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ΛEΙTOYΡΓΙKEΣ KAΙ ΛEΞΙKEΣ KATHΓOPΙEΣ ΣE ΔΙΓΛΩΣΣA
ΠAΙΔΙA ME MHTPΙKH ΓΛΩΣΣA (Γ1) ΙΑ AΓΓΛΙKA ΚAΙ
ΓΛΩΣΣA-ΣToxo (Γ2) TA EΛΛHNΙKA
ΓEΩPΓΙA ΚATΣΙMΑΛH

Successful fοrmal teaching of the target language (Greek) to pupiΙs of primary education
depends crucially on their level of language proficiency, since the educational material and
the teachers must build up to their existing knowledge. The data come from observation of
bilingual children (6 years old) for a week in kindergarten. Errοr perfοrmance and codeswitching raise the following questions: a) Ιs it simply a maturity matteη i.e. are their mistakes purely developmental? b) What kind of categories and how many items may the
brain handle facing two different linguistic systems? c) Are the mistakes due to the particular characteristics of Greek language (e.g. structure of noun phrase, differenτiation of sex
and gender)?
The hypotheses considered are:
1.

Αt the specific developmental stage the functional categories used belong to L1 and

only lexical categories with specific reference come from L2. Functiοnal categories are
the ones that have grammatical function (determiners, auxiliary and modal verbs, compΙementisers and pronouns). Lexical categories cοnsist of verbs, nouns, adjectives, numerals and adverbs.

2. Code switching depends on the ιvidth of vocabulary possessed βoulisse & Bongaerts
t994).
3. The children use specific utterances to identify themselves with a subgroup, tο change
topic, to adΦess the teacher to attract attention and express their feelings (Grosjean
1,982).

1. Eξωγλωσσ]χoi

xαι γλωοoιxoi, παqιiγovτεE τη5 διγλωοοiαg

εχμdθηση τηζ γλιbαααg στ6χoυ _ στην πεQιπτωση μαζ ελληνιxα _
εξαρτdται oε 6να μεγαλo βαθμ6 απ6 τo επiπεδo γλωoooμdΘειαg τωγ γεoεtσεQ16μενων στo σχoλεio νηπiων. Κατd oυγ6πεια τ6oo τo διδαxτιx6 υλιx6 6οo xαυ
η γλιilοoα πoυ χQησιμοπoιε[, o εxπαιδευτιx6g στην τdξη Θα πq6πει να oτηρ[ξoγται στα γλωαoιxd χαQαχτηQιoτιxd αυτηg τηg oμdδαζ νηπιων.

Η επιτυ1ηζ
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Σε αυτη τηγ εQγασ(,α, με βαοη τtE παQατηqηoειg μαg απ6 δi,γλωooα νηπια, Θα
αναφεqθofμε:
α) oτoυg παqdγoντεζ νηπιαχηg διγλωooiαg χαt την ταξιν6μηση τωγ νηπiων oε
τQεtE xατηγoqiεg,
β) oε θεωQiεζ για τo δiγλωαoo νoυ,
Υ) oε d,oτo1εg γλωoοιx6E πQαγματιiloειg ηπ[,ων

xαι πιθαν6E εqμηνε(,εg τoυg.
Tα δεδoμ6να τηE 6gευνα9 πqodqxoγται απ6 παQατηQηαειE oυνoμιλιιilν νηπ(,ων μεταξri τoυE η με τη νηπιαγωγ6 xατd τη διdqxεια μtαE εβδoμdδoE (35
Φqεg) oε α1ολε[α τηg Αθηναg (Byron British College, American Community
School) χαι τηζ N6αg Y6qxηE (Γransfiguration schoo1-Corona).
Στη νηπιαγωγ6 ε[1αν δoθεi, δrio ειx6νεE για να 61ει η oυξητηoη xdπoυo θ6μα:
ξιbα xαι δραoτηqι6τητεg πoυ σχετiξoνται με αυτd. Καταγqd,Ψαμε τιE εναλλαγ€ζ
xιilδιxα χαι τα λdθη.
Διαπιατιilσαμε 6τι η πQoφoQιxη απ6δoση τωγ δLγλωαοων παιδιιbγ στην
Eλλdδα χαι στo εξωτεριx6 διαφ69ει. Oι παqdγoντεζ που επηρεdξουν αυτη την
απ6δooη σχηματoπoιoriνται στoγ πiναxα 1.

