θαη 4) δηαθνξνπνίεζε 

δηδαζθαιίαο εθπαηδεπηηθψλ. 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηε ζπδήηεζε ησλ ιεγνκέλσλ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ κέζα 

απφ ηελ παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε, ζθφπηκν θξίλεηαη λα ζηαζνχκε ζηηο δειψζεηο 

ησλ δχν πξψησλ εθπαηδεπηηθψλ (Άλλαο θαη Υξχζαο) ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

δίγισζζσλ παηδηψλ ηνπ ηκήκαηφο ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ θαηαγξαθεί ζηνλ πίλαθα 3. 

Πην αλαιπηηθά, ελψ ε Άλλα αλέθεξε φηη ζην ηκήκα ηεο ππάξρεη έλα (1) δίγισζζν 

παηδί (ε Νηαληέια, ηελ νπνία κειεηήζακε παξαπάλσ), ε Υξχζα δήισζε φηη ζην 

ηκήκα ηεο ππάξρνπλ επηά (7) δίγισζζα παηδηά. Με άιια ιφγηα, παξαηεξείηαη κία 

δηάζηαζε ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ελφο παηδηνχ 

σο δίγισζζνπ. Μάιηζηα, αλ ζθεθηεί θαλείο φηη ε Υξχζα είρε ιηγφηεξα παηδηά απφ ηελ 

Άλλα, κηαο θαη εθείλε ήηαλ ε εθπαηδεπηηθφο ηνπ νινήκεξνπ ηκήκαηνο ηεο ηάμεο λν1, 

ε δηάζηαζε απηή θαίλεηαη αθφκα πην έληνλε. Απηφ θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη, θαζψο 

κάιινλ ε Άλλα ζεσξεί θάπνηνλ σο δίγισζζν κε βάζε πην απζηεξά θξηηήξηα ζε ζρέζε 

κε ηε δηγισζζηθή ηνπ επάξθεηα ζε αληίζεζε κε ηε Υξχζα, ε νπνία γηα λα 

ραξαθηεξίζεη θάπνηνλ σο δίγισζζν βαζίδεηαη απιψο ζηελ θαηαγσγή ηνπ θαη ζηελ 

νηθνγελεηαθή γιψζζα ησλ γνληψλ ηνπ. Σν ίδην παξαηεξείηαη θαη ζηα άιιν δεχγνο 

λεπηαγσγψλ (Φαλή-Γεσξγία), φπνπ ν αξηζκφο ησλ δίγισζζσλ πνπ αλαθέξνπλ νη δχν 

εθπαηδεπηηθνί δε ζπκπίπηεη. Κάηη ηέηνην θαλεξψλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ 

δηακνξθψζεη κία ζπγθεθξηκέλε άπνςε γχξσ απφ ην πεξηερφκελν ηεο δηγισζζίαο, 

θάηη πνπ έρεη δηαηππσζεί ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία (Καζίκε, 2005, Μεηαθίδνπ θαη 

Γαληειίδνπ, 2007).  
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10.1. Παξαηεξήζεηο σο πξνο ην γισζζηθφ πξνθίι θαη ηε γισζζηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ  

 

10.1.1. Δηθφλα εθπαηδεπηηθνχ γηα δηγισζζηθφ πξνθίι παηδηνχ 

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, δηαπηζηψζεθε φηη ζηηο 

ηέζζεξηο απφ ηηο πέληε πεξηπηψζεηο παηδηψλ ε λεπηαγσγφο ήηαλ ελήκεξε γηα ην 

επίπεδν πξνθνξηθήο επάξθεηαο ηνπ παηδηνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα. Πην αλαιπηηθά, ε 

Άλλα, ε Φαλή θαη ε Γεσξγία γλψξηδαλ ηηο πξνθνξηθέο δεμηφηεηεο πνπ είραλ 

αλαπηχμεη νη δίγισζζνη καζεηέο ηνπο Νηαληέια, Σαηηάλα, Μάξηνο θαη Ράληα. 

Αληίζεηα, ε Υξχζα δελ ήηαλ ελήκεξε γηα ην επίπεδν πξνθνξηθήο επάξθεηαο ηνπ Άιεμ 

ζηελ Αιβαληθή. 

ε φ,ηη αθνξά ην θνκκάηη ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ, νη ηξεηο απφ ηηο ηέζζεξηο 

εθπαηδεπηηθνχο (Άλλα, Υξχζα, Γεσξγία) δε θάλεθαλ λα γλσξίδνπλ ην επίπεδν θαη ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ είραλ αλαπηχμεη ηα παηδηά ζε απηφ.  

Δδψ πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη αθφκα θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ γλψξηδαλ ην επίπεδν 

ηνπ καζεηή ηνπο γχξσ απφ δεμηφηεηεο αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ, είραλ αλαθέξεη 

πσο κία απφ ηηο πξψηεο ελέξγεηέο ηνπο ήηαλ λα ξσηήζνπλ ηνπο γνλείο γηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην δηγισζζηθφ πξνθίι ηνπ παηδηνχ. Παξ‘νι‘ απηά, βέβαηα, παξαδέρζεθαλ 

φηη δελ ήμεξαλ ην επίπεδν πνπ είραλ αλαπηχμεη ηα παηδηά απηά φζνλ αθνξά ηνλ 

γξακκαηηζκφ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα. Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη ελδεηθηηθά ηνπ 

φηη κε κία απιή δηεξεχλεζε ηνπ δηγισζζηθνχ πξνθίι ησλ παηδηψλ νη εθπαηδεπηηθνί 

κπνξνχλ λα κάζνπλ θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ ην απνηεινχλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

απηφ δε ζεκαίλεη πσο ζα γλσξίδνπλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ ηα ζηνηρεία απηά 

ζην πξνθίι ηνπ γξακκαηηζκνχ ηνπ παηδηνχ αιιά θαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ. 

(Soltero-Gonzalez & Reyes, 2012: 36). Βέβαηα, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη εάλ ε 

εξψηεζε ζρεηηθά κε ην δηγισζζηθφ επίπεδν επάξθεηαο ηνπ παηδηνχ έγηλε ζηελ αξρή 

ηνπ ρξφλνπ θαη νη δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ αλαπηχρζεθαλ ζηε ζπλέρεηα, είλαη 

ινγηθφ λα κελ έρνπλ πιήξε εηθφλα νη λεπηαγσγνί. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε 

ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα, θαηά ηε δηεξεχλεζε ηνπ δηγισζζηθνχ 

πξνθίι ηνπ παηδηνχ νη γνλείο πηζαλφλ λα αλαθέξνπλ πνιχ ιίγα πξάγκαηα γηα ηηο 

δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ θαη λα κελ εκβαζχλνπλ (ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί, φζν θαη νη 

γνλείο) ζην πψο δνκήζεθαλ νη δεμηφηεηεο απηέο.  
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Γη‘ απηνχο ηνπο ιφγνπο, είλαη πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν λα κε γλσξίδνπλ πνιινί 

εθπαηδεπηηθνί ην επίπεδν δηγξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ θαη ηε θχζε ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά κε 

ηνπο γνλείο ηνπο ζην ζπίηη (Sneddon, 2007). Παξφι‘ απηά, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

γλσξίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ ηνπο (Robertson, 2006) γηα λα 

κπνξνχλ λα ρηίδνπλ πάλσ ζ‘ απηέο.  

 

10.1.2. Γισζζηθή ζπκπεξηθνξά παηδηνχ 

Μέζα απφ ηα ιφγηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θάλεθε φηη ηέζζεξα απφ ηα πέληε παηδηά 

(Νηαληέια, Άιεμ, Σαηηάλα, Μάξηνο) δε ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε κεηνλνηηθή γιψζζα ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηέιεζε ε Ράληα, ε νπνία ήηαλ ε κφλε 

πνπ επεδίσμε λα πξνβάιιεη ηηο γλψζεηο ηεο γχξσ απφ ηε κεηνλνηηθή γιψζζα ζην 

ζρνιείν.   

Απηή ε ηάζε πνπ δηακνξθψλεηαη ζηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ λεπίσλ (ε κε 

ρξήζε δειαδή ηεο κεηνλνηηθήο ζην ζρνιείν) δηθαηνινγήζεθε απφ ηηο λεπηαγσγνχο 

κε ην επηρείξεκα φηη ην θάζε δίγισζζν λήπην γλσξίδεη πνηα γιψζζα πξέπεη λα 

κηιάεη ζην ζρνιείν γηα λα ηνλ θαηαιαβαίλνπλ. Δπίζεο, εθθξάζηεθε θαη ην 

επηρείξεκα (απφ πιεπξάο ηεο Γεσξγίαο) φηη κε ηε ρξήζε κφλν ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο επηδηψθεηαη απφ ηα παηδηά γηα λα εληαρζνχλ γξεγνξφηεξα ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία, ζηελ νπνία θπξίαξρε γιψζζα είλαη ηα ειιεληθά. 

Ζ πξνηίκεζε ζηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο έλαληη ηεο κεηνλνηηθήο 

δηαπηζηψλεηαη κέζα απφ αξθεηέο έξεπλεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν πνπ κειεηνχλ ηηο 

γισζζηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ κεηαλαζηψλ νηθνγελεηψλ απφ ηελ Αιβαλία, νη νπνίεο 

δνπλ ζηελ Διιάδα. χκθσλα κε ηηο έξεπλεο απηέο, ινηπφλ, ε γισζζηθή κεηαηφπηζε 

πνπ παξαηεξήζεθε ππέξ ηεο ειιεληθή γιψζζαο ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο φηη νη 

νηθνγέλεηεο δελ παίξλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα κε ην λα εθαξκφδνπλ ζπζηεκαηηθά κία 

γισζζηθή πνιηηηθή πνπ ζα ζηνρεχεη ζηε δηαηήξεζε ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο γιψζζαο 

(Chatzidaki & Maligkoudi, 2012, Maligkoudi, 2010, Gogonas, 2009). Ζ Μηραήι, 

(2010), επίζεο, ππνζηεξίδεη φηη ε γισζζηθή κεηαηφπηζε ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ 

είλαη απνηέιεζκα ηεο επηζπκίαο ηνπο γηα θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα ζηε ρψξα ππνδνρήο, 

ηνπ ζηηγκαηηζκνχ ηεο αιβαληθήο γιψζζαο αιιά θαη ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο αιβαληθήο 

εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο (ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ Αιβαλψλ ηεο δεχηεξεο γεληάο). 
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Παξφιν πνπ δχν κφλν απφ ηηο νηθνγέλεηεο πνπ κειεηήζακε πξνέξρνληαη απφ ηελ 

Αιβαλία, ε αλαθνξά ζηηο έξεπλεο απηέο, νη νπνίεο αθνξνχλ νηθνγέλεηεο απφ ηελ 

Αιβαλία, είλαη ζεκαληηθή, γηαηί δείρλνπλ ηε ζεψξεζε ηεο Διιεληθήο σο κφλεο 

λφκηκεο γιψζζαο, ψζηε λα επηηεπρζεί θνηλσληθή ελζσκάησζε ζηελ Διιάδα (Michail 

& Stamou, 2009). 

