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H NEA EΛΛIΙNΙΚH ΩΣ ΠΡΩTH H ΩΣ ΔEYTEPH ΓΛΩΣΣA

KOΙNΩNΙKoΠoΙtΙΣHΣ

ΦPEΙΔEPΙΚΗ MΠAΤΣΑΛΙΑ

Zu Ehren Herrn Ρrof. Dr. P. Kontos werden in diesem Artikel die Besonderheiten

des

Zweitspracherwerbes hervorgehoben und auf die Bedeutung einer entsprechenden Αusbildung jener Lehrer hingewiesen, die Schtiler unterrichten, flr die das Neugriechische eine
erste, eine zweite oder sogar eine dritte Sozialisationssprache darstellt.

Eπιτq6ψτε μoυ χατ' αQχηγ να συγχαQω χαt εγω τoν Toμ6α Γλωoooλoγiαg
για την πQωτoβoυλiα να oQγαγι.δoει Hμερiδα πQoE τιμη τoυ x. Π. Κoντoti xαι
γα ευχαQιoτηοω oλ6θεqμα την oqγανωτιxη Eπυτqoπη για την πq6οxληοη.
To θ6μα τηζ oμιλιαE μoυ βαo(,ξεται στη διαπioτωoη 6τι για πoλλ6g xoινωνιxθg oμαδεζ, oι oπoιεE oμιλor1ν η μαθα(,νoυγ να oμιλoriν την N.E., η γλcbooα
αυτη δεγ oυγιοτd oriτε μητQιχη, otiτε,6μωE, ξ6νη γλιbooα. Ωζ 'μητQιxη γλιboοα'
oqlξεται oυνηθωg oτη δυεθγη βιβλιoγραφiα η γλιiloαα πoυ μαθαiνει xανε(,g απ6
την μητθgα τoυ, στo oιχoγενειαx6 τoυ πεqιβαλλoγl. H μητqιxη θεωQεiται πqιbτη γλιilooα, η γλιboσα πoυ 1ειqlξεται xανε[,g xαλtlτεqα, η γλιbooα πoυ χQησtμoπoιεl oυxν6τεgα o oμιλητηE, η γλιbαoα με τηγ oπoiα ταυτiξεται, αx6φτεται η
oνειqεriεται. Tαυτ6χQoγα, o 69og 'μητgιxη γλιbooα' παραπ6μπεt χ,αL στo γεγoν69 6τι o χoιγωνιx6g πεqiγυQoζ oμιλεi xαι αυτ6g αυτην τη γλιilooα.
Mε τoν δε 6go 'ξ6γη γλιilooα' oνoμdξoνται oι γλιilooεg εxεiνεg, oι oπolεg δεν
oμιλotiνται απ6 τoν χoιγωνιx6 περ(,γυρo τoυ oμιλητη, oυνιατotiν, 6μωζ, μητQιxη γλιbooα για dλλεg χoιγωνιχ,€g

oμdδεg.

Mε βdαη τα παQαπdνω, για τLζ αx6λoυθεE χοLνωνιxtg oμdδεg, η N.E. δεγ
μπoqεi να θεωρηθεi oriτε 'μητqιxη', o'ι1τε, 6μωζ, 'ξ6νη' γλιboαα: γtα τα παιδιd
Eλληνων μεταναστιbγ, τα παιδιd Eλληνωγ oμoγενιilν χαι παλιννoατot1ντων,
γtα τα παιδιd αλλoδαπιilν μεταναστωγ χαι για τα παιδιd Eλληνωγ πoλιτcbγ
πoυ ανηxoυγ στην μoυooυλμανιxη μειoν6τητα τηζ Θqdxηg χαι η oπoiα oμιλε(,
την τoυQxιx,i1η τα παιδιd Eλληνων πoλιτιbγ πoυ oμιλoriν την πoμαχιxη η τηγ
ελληνιxη ρoμαν[,.
1. Bλ. Klein 1986:43x.εξ.