N.Y
Affiνα

Γ1=

αγγλιxd

+

Πlναxαg

oι

Γ2 =ελληνιxα

+

1

oτιg συγχεχQtμ6νεg δrio oμdδεg νηπiων oφεiλoνταt:
πoυ
χQησιμoπoιε[ται στoν ευφiτεqo χoινωγtχ6 πεqiγυgo. Tα αγγλιiπoα
_
γλιxd Γ1 - χυQιαQχotiν oτην πεgiπτωoη τηζ N.Y., ενιil τα ελληνιxd _ Γ2 _
χυQυαQχotiν oτoν ευρtiτερo χotνωνιχ6 πεqiγυqo τηE Αθηναg.
β) oτo εlδog χαι στo βαθμ6 διγλωoolαζ τωγ νηπiων. Eλα1ιoτα νηπια εiναι αμφιδr}ναμα δiγλωoαα (Δαμανdxηg 2Φ1: 29), δηλαδη xατ€1oυν xαι τιg δt}o
γλιitooεg στoν [διo βαθμ6.
γ) στη γλΦooα η oτιE γλιboαεg πoυ μιλotiγ oι γoνεiE με τα παιδιd τoυE (π.γ. xυνεξιxd-oτη N.Y., ooυηδιxd, ρωoιxα ατην ΑΘηνα).
δ) oτo 1qoνιx6 διdoτημα xατα τo oπoio εxτiΘενται τα νηπια oε γλωooιxa δεδoμθνα τηg γλιbooαg ατ61oυ (ελληνιxd).
ε) oτα ατoμιxd χαQαχτηQιατιxα των παιδιιbγ.
Στoγ πi,ναxα 2 oμψατιxα xαταγqdφoνταt oι παρdγoντεE πoυ επηqεdξoυν τη
νηπιαxη διγλωooi,α.
διαφοq€g

α) oτη

T6oo oι εξωγλωooιxoi παρdγoντεg (xoινωνιx6g πεqlγυqog χαι ατoμιxd 1αQαχτηQιστυxα) 6οo xαι oι xαθαqd γλωooιxoi παqαγoντεg αυνδ6oγται με τη
γλωooιxη xατdxτηοη τoυ μαθητη. Πιo αυγxεxgιμθνα, η γλωooιxη παqαγωγη
τoυ επηQεd,ξεται xαι απ6 τα χαQαχτηgιoτιxd των δt}ο γλωααιilν (Γ1, Γ2) αλλα

Λειτoυρyιu6E xαι λεξιx65 xατηyoqlεE oε δ(,yλωooα

παιδιd,

75

χαι απ6 τo ειδoζ χαt την πoσ6τητα (type and amount, quality and quantity) των
γλωooιxιbν δεδoμ6νων στα oπoiα εxτiΘεται o μαΘητηζ.
EΞΩΓΛΩΣΣ ΙΚoΙ ΠΑPΑΓoNTEΣ

rtl

KoΙNΩNΙKoΣ ΠEPΙΓYPOΣ

vYv
ΣTAΣED ΚΙNΙΙTPA

EYΚAΙPΙEΣ MΑΘΗΣHΣ

llι

ΑToMΙΚA XΑPΑKTHΡΙΣTΙKΑ

t{ΛΙΚΙΑ ΠPoΣΩΠΙΚOTIΙTA ΙΚΑNoTIrTEΣ ΠΡoΗΓoYMENΗ

i\

ΓNΩΣΗ

ΓΛΩΣΣΙKoΙ ΠΑPΑΓONTEΣ
ΓΛΩΣΣΙΚA

Y

XΑPAΚTΙΙPΣTΙΚΑ EΙΔoΣ ΚAΙ ΠoΣoTHΓA

ΔEΔOMENΩN

Γ1.--{2
Πiνατιαg2

2. Liγ\ωσσoE γoυE
Tα δεiγματα απ6 τα τμηματα πoυ παqαxoλoυθηoαμε εi,ναι τ6oo ανoμoιoγενη
ιboτε xαταληγoυμε 6τι απ6 τα παιδιd dλλα εiναι μoν6γλωσσα, dλλα μεριxιilg
δiγλωooα xαι ελd1ιoτα πληQωζ αμφιδriναμα δiγλωαoα. Γεγνι6ται λoιπ6ν τo
εqιbτημα αν υπdgγει xατι xoιγ6 στηγ παQαγωγη τoυE. Tα δεδoμ6να μαg δεiχνoυν 6τι τα παιδιd χQησιμoπoιotjγ μ(,α μιxτη γλΦαoα, εναλλd,oooυν δηλαδη
xιilδιxα (code switching), απ6 τα αγγλιxd oτα ελληνιxd χαι το αντioτqoφo.
Aυτ6 δημιoυQγεi, τo εqcbτημα πιilg λειτoυqγε(, o δ(,γλωοσoE γoυζ o' αυτη την
ηλιxLα.
Στη βιβλιoγραφiα (Bakeη μτφQ. 2001) αναφ6ρο\παι ot (ειxoνo)θεωρ(,εg τηg ζυγαqιdE }{,αL τoυ trllταλoνιoιl o μoν6γλωαooE 61ει θνα μπαλ6νι xαλd, γεμdτo, ενιb o
δlγλωoαog δrio μπαλ6νια xατα τo ημιαυ η λιγ6τεqo γεματα. oαo τo μπαλ6γι τηζ
δευτερηg γλιbαοαg γεμ(,ξει τ6oo τo dλλo oυgqιxνιilνεται. o Cummins (1980) ορ[,ξει
τo μoντ6λo τηζ yωριατηg foαιxηE ιxαν6τητα5 στη διγλωoo[,α: oι δtio γλιbooεg λειτoυργoriν 1ωριoτd, χωQιE <<μεταφoQd>> xαι oιiνδεoη μεταξti τoυζ, χαt σε πεQtoQιoμ6να πεδ(,α. oι θεωqlεg αrπ6g ιθ1oι,rν μειoνεxτηματα χαι η θqευνα δεi1νει 6τι o
εμ6φαλog εiναι oυμ|3ατ69 με περιαo6τεQεζ γλιboοεg (Cook 20Ο1). oι μιboειζ πoυ
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μαθαiνoνται σε μi,α γλιilooα (xαταxτηση τωγ ε\ryoιιilν τoυ 1qoνoυ, τoυ 1ιilφυ, η
ιxαν6τητα για υπoλoγιoμoιig με αριθμolig) ιrroρoriν να μεταφεqΘoυν αε μiα dλλη.
Αυτη η μεταφoqd εiναι για τoγ Cummins (6πω9 αναφ6ρεται στo Baker 2001) η
χoιη βαoυxη ιxαν6τητα, η oπoiα αg oημειωΘε[, δεγ εiγαι xατa βdoη γλωooιxη
αλλd εiγαι xυρ iαρ1α μωατ ιxrdlνoη τL}lη.
Aυτη η θεωqiα εξειxoνiξεται με την αναλoy(,α τoυ παy6βoυνoυ. Eπιφανειαxd,
τα δrjo παγ6βoυνα ε(,ναι xωqιoτd αλλd oτo βdΘog απoτελotiν τμηματα εν69 μ6νoυ παγ6βoυνoυ. oι δrjo γλιilooεg δεγ λειτoυqγoriν 1ωριoτd, αλλd μ6αω τoυ iδιoυ χεγτQιxoti ουoτηματog επεξεργααLαg. To α1ημα τoυ παγ6βoυνoυ υπαιγ[ooεται 6τι:
1. ανεξαρτητα απ6 τη γλιboοα υπdg1ει xoιν6g φοg6αE ox6ψηg.
2. o εψtφαλog παgθ1ει τη δυνατ6τητα για πoλυγλωoo[,α.
3. η επεξεqγαolα πληqoφοqιιilν χαι η παιδεiα μπoqotiν γα αναπτυ1θoriν εiτε
μ6οω μιαg εiτε μ6oω πεQισσoτ6ρων γλωooιbν αφoιi υπd,g1ει 6να9 xoιν6g
επεξεqγαστηζ.
a. | γλιboσα στηγ τdξη πρ6πει να εlγαι επαρxιilg αγεπτυγμ€η
γωγi,α.