Δδψ είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε, βέβαηα, φηη ηα δίγισζζα παηδηά απφ πνιχ 

κηθξά γλσξίδνπλ πνηα γιψζζα ζα κηιήζνπλ ζε πνηνλ αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε 

(Meisel, 2006) θαη ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ελαιιαθηηθά ηνπο γισζζηθνχο 

θψδηθεο ιηγφηεξν φηαλ απεπζχλνληαη ζε κνλφγισζζνπο θαη πεξηζζφηεξν φηαλ 

απεπζχλνληαη ζε δίγισζζνπο (Genesee et al., 2004). Απηφ, ίζσο, κπνξεί λα 

δηθαηνινγήζεη, ελ κέξεη, ηε γισζζηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ζην ζρνιείν. 

Όκσο, ε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν ελδερνκέλσο έρεη 

δηακνξθσζεί θαη κέζα απφ ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 

βηψλνπλ ηα παηδηά κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Παξφι‘ απηά, φιεο νη λεπηαγσγνί 

πξνέβαιαλ απνθιεηζηηθά εμσηεξηθά αίηηα γηα λα δηθαηνινγήζνπλ απηή ηελ πηπρή ηεο 

γισζζηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δίγισζζνπ παηδηνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, δηαθξίλεηαη 

ίζσο κία ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα απνπνίεζε ηεο επζχλεο ηνπο φζνλ αθνξά ηηο 

γισζζηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ κεηαλαζηφπνπισλ, φπσο θαη άγλνηα ζρεηηθά κε ηηο 

αληίζηνηρεο ζρέζεηο εμνπζίαο ησλ γισζζψλ πνπ απηέο εκπεξηέρνπλ (Gkaintartzi & 

Tsokalidou, 2011). Έηζη, ε ζπγθεθξηκέλε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά θπζηθνπνηείηαη. 

Απηφ γίλεηαη πεξηζζφηεξν αηζζεηφ ζηηο πεξηπηψζεηο δχν λεπηαγσγψλ (ηεο Υξχζαο 

θαη ηεο Γεσξγίαο), νη νπνίεο δήισζαλ πσο ε βάζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο είλαη ε 

πξνψζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. πλεπψο, κία 

ηέηνηα ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κπνξεί λα έρεη εξκελεπηεί απφ ην παηδί σο 

ελδεηθηηθή ηνπ πνηα είλαη ε ‗λφκηκε‘ γιψζζα ηνπ. Μάιηζηα, απηφ κπνξεί λα 

ζπκβαίλεη ρσξίο λα έρεη δηαηππσζεί θάηη ηέηνην ξεηά απφ ηηο λεπηαγσγνχο. χκθσλα 

κε ηελ Kenner (2004), παξαηεξείηαη ζπρλά ζηα δίγισζζα παηδηά λα κελ αλαθέξνπλ 

φηη αλαπηχζζνπλ γξακκαηηζκφ ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο γιψζζα, θαζψο αηζζάλνληαη 

αλαζθάιεηα ζρεηηθά κε ην πψο ζα αληηκεησπηζηνχλ ζην ζρνιείν εμαηηίαο απηήο ηεο 

πηπρήο ηνπ γισζζηθνχ ηνπο πξνθίι. Έηζη, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαίλεηαη πσο νη 

λεπηαγσγνί δε ζπλεηδεηνπνηνχλ ηνλ ηζρπξφ ξφιν πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ νη ίδηνη 

κέζα απφ ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο ηδενινγίεο πνπ έκκεζα ή άκεζα θαη ζπλεηδεηά ή 

αζπλείδεηα πξνβάινπλ κέζα ζηελ ηάμε ζρεηηθά κε ηελ αμία θαη ζέζε ησλ γισζζψλ, 
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γεγνλφο πνπ δηαπηζηψλεηαη βηβιηνγξαθηθά (Stamou & Ntinas, 2009, Gkaintartzi & 

Tsokalidou, 2011). 

Βέβαηα, δελ είλαη κφλν νη εθπαηδεπηηθνί πνπ επεξεάδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηηο 

γισζζηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ παηδηνχ κέζα ζην ζρνιείν. Πην αλαιπηηθά, νη 

γισζζηθέο πξαθηηθέο θαη γισζζηθέο ηδενινγίεο ησλ γνλέσλ θαίλεηαη λα παίδνπλ 

εμίζνπ ζεκαληηθφ -αλ φρη ζεκαληηθφηεξν- ξφιν ζηηο γισζζηθέο ηδενινγίεο ησλ 

παηδηψλ (van Dijk, 2006, Li, 1999), θάηη πνπ θαίλεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο 

πξαθηηθέο ηνπο. Μάιηζηα, απηέο νη ηδενινγίεο δε ρξεηάδεηαη λα δειψλνληαη ξεηά 

απφ ηνπο γνλείο (Shohamy, 2006). Πξάγκαηη, ζε φιεο ηηο γισζζηθέο επηινγέο ησλ 

παηδηψλ πνπ κειεηήζακε θάλεθε φηη ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ ησλ γισζζηθψλ 

ηδενινγηψλ ησλ γνλέσλ ή ησλ κνληέισλ γισζζηθήο ρξήζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζην 

ζπίηη θαη ηεο γισζζηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν.  

Τπφ ην πιαίζην απηφ, ε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

ηεζζάξσλ παηδηψλ (Νηαληέιαο, Άιεμ, Σαηηάλαο, Μάξηνπ) θαη ηεο Ράληαο πηζαλφλ λα 

ζπλδέεηαη κε ην φηη ην θνξίηζη απηφ είλαη ην κνλαδηθφ δίγισζζν λήπην απφ ηα πέληε 

πνπ κειεηάκε, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ζην ζπίηη θαη ηηο δχν γιψζζεο ηνπ ρσξίο λα ηηο 

δηαρσξίδεη απζηεξά (φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Νηαληέιαο) αλάινγα κε ην πξφζσπν 

ζην νπνίν απεπζχλεηαη θάζε θνξά. Με άιια ιφγηα, ίζσο επεηδή ζηελ νηθνγέλεηά ηεο 

πξνσζνχληαη θαη νη δχν γιψζζεο θαη δελ πηνζεηείηαη θάπνην κνληέιν γισζζηθήο 

ρξήζεο πνπ λα εληζρχεη ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ γισζζψλ αλάινγα κε ηνλ νκηιεηή, ε 

Ράληα πξνβάιιεη θαη ηηο δχν γιψζζεο ηεο ζην (θαηά ηα άιια) κνλφγισζζν 

πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. 

 

 

10.2. Aπφςεηο γηα γνλετθή εκπινθή 

Πεξλψληαο ζηηο απφςεηο γχξσ απφ δεηήκαηα γνλετθήο εκπινθήο, νη ηέζζεξηο 

εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ πσο φινη νη γνλείο κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ απνηειεζκαηηθά 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Κακία λεπηαγσγφο δελ έζεζε θάπνηνλ πεξηνξηζκφ 

ζρεηηθφ κε θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ θαη κνξθσηηθφ ππφβαζξν ησλ γνλέσλ, ψζηε ε 

εκπινθή ηνπο λα είλαη απνηειεζκαηηθή, θάηη πνπ δηαπηζηψλνπκε θαη κέζα απφ 

ζρεηηθή έξεπλα (Wollman-Bonilla, 2001). Μάιηζηα, ε Γεσξγία αλέθεξε φηη νη γνλείο 
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δε ρξεηάδεηαη λα έρνπλ πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν αιιά δηάζεζε λα βνεζήζνπλ θαη ε 

Γεσξγία ππνζηήξημε φηη ην ζεκαληηθφ είλαη λα δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ην παηδί ηνπο. 

Ο ιφγνο ηνπο απηφο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ θπξίαξρε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ε νπνία θηλείηαη ζην πιαίζην δηακφξθσζεο κηαο αξλεηηθήο εηθφλαο ζρεηηθά κε ηε 

δπλαηφηεηα ελεξγνχο εκπινθήο ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ ηνπο (Υαηδεδάθε, 2007α,β).  

Δπίζεο, ζχκθσλα κε δηάθνξεο έξεπλεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, νη Έιιελεο 

εθπαηδεπηηθνί επηθεληξψλνληαη ζηελ έιιεηςε ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ απηψλ 

(Γακαλάθεο, 2005, Σζνθαιίδνπ, 2005, Υαηδεδάθε, 2007α,β). Μάιηζηα, ζχκθσλα κε 

ηνλ Γακαλάθε (2005), πνιινί εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο ε ζηάζε ησλ γνλέσλ ησλ 

κεηαλαζηφπνπισλ απέλαληη ζην ζρνιείν είλαη ‗αδηάθνξε‘. ε αληίζεζε κε ηνλ 

θπξίαξρν απηφ ιφγν, νη ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

αλαγλψξηδαλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη κάιηζηα ηφληζαλ φινη ηνπο πσο είραλ κία θαιή 

ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία καδί ηνπο.  

Ωο πξνο ηηο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ γχξσ απφ ηηο θαηάιιειεο κνξθέο γνλετθήο 

εκπινθήο, νη ηξεηο απφ ηηο ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

(Άλλα, Υξχζα θαη Φαλή) ηφληζαλ ηελ αλάγθε θαιήο ζπλεξγαζίαο θαη 

επηθνηλσλίαο ησλ γνλέσλ κε ην ζρνιείν. Κάηη ηέηνην, κάιηζηα, είλαη αξθεηά 

σθέιηκν γηα ηε δηγισζζηθή αλάπηπμε ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ πνπ εμεηάδνπκε 

(Baker et al., 1999, Mushi, 2002). 

Παξάιιεια, ηξεηο απφ ηηο ηέζζεξηο λεπηαγσγνχο (ε Γεσξγία, ε Φαλή θαη ε Άλλα) 

ππνζηήξημαλ φηη είλαη ζεκαληηθφ νη γνλείο λα εθαξκφδνπλ ζην ζπίηη έλα επξχ πιαίζην 

δξαζηεξηνηήησλ, ην νπνίν λα κελ έρεη ζρνιηθφ/ δηδαθηηθφ ραξαθηήξα, ψζηε λα 

αλαπηχμνπλ ηα λήπηα δεμηφηεηεο. Απηφ, κάιηζηα, πξνηείλεηαη βηβιηνγξαθηθά, λα 

πξνσζνχληαη δειαδή απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δξαζηεξηφηεηεο γηα ην ζπίηη, νη νπνίεο 

λα θηλνχληαη ζε έλα πην επξχ θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην αιιειεπηδξάζεσλ 

(Leseman & de Jong, 1998, Baker et al., 2001). Ζ Γεσξγία ηφληζε φηη απηέο νη 

δξαζηεξφηεηεο θαιφ είλαη λα εδξάδνληαη ζηελ θαζεκεξηλή ξνπηίλα ηεο νηθνγέλεηαο. 