ΦQειδε1ixη Mπατααλιd,
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θ6αη αυτη απoQQ6εt απ6 τη διεqεriνηση τηE χQoγιχηE oτιγμηg χατd την
oπoια αυτ€E oι χoινωνιxtg oμdδεE 6qxoνται oε επαφη με την N.E. Tα παιδια
των Eλληνων μεταναατιbγ χαt τωγ oμoγενιbν 6q1ovται σε επαφη με την N.E.
xατα τη πqιilτη φdση χotγωγιχoπolηαηg τoυE, δηλ. απ6 τη ατιγμη γ6wηoηg μ€χQι τηγ πρoo1oλιxη ηλιx[,α. To oτεν6 oιχoγεγειαx6 πεqιβdλλoν ομυλεi την N.E.,
τo ευqfτεqo πεqιβdλλoγ, 6μωζ, χQησιμoπoιεi dλλη γλιbooα. Tα δε παιδιd, των
παλινγooτoriγτωγ }tαι τωγ αλλoδαπιilν μεταναoτιbν, 6πωg χαι, τα παιδιd, των
Eλληνων πoλιτιbγ πoυ oμιλor1ν μια μεtoγoτιχη γλιilooα, μαΘαiνoυν την N.E.
xατα τη δεriτερη φαση χoιγωγιχoπo[,ηoηg τoυζ, 6ταν τo o1ολε[o, oι δdαxαλoι
χαt συμμαθητ6g μαξι με τoγ ευqfτεgo χoινωνιχ6 περ(,γυρo αναλαμβανoυν
ενεqγ6 χoιγωνtχoπo tητιχ6 g6λo2.
H N.E., oυνεπιilg, απoτελεi για 6λε9 τtE πQoαναφεqθεloε5 oμdδεg φoρ6α xoιγωνtχoπo[,ηαηg, αε διαφoρετιx6g 6μωζ φdoειg τηζ }ιoιγωγιxoπoiηoηg τουg xαι
oυνεπιbg μπoρotiμε χαι διαxqiνoυμε μεταξf τηg EλληνιxηE ωζ πριbτη γλιiloαα
χoιγωνtχoπoiηoηg oε αλλ6φωνo πεQιβαλλoν χαt τηζ Eλληνιxηt ωζ δεriτεqη η
χαι ωζ τq(,τη γλιbooα χoινωγιχoπolηαηg oε ελλην6φωνo πεqιβdλλoγ. H πgιbτη
πεgiπτωoη αφoqα τα ελλην6παιδα τoυ εξωτεριxori, η δεriτερη 6λα εxεiνα τα
παιδιd πoυ ξoυν ατη 1ιilρα μαζ χαι τωγ oπolωγ oι γoνεi,g δεν ομιλoriν την N.E.
ωE μητQtxη τoυg γλιilοoα.