για την απι}ιoι-

5. oι γλωooιx6g δεξι6τητεg oυμβdλλoυν στηγ ανdπτυξη τoυ ευqfτεQoυ γγωoτιxoιi oυoτηματog αλλd μ6νo αγ χαι oι δrjo γλιilooεg εLναι επαqxιbE ανεπτυγμ6νε9, δ ιαφoq ετιxα παqdγεται 1αμηλ6τεQη ανd,πτυξη τoυ γνωoτ ιxoιi
oυoτηματog.

o

Cummins πqoτε(,γει επ[,oηg τη θεωqi,α των oρnxrΙlν επιπ6δων (xατωφλιιbν). oαo πεqιoo6τερo πληαιdξει τo παιδi την αμφιδriναμη διγλωoοiα, τ6oo
xαλ,riτερη εiγαι η γνωστιxη εξ6λιξη τoυ. To πρ6βλημα τηE θεωg[,αg βq(,αιεται
στoν αxqιβη oqιoμ6 τoυ απιπ6δoυ τηg γλωooιx"i1g επdqxειαg ιboτε τo δlγλωooo
παιδi γα αJτoχoμ[αει τα θετιxd χαι να απoφtlγει xdπoια αqνητιxd, oτoι1εiα τα
oπo iα xαταλoγi,ξoνται oτη διγλωαo1α (ημιγλωαoiα).

3.

Γλωooιxιi εναλλαγri xιbδιxα

Στη γλωoσLt{ηπqαγμdτωση των μαθητιilγ παQατηQotiνται τα εξηg:
α) oι δiγλωoooι (μεqιxιbg η πληρωE) ξ6qoυγ ωταχQιβιbs πoια oτoι1εiα τoυ εχφωνηματ6g τoυg ανηxoυν σε πoια γλιilooα. Tα δi,γλωooα παιδιd μπoρε[ να
xdνoυγ αq1ιxd στo νoυ τoυζ δrio πλdγα oυγ1q6VΦζ, €να για τα ελληνιxd xαι
6να για τα αγγλιxd xαι oταματot1γ στη μ6αη τηg πρ6τασηζ για γα ουνε1[,ooυν
στην dλλη γλιbooα. E1oυμε δηλαδη εναλλαγη xιilδιxα (cοde switching). Διαπιoτιbνεται 6τι τα δ[,γλωσσα αγτιλαμβdνoνται πεQισσ6τερo τιE επtχotνωνtαx6g ανdγχεE τoυ αxqoατη, διαΘ6τoυν 6,τι oνoμdξεται επιχoινωνιαxη ευαιoθηαiα. Eλ6γ1oυν διαgxιbg πoια ε[γαι η xατdλληλη γλωoοα για να διilooυν
μια απdντηση η να ξεxινησoυγ μια oυξητηoη. Mαξεtioυν τιg ενδε[ξειζ για τηγ