Δπίζεο, ε Φαλή θαη ε Άλλα ζρνιίαζαλ αξλεηηθά ηελ εκκνλή ησλ γνληψλ λα 

αλαπηπρζνχλ γλσζηηθά ηα παηδηά ηνπο ζε ηερληθέο δεμηφηεηεο, θαζψο νη θχξηνη ζηφρνη 

ηνπ λεπηαγσγείνπ είλαη άιινη (αλάπηπμεο θξηηηθήο ζθέςεο, απηνλνκία παηδηνχ, 
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αλάιεςε επζχλεο, θνηλσληθνπνίεζε παηδηνχ). Γηα ηνλ ιφγν απηφ θη ε νη δχν ηφληζαλ 

ηε ζεκαζία ησλ ζπδεηήζεσλ κέζα ζην ζπίηη. Έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν κπνξεί 

ππάξρεη απηή ε δηαθνξνπνίεζε ζηηο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηε γνλετθή εκπινθή 

ελδερνκέλσο λα είλαη φηη νη γνλείο έρνπλ θάπνηα αξλεηηθή εηθφλα γηα ην ζρνιείν θαη 

ην ζρνιηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ππνδνρήο (π.ρ. ε κεηέξα ηεο Νηαληέιαο), εηδηθά ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απνθιίλεη αξθεηά απφ ηα δηθά ηνπο πνιηηηζκηθά πξφηππα θαη 

γη‘ απηφ πνιχ ζπρλά ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε άιισλ δεμηνηήησλ απφ απηψλ πνπ 

πξνσζεί ην ζρνιείν, ηηο νπνίεο ζεσξνχλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ην κέιινλ ηνπ 

παηδηνχ ηνπο (Torres-Guzmán, 1995). 

Σέινο, ζε ζρέζε κε ηε κνξθή ηεο γνλετθήο εκπινθήο πνπ ζεσξνχλ σο ελδεδεηγκέλε, 

ηξεηο απφ ηνπο ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ (Άλλα, Υξχζα, Φαλή) ζε 

κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ δείρλνπλ κέζα απφ ηνλ ιφγν ηνπο φηη ζέινπλ λα ν 

ηξφπνο εκπινθήο ησλ γνλέσλ λα ζπκβαδίδεη κε απηφλ ηνπ ζρνιείνπ. Όκσο, ζε θακία 

πεξίπησζε δε κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ζηνλ ιφγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαίλεηαη πσο ε γνλετθή εκπινθή πνπ απνθιίλεη απφ ην ζρνιείν είλαη ‗αθαλήο‘ θαη δελ 

αλαγλσξίδεηαη ε παξνπζία ηεο, φπσο δηαπηζηψλεηαη ζε αξθεηέο έξεπλεο (Γακαλάθεο, 

2005, Cruickshaknk, 2004, Torres-Guzmán, 1995, Υαηδεδάθε, 2007α,β). 

 

 

10.3. Γισζζηθέο ηδενινγίεο 

ην ππνθεθάιαην απηφ ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο απφςεηο πνπ εμέθξαζαλ νη ηέζζεξηο 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ζρεηηθά κε δεηήκαηα παξάιιειεο 

αλάπηπμεο δχν γισζζψλ ζε πξνθνξηθφ γξαπηφ επίπεδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα 

ζπδεηεζνχλ κε ηαπηφρξνλε παξάζεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο νη απφςεηο θαη νη 

ζηάζεηο ησλ λεπηαγσγψλ ζε φ,ηη αθνξά 1) ηε ρξήζε ηεο νηθνγελεηαθήο γιψζζαο ζην 

ζπίηη ησλ δίγισζζσλ λεπίσλ θαη 2) ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή 

γιψζζα ζε δίγισζζα λήπηα. 

 

10.3.1. Ιδενινγίεο γηα ρξήζε κεηνλνηηθήο γιψζζαο ζην ζπίηη 

Αλαθνξηθά κε ηε ηηο απφςεηο ησλ ηεζζάξσλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο 

κεηνλνηηθήο γιψζζαο ζην ζπίηη, φιεο είλαη θαηαξρήλ ζεηηθέο ζηελ πξαθηηθή απηή. Με 
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άιια ιφγηα, θακία εθπαηδεπηηθφο δελ απνζαξξχλεη ηε ρξήζε ηεο κεηνλνηηθήο 

γιψζζαο ζην ζπίηη, φπσο βιέπνπκε ζε ζρεηηθέο έξεπλεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν 

(Καζίκε, 2005, Gkaintartzi & Tsokalidou, 2011, θνχξηνπ, 2002, Υαηδεδάθε, 2005), 

ηνπιάρηζηνλ ζε πξψηε θάζε. Βέβαηα, ζε δεχηεξε θάζε, δηεξεπλψληαο πην αλαιπηηθά 

ηηο δειψζεηο ηνπο, αλαδχνληαη νη ηδενινγίεο ηνπο ζε επηκέξνπο θνκκάηηα ηεο 

δηγισζζηθήο αλάπηπμεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ αξθεηφ ελδηαθέξνλ. 

Πξψηνλ, φιεο πξνέβαιαλ σο επηρείξεκα γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηε ζεηηθή ηνπο ζηάζε 

πάλσ ζηε ρξήζε ηεο κεηνλνηηθήο ζην ζπίηη ιφγνπο δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο ησλ δίγισζζσλ λεπίσλ. Με άιια ιφγηα, φιεο νη λεπηαγσγνί εμέθξαζαλ 

ηελ άπνςε φηη φια ηα δίγισζζα λήπηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ νηθνγελεηαθή 

ηνπο γιψζζα ζην ζπίηη, ψζηε λα κε ράζνπλ ηηο ‗ξίδεο‘ ηνπο θαη ην πνιηηηζκηθφ 

θεθάιαην πνπ θέξνπλ. Μάιηζηα, ε Άλλα δειψλεη απνγνεηεπκέλε γηα ην γεγνλφο φηη 

πνιινί δίγισζζνη καζεηέο ράλνπλ ηε γισζζηθή ηνπο επάξθεηα ζηελ νηθνγελεηαθή 

ηνπο γιψζζα, θάηη πνπ παξαηεξείηαη ζπρλά ζε εθπαηδεπηηθνχο (Michail & Stamou, 

2009).  

Όκσο, ζε απηφ πνπ αμίδεη λα ζηαζνχκε εδψ είλαη φηη απφ ηηο ηέζζεξηο λεπηαγσγνχο 

κφλν ε Φαλή θαίλεηαη λα κελ αξθείηαη ζην επηρείξεκα απηφ αιιά λα δηθαηνινγεί ηε 

ζεηηθή ηεο ζηάζε πξνβάινληαο σο επηπξφζζεην επηρείξεκα ηα λνεηηθά 

πιενλεθηήκαηα πνπ ζα έρεη γηα ην παηδί ε ρξήζε ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο ζην ζπίηη. 

πγθεθξηκέλα, κφλν ε Φαλή δείρλεη λα γλσξίδεη φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηεξίδεηαη θαη 

ε ειιεληθή γιψζζα. Οη ππφινηπεο λεπηαγσγνί δε θαίλεηαη λα έρνπλ γλψζε απηψλ ησλ 

γλσζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ζπλέρηζεο ηεο δηγισζζίαο γηα ην παηδί θαη ηεο 

δηακφξθσζεο ελφο δηγισζζηθνχ πξνθίι πξνζζεηηθνχ ραξαθηήξα. Απηφ ην εχξεκα 

ζπκθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Mattheoudakis, Chatzidaki & 

Maligkoudi (2017), ζηελ νπνία δηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο θαη νη πξαθηηθέο 76 

δαζθάισλ ζρεηηθά κε ηε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία ηεο ηάμεο ηνπο. Ζ 

έξεπλα απηή δηεμήρζε ζηελ Αζήλα, ηε Θεζζαινλίθε θαη ηα Ησάλληλα. ηα 

απνηειέζκαηα, ινηπφλ, ηεο έξεπλαο απηήο, θάλεθε φηη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 

δείγκαηνο αλαγλψξηδε σο δηθαίσκα ησλ δίγισζζσλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ νηθνγελεηαθή 

ηνπο γιψζζα αιιά δελ είραλ γλψζε ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνζθέξεη 

δηγισζζηθή αλάπηπμε ζηα παηδηά. Μάιηζηα, απηφ ήηαλ ηδαίηεξα θαλεξφ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Υξχζαο, ε νπνία, αλ θαη δήισζε ζεηηθή ζηε ρξήζε ηεο κεηνλνηηθήο 

γιψζζαο ζην ζπίηη, ζηε ζπλέρεηα πξνζέζεζε φηη απηφ ελδερνκέλσο κπεξδέςεη ηα 
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παηδηά γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηή ε άπνςε είλαη ζπλαθήο κε ηελ αληίιεςε 

φηη ε δηγισζζία είλαη πεγή πξνβιεκάησλ θαη έρεη δηαηππσζεί απφ αξθεηνχο Έιιελεο 

εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρεηηθέο έξεπλεο (Gkaintartzi & Tsokalidou, 2011, Μεηαθίδνπ & 

Γαλεηιίδνπ, 2007). 

Δπίζεο, ελδηαθέξνλ έρεη λα ζρνιηάζνπκε θαη ην γεγνλφο φηη, αθφκα θαη ε Φαλή πνπ 

έδεημε λα γλσξίδεη ηα ζεηηθά ηεο δηγισζζίαο γηα ην παηδί, αλέθεξε φηη θαιφ ζα ήηαλ, 

ζε κηθξφ βαζκφ, λα ρξεζηκνπνηνχληαη θάπνηεο ιέμεηο ή θξάζεηο ζηα ειιεληθά ζην 

ζπίηη ησλ δίγισζζσλ, έηζη ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε επηθνηλσλία ησλ παηδηψλ κε ηηο 

λεπηαγσγνχο. Απηή ε αληίιεςε ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη, ελ κέξεη 

ηνπιάρηζηνλ, ζπλαθήο κε ηελ άπνςε πνιιψλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη 

αλαθέξνπλ ηελ αλάγθε γηα ρξήζε ηεο Διιεληθήο ζην νηθνγελεηαθή πεξηβάιινλ γηα λα 

κεγηζηνπνηεζεί ε έθζεζε ζ΄απηήλ (Καζίκε, 2005, Gkaintartzi & Tsokalidou, 2011, 

θνχξηνπ, 2002, Υαηδεδάθε, 2005). 

 

10.3.2. Ιδενινγίεο γηα παξάιιειε αλάπηπμε γξακκαηηζκνχ ζε δχν γιψζζεο 

Πεξλψληαο ζηηο γισζζηθέο ηδενινγίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα, θαίλεηαη λα ππάξρεη δηάζηαζε ζηηο απφςεηο 

ησλ λεπηαγσγψλ, φπσο θαη κία ζχγρπζε γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα πνπ 

εμεηάδνπκε.  