Mε βdoη, oυνεπιilS, τα παqαπdνω πqoxfπτει τo εριilτημα, εd,ν εiγαι δiγλωoτην N.E. ωg πgιilτη η ωg δεriτερη γλιilαοα χoιγωνιxoπoiηαηg. Παρ6λo πoυ θα 6λεγε xανεig 6τι o 6Qoζ 'διγλωoαiα' εiγαι σαφηE
χαι μπoQεi εt}xoλα να πqoαδιoqιoτεi, δεν επιτρ6πεται γα υπoθ6τoυμε 6τι xdθε
παιδi, τoυ oπoi,oυ τo oιχoγεγευαx6 πεqιβdλλoν χQησιμoπoιε[ dλλη γλιilooα xαι
τo oπoio 1ειq(,ξεται χαι τη γλιilooα τoυ χoιγωγιχoιi τoυ πεqi,γυρoυ εiγαυ εξ oqιoμori δ[γλωoαo. To εριbτημα αυτ6 διεgευνdται ηδη τo 1953 απ6 τoγ U.
Weinreich oτo θεμελιιilδεg 6Qγo τoυ Languages in Contact3. o Weinreich oqi,ξει
τη δυγλωoαiα ωζ την εναλλdξ χaηση δr}o γλωooιbγ xαι Θεωqε[ δiγλωooα εxεiνα
τα dτoμα, τα oπolα απιχotγωνotiν με αυτ6ν τoν τq6πo. Εξεταξoνταζ δε τη o16ση τoυ γλωοoιxori αημεioυ χαι τoυ σημααιολoγιxoιi πεδioυ xατd, τη νoητυxη
oργdνωαη τoυ λ6γoυ δiγλωααων ατ6μων, διαxρiνει τQειζ μoQφ6E διγλωooiαg:
. Σtiνθετη διγλωooiα, 6πoυ o δ[γλωσσoζ 1ειqiξεται τιg δrio πQαγματιx6τητεg
πoυ τον περιβdλλoυν ωE 6να oriνθετo γλωoowι6 oημεio με συγχωνευμ6να oημαιν6μενα. Eτσι, τo ελλην6πoυλo τoυ εξωτεqιxori αναφ6gεται στo αυτ6 oημαιν6μενo εiτε 6ταν λ6ει <δθγτρo>> εiτε 6ταν λ6ει <<Baum>>, εν{i) 6ναg φυoιx6g
oμιλητηE 6ταγ εxφιiqει στην μητqιxη τoυ γλιilασα τoν 6qo <δ6ντqo> θ1ει xατα
γoυ 6γα δ6vτqo τoυ φυσιxori τoυ πεqιβdλλoγ[oζ, δηλ. εiτε 6γα πεrπo η μια
ελιd, εiτε μια λaixα η μια βελανιδιd,.
σα τα παιδιd εxεiγα πoυ €1oυν

Βλ". εγδειxτιxd, Ferguson & Slobin (εxδ.) 1973, Szagun 1986: 68 x. εξ., Θεoφαγoπoriλoυ-Κoγτ o$ L97 9: 226 x. εξ.
3. l$/einreich 1953/19]9: t2 χ.εξ.
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Συγτoγισμ6νη διγλωoαiα υφισταταt 6ταν o δlγλωoσoζ αντιλαμβανεταt τιE
δrio πραγματιx6τητεE ωζ δrio xωqιoτd oυoτηματα xαι 6τι τα αημαiνoνταE
xdθε μιαE γλιbooαg παqαπ6μπoυν σε διαφoqετιxd oημαιν6μενα.
. Eξαqτημθνη, τ6λο9, διγλωooiα παQατηρε(,ται ^λατα τoγ Weinreich 6ταγ o δiγλωooog συγχQoτεi τη μυα πQαγματιx6τητα μ6οω τηg dλληg, 6ταν δηλαδη τo
oημαιν6μεγo στo oπolo πα9απ6μπει τo αημαiνoν δεν α1ηματLξεται d,μεoα,
αλλd μ6oω αναγωγηE στo 6τε9o γλωooιx6 orioτημα. Κdτι αγτioτoιχo παQατηρor1με xαι 6ταν εq16μαοτε σε επαφη με 6ναν 6qo μιαg ξ6νηg γλιbooαE την
oπoiα xατ€1oυμε επαqxιbζ: μεταφεq6μαoτε στoγ πQαγματoλoγιx6 1ιbρo τηg
μητqιxηg μαg γλιilασαE χαι o1ηματiξoυμε 6τoι αγτiληψη για τo αημαoυoλoγιx6 πεδLo τoυ 6qου τηg ξ6νη9 αυτηE γλιbooαg. T,ται αντιλαμβαν6μαoτε τoυζ
πωλητ6g των fish and chips τηζ Aγγλ(,αg ωg πωλητ6g απ6 ooυβλdxια τηζ γεtτoνιdg μαg.
Eγα βααιx6, λoιπ6ν, ατoι1ε[o διγλωαoi,αg ε(,ναι oι γλωααιx6g ιxαν6τητεg xαι
oτιg διio γλιbooεg να μην υπoλεiπoνται απ6 αυτ6g πoυ δυαθ6τoυν 6ooι τιE χειρiξoνται ωE μητQιxη τoυg γλιbooα. Koινωνιoγλωoooλoγιx6g μελ6τεg για τη