εναλλαγη των δtiο γλωooιilν χαι χQησιμoπoιofν φρd,oειg απ6 συγχεχQιμ6η

Λειτoυρyιx6g xαι λεξιx6g xατηyoρ(,εg oε δ[yλωαoα
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γλιiloοα για να ταυτιστoriν με μια υπooμdδα, γα αλλdξoυν θ€μα, γα απευθυνθoriν στoγ εχ,παιδευτl,^/uo,να πQoσελxriαoυν την πQoσoχη η να εxφqdσoυν
συγαισθηματα (Grosjean 1982). E(,ναι χαQαχτηQιoτιxo 6τι εντ6πισαγ 6τι ωg
πQ6σωπo η εqευνητQια ηταw ελληγ(,δα χαι πQoσπαθotiααγ να απαγτησoυγ
oτα ελληνυxα, ενιil ατη δαoxdλα των αγγλιxιbν απαντoιiσαν στα αγγλιxd.
β) Η δεriτεQη παQατηQηοη 6xει να xdγει με τη διαπioτωoη 6τι τα νηπια 61oυν
μεταγλωootxη oυνει,δητ6τητα (Biatystok 1988). Ωg τ6τoια oqlξoυμε την ιχαν6τητα τoυ ατ6μoυ να οx6φτεται χαι να ατo1αξεται για τιg λειτoυgγiεg τηg
γλΦooαg, πQαγμα που διαφα(,γεται απ6 τo γεγoν6g 6τι αναπτtioαoυν αναλυτυxt1 oxtψη πd,νω oτα δrio γλωooιxα αυoτηματα χαL xdνoυν ερωτηoειζ τoυ
τtiπoυ:

la. how do you say in Greek "robin" ....

?

b. *you know how yοu say πιbg τo λ6γε; in English? -ιvhat's his name?

Kαι oι δrio παρατηgηoειg o1ετ[ξoνται με την εναλλαγη xιilδιxα (xΙ want to go
spiti). Αυτη η εναλλαγη πQαγματoπoιεiται xυρ[,ωE γtα να xαλtiψει λεξιλoγtxα
xενa,δηλαδη 6ταγ τo παιδ(, δεν ξ69ει η δεγ μπoqεl να αγαχαλ6αει απ6 τη μγημη
τoυ xdπoια συγ1{εxqιμ6νη λ6ξη. Η εναλλαγη xιilδιxα εξαqτdται απ6 τo εfqog
τoυ λεξιλoγioυ (Poulisse & Bongaerts 1994). H Kroll (1993) επiαηg, xdνει διdχQυση αναμεoα στo σημαοιαx6 χαι τo λεξιx6 επ(,πεδo αναπαgd,oταoηg. Για
τoυζ δ(,γλωoooυζ υπoστηgiξει 6τι η σημασιαxη αναπαqdoταοη ε(,ναι xoινη
αλλd τα λεξιxd δια1ωq[ξoνται (π(,ναχαζ 3). Tα δ[γλωooα παιδια xατ€1oυν oε
σημασιαχ6 επ (,πεδo τα σημαoιoλoγιxd 1αραxτηριoτ ιxd [+ανΘqιilπ ιγo, +αQσεν tx6, -ενηλιxαg] χ,αt αγτιoτoι1oιiν ανd γλιbσσα τα λημματα AΓOPΙ/BOY xαι
αντioτoιχα απoχλεioυν τα λημματα ΑNTPΑΣ/ΚOPΙTΣΙ τα oπoiα δεν 6xoυν
αυτd τα σημασιoλoγιxd χαQαχτηQιoτ ιxd,.

Σημαoιαx6

επ

Λημματα

rl

iπεδo [+ανΘριbπ ινo], [+αρoενιx6], [-ενηλιxαg]

γγ
ΑΓoPΙ
+ελλην

BoY

*ΑNTPΑΣ *KOPΙTΣΙ

+αγγλ
Πlναxαg

3

ΠQdγματι παQατηρηΘηxε 6τι τα παιδιd ξαναγυρνανε oτη Γ1 61ι μ6νo 6ταν
τoυζ λεiπει μtα συγχεxqιμ6η λ6ξη αλλd xαι 6ταν τα χαQαχτηQιστι:{,d δεγ αγτιoτoι1otiν με τη λ6ξη πoυ ξ6qoυν.
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Διαγλ6ooα

ExoνταE τιαταγoυ 6τι η εναλλαγη xιbδιxα αγαδειxv0ει πρωταρxιxd, λεξιλoγιxd
χεγd,, επtχoιγωγtαχη ευαισθησi,α xαι μεταγλωooιxfi oυνειδητ6τητα, αg εoτιdσoυμε τηγ πQoσoχη μαζ στα μεQιχωg δiγλωααα παιδιd,. Eγα ενδιαφ€qoν εριbτημα εiναι τo πotj αxqιβιilg εoτιdξεται η διγλωοαLα τoυζ. Διαπιoτιbνoυμε 6τι αυτη
ε[,ναι τ6αo λεξιλoγυxη 6oo xαι δoμιxη. Δεν 6xoυμε δηλαδη δυo επαqxιilg ανεπτυγμ6να γλωooιxd oυoτηματα (αγγλιxd-ελληνιxα), αλλd 61oμε μ(,α ενδιd,μεση
διαγλωαotxt1xατaσταση (interlanguage' QD (Selinker 1972)' η oπolα χαQαχ,τηgiξεται απ6 oυoτηματιxd λανθαoμ6νεg δoμ6ζ χαι ατιg διio γλιilooεg. Aυτη αχQtβιils η δoμιxη ανεπdqxεια μαζ επιτρ6πει να τoυζ χαQαχτηQiooυμε ωg μεριxιilg
δ(,γλωoοoυζ, αν χαι τo πooooτ6 επiδqαoηE τωγ γλωooιilν εξαqτdται απ6 τη γενιx6τεqη γλωooιxη ευ16qεια τoυ νηπioυ:

2. Ll +

Ιnterlanguage

+a

Mελετιbγταζ τηγ παQαγωγη τ6αo ατη Γ1=αΥγλιxd, 6oo xαι τηγ παQαγωγη
oτη Γ2= ελληνιxd, διαπιoτιbνoυμε 6τι oτα μεqιxιbg δ[,γλωοαα παιδιd παQατηqοfνται συστηματιxd λdΘη πoυ αφoQotiν xαι τα διio γλωαoιxd, αυoτηματα:
4 Ι.'Oταγ η Γ1 εiναι τα ελληνιxα,6ταγ τα παιδιd €xoυν αqxioει απ6 τα ελληνιxd, χαt η γλιbooα-oτ6χoζ τα αγγλιxd,, παqατηqoιiνται oταθεqd, oι λανθαoμ6νεg δομ69:

3α.

β.

γ.
δ.
ε.

*he did hit me αντ1 he hit me

*Ι don't want nothing

*you want coffee
*my hair are
*open the light

οτ. δαγε[,ξω-δανεiξoμαι vs. lent-boΙTo\γ

ζ.

υπεqβoλιxη xqηoη πληθυvτιxoti ευγενεiαg xαι επioημων xλητιxιbν πQoαφωνηαεωγ 6ταν εxφgdξεται 6μμεoη παQdxληoη, α(,τημα: xrigια, Θ6λετε...

4 ΙΙ. 'oταν η Γ1 εiγαι τα αγγλιxd xαι η πQαγμdτωση επι1ειgε(,ταt στα αγγλιxα, 61oυμε ανdμιxτη γλιiloοα (διαγλιbααα):
Eπ(,πεδo φQασηζ

4. oνoματιχη

φρdoη (dρθρo)

α. εδιil τι βλ6πειg; *dog
*61ει την ιδiα xλiμα
β.
*τoυg
παlξω
γ.

με

ξαδελφdxια
δtio

μoυ (αναφθρεται σε

αγ6qια)
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α. *my fruto

αντωνυμιεE

*my sapuni
*my spiti
γ.
α. *ine apο here
β.

6. πQoθετιχη φqdoη

β.

τo παιδl εLναι *χωQ[ζ o πα-

α.

what is he doing? *sitting

τ6ρα9 τoυ

Eπiπεδo πρ6τααη9

7. απoυσια υπoxειμ6γoυ στα

8.

oυγ1υoη συνταχτιxιilγ

αγγλιxα

λειτoυgγιιbν

down writing

α. αυτ6g εiναι *6να d,νΘqωπo
β.

oνoμαoτιxηg

o d,νθρωπoζ αγαπdει *η oι-

xoγ6νειd τoυ

α. πdω *oτη P6δog
*τα δtio (dνθgωπoζ χαt παι10. αoυμφωνlα υπoxειμ6νoυ χατηγoρoυμθνoυ α.

9.

υπεqγεν(,χευση τηE

δi) εiναι μελαγ1oλιxol
αε *6γα π6λη
xovτα
πQιν
πρoθετιxηg
11.δoμη
μια μηνα β.
φqdαηEα.
12.γgαμματιxα μoQφηματα (inflectional) τα oπoiα o1ηματi,ξoυγ τo πoι6γ εν6ργειαE χαι τo 1q6νo τoυ qηματog

α. αγ δεν ε[1αμε xαρτιd δεν θα

υπηQχ- χαι βιβλ(,α χαt δε
*θα μdθoυμε πoλλd πQdγματα

*να τg61ω
β. doε με

Tα εqωτηματα πoυ αγαχtjπτoυν ε(,ναι:
αν χαι xατa π6ooγ oφε[λoνταL τα λdθη σε γγωστιxη ανωριμ6τητα: Αν δηλαδη ε(,ναι xαθαρd αναπτυξιαxd xαι επoμ6νωg εiναι ανd,λoγα με τα λdθη των
αγr iατoι1ων μoν6γλωααων εξd1ρoνων
μηπωζ τ6τoια λdθη εμφανiξoγται συχν6τεgα αε oημεiα πoυ διαφ6gει η ελληνιxt1απ6 την αγγλιxη η αλλιιbg εxεi πoυ εiναι η ελληνιxη <δtioxoλη>
τ€λog, μηπωζ τα λdΘη oφε[λoνταL σε απλη παρεμβoλη τηg dλληs γλιilooαg.
5. Λειτoυργιx6E xατηγogiεE στα