Δηδηθφηεξα, δχν απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα (ε Υξχζα θαη 

ε Φαλή) δελ κπφξεζαλ λα ηνπνζεηεζνχλ μεθάζαξα θαη λα εθθξάζνπλ κία 

ζπγθεθξηκέλε θαη ηεθκεξησκέλε άπνςε γηα ηνλ παξάιιειν γξακκαηηζκφ ζε δχν 

γιψζζεο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Βέβαηα, θακία απφ ηηο δχν δε δήισζε φηη είλαη 

αξλεηηθή ζε θάηη ηέηνην, σζηφζν δε θάλεθαλ ζίγνπξεο ζρεηηθά κε ην πψο ζα 

αλαπηχμεη ην παηδί ηνλ γξακκαηηζκφ ηνπ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

ηφζν ε Υξχζα, φζν θαη ε Φαλή εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη ππφ πξνυπνζέζεηο ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη απνηειεζκαηηθά κία ηέηνηα δηαδηθαζία. Μάιηζηα, ε Φαλή 

πξνέβαιε κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηεο ηελ πεξίπησζε ηεο Σαηηάλαο, ε νπνία έρεη 

θαηαθηήζεη δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ θαη ζηηο δχν ηεο γιψζζεο.   

Ζ Άλλα θαη ε Γεσξγία, απφ ηελ άιιε, εκθαλίζηεθαλ ζεηηθέο ζηελ παξάιιειε 

αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζε δχν γιψζζεο, πξνβάιινληαο σο επηρείξεζε μαλά ηε 
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δηαηήξεζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ ησλ παηδηψλ. Όκσο, ε Γεσξγία ζηε ζπλέρεηα  

εθθξάδεη ηελ άπνςε φηη ελδερνκέλσο ε αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή 

γιψζζα λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζην δίγισζζν παηδί. Γηαθξίλεηαη, ζπλεπψο, κία 

αζπλέρεηα ζηνλ ιφγν ηεο. Σελ άπνςε φηη ν δηγξακκαηηζκφο κπνξεί λα θάλεη θαθφ ζην 

παηδί αλαθέξεη, επίζεο, θαη ε Υξχζα.  

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, βιέπνπκε φηη απφ θακία εθπαηδεπηηθφ –νχηε απφ ηελ Άλλα 

πνπ είλαη ζεηηθή θαη δελ εθθξάδεη θάπνηα επηθχιαμε γηα ηνλ δηγξακκαηηζκφ- δε 

γίλεηαη ιφγνο γηα ηα λνεηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα έρεη γηα ην δίγισζζν 

λήπην ε επαθή κε δχν ζπζηήκαηα γξαθήο. Δπίζεο, δχν εθπαηδεπηηθνί (Φαλή θαη 

Υξχζα) δελ έρνπλ δηακνξθψζεη κία ζαθή άπνςε γηα ην δήηεκα απηφ θαη δχν 

εθπαηδεπηηθνί (Γεσξγία θαη Υξχζα) ζεσξνχλ φηη ππάξρεη πεξίπησζε ν 

δηγξακκαηηζκφο λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζην δίγισζζν λήπην. Ζ αληίιεςε απηή 

θηλείηαη ζην ηδενινγηθφ πιαίζην φηη ν παξάιιεινο γξακκαηηζκφο ζε δχν γιψζζεο 

κπεξδεχεη, θάηη πνπ ζπλαληάηαη. Μία ηέηνηα αληίιεςε βαζίδεηαη ζηελ άπνςε φηη ε 

δηγισζζία κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή πξνβιεκάησλ (Gkaintartzi & Tsokalidou, 

2011, Μεηαθίδνπ & Γαληειίδνπ, 2007). Έρεη δηαπηζησζεί, φκσο, πσο ν παξάιιεινο 

γξακκαηηζκφο δελ κπεξδεχεη ηα παηδηά (Buckwalter & Lo, 2002, Yaden & Tsai, 

2012). Πην αλαιπηηθά, δηαπηζηψλεηαη φηη ηα παηδηά λεπηαθήο ειηθίαο κπνξνχλ λα 

δηαρσξίδνπλ θαη λα μεθαζαξίδνπλ ηηο ζπκβάζεηο θαη ηνπο θαλφλεο ησλ γισζζηθψλ 

ζπζηεκάησλ (Kenner et al., 2004). Απηφ ζπκβαίλεη, θαζψο κέζα απφ ηελ επαθή ηνπο 

κε δηαθνξεηηθά γισζζηθά ζπζηήκαηα θαη δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο γξακκαηηζκνχ, ηα 

παηδηά σζνχληαη ζην λα αλαιχνπλ πεξηζζφηεξν ηηο δηαθνξέο πνπ εληνπίδνπλ. Έηζη, 

ινηπφλ, ηα λήπηα κέζα απφ ηα νπηηθά εξεζίζκαηα δηαθφξσλ γξαπηψλ ζπκβφισλ 

ζεσξνχλ ηε δηαθνξά σο θαλφλα θαη πάλσ ζ‘ απηφ εκβαζχλνπλ ηε γλψζε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ πνπ δνκείηαη (Robertson, 2006: 56-57). Σαπηφρξνλα, ηα γλσζηηθά 

νθέιε πνπ απνθηνχλ ηα δίγισζζα κέζα απφ ηε δηαπξαγκάηεπζε δηαθνξεηηθψλ 

γξαπηψλ ζπζηεκάησλ είλαη αξθεηά (Kenner et al., 2004, Soltero-Gonzalez & Reyes, 

2012: 36). πλεπψο, δηαπηζηψλεηαη φηη ηα παηδηά έρνπλ πεξηζζφηεξεο ηθαλφηεηεο 

εθκάζεζεο γξαπηψλ ζπκβφισλ απ‘ φ,ηη πηζηεχεηαη απφ θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζπκβαηηθψλ ηάμεσλ, γεγνλφο πνπ ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία κηαο πξψηκεο πξφζβαζεο 

ζηνλ δηγξακκαηηζκφ (Kenner et al., 2004: 125). 

Παξάιιεια, δηαθξίλεηαη κία αζπλέρεηα ζηνλ ιφγν ηεο Γεσξγίαο, ε νπνία, κάιινλ, 

είλαη απνηέιεζκα ηνπ φηη δε έρεη θαηαιήμεη ζε κία ζπγθεθξηκέλε άπνςε γηα ην ζέκα 
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απηφ. Γεληθφηεξα, ε χπαξμε αληηθάζεσλ θαη αζπλερεηψλ ζηηο δειψζεηο ησλ Διιήλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ζέκαηα δηγισζζίαο δηαθξίλεηαη έληνλα θαη κέζα απφ ηε 

βηβιηνγξαθία (Καζίκε, 2005, Μεηαθίδνπ & Γαληειίδνπ, 2007, Stamou & Ntinas, 

2009). 

Κιείλνληαο, θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα ζχγρπζε γηα ηελ παξάιιειε αλάπηπμε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ζε δχν γιψζζεο απφ δίγισζζα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, γεγνλφο 

πνπ δείρλεη φηη νη γλψζεηο ηνπο γχξσ απφ ην δήηεκα απηφ κάιινλ είλαη ειιηπείο. 

Φαίλεηαη, ινηπφλ, ε αλάγθε γηα επηκφξθσζε γχξσ απφ ηα δεηήκαηα δηγισζζίαο 

(Mattheoudaki, Chatzidaki & Maligkoudi, 2017, θνχξηνπ, 2002) πνπ ζπρλά 

πξνβάιιεηαη βηβιηνγξαθηθά αιιά θαη δηγξακκαηηζκνχ. 

 

10.4. Γηαθνξνπνίεζε δηδαζθαιίαο εθπαηδεπηηθνχ 

Μέζα απφ ηνλ ιφγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θάλεθε φηη είηε απνζπαζκαηηθά, είηε ζε 

ζπζηεκαηηθή βάζε, θαη νη ηέζζεξηο λεπηαγσγνί δηαθνξνπνηνχλ ηε δηδαζθαιία ηνπο 

ιφγσ ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ζχλζεζεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ηάμεο ηνπο. 

Απηφ είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ, θαζψο πνιιέο θνξέο δηαπηζηψλεηαη αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ε ηάζε λα αδηαθνξνχλ θηα ηελ πνηθηινκνξθία πνπ ππάξρεη ζηελ ηάμε 

(Walton et al., 2013). Γηθαηνινγνχλ, κάιηζηα, ηελ πξνζέγγηζε απηή ζηε βάζε ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο. Δθθξάδνληαο ηνλ ιφγν πεξί ‗ηζφηεηαο‘, βηβιηνγξαθηθά 

δηαπηζηψλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζπάληα εθαξκφδνπλ κέζα ζηελ ηάμε 

πξαθηηθέο πνπ θηλνχληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή (Sneddon, 2007). 

Ζ Άλλα θαη ε Φαλή θάλεθε λα δηαθνξνπνηνχλ ζπζηεκαηηθά ηε δηδαζθαιία ηνπο 

ιακβάλνληαο ππφςε ην πνιπγισζζηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ, ελψ ε Υξχζα θαη ε 

Γεσξγία θαίλεηαη λα ην θάλνπλ πεξηζηαζηαθά. Υσξίο λα αλαηξείηαη ε ζεκαζία ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ δχν ηειεπηαίσλ λεπηαγσγψλ, έζησ θαη ζε 

πεξηζηαζηαθή βάζε, εληνχηνηο ζα ήηαλ θαιχηεξν απηφ λα γίλεηαη πην ζπζηεκαηηθά. 

Κη απηφ, δηφηη φηαλ ε πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε ηεο πνιηηηζκηθήο επίγλσζεο γίλεηαη 

απνζπαζκαηηθά ππάξρεη ν θίλδπλνο λα εληζρπζνχλ νη ππάξρνπζεο πξνθαηαιήςεηο 

(Walton, Priest θαη Paradies, 2013). Απηφ είλαη ινγηθφ, δηφηη κέζα απφ 

απνζπαζκαηηθέο θαη φρη εζηηαζκέλεο πξνζπάζεηεο νη καζεηέο δελ έρνπλ κπεζεί 

ζπζηεκαηηθά ζε έλα πιαίζην δηαπξαγκάηεπζεο ησλ ηαπηνηήησλ θαη ησλ πνιηηηζκψλ 

γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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Μέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ ιφγνπ ησλ ηεζζάξσλ εθπαηδεπηηθψλ θάλεθε, φπσο 

αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, φηη δηακνξθψλνληαη δχν ηάζεηο ζρεηηθά κε ην θνκκάηη ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. ηε βάζε απηνχ ηνπ επξήκαηνο, κία 

αλαζθφπεζε ηνπ πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πινπνηνχλ παξεκβάζεηο 

δηαπνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα ζπζηεκαηηθά θαη εθείλσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

αληίζηνηρεο παξεκβάζεηο ζε επθαηξηαθή βάζε δείρλεη λα έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. 

Πην αλαιπηηθά, κέζα απφ ην πξνθίι ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ (βι. πίλαθα 

3) θαίλεηαη φηη νη λεπηαγσγνί πνπ δηαθνξνπνηνχλ ζπζηεκαηηθά ηε δηδαζθαιία ηνπο 

έρνπλ θάλεη επηπιένλ ζπνπδέο (ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν) θαη έρνπλ ιάβεη θάπνηα 

επηκφξθσζε ζρεηηθά κε δεηήκαηα δηγισζζίαο θαη δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. 