γλωoαιxη ιδιαιτεq6τητα παιδιιbγ μεταγαστιilν η μειoνoτητων θ1oυν, 6μω9,
61oυν απoδεlξει 6τι αυτd τα παιδιd μπogotiγ να αντιμετωπlooυγ αυνηθωg
μ6νo ατoι1ειιilδειg επιxoινωνtαχθg xαταoτdοειg. H δε διαφoqoπoiηοη των
γλωοoιxιilν τoυE ιxανoτητωγ απ6 αυτ6E των γηγενιbν ε[ναι τ6τoια, ιilατε 61oυν
ειoα1Θε[ 69oι 6πωg 'ημ[,γλωoσoι', 'διπλd ημ[γλωαooι' η xαι 'δlγλωσσoι αναλφdβητoι'a.

Eγα δεriτεQo στoιχεlo διγλωooi,αg θεωqε(,ται η ιxαν6τητα να πgoβαlγoυγ 6πo-

τε τo απαιτotiν oι επιχoιγωνιαx6g πεqιoτdoειg αβ[αoτα χαL φυοιxα στηγ εναλλαγη xqηoηζ των δυo γλωoσ{ilν, αγ χαt €γευ xαταγgαφεi σε σxετL1{6g μελ6τεg 6τι
υπαq1ει σαφηE o16oη ανdμεoα σε $τιχoινωνιαxη πεgiαταoη xαι επιλoγη η πqoτi,μηαη γλιboααgs.

To ξητor]μεγo, λoιπ6γ, ε[ναι oι διδααχoγτεζ τη N.E. oε dτoμα για τα oπoiα
αυτη η γλιbooα συγιστd εi,τε πριbτη εiτε δειiτεqη γλιbασα χoινωνιxoπolηαηg,
να oυμβdλλoυν στην αναπτυξη μtαζ λειτoυqγιxηg διγλωαolαg χαι να διαμoqφιbοoυν διπoλιτιoμιx6g πQoσωπιx6τητεg, ιxαν6E να αγταπoxριθotiν γλωοoιxα, επυxoινωγιαxd, χαt χotνωνιxα αε xdθε ελλην6γλωσση επtχoινωνιαxη περi,σταση.

Για να επιτευ1Θεi, 6μωg, αυτ69 o oτ61og oφεiλoυμε να λdβoυμε υπ6ψη μαg
τ6αo τηγ σημαoLα τoυ χoινωγιχoπoιητιχoιi g6λoυ μιαζ γλιbαoαg 6oo xαι την
ιδ ια(,τερη μoaφη γλωoοιxηE χo tγωγιxoπo [,ηoηg αυτιilν τωγ παιδ ιιilγ.
H oημαoiα τoυ χoινωνtχoπotητιχοri ρ6λoυ μιαζ γλιboααE αναγεται χαι στo
γεγoν6g 6τι xατd την πριilτη φdoη χoινωνtχoπoiηoηg, η oπoiα oυντελεiται
4. Boos-Niining, U. |918 "Lernprobleme und Schulerfolg".
t']nterricht mit ausΙΙirldischen Κindeτn. Diisseldorf.
5. Bλ. ενδειxτιxα Batsalia-Κonti 1985: 27 x. εξ.