Eλληνιx&

Eξαιριbνταζ τα λdθη πoυ oφεlλoνται σε παQεμβoλη (transfer π.x. 3 δ, ε) xαι
τoυ λεξιλoγιxoιi τtiπoυ (3 oτ), παQατηQoriμε 6τι oι εoφαλμ6νε9 δoμ€g ιθ1oυν να
xdγoυν με τιζ λειτoυqγιxtgxατηγoρiεg σε oνοματιxt1xαυ qηματιxη φQαoη. Συνηθωg αε αυτ6 τo αναπτυξιαx6 oτdδιo oι λειτoυqγιx6g xατηγoqlεg ανηxoυν
oτη Γ1 _xυg[αρ1η γλΦooα_ χαι ot λ6ξει9 με συγχεxqιμ6νo πεqιε16μενo oτη Γ2.
Ωg λειτoυqγιx6g χατηγoQiεg oρi,ξoνται στη συνταxτιxt| θεωρ[,α oι λ6ξειg με
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γQαμματιxη λειτoυQγια: dqθgα (determiners), Θθoεts χαι oτoι1εiα oxηματιομot1
τoυ QηματoE (aux, modals, x.τ.)γ.) χαt oυμπληqωματιχoi δεlxτεg
(complementizers). Αyτiθετα ωg λεξιx6g xατηγoρlεg oqlξoγται oι λ6ξει9 με συγxεxριμ€νo λεξιx6 πε9ιε16μενo: qηματα, oυσιαστιxa, επiθετα, αqιθμητιxα xαι
επιρρηματα.
H oυνταxτυxf1θεωqiα αναλtjει συμμετQιxa τη oνoματιxη Φqdoη (DPΔ.{Ρ)
χαι τη Pηματιxη Φgdoη (ΙP) υυoθετιilνταg λειτoυqγιxtg xατηγoρlεg (FP, ΙP) oι
oπoiεE φιλoξενoriν πληρoφoqlεg πτιboηg, αqιθμoti γtα τα oυσιαστιxα xαυ πληqoφoqiεg 1q6νoυ, τqoπιx6τηταζ χαι συμφων(,αg για τα qηματα αντ(,ατoι1α.
13α.

13β.

D', spec

,^'.
/\/\

c'

,^'.

\/\FP

coMΡ

\'{
{
[cωe'number]
^''

ΙP

,^

/ \i

\Ι.

\

,^a
[tense, mod,

asp,aεtr]

/

\

Πqdγματι τα δεδoμ6να μαg δε[1νoυν 6τι oτα ελληγιxd, τoυζ, τα παιδια δεγ
χQησtμoπoιotiγ αωoτd, τo dqθgo. Eται oε εqωτησειζ τoυ τtiπoυ what's this?
απαντd,νε moιΙSe, owΙ, robin χαι τo dgθρo ελλε(,πει τ6oo απ6 τιg αγγλιx6g 6oo
παι απ6 τιg ελληνιx6g απαvrηoειg. At-lτ6 oημαiνει 6τι oε αυτη την ηλιx[α oι λειτoυqγιx6ζ χατηγoρ[εg oτην oΦ δεγ 61oυν αναJττυχθε[,. Eαν χQησιμoπoιηooυν
dQθQo, 61oυμε παQαγωγιθg τoυ τtiπoυ: *η 6να xog(παι, η xoρ('τot, η xoq(,τσLα,
στην xog(,ταια, πqdγμα πoυ σημα(,νει oι 1qηoτεg ταλαντεtjoνται ανd,μεoα oε
διαφoqετιxorig x6μβoυg πgoxειμ6γoυ να oταθερoπoιηooυν τη δoμη τηg oΦ των
ελληνιxιilν χαι των αγγλιxιilν. Στα ελληνιxd, υπdq1oυν δrjo Θ6oει9 πQtν τo oυαιαοτιx6, ενιil oτα αγγλιxd μ6νo μ[α:
14.αυτ6 τo παιδl, εxεlγo τo

παιδ1

vs. this boy, that boy

Λειτoυρyιx6E xαι λεξιx6g xατηyoρ[εE oε δiyλωooα
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TιE εxτεταμεγεE δoμ€g τηζ oΦ (15 α, β) δεγ τιζ παQαγoυν σε αυτη την ηλι,χια
oι δiγλωσσoι μαθητ6ζ τηE €Qευνdg μαg, αλλd για την 'ιlατα'lτηση των μoν6γλωooων βλ. Marinis}Wl, Sanoudaki 2ω3.
15α. αυτ6 τo απiτι τo μεγdλo
15β. τo μεγdλo σπιτt τoυ N[,xoυ
Σφdλματα επ tπλ6oν παQατηgoriνται χαι στη δ ιdxg ιαη φυoιxotl-γQαμματιxoι}
γ€νoυg. Σε ox[,τοo πoυ παgoυoιdξει μια γυναixα γιατq6, η απd,ντηση στην εQωτηση πoια εLναι; εiναι: o γιατρ69. 'Ιoωg επειδη ξεxινdνε απ6 oημαoιoλoγLα xαι
φυσLχ6 xαι τo πQωτoτυπιx6 αρoενιx6 για τo γιατ96 υπερτεqε(,.
Αγτioτoι1α εiναι τα λdθη οτo 4 β, γ.
Σriγ1υoη γλωooιxιbν συστηματων εμφαν(,ξεται χαt στην αxoλoυΘiα oυoιαατιxo + ιιτητιxηαντωνυμ[α (*my fruto, my Sapuni). Ag oημειωθεi 6τι oτα αγγλιxa αυτt1τ[θεται πQιν τo oυσtαστιxo, ενιil oτα ελληνιxd, μετd. Παqατηρεiται δηλαδη παgεμβoλη τηg αγγλιxηg δoμηg oτα ελληνιxα ενιil αντiστQoφηE xατεt1θυν-