Αληίζεηα, νη λεπηαγσγνί πνπ εθαξκφδνπλ πεξηζηαζηαθά ηέηνηνπ είδνπο παξεκβάζεηο 

δελ έρνπλ θάλεη θάπνηεο επηπιένλ ζπνπδέο θαη κάιηζηα, ε κία εθ ησλ δχν δελ έρεη 

ιάβεη πνηέ θάπνηα επηκφξθσζε πάλσ ζε ζέκαηα δηγισζζίαο θαη δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο. Δδψ αλαδεηθλχεηαη, έζησ θαη ρσξίο δπλαηφηεηα γελίθεπζεο, ε ζεκαζία 

ηεο επηκφξθσζεο γχξσ απφ ηα δεηήκαηα ηεο δίγισζζεο θαη δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο (θνχξηνπ, 2002). Απηφ ζα κπνξνχζε είηε λα απνηειεί κέξνο ηεο 

βαζηθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, είηε θνκκάηη κηαο ζπλερηδφκελεο 

επηκφξθσζεο, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπο.  

Πεξλψληαο ζηηο πξαθηηθέο πνπ δήισζαλ φηη εθαξκφδνπλ ζηελ ηάμε ηνπο νη ηέζζεξηο 

εθπαηδεπηηθνί, δηαπηζηψλεηαη φηη φιεο δήισζαλ (είηε πεξηζηαζηαθά, είηε 

ζπζηεκαηηθά) πσο πξνζπαζνχλ λα ζπλδέζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο κε 

ζηνηρεία ηεο ρψξαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ. Απηή ε πξνζπάζεηα 

είλαη πνιχ ρξήζηκε, θαζψο κέζα απφ ηελ πξνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ 

παηδηψλ εληζρχεηαη ε απηνπεπνίζεζή ηνπο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, θάηη πνπ 

δηαπηζηψλεηαη βηβιηνγξαθηθά (Rodriguez-Valls, 2011) θαη αλαγλσξίδνπλ ηφζν ε 

Άλλα, φζν θαη ε Υξχζα ζηνλ ιφγν ηνπο.  

Ζ Φαλή πεγαίλεη απηή ηελ πξαθηηθή έλα βήκα παξαπέξα κε ην λα επηδηψθεη λα 

εθθξάδνπλ ηα δίγισζζα παηδηά λνήκαηα ζρεηηθά κε ην κάζεκα ζηε κεηνλνηηθή 

γιψζζα. Μάιηζηα, απηφ δελ ην θάλεη κφλν ζε πξνθνξηθφ επίπεδν αιιά θαη ζε 

γξαπηφ, ελζαξξχλνληαο ηα παηδηά λα γξάθνπλ ην φλνκά ηνπο ζην γξαπηφ ζχζηεκα ηεο 

κεηνλνηηθήο γιψζζαο, εθθξάδνληαο, θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηνλ εαπηφ ηνπο. Σν λα 

ελζαξξχλνληαη ηα παηδηά πνπ δηακνξθψλνπλ έλα δη-εγγξάκκαην πξνθίι λα 

πξνβάιινπλ ηε γλψζε ηνπο απηή ζην ζρνιείν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ (Kenner, 2004). 
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Παξάιιεια, ε Φαλή πξνεθηείλεη απηή ηελ πξαθηηθή εθαξκφδνληαο ζηελ ηάμε ηεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπεξηέρνπλ αλψηεξεο γλσζηηθέο/γισζζηθέο δηεξγαζίεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νξγαλψλεη δξαζηεξηφηεηεο, κέζα απφ ηηο νπνίεο γίλεηαη ζχγθξηζε 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ γξαπηψλ ζπζηεκάησλ. Μέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο ζαλ θη απηέο 

ην δίγισζζν παηδί σζείηαη ζην λα ζθέθηεηαη πεξηζζφηεξν πάλσ ζηα δχν γισζζηθά 

ζπζηήκαηα (Kenner, 2004). Δπίζεο, εληζρχεηαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ζπκβάζεσλ 

θαη ησλ ρξήζεσλ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (Μνπδάθε, 2006: 36). Σαπηφρξνλα, κέζα απφ ηε 

ζχγθξηζε γξαπηψλ ζπζηεκάησλ εληζρχνληαη νη κεηαγισζζηθέο δεμηφηεηεο φρη κφλν 

ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ, αιιά θαη ησλ κνλφγισζζσλ, αθνχ θη εθείλα ζπκκεηέρνπλ 

ζηε δξαζηεξηφηεηα απηή.  

Αθφκα, ηξεηο εθπαηδεπηηθνί (Άλλα, Υξχζα, Φαλή) δήισζαλ φηη πξνζπαζνχλ λα 

εκπιέμνπλ (είηε ζπζηεκαηηθά, είηε πεξηζηαζηαθά) ηνπο γνλείο ζηηο πξαθηηθέο 

δηαρείξηζεο ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο πνπ νξγαλψλνπλ, θάηη πνπ είλαη πνιχ 

ρξήζηκν (Bauer & Mkhize, 2012) γηα ηε δηγισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ (Baker et 

al., 1999, Kenner, 2004, Mushi, 2002). Κη απηφ, δηφηη αθελφο αλαγλσξίδεηαη ε 

ζεκαζία ησλ γισζζψλ (Rodriguez-Valls, 2011) θαη αθεηέξνπ ελδπλακψλνληαη νη 

ζρέζεηο κεηαμχ γνλέσλ-παηδηψλ (Rodriguez-Valls, 2011, Torres-Guzmán, 1995). ην 

πιαίζην απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, ε Φαλή αλέθεξε φηη θαιεί ηνπο δίγισζζνπο γνλείο 

ζηελ ηάμε ηεο γηα λα θάλνπλ παξάιιειε αλάγλσζε ελφο παξακπζηνχ ζε δηάθνξεο 

γιψζζεο
28

. Μία δξαζηεξηφηεηα ηέηνηνπ ηχπνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο βνεζάεη 

ζηελ ελίζρπζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ γξακκαηηζκνχ κέζα ζηελ ηάμε θαη θάλεη φινπο ηνπο 

ηνπο καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ην δηάβαζκα ζπληζηά θάηη παξαπάλσ απφ έλα 

κέζν θαηάθηεζεο δεμηνηήησλ θαη ζηηο δχν γιψζζεο (Rodriguez-Valls, 2011). 

Δθηφο απφ ηηο πξαθηηθέο απηέο, ε Άλλα αλέθεξε φηη επηδηψθεη λα πξνζεγγίδεη ηνπο 

γνλείο γηα λα εθκαηεχζεη πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ην δηγισζζηθφ πξνθίι ησλ παηδηψλ 

ηνπο. Κάηη ηέηνην είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ, θαζψο έηζη ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα 

απνθηήζεη κία πιήξε εηθφλα γηα ηα ζπκβάληα γξακκαηηζκνχ πνπ νξγαλψλνληαη ζην 

ζπίηη θαη ην γισζζηθφ ππφβαζξν ηνπ παηδηνχ (Kenner, 2004). Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ρηίζνπλ πάλσ ζηηο δπλάκεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ 

(Robertson, 2006: 58). Σέινο, ε Υξχζα δήισζε φηη ρξεζηκνπνηεί νπηηθφ πιηθφ γηα λα 

                                                            
28 Αρχικά, κάθε δίγλωςςοσ γονζασ μετζφραςε το παραμφθι ςτην οικογενειακή του γλώςςα. Έπειτα, 
προςήλθαν ςτο ςχολείο οι γονείσ αυτοί και ο καθζνασ διάβαςε το παραμφθι ςτη δική του γλώςςα. 
Αυτό ζγινε παράλληλα (ανά ςελίδα παραμυθιοφ). 
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δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ παηδηψλ γχξσ απφ ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, 

εηδηθά ηνλ πξψην θαηξφ πνπ θάπνηα παηδηά δε γλσξίδνπλ ειιεληθά. 
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Κεθάιαην 11. πκπεξάζκαηα 

ην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

κέζα απφ ηελ αλάιπζε θαη ηε ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Σα 

ζεκεία εθείλα ζηα νπνία ζα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο θιείλνληαο ηελ εξγαζία 

απηή αθνξνχλ δεηήκαηα πνπ αλαδχνληαη κέζα απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ 

έρνπλ θαηαγξαθεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην.  

Ωο πξνο ηα κνληέια γισζζηθήο ρξήζεο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηηο νηθνγέλεηεο πνπ 

κειεηήζακε, θαίλεηαη πσο επηθξαηνχλ εθείλα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζζεηηθή 

δηγισζζία ησλ παηδηψλ. Απηφ ζε θάπνηεο νηθνγέλεηεο επηηπγράλεηαη κε ηελ 

απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο ζην ζπίηη θαη ζε θάπνηεο άιιεο κε ηε 

ρξήζε θαη ησλ δχν γισζζψλ ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. ηηο νηθνγέλεηεο πνπ 

έρνπλ ζρεκαηηζηεί απφ κεηθηφ γάκν θαίλεηαη λα ελζαξξχλεηαη ε δηακφξθσζε ελφο 

πξνθίι πξνζζεηηθήο δηγισζζίαο ζην παηδί κε ηελ ρξήζε θαη ησλ δχν γισζζψλ ηνπ. 

Μφλν κία νηθνγέλεηα πηνζεηεί κνληέιν γισζζηθήο ρξήζεο πνπ νδεγεί ζε αθαηξεηηθή 

κνξθή δηγισζζίαο (κε ηελ πξνψζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο).  

Αλαθνξηθά κε ηε γισζζηθή δηαρείξηζε, νη νηθνγέλεηεο πνπ εθάξκνζαλ έλα κνληέιν 

γισζζηθήο ρξήζεο πνπ πξνσζεί ηε δηγισζζηθή αλάπηπμε θάλεθαλ λα επηδηψθνπλ ην 

λα παξέρνπλ ζπζηεκαηηθά ζηα δίγισζζα παηδηά ηνπο πινχζηα πξνθνξηθά εξεζίζκαηα 

ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα, ηα νπνία, κάιηζηα, δελ πεξηνξίδνληαλ ζην ζηελφ 

νηθνγελεηαθφ πιαίζην αιιά εθηείλεηαη θαη έμσ απ‘ απηφ. Αληίζεηα, ε νηθνγέλεηα πνπ 

πξνσζεί ηελ ειιεληθή γιψζζα πξνζπαζεί λα κεηψζεη ηα πξνθνξηθά εξεζίζκαηα ζηε 

κεηνλνηηθή γιψζζα λα απμήζεη ηα αληίζηνηρα ζηελ Διιεληθή.    

Παξάιιεια, ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα πνπ 

εθαξκφδνπλ νη νηθνγέλεηεο πνπ κειεηήζακε, θάλεθε λα ππάξρεη αξθεηή πνηθηιία. Ωο 

θπξίαξρε αλάκεζά ηνπο αλαδεηθλχεηαη ε αλάγλσζε βηβιίσλ, ζηελ νπνία ηα δίγισζζα 

λήπηα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά. Καηά ηελ πξαθηηθή απηή, κάιηζηα, δηαπηζηψζεθε ε ηάζε 

ησλ νηθνγελεηψλ λα εθαξκφδνπλ δηάθνξεο ηερληθέο, φπσο ην δείμηκν ηεο γξακκήο κε 

ην δάθηπιν θαη ηε δηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ γχξσ απφ ην βηβιίν ή ηηο εηθφλεο ηνπ. 