Στo M. Ηohmann (εxδ.),

Φqε ιδεq ('xη Mπατ oαλιd'

στoυE x6λπoυg τηE oιχoγ6νειαg χαι τoυ στεγof πεQιγυQoυ, τιθεγται oι βdαειg
τηg oμαληg νoητιxηg xαι oυναιoθηματιxηg ανdπτυξηg εν69 ατ6μoυ. Κατd την
δε δεriτεqη φdση χoιγωνιχoπoiηoηg, η oπolα ξεxινd, με την εiooδo oτη o1ολιxη

ξωη, τα παιδιd εμπλoυτlξoυν τιg γνιbαειE τoυζ με θwoιεζ πoυ δεν αφoqofν
πλ€oν τo dμεoα αντιληπτ6 περιβdλλoγ χαι πQoσλαμβdνoυν θwoιεζ αφηQημεγεE πoυ αναφ6qoγται σε 6ναν x6oμo ε[τε πqαγματιx6, εiτε φανταoτιx6 εiτε
υπoθετιx6. Tαυτ6χQoγα, 6μωE, μαθαiνoυγ γα ανταπoχqi,νoνται χαι σε διdφoQoυζ χoιγωγιχoιig q6λoυg.

oι

διεqγασιεE αυτιθg oτηqiξoνται εγ πoλλoig oτη γλιilooα, βααιxη λειτoυρτηg
oπoiαg εiγαι η διααφdλιαη τηζ επιχoινωνiαg μεταξti των μελιilν μtαζ
γ(,α
εxdατηg γλωαoιxηg xoιν6τηταg. H γλιbαοα,6μωζ, δεγ απoτελε[ 6να απλ6, μονoδιd,οτατo μ6ooν oνoμαoiαζ αγτιχειμ6νων χαι ενγoιιilν. o λ6γog, εiτε γgαπτ69 ε[τε πρoφoριx6g, αoxεt xαι dλλεg λειτoυgγi,εg: διαμoqφιilνει τηγ πQoσω-

πιx6τητα, δεδoμ6νoυ 6τι μ6oω τηg γλιboσαE μεταδiδoνται χαι τα πολιτιoμιxd,
εxεiνα oτoι1ε[,α, τα oπoi,α συγχQoτoliν τoν αυνδετιxo ιoτ6 μεταξri των μελιilν
τηg xdθε γλωooιxηg xoιν6τηταζ. Eπioηg, μ6oω γλιiiooαg xωδιxoπoιεlται με
συγχεχQιμ6νo }tαι για xdθε γλιbooα ιδια[,τεqo τρ6πo τo d,μεoo πεqιβdλλoγ χαι
ταυτ61goνα παρ61εται στα μ6λη τηζ xdθε γλωooιxηg xoιν6τηταE η δυνατ6τητα γα γiνει αντιληπτ6g xαι χατανoητ69 o x6oμog π6qα απ6 αυτ6 τo dμεoα
αντιληπτ6 πεqιβdλλoν. Kατd oυγ6πεια, η γλιiloσα απoτελεi φoq6α χoινωνι,xrhν, ιoτoqιxιilγ χαι πολιτυαμιxιilγ oτoι1εiων χαι επηqεdξεt χαι τoν τq6πo
ox6ι|'ηg.