γι' αυτ6 τo

σηζ παQεμβoλη παQατηQεIται στηγ πεq(,πτωoη τηζ μη χaησηζ λεξιxoti υπoxειμ6νoυ στo επiπεδo τηg πq6τασηζ (sitting down writing).
Στo επ[πεδo τηg πg6ταoηg, αν δεxτoriμε την αναJταqdoταoη για την πgoταoη
πoυ πQoτεiγεται αττ6 τη συγταχτιχη αγdλυoη τoυ Chomsky (13β), παQατηQoι}με
6τι τα λdθη τηg διαγλιbαoαg εμφανiξoγται αταθερα ατoν x6μβo ΙNFL. o x6μβos
ΙNFL ε[ναι μlα oυντατιτινrfi θ6oη με μoQφoλoγιxd χαQαχτηQιoτιxd, (π.x. 1ρ6νo9,
πoι6ν εν6qγειαg, αqιθμ6g xαι πq6αωπo) χαι συγχεxριμ6να βoηθητιxd ρηματα
@.x. 6xωγια τα ελληνιxd, , do, haveγtα τα αγγλιxd). H πρoβλεπ6μενη αυνταxτιxη
θ6oη για τα αγγλιxd εiγαι πQoQηματιxη xαι τo Qημα oχηματiξεται με ανιnpωoη
τηE Qηματιxηg q(,ξαζ στη λειτoυργιx'fixατηγoqlα η oπolα αγαλr-lεται με ενδιd,μεoεg θ€αειg. ΑντLθετα στα ελληνιxα, τo qημα o1ηματ(,ξεται μεQtχd, με προQηματι-

xd oτοι1εiα xαι μεqιxd με μεταQηματιxd oτoι1ε[α (π.x. ξωγqdφιαε, να ξωγqαφ(,σεtζ, εxειζξωγραφ[oει). Αυτη η αναγτυoτoι1[α εμφαν[,ξεται να επηρεdξει oταθεQα τη διαγλιilooα τoυ μεqιxιilg δiγλωαooυ παιδιoti πoυ δoxιμdξει να συστηματo-

πoηoει τη γQαμματιxη δoμη τωγ δrio γλωooιbν.
Tα δεδoμθνα μαg δε[,1νoυν 6τι τα παιδιd δυoxoλεrioγταt να χ,αταχτηoουν τιg
συγχεχQtμ6νbg xατηγogi,εg ΙNFL xαι DET oι oπoloι εiναι x6μβoι εντελιbg απαgαiτητoι για τη συγταχτLxη ανdλυαη.
Παq6μoυo ε[ναι τo oυμπ6Qασμα απ6 τo πεigαμα τωγ Pοulisse & Bongaerts
(1994) 6τι τα λdθη oτιg λειτoυργιx€g χατηγoQi,εg εiναι πιo συχγd, oτo λ6γo
αλλα απoδiδoυν αυτd oτo 6τι oι λειτoυqγιxθg xατηγoglεg 61oυν λιγ6τε9ε9 αυλλαβ6g απ6 τιg λ6ξειg με πεQtεχ6μενo xαι αρθριilνoνται πιo εtixoλα. Αyτiθετα
εμεlg υπoστηQ[ξoυμε 6τι η διαφoqoπolηoη των γλωooιilν ωg πQoE την ανdλυoη
των λειτoυργιxιbν χατηγoQιιilν πgoxαλε(, ταλdντευoη xατα την xατd,xτηση συγτελε[, oε εαφαλμ6νε9 πQαγματιiloειg. Aπ6 τη oτιγμη 6μωE πoυ τα παιδιd χαταxτηooυν η ξεxαΘαgiooυν ατo μυαλ6 τoυg τιg λειτoυqγιx6g xατηγoqlεg ενιo1tiε-
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ται η παQαγωγη. Aυτ6 χQoγtχα ουμβαiνεt γliQω oτα 6. Mε την ωqiμανoη χαι
την εχτεταμ6νη θxθεoη oτα γλωαoιxα δεδoμ6να η δ6μηoη τωγ λειτoυργιxιbν xατηγog ιιilν αταθεqoπo ιε iται.

6. Σιlvoιpη

ΣυνoψLξoνταE, ξεxινηααμε με τoυE εξωγλωooιxo(lE-xoινωνtχotig xαι τoυζ
γλωooιxοrig παqdγoγτεζ πoυ εJτηQεdξoυν τη ηπιαxη διγλωoolα (αψλιxd-ελληνιxd). oρioαμε τυE τQειζ μoQφ6E δiγλωooων νηπiων χαι επιχεντqιboαμε τo ενδιαφ6ρoν μαζ στην περ(,πτωαη των μεριxιilg δiγλωoαων πoυ χαQαχτηQiξoνται
απ6 μη oλoxληqωμ6γη διαμ6qφωoη/ανdπτυξη xαι των δlio γλωooιxc(lγ συστημdτων. H θ6oη μαg εiναι 6τι η παQαμετρoπoiηση των δtio γλωooιbν oτιg λειτoυgγιx6ζ χατηγog[,εg oτην oνoματιχη, Qηματιx'fi xαι (,αωg xαι πqoθετυx'i1φadση πQoχαλoriγ αμη1ανiα στo χειQtoμ6 τoυg απ6 τα δ(,γλωoαα νηπια xαι xατα
oυγ6πεια μπoρεi γα xαθυoτερotiν τη γλωooιxt1xαταχτηση. Mε δεδoμ6νo τη μεταγλωoαιxη oυνειδητ6τητα των δ(,γλωσσων, πgοτεlνoυμε την πρooo1η τoυ εχπαιδευτιxoti xαι την παq6μβαoη τoυ αχQtβιilg oε αυτd τα oημεiα, ιilστε γα επιταxυνΘεi, η αταθεqoπolηoη τoυ γλωoαιxoιi oυατηματoE χαι να διεrrxoλιryθεi η
ιo6qqoπη xαι ξεxdθαQη ανdπτυξη χαι τωγ δrio γλωooιilν με τελιx6 oτ61o τα
μεqιxιilg δiγλωooα νηπια να χαταστotiγ πληqωg αμφιδriναμoι δiγλωσσoι.
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Πανεπιoτημιo Κρητηg
e- maiΙ : k atsimaΙi@ phΙ.uoc. gr