Άιιεο πξαθηηθέο πνπ αλαδχζεθαλ κέζα απφ ηνλ ιφγν ησλ γνλέσλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα ήηαλ ε απφ θνηλνχ αλάγλσζε (ζηελ πεξίπησζε ηνπ λεπίνπ πνπ είρε 

θαηαθηήζεη δεμηφηεηεο απνθσδηθνπνίεζεο), ε αλάγλσζε κηθξψλ θεηκέλσλ 

(πηλαθίδσλ, ηακπειψλ, αθηζψλ θ.ά.) αιιά θαη ε εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ ζρνιηθνχ 
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ραξαθηήξα (π.ρ. αληηγξαθή γξακκάησλ/ιέμεσλ, ε ρξήζε βηβιίσλ πξψηεο γξαθήο θαη 

αλάγλσζεο ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα). Σέινο, θάπνηεο νηθνγέλεηεο αλέθεξαλ ηελ ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ (εθπαηδεπηηθέο εθπνκπέο ζηελ ηειεφξαζε ή ηνλ ππνινγηζηή) 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ.  

Παξακέλνληαο ζηνλ άμνλα ηεο γισζζηθήο δηαρείξηζεο, θάλεθε φηη ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ γνλέα πνπ εθάξκνδε πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ ζπζηεκαηηθά θαη γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα (θάπνηα ρξφληα), ην δίγισζζν λήπην είρε θαηαθηήζεη έλα ηδηαίηεξα 

πςειφ επίπεδν αλαθνξηθά κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ γξακκαηηζκφ. 

Απηή ε πεξίπησζε λεπίνπ θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο ππφινηπεο, φπνπ νη 

πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ εθαξκφδνληαλ είηε απνζπαζκαηηθά (κεηέξα Μάξηνπ), είηε 

γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (ιίγσλ κελψλ). Δηδηθφηεξα, ηα παηδηά απηά θάλεθαλ κελ 

λα έρνπλ θαηαθηήζεη θάπνην επίπεδν αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ αιιά απηφ απείρε 

εκθαλψο απφ ην αληίζηνηρν πνπ εκθάληδε ε πξνεγνχκελε πεξίπησζε δίγισζζνπ 

λεπίνπ πνπ εμεηάζακε. 

Ωο πξνο ηηο γισζζηθέο ηδενινγίεο γηα ηελ παξάιιειε αλάπηπμε ησλ δχν γισζζψλ ζε 

πξνθνξηθφ επίπεδν, θάλεθε φηη νη γνλείο πνπ εμέθξαζαλ κία ζεηηθή ζηάζε ήηαλ 

εθείλνη πνπ εθάξκνδαλ κνληέια γισζζηθήο ρξήζεο ζην ζπίηη, ηα νπνία πξνσζνχζαλ 

ηελ πξνζζεηηθή δηγισζζία θαη επεδίσθαλ λα εθζέζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε πξνθνξηθά 

εξεζίζκαηα ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα εληφο θαη εθηφο ζπηηηνχ. Αληίζεηα, ζηελ 

πεξίπησζε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ελίζρπε ηελ έθζεζε ζηα ειιεληθά, νη γισζζηθέο 

ηδενινγίεο ηνπ γνλέα σο πξνο ηελ παξάιιειε αλάπηπμε ησλ δχν γισζζψλ ήηαλ 

αξλεηηθέο. Με άιια ιφγηα, ζην δήηεκα ηεο παξάιιειεο έθζεζεο ζε δχν γιψζζεο ζε 

πξνθνξηθφ επίπεδν, δηαπηζηψλεηαη ζπλέπεηα κεηαμχ ησλ κνληέισλ γισζζηθήο 

ρξήζεο, ηεο γισζζηθήο δηαρείξηζεο θαη ησλ γισζζηθψλ ηδενινγηψλ ζηηο νηθνγέλεηεο 

πνπ κειεηήζακε.  

ε φ,ηη αθνξά ην δήηεκα ηεο παξάιιειεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ζε δχν 

γιψζζεο, φκσο, δε θάλεθε λα ππάξρεη πάληα ζπλέρεηα ζηα ιφγηα ησλ γνλέσλ. Πην 

αλαιπηηθά, ζε κία απφ ηηο νηθνγέλεηεο πνπ κειεηήζακε (νηθνγέλεηα Μάξηνπ), ελψ νη 

γισζζηθέο ηδενινγίεο πνπ εθθξάζηεθαλ απφ ηε κεηέξα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

δηγξακκαηηζκνχ ήηαλ ζεηηθέο, ζηελ πξάμε θάλεθε λα εθαξκφδνληαη ζε επθαηξηαθή 

βάζε ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ θαη επεηδή ππάξρνπλ δηάθνξεο δπζθνιίεο. Σέηνηεο 
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αζπλέρεηεο ζηα ιφγηα ησλ γνλέσλ δηαπηζηψλνληαη θαη βηβιηνγξαθηθά (Chatzidaki & 

Maligkoudi, 2012).  

Δπίζεο, κία άιιε κεηέξα, ελψ αξρηθά δήισζε ζεηηθή σο πξνο ηελ παξάιιειε 

αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζε δχν γιψζζεο, ζηε ζπλέρεηα αλέθεξε φηη ζεσξεί πσο 

απφ ηε ζηηγκή πνπ μεθηλά γηα έλα δίγισζζν παηδί ε θνίηεζε ζην Γεκνηηθφ ρνιείν, ε 

έθζεζε ζε πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα ζα ην εκπνδίζνπλ απφ ην 

λα θαηαθηήζεη απνηειεζκαηηθά ηνλ γξακκαηηζκφ ζηα ειιεληθά. Γηαπηζηψλνπκε, 

ινηπφλ, αζπλέρεηα θαη ζχγρπζε ζηα ιφγηα ηεο κεηέξαο σο πξνο ην δήηεκα ηνπ 

παξάιιεινπ γξακκαηηζκνχ ζε δχν γιψζζεο. 

Ωο πξνο ηνπο ιφγνπο πνπ πξνέβαιαλ νη γνλείο γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηε ζεηηθή ηνπο 

ζηάζε αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο θαη ηνπ γξακκαηηζκνχ, 

απηνί είλαη θαηά θχξην ιφγν πνιηηηζκηθνί θαη ζπλαηζζεκαηηθνί (γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

επαθήο κε ηηο ‗‘ξίδεο‘΄, ηε δηαηήξεζε ηεο επαθήο κε ηνπο ζπγγελείο θαη ηελ 

νηθνγέλεηα ζηε ρψξα θαηαγσγήο). Δπίζεο, ζε θάπνηεο νηθνγέλεηεο απηνί νη ιφγνη 

είραλ λα θάλνπλ κε ην ηη εμππεξεηεί ην παηδί κειινληηθά (ζε νηθνλνκηθφ θαη 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν). Παξάιιεια, θάπνηνη γνλείο εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη ε 

αλάπηπμε ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο θαη ηνπ γξακκαηηζκνχ είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα 

γίλεη απφ εθείλνπο, δηφηη αηζζάλνληαη φηη έρνπλ ηελ επζχλε θαη ηε κνλαδηθή 

δπλαηφηεηα λα ην θάλνπλ (φληεο θπζηθνί νκηιεηέο ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο). Θίγνπλ, 

κε άιια ιφγηα, ην δήηεκα ηνπ ζσζηνχ γισζζηθνχ πξνηχπνπ. Σέινο, κφλν έλαο 

πξνέβαιε ηα γλσζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο δηγισζζηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ 

δηγξακκαηηζκνχ.  

πλερίδνληαο κε ηηο ηδενινγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ελαιιαθηηθή ρξήζε γισζηζθψλ 

θσδίθσλ, δηακνξθψλνληαη δχν απφςεηο ζηηο πέληε νηθνγέλεηεο ηεο έξεπλαο. Κάπνηνη 

γνλείο ήηαλ αληίζεηνη πξνο ηελ πξαθηηθή απηή, θαζψο πίζηεπαλ φηη θάηη ηέηνην ζα 

πξνθαιέζεη ζχγρπζε ζην δίγισζζν παηδί. Ζ ηδενινγία απηή είλαη απφξξνηα ηεο ηάζεο 

δηαρσξηζκνχ ησλ γισζζψλ θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο ‗θαζαξφηεηαο‘ θαη ηεο δηαθξηηήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ γισζζψλ (Σζηπιάθνπ, 2015). Άιινη εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη ε 

ελαιιαγή θσδίθσλ είλαη θάηη θπζηθφ θαη αλακελφκελν γηα ηνπο δίγισζζνπο.  

Σαπηφρξνλα, κέζα απφ ηα ιφγηα ησλ γνλέσλ παξαηεξήζεθε ζε δχν δηαθνξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο κία ζχλδεζε κεηαμχ ησλ γισζζηθψλ ηδενινγηψλ απηψλ θαη εθείλσλ πνπ 
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θαίλεηαη λα δηακνξθψλνπλ ηα παηδηά, θάηη πνπ βιέπνπκε θαη βηβιηνγξαθηθά (van 

Dijk, 2006, Li, 1999, Mushi, 2002).  

Πεξλψληαο ζηηο πεγέο δηακφξθσζεο ηεο γισζζηθήο πνιηηηθήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

νηθνγελεηψλ, θάλεθε λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε επηξξνή εμσηεξηθψλ πεδίσλ 

αλαθνξάο (Guardado, 2002, Spolsky, 2009) θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εηδηθνχ 

(παηδηάηξνπ, εθπαηδεπηηθνχ) θαη ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ. Δπίζεο, ζε θάπνηεο 

νηθνγέλεηεο ήηαλ δηαθξηηή πεγή επηξξνήο ηα βηψκαηα ησλ γνλέσλ.  

Σέινο, ζε γεληθέο γξακκέο νη γνλείο θάλεθαλ επραξηζηεκέλνη πξνο ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ παηδηψλ θαη έδεημαλ εκπηζηνζχλε πξνο ηε λεπηαγσγφ θαη ην έξγν ηεο. Ωο πξνο 

ηνπο ηξφπνπο γνλετθήο εκπινθήο πνπ αλέθεξαλ, απηνί ήηαλ πνηθίινη. Κάπνηεο 

νηθνγέλεηεο εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη ζεσξνχλ ρξένο ηνπο λα σζνχλ ην παηδί λα 

ππαθνχεη ηε λεπηαγσγφ θαη λα επηδεηθλχεη ‗ζσζηή‘ ζπκπεξηθνξά ζην ζρνιείν. Άιιεο 

δήισζαλ φηη είλαη ζεκαληηθφ λα εθαξκφδνπλ ζην ζπίηη δξαζηεξηφηεηεο ζρνιηθνχ 

ραξαθηήξα, ελψ εθθξάζηεθε θαη ε άπνςε φηη ληψζνπλ πσο εκπιέθνληαη ζσζηά κε ην 

λα βνεζνχλ ζηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ ζρνιείνπ. 

Μεηαβαίλνληαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φζνλ αθνξά ηελ εηθφλα πνπ δηακνξθψλνπλ ζε 

ζρέζε κε ην γισζζηθφ πξνθίι ησλ δίγισζζσλ λεπίσλ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα, απηή 

θαίλεηαη λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή ζε ζρέζε κε ηελ πξνθνξηθή επάξθεηά ηνπο αιιά 

εμαηξεηηθά ειιηπήο ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ηνπο ζηε κεηνλνηηθή 

γιψζζα. Μάιηζηα, αθφκε θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ δήισζαλ φηη ξψηεζαλ ηνπο γνλείο 

ηέηνηεο πιεξνθνξίεο γηα ην παηδί ηνπο, δε θάλεθαλ λα έρνπλ ζαθή γλψζε γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά ηνπ δηγισζζηθνχ πξνθίι ησλ παηδηψλ. Κάηη ηέηνην ζπλδέεηαη, 

ελδερνκέλσο, κε ην γεγνλφο φηη ε απνηχπσζε κηαο ξεαιηζηηθήο θαη πιήξνπο εηθφλαο 

γηα ην δίγισζζν παηδί δελ είλαη απιή ππφζεζε αιιιά πξνυπνζέηεη ζπλερή θαη εηο 

βάζνο δηεξεχλεζε θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

Δπίζεο, σο πξνο ηε ρξήζε ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο βιέπνπκε φηη θπξηαξρεί ε ηάζε 

λα κελ πξνβάιινπλ ηα δίγισζζα παηδηά ηηο γλψζεηο ηνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

Πξνθαλψο, απηφ δε δηεπθνιχλεη ηηο λεπηαγσγνχο ζην λα απνθηήζνπλ κία 

νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην επίπεδν γισζζηθήο επάξθεηαο ζηελ νηθνγελεηαθή 

γιψζζα ησλ λεπίσλ. Οη λεπηαγσγνί, απφ ηελ πιεπξά ηνπο, φηαλ εθθξάδνπλ ηελ 

άπνςή ηνπο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ λεπίσλ πνπ θπξηαξρεί, 

δείρλνπλ λα έρνπλ ηελ ηάζε λα πξνβάιινπλ εμσηεξηθά αίηηα γηα λα ηε 
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δηθαηνινγήζνπλ. Φαίλεηαη, έηζη, πσο ίζσο δελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη πιήξσο ηνλ 

ξφιν πνπ δχλαληαη λα δηαδξακαηίζνπλ σο πξνο ηελ αμία ησλ γισζζψλ (Stamou & 

Ntinas, 2009, Gkaintartzi & Tsokalidou, 2011). Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ είλαη φηη, 

ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δίγισζζεο νηθνγέλεηεο πνπ 

κειεηήζεθαλ, νη γισζζηθέο ηδενινγίεο θαη πξαθηηθέο ησλ γνλέσλ θαίλεηαη λα 

ζπλδένληαη αξθεηά κε ηηο γισζζηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ επηδεηθλχνπλ ηα παηδηά κέζα 

ζηελ ηάμε.  

Αθφκα, ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο θπξηαξρεί ε άπνςε φηη, ζε ζρέζε κε 

δεηήκαηα γνλετθήο εκπινθήο, νη γνλείο ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ κπνξνχλ λα 

εκπιαθνχλ απνηειεζκαηηθά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Παξάιιεια, φιεο νη 

εθπαηδεπηηθνί αλαγλψξηζαλ ηελ παξνπζία θαη ζπκκεηνρή ησλ δίγισζζσλ γνλέσλ 

αιιά θαη ηελ χπαξμε κηαο θαιήο ζπλεξγαζίαο καδί ηνπο. Με άιια ιφγηα, νη απφςεηο 

πνπ επηθξάηεζαλ ήηαλ αληίζεηεο πξνο ηνλ θπξίαξρν ιφγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ν 

νπνίνο επηθεληξψλεηαη ζε κία αξλεηηθή εηθφλα ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα εκπινθήο 

ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ θαη ζηελ έιιεηςε ζπκκεηνρήο ηνπο (Γακαλάθεο, 2005, 

Σζνθαιίδνπ, 2005, Υαηδεδάθε, 2007α,β). Αλαθνξηθά κε ηε κνξθή ηεο γνλετθήο 

εκπινθήο πνπ ζεσξνχλ σο θαηάιιειε, εθθξάζηεθαλ πνηθίιεο απφςεηο κε 

επηθξαηέζηεξεο ηε δφκεζε κηαο θαιήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ζπηηηνχ- ζρνιείνπ θαη ηελ 

νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ λα κελ έρνπλ ζρνιηθφ ραξαθηήξα. Μάιηζηα, 

ζρνιίαζαλ αξλεηηθά ηελ εκκνλή ησλ γνληψλ ζην λα αλαπηχμνπλ ηα παηδηά ηνπο 

ηερληθέο δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ. ε έλα γεληθφηεξν πιαίζην, θάλεθε κία ηάζε απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην λα ζεσξνχλ φηη νη παξεκβάζεηο ησλ γνλέσλ ζην ζπίηη ζε 

ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο είλαη θαιφ λα ζπκβαδίδνπλ κε απηέο ηνπ 

ζρνιείνπ ή λα ηηο πξνσζνχλ κε θάπνηνλ ηξφπν. 

ρεηηθά κε ηηο γισζζηθέο ηδενινγίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θπξηάξρεζε ε άπνςε ππέξ 

ηεο ρξήζεο ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην ζε αληίζεζε κε ηνλ 

θπξίαξρν ιφγν (Καζίκε, 2005, Gkaintartzi & Tsokalidou, 2011, θνχξηνπ, 2002, 

Υαηδεδάθε, 2005). Βέβαηα, βαζηθή (θαη κνλαδηθή θάπνηεο θνξέο) αηηία πνπ 

πξνέβαιαλ γηα λα δηθαηνινγήζνπλ απηή ηελ άπνςε ήηαλ ε αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ δίγισζζσλ θαη ε δηαηήξεζε ηεο επαθήο κε ηηο ‗ξίδεο‘. 

Μφλν κία εθπαηδεπηηθφο θάλεθε λα (αλα)γλσξίδεη ηα λνεηηθά πιενλεθηήκαηα κηαο 

ηέηνηαο πξαθηηθήο. 
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Ωο πξνο ηηο γισζζηθέο ηδενινγίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα, θαίλεηαη λα επηθξαηεί κία ζχγρπζε γηα ην αλ 

είλαη θαιφ γηα ην παηδί ή φρη. Με άιια ιφγηα, άιιεο εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη δελ 

έρνπλ δηακνξθψζεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε άπνςε πνπ λα κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ, 

ελψ απηέο πνπ εκθαλίδνληαη –ζηελ αξρή ηνπιάρηζηνλ- ζεηηθέο αηηηνινγνχλ ηελ 

άπνςή ηνπο απηή κφλν ζηε βάζε ηεο δηαηήξεζεο ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ ησλ 

παηδηψλ. Δλδηαθέξνλ πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη, θαη ζηηο δχν απηέο απφςεηο πνπ 

δηακνξθψλνληαη αξρηθά, ζηε ζπλέρεηα αλαδχνληαη πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ην αλ, 

ηειηθά, ε αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα ζα πξνθαιέζεη 

πξνβιήκαηα ζηα δίγισζζα λήπηα. πλνιηθά, ινηπφλ, θαίλεηαη πσο ε εηθφλα πνπ 

θπξηαξρεί είλαη φηη νη ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ δηακνξθψζεη κία ζαθή 

θαη εκπεξηζηαησκέλε άπνςε γηα ην δήηεκα απηφ.  

Σέινο, φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο πνιπγισζζηθήο θαη πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο 

ηνπο, φιεο νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ πσο δηαθνξνπνηνχλ ηε δηδαζθαιία ηνπο 

θαηάιιεια. Απηφ, φκσο, δε θάλεθε λα ζπκβαίλεη ζπζηεκαηηθά γηα φιεο ηηο 

λεπηαγσγνχο. Μάιηζηα, θάλεθε φηη ε ζπζηεκαηηθή ή κε ρξήζε ηέηνησλ πξαθηηθψλ 

έρεη θάπνηα ζχλδεζε κε ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ χπαξμε επηπιένλ ζπνπδψλ θαη 

ηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηγισζζίαο. Με άιια ιφγηα, θάλεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

είραλ θάπνηα ζρεηηθή επηκφξθσζε έηεηλαλ ζην λα νξγαλψλνπλ δξαζηεξηφηεηεο 

δηαπνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα ζε πην ζπζηεκαηηθή βάζε ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ δελ 

είραλ ιάβεη.  

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπο, εθθξάζηεθαλ πνηθίιεο απφςεηο κε 

θπξίαξρε ηελ πξνζπάζεηα γηα ζχλδεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο κε ζηνηρεία 

ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ρψξαο ησλ παηδηψλ. Δπίζεο, θάλεθε κία ηάζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζην λα εκπιέμνπλ ηνπο γνλείο ησλ δίγισζζσλ λεπίσλ 

ζηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο ηνπο, ψζηε λα ηνλσζεί ην 

απηνζπλαίζζεκά ησλ παηδηψλ. ε δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνσζνχλ ηνλ δηγξακκαηηζκφ, 

ηέινο, αλαθέξεηαη κφλν κία λεπηαγσγφο. 

Κιείλνληαο, αλαθνξηθά κε ηηο πξνηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ γηα κειινληηθέο 

έξεπλεο, ε δηεμαγσγή ζρεηηθψλ κειεηψλ κε κεγάιν αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα κπνξνχζαλ λα 
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αλαδπζνχλ αμηφπηζηα νη ηάζεηο πνπ δηαγξάθνληαη κεηαμχ νηθνγελεηψλ ζρεηηθά κε 

ζέκαηα νηθνγελεηαθήο γισζζηθήο πνιηηηθήο, ηφζν ζηελ πξνζρνιηθή, φζν θαη ζηελ 

ζρνιηθή ειηθία ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ. Δπίζεο, ε δηεμαγσγή δηαρξνληθψλ εξεπλψλ 

πάλσ ζε δίγισζζα παηδηά πνπ ζα επηδηψθνπλ ηε δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ γισζζηθήο 

επάξθεηάο ηνπο ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα ζε γξαπηφ επίπεδν ζε ζπλάξηεζε κε 

δηάθνξεο πηπρέο πνπ αθνξνχλ ηηο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ πνπ νξγαλψλνληαη ζην 

ζπίηη ζα κπνξνχζε λα έρεη ελδηαθέξνπζεο πξννπηηθέο.  
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Παξάξηεκαηα  

Α. Οδεγφο ζπλέληεπμεο κε γνλείο 

 

Μέξνο Α. Πξνζσπηθά ζηνηρεία- πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνγέλεηα 

1. Πφζα παηδηά έρεηε; Πφζν ρξνλψλ είλαη; Ση ηάμε πεγαίλνπλ; 

2. Πνχ γελλήζεθαλ ηα παηδηά ζαο;  

3. Δζείο πνχ κεγαιψζαηε; Ο/Ζ ζχδπγφο ζαο; 

4. Δθεί πήγαηε ζρνιείν; (Αλ λαη) Μέρξη πνχ θηάζαηε; 