'oταγ, 6πωg στηγ περ[πτωoη τωγ παιδιιilν πoυ εξετdξoυμε εδιil, oι δrio αυτ69 φdoειζ χoιγωνιxoπolηoηg ε(,ναι oυγδεδεμ6νε9 με διαφoqετιx6g γλιbαoεg,
xαι xατα oυν6πεια χαt με διαφoρετιxotig 'x6αμoυg' , τoτΕ η μετdβααη απ6 τo
θνα oτd,διo χoινωνιxoπoiησηE στo dλλo, δεν εiναι oμαλη xαι απq6oxoπτη. Η
ιoτoριxη μγημη, oι πoλιτιoμιxθg ουνηθειεζ, To αιioτημα αξιιbν xαι xαγ6γωγ
πoυ μεταβιβdoτηxαγ xατd, την πριbτη φdoη χotνωνιχoπolηoηg 6ρxoνται oε
επαφη _ χαι πoλλθE φoQ6ζ χαt σε αriγxgoυση _ με εxε[,να τα στotχεiα, τα oπoiα
εiναι αυνδεδεμ6να με τη γλιilαoα μ6αω τηg oπoiαE συγτελεi,ται η δεriτεqη φdoη
χoινωγιχ,oπoi,ηαηg. o εγxατεoτημ6νoζ σε ξ6νη για αυτ6ν 1ιbρα γoνι6g, αυνηθωg 1q6νια μαχQιd απ6 τηγ πατQiδα τoυ, θ1ει ατgαμμθνα νoυ χαL xαρδιd
πQoE τη 1ιbqα χαταγωγηg. Tαυτ6xqoνα, ξει oε 6να xoινωνιx6 πεqιβdλλoν, τo
oπoio τoυ πQoσφ6gει oγετιxα πεQιoQισμ6νεg δυνατ6τητεg 1qηαηζ τηs διxηg
τoυ μητQιxηg γλιbσσαE. Η δε γλιilααα τηg 1ιilqαg διαμoνηg παραμ6νει για αυτ6ν μια ξ€νη γλιilαoα. To παιδi τoυ, 6μωζ, τo oπo[,o μεγαλΦνει σε αυτην τη
xιbQα χαι πηγαi,γει ατo εxεi o1oλεio xαι συναγαστq6φεται με dλλα παιδιd, μεταφ6qει τoγ πQoσωπιx6 τoυ πQoσαγατoλιoμ6 ατην xoινων(,α αυτη }ιαι η γλιboαα αυτηg τηζ χoιγων(,αg δεγ Θα παqαμε[,νει ξ6νη. Tην oιxειoπoιεiται,6πωg oιχειoπotεiται διdφoρα πoλιτιoμιxd oτoι1ε[α. Tην ενoτεgνi,ξεται, 6πωE ενστεQνiξεται oτoι1ε[,α τoυ συστηματog αξιιbν xαι xαγ6γων πoυ δι6πoυν αυτην την
xoινωνiα.
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Ωg ιδια(,τεQα χαQαχτηQιστιχd τηζ γλωσσL:l{'rΕ χoινωγυχoπoιησηζ τωγ παιδιιbν για τα oπoια η N.E. συγιστα πQωτη η δεrlτεQη γλιilοαα χoινωνιχoπoιησηζ
αγαφεQoυμε ενδε ι }4τLxα τα αχ6λoυθα6

.

.

:

Η γλιbooα μ6oω τηζ oπoιαg oλoxληqιbνεται η πQωτη φdoη χoυγωγιχoπoiη-

oηg εiναι μια γλιboσα, την oπoiα τα παιδιd αυτα δεν διδdοχoνται oτo o1oλι-

x6 πεqιβdλλoγ. Αυτ6 οημα(,νει 6τι μετα απ6 την φdoη τηζ μη-χατευθυν6μενηg γλωooυxt1g xατdqτιoηE δεν 6πεται η φαση τηE συγτoνιoμ6νηE χαι χατευθυν6μενηg γλωooιxηg διδααιαλ(,αg εvτ6g τηg o1oλιxηg α[θoυσαζ. Δεδoμ6νoυ
δε 6τι τα γλωooιxd, εqεθ(,σματα που δ61oνται αυτα τα παιδιd xατα την πqιilτη φdoη χotγωνιχoπoiηoηζ τoυE υατεqofν oε oriγxqιση με 6oα θα δε16ντoυσαν σε περιβdλλoν πoυ oμιλεi xαι εxεiγo αυτην την γλιilασα χαι xαθιilg oι
δυνατ6τητεg εξεrlQεσηE επιχoινωνιαxιilν περιoτdoεων, 6πoυ oμιλεlται η
γλιboοα τηg πqιilτηζ τoυζ φdσηE χοιγωνtχoπolηoηg ε(,γαι επloηg πεqιogιoμ6νεg, γiνεται φανεQ6 6τι oι γλωααιx6g τoυg δεξι6τητεg,6πωg χαι oι επιχoινωνιαx6g τoυζ ιxαν6τητεg υπoλεiπoγται εxε[,γων πoυ διαΘ6τoυγ dτoμα για τα
oπο1α η πριilτη χαι η δεriτεqη φdoη χoLγωνιχoπolηoηg oυγτελεiται μ6oω τηg
αυτηζ γλιbooαg. ELτε, λoιπ6ν, η N.E. ουνιoτd πqιbτη ε(,τε δεr]τεgη γλιboαα
χoιγωγιχoπoiηoηg, απαιτεiται διαφoQoπoιημ6νη πqoοθγγιαη εx μ6ρoυζ τωγ
διδαοxdλωγ ιilατε να επLτευ1θε[ η απαιτοtiμενη διειiqυνση των γλωoαιxιbν
δεξιoτητωγ χαι επtχoινωνιαxιbν ιxανoτητων αυτιbγ των παιδιιilν. Edν η N.E.
oυγιoτd, πριilτη γλιboοα χotνωγιχoπolηoηg, πq6πει εντ6E τoυ μαθηματoζ να
μεταβιβαoτε[ o γλωοoιx6g εxεlνog πλot1τog, τoν oπoio δεν παρ61ει τo αλλ6γλωooo περιβdλλoν. Edγ η N.E. oυγιoτd, δεriτεgη γλιbooα χoLνωγιχoπo[ηαηE,
τ6τε oφεiλει o διδdoxων να λαβει υπ6ιpη 6τι δεγ θ1ει πqoηγηθεi η φαη τηE
πριbιμηg γλωooιxηg xατdqτυσηζ στo oιχoγενειαx6 πεqιβdλλoγ χαι 6τι για
αυτ6ν τoν λ6γo διαφοqoπoιoriνται xαθoqιoτιxd oι γλωooιx6g πρoυπoθθoειg
αυτιbν τωγ παιδιιilγ απ6 εxεlνεg πoυ ιθ1ουν τα μεγαλωμ6να στηγ Eλλdδα μoν6γλωooα παιδιd.
M6oω γλιbooαg 6ρ1εταυ xανε[,g oε επαφη με συγχεxριμ6να δoμιxd χαQαχτηριoτιxα αυτηg, αλλd χαι με επιχotνωγιαx6g στQατηγtxtg, oπωζ χαι με σημαoιoλoγιxfg oριoθετηαειg, oι oπolεg αγταγαxλot]ν τoν πQαγματoλoγιx6 χ6Qo
στoγ oπoio αναφθρεται η xdθε γλιbooα. Στην πεqiπτωοη των παιδιιilγ πoυ
εξετdξoυμθ εδιil, η γλιilααα τoυ otχoγενεtαχori τoυg πεqιβαλλoγτoζ εiγαι διαφoqετιxη απ6 εxεiγη τoυ χoινωνιχori πεqiγυQoυ. Αιlτ6 θ1ει ωg επαx6λoυθo
6τι τα παιδιd αυτd xινoriγται oε δrio πQαγματoλoγιxotig xιbqoυg: o 6ναg
αναφ6gεταt στo 'εxεi', στoν x6oμo τωγ γoγιιilν, o dλλog ατo 'εδιil', στoν }ι6σμo στoν oπoio ξει τo παq6ν τoυ τo παιδ(, χαt στoγ oπolo βλεπει xαι τo μ6λλoν τoυ. H επoιxoδoμητιxη oυνιiπαqξη xαι oriξευξη τωγ δtio αυτιitγ πQαγματoλoγιxιbν 1ιbqων απαιτεi απ6 τoγ διδdoxoντα επιμoνη xαι €μφαοη oε εxε[γεζ τιζ γλωooιx€E δεξι6τητεE, oι oπoiεg αφoρoriν χotνωνιχofg q6λoυζ χαι
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επιχoινωγιαχ6E πεQιστd,σειE, στιζ oπoιεE αυτd τα παιδtα δεν 6xουγ εξoιχεtωθε(, στη χQηση τηE N.E.
Κατα xαν6γα τα παιδιd, γtα τα oπolα η N.E. συνιστα πqιbτη η δεriτεqη γλιbασα χotγωνιxoπolησηζ παQαχoλoυθoriγ παqdλληλα με τα μαθηματα εxμdθησηζ τηζ N.E. xαι μαθηματα εxμd,θηoηζ τηζ dλληg γλιilooαg. Σγετιxtg μελ6τεg
€xoυν xαταγqdψει τιζ oυ1νd,6ντoνε9 διαφo969 μεταξri των δtio αυτιbγ γλωooιxιilγ μαΘημdτων, ιδια[,τεQα στoν τoμ6α τηg παυδαγωγιxηg π9oo6γγισηζ χαι
διδαxτιxηg παgoυolαoηg τoυ σχετιxoti γλωooιxori υλιxorj. Eπειδη oυνηθωg
χαt τo iδιo τo διδαxτιx6 υλιx6 δεγ αγταπoxgiνεται otiτε οτιg γλωooιx6g
πρoUπoθ6αειg oιiτε χαt στιζ επtχoι,γωνιαx6g ανdγxεg αυτιbν των παιδιιbγ
δεν παραξενεriει 6τι η συντQιπτιxη πλειoΨηφ(,α παιδιιbγ αλλoδαπΦν εργαξoμ6νων ατιg 1ιbqεE τηE EυρωπαTxηg Eνωσηζ εγχαταλε(,πoυν τα θqανiα με την
oυμπληρωση τηE υπoχQεω