BΙBΛΙoΓPAΦΙA
Bakeη C. 1996: Foundations of ΒilinguaΙism and ΒiΙinguaΙ Educafion. Clevedon:
Multilingual Matters Ltd. Στα ελληνιxα: ΔαμανdxηE, M, (επιμ.), Αλεξανδqoπotiλoυ, Α. (μτφ.) 2ω1: Eιoαγωγη oτη Διγλωoαiα xαι τη Δiγλωαoη Exπαiδευoη.-AΘηνα: Gutenberg.

Cook, V. 2001: Second Language Learning and Language Teaching. London:
Arnold.
Cummins, J. 1980: "The cross-lingual dimensions of language prοficiency:
implications for bilingual education and the optimal age issue''. TΕSOL
QuarterΙy 14, 2, 175 -87 .
Δαμανd,xηζ, M. 20o1': Παιδε('α oμoyενιΙlν. Θεωρητιxι6E
σε Lζ.

P6θυμνo : E.ΔΙΑ.MME.

'tαL

εμπειqιx6,g πρoαεγ('-

Epstein, S., Flynn, S. & Martohardjono, G. 1998: "The strong continuity hψothesis: some evidence concerning functional categories in adult L2 acquisition".

Λειτoυρyιx6E xαι λεξιx€g xατηyoρ[εg oε δiγλωooα

παιδιd,

83

Στo S. Flynn, G. Martohardjοno & W. o'Neil (εxδ.), The Generative Study of
Second Language Acquisition. Mahvrah: Lawrence Erlbaum Associates, 61-77.
Gallaway, C. & Richards, B. (εxδ.) 1'994: Ιnput and Ιnteraction in Language
Acquisition. Cambridge : Cambridge University Press.
Goodluck, H. 1991: Language Acquisition. A Linguistic Ιntroduction. London:
Blackwell.
Grosjean, F. 1,982: Life νvith two Languages: An Ιntroduction to ΒiΙinguaΙism.
Cambridge, MΑ: Ηarvard University Press.
Ηamers, J. F. & Blanc, M. Η. Α. 2003 (Znd edition): Bilinguality and
Bilingualism. Cambridge: Cambridge University Press.
Johnson, J. & Newport, E. 1995: "Critical period in second language learning: The
influence of maturational state on the acquisition of English as a second language''. Στo D. Η. Broιvn & S. T. Gonzο (εxδ.), Readings on Second Language
Acquisition. New Jersey: Ρrentice Hall Regents,75-115.
Κro11, J. F. 1993: "Αccessing conceptual representation for words in a second language". Στo R. Scheuder & B. Weltens (εxδ.), The ΒiΙinguaΙ Lexicon. Amsterdam: John Beniamins, 53-81.
Marinis, T.ZWL "Αcquiring the left periphery of the Modern Greek DP". Essex
Research Repoπs in Linguistics 39,1-30.
Mitchell, R. & Myles, F. 1998: Second Language Learning Theories. London:
Αrno1d.

Nicol, J. (εxδ.) 2oo1 one Mind, two Languages. ΒiΙingual Language Processing.
Oxford: Blackwell.
Poulisse, N. & Bongaerts, T. 1994: "First language use in second language production". AppΙied Linguistics 15,36-57 .
Ritchie, W. & Bhatia, T. 1996 Handbook of Second Language Acquisition. New
York.: Αcademic Press.
Romaine, S. 1996: "Bilingualism". Στo W. Ritchie & T. Bhatia (εxδ.), Handbook
of Second Language Acquisition. New York: Academic Press, 57O-6U.
Sanoudaki, Ι. (υπ6 δημ.): "Aλληλεπ[δgαoη xατα τη δlγλωαoη xατd,xτηση μητQιxηg γλιbασαζ: η πεgi,πτωoη των αντωνυμιxιilν oυατηματων Eλληνιxηg-{γλιxΛζ''. Πqαxτιxd τoυ 6oυ ΔιεθνoιiE Συνεδg[,oυ Ελληνιxig Γλωoαoλoγ(,αg,Ptθυμνo : Πανεπ ιoτημιo ΚQητηζ, EQγαoτηqιo Γλωoooλoγ iαg.
Scheudeη R. & Weltens, B. (εxδ.) 1993: The ΒiΙinguaΙ Lexicon. Amsterdam: John
Benjamins.
Schmitt, N. (εxδ.) Zoa: Αn Ιntroduction to Αpplied Linguistics. Londοn: Αrnold.
Selinkeη L. |972: "Ιnterlanguage". ΙnternationaΙ Revieνv of AppΙied Linguistics
1,0,209-31,.

Spolsky, B. 1989: Conditions for Second Language Learning. Oxford: Oxford
University Ρress.