5. Πφζα ρξφληα είζηε ζηελ Διιάδα;  

6. Πφζν ρξνλψλ ήξζαηε; 

7. Δξγάδεζηε εδψ; Καη νη δχν; Ση δνπιεηά θάλεηε;  

8. Πψο ηα βιέπεηε ηα πξάγκαηα εδψ; Θα επηζηξέςεηε, ζα κείλεηε; 

9. Δζείο πνηεο γιψζζεο κηιάηε; Πφζν θαιά («θαζφινπ», «ιίγν», «κέηξηα», 

«θαιά», «πνιχ θαιά»)  

 Καηαιαβαίλεηε; 

 Μηιάηε; 

 Γξάθεηε; 

 Γηαβάδεηε; 

10. Ο/Ζ …, πφζν θαιά («θαζφινπ», «ιίγν», «κέηξηα», «θαιά», «πνιχ θαιά»)  

 Καηαιαβαίλεη … ; 

 Μηιάεη … ; 

 Γξάθεη … ; 

 Γηαβάδεη … ; 

Μέξνο Β. Γισζζηθή πνιηηηθή νηθνγέλεηαο 

1. Δζείο κεηαμχ ζαο ηη γιψζζα κηιάηε κέζα ζην ζπίηη; 

 (Αλ πνπλ θαη ηηο δύν) Πφηε κηιάηε ζηα… θαη πφηε ζηα… (πιεξνθνξίεο 

γηα ζέκαηα θαη πεξηζηάζεηο) 

2. ηα παηδηά ζαο, ηη γιψζζα κηιάηε ζην ζπίηη;  

 (Αλ πνπλ θαη ηηο δύν) Καη νη δχν κηιάηε θαη ηηο δχν γιψζζεο; 

(πιεξνθνξίεο γηα κνληέιν πνπ αθνινπζνύλ π.ρ. έλαο γνλέαο-κία 

γιώζζα) Πφηε κηιάηε ζηα …. θαη πφηε ζηα …; (πεξηζηάζεηο, ζέκαηα 

ζπδήηεζεο ζηελ θαζεκία)  

3. Σα παηδηά ζαο, ζε πνηα γιψζζα ζάο κηινχλ; 

4. Καη κεηαμχ ηνπο; 

5. Υξεζηκνπνηείηε θαη ηηο δχν γιψζζεο καδί φηαλ κηιάηε ζην ζπίηη; (Αλ λαη) Με 

ηνλ άληξα ζαο, κε ηα παηδηά ζαο;  
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6. (Αλ δελ έρεη αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο) Ννκίδεηε φηη είλαη θαιφ πνπ γίλεηαη 

απηφ ή ην θάλεηε θαηά ιάζνο; (πιεξνθνξίεο γηα αληηιήςεηο πάλσ ζηε κίμε 

θσδίθσλ)  

7. (Αλ δελ έρεη αλαθεξζεί πώο απνθάζηζαλ ηε γισζζηθή πνιηηηθή πνπ 

αθνινπζνύλ) Μνπ είπαηε ινηπφλ φηη ζην ζπίηη κηιάηε…. Πψο ην απνθαζίζαηε; 

Μέξνο Γ. Γισζζηθή κεηαηφπηζε 

1. Πην παιηά, πξηλ πάλε ηα παηδηά ζαο ζην ζρνιείν, πνηεο γιψζζεο ηνπο 

κηινχζαηε; 

2. (Αλ δηαθνξνπνηείηαη ε απάληεζε από ηε ζεκεξηλή γισζζηθή πνιηηηθή ηεο 

νηθνγέλεηαο) Ση ζαο έθαλε λα ην αιιάμεηε απηφ; 

Μέξνο Γ. ρέζεηο κε ρψξα θαηαγσγήο θαη γισζζηθά εξεζίζκαηα παηδηνχ ζηε 

κεηνλνηηθή γιψζζα 

1. Πάηε ζπρλά ζηε….; Κάζε πφηε; Πφζν κέλεηε εθεί; Πνηα γιψζζα κηιάλε ηα 

παηδηά ζαο εθεί; 

2. Σψξα πνπ είζηε ζηελ Διιάδα, κηιάηε κε ηνπο ζπγγελείο θαη ηνπο θίινπο ζαο 

εθεί; Πψο; (κηιάηε ζην ηειέθσλν, ζην ίληεξλεη, ζηέιλεηε γξάκκαηα); Κάζε 

πφηε; 

3. Ο/ Ζ…., απφ πνχ αιινχ αθνχεη…; (π.ρ. ίληεξλεη, …. ηειεφξαζε, …κνπζηθή, 

απφ άιιεο νηθνγέλεηεο απφ ηελ … πνπ θάλεηε παξέα) Πφζν ζπρλά;  

 

Μέξνο Δ. Γξακκαηηζκφο ζηε κεηνλνηηθή γιψζζα- πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ 

γνλέσλ πξνο ηα παηδηά 

1. Σα …. ηα βιέπεη γξακκέλα θάπνπ; Πνχ; Πφζν ζπρλά; 

2. Σνπ ηα δείρλεηε εζείο ή πξνζπαζεί ην παηδί απφ κφλν ηνπ; Ση θάλεηε δειαδή 

κε ην παηδί (ηνπ δηαβάδεηε παξακχζηα ζηα…, ηνπ δείρλεηε γξάκκαηα, ιέμεηο 

ζηα…;) 

3. Καη ην παηδί, πψο αληαπνθξίλεηαη; Σνπ αξέζεη; 

4. Μπνξεί λα δηαβάζεη θάπνηα γξάκκαηα ή ιέμεηο ζηα…; 

5. Καηαιαβαίλεη ν/ε… φηη εδψ γξάθεη ειιεληθά θαη εθεί….; Πψο ην μερσξίδεη; 

Σνπ ην έρεηε δείμεη εζείο ή απφ κφλν ηνπ; 

6. Έρεη πξνζπαζήζεη λα γξάςεη θάηη ζηα…; Δζείο ην βνεζάηε; 

7. Κάπνηνη γνλείο απφ άιιεο ρψξεο απιψο καζαίλνπλ ζηα παηδηά ηνπο λα κηιάλε 

ηε γιψζζα ηνπο αιιά δελ επηκέλνπλ λα κάζνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε. Δζείο ηη 

ιέηε γηα απηφ; 

Μέξνο Σ. Γνληθή εκπινθή ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη ζπλεξγαζία κε ηελ 

λεπηαγσγφ 
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1. Δίζηε επραξηζηεκέλνη κε ην λεπηαγσγείν ηνπ…; 

2. Κάζε πφηε ζπλαληηέζηε κε ηε λεπηαγσγφ; Ση ζπδεηάηε; Πεγαίλεηε κφλνη ζαο ή 

ζαο δεηάεη ε λεπηαγσγφο; 

3. ηηο ζρνιηθέο γηνξηέο πεγαίλεηε; 

4. πδεηάηε κε ην παηδί ζαο γηα ην ζρνιείν ηνπ π.ρ. ηη θάλεη θαζεκεξηλά, πψο 

πεξλάεη; 

5. Ννκίδεηε φηη κπνξείηε λα βνεζήζεηε θη εζείο ην παηδί ζαο γηα ην ζρνιείν; 

Πψο; Έρεηε ηνλ ρξφλν λα ην θάλεηε απηφ;  

Κάζε πφηε; 
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Β. Οδεγφο ζπλέληεπμεο κε εθπαηδεπηηθνχο 

Mέξνο Α. Πξνζσπηθά ζηνηρεία 

1. Πφζα ρξφληα εξγάδεζηε σο λεπηαγσγφο; 

2. Πφζα ρξφληα είζηε ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν; 

3. Πφζνπο δίγισζζνπο καζεηέο έρεηε ζηελ ηάμε ζαο θαη απφ πνηεο ρψξεο; 

4. Δίραηε θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα εκπεηξία κε ηε δηδαζθαιία δίγισζζσλ 

παηδηψλ; 

5. Έρεηε θάλεη θάπνηεο επηπιένλ ζπνπδέο; 

6. Έρεηε παξαθνινπζήζεη καζήκαηα ζην παλεπηζηήκην ή ζεκηλάξηα σο 

εξγαδφκελε ζρεηηθά κε ηε δηγισζζία θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε; 

Mέξνο Β. Πξνθίι παηδηνχ σο καζεηή 

1. Πφζα ρξφληα γλσξίδεηε ηνλ/ ηελ…; 

2. (Αλ δε κνπ έρεη πεη) Σν είραηε θαη πέξπζη; 

3. Ο/Ζ… σο δίγισζζνο έξρεηαη ζε επαθή θαη κε κία άιιε γιψζζα ζην 

νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Γλσξίδεηε πφζν θαιά ηελ μέξεη; (Αλ δε κνπ έρεη 

αλαθέξεη) Γηαβάδεη, γξάθεη ζ‘ απηήλ;  

4. Έρεηε παξαηεξήζεη λα κηιάεη ζηε γιψζζα ηνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ; 

Πφηε ζπκβαίλεη απηφ; Πφζν ζπρλά; Γηαηί πηζηεχεηε φηη ζπκβαίλεη απηφ; 

5. Έρεηε εληνπίζεη λα αλακηγλχεη θαη ηηο δχν γιψζζεο φηαλ κηιάεη ζε εζάο ή ζε 

θάπνηα παηδηά;  

 (Αλ λαη) ε πνηεο πεξηπηψζεηο ζπκβαίλεη απηφ; Πφζν ζπρλά; 

 (Αλ φρη) Γηαηί πηζηεχεηε φηη δε ζπκβαίλεη απηφ; 

6. Έρεηε παξαηεξήζεη αλ αλαγλσξίδεη νκνηφηεηεο/ δηαθνξέο ζηε κία θαη ηελ 

άιιε γιψζζα; 

Mέξνο Γ. Γνληθή εκπινθή θαη ζπλεξγαζία κε νηθνγέλεηα 

1. Πψο είλαη ε ζπλεξγαζία ζαο κε ηνπο γνλείο ηνπ παηδηνχ; 

2. Θεσξείηε φηη νη γνλείο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ην παηδί ηνπο γηα ην ζρνιείν; 

Πψο; 

Mέξνο Γ. ηάζεηο γηα δηγισζζία, γισζζηθή πνιηηηθή νηθνγέλεηαο θαη 

δηγξακκαηηζκφ 
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1. Πνιινί καζεηέο ζαο, φπσο θαη ν/ε… κηινχλ ηε γιψζζα θαηαγσγήο ηνπο ζην 

ζπίηη. Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γη‘ απηφ; 

2. Κάπνηνη γνλείο καζαίλνπλ ζηα παηδηά ηνπο λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ ζηε 

γιψζζα ηνπο. Κάπνηνη άιινη φρη. Δζείο ηη πηζηεχεηε γη‘ απηφ; 

3. Μνπ είπαηε ινηπφλ φηη θάπνηα παηδηά ηεο ηάμεο ζαο είλαη δίγισζζα θαη έηζη 

έξρνληαη ζε επαθή θαη κε κία άιιε γιψζζα. Δζείο πψο ην δηαρεηξίδεζηε απηφ 

φζνλ αθνξά ηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο ζαο; 

 

 

 

 