τ
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Δεν πq6πει επioηg να ληoμoνηooυμε xαι δlio βαoιxotig παqd,γoντεg, απ6
τoυζ oπoloυg εξαρτd'ται τo απoτ6λεoμα τηg 6πoια9 διαδιxαoi,αg μdθηoηg: τo
xiνητρo χαt η ατdoη (attitude). Η oημαoiα πoυ προoδiδει τ6oo o ατεν6g, 6oo
χαt o ευgriτεgog χoινωνιx6g πεq(,γυQoE ατη γλωooιxη παιδε(,α απoxτd xαΘoqιατιx6 q6λo στην ανd,πτυξη εxε[,γων των γλωoαιxιilν δεξιoτητωγ πoυ επtτq6πoυν τηγ επtτυ1η αντιμετιilπιoη xdθε επιχοtγωνιαxηg πεqioταoηζ. Σε
dλλo απoτ6λεoμα xαταληγεt η μαθηoιαxη διαδιxαoiα 6ταγ ενθαgqriνεταt η
εxμdθηαη τηg N.E. απ6 τo otχoγενειαx6 πεqιβαλλoν χαι oε d,λλo 6ταν o γoνι6g xαι o πεqi,γυρ65 τoυ εiναι επιφυλαxτιxol 't'1xαυ αρνητιxd, διαxεiμενoι.
Kατι ανdλoγo oυμβαiνεt χαι 6ταγ τo [διo τo παιδ[, διαβλ6πει 6τι η xoιγωγ(,α
παριixει δυνατ6τητε9 €νταξηζ χαι, ευημερ[αζ χαι 6τι αυτ6g oι δυνατ6τητε9 ε(,ναι αναJτ6oπαoτα oυνδεδεμθνεg με την γλωooιx't'1τoυ xατd,Qτιση. Toτε θα εiναι πq6θυμo να xαταβαλλει xαι τιs αJταtτotiμενεg πqooπαθειεg. Αν, 6μωζ,
αιοΘd,γεται 6τι εiγαι μd,ταιo να μdθει xaτυ παραπdνω, πQoE τι γα μoχθηαει;
Kαι αυτd τα ξητηματα oφεi,λει γα τα λdβει υπ6ψη τoυ o διδd,αxωγ χαι να παqεμβα(,νει ανdλoγα.
T6λoE, πρ6πει γα επισημανΘε(, 6τι oυ διδαox6μεγoι την N.E. ωg πριilτη η ωg
δεriτεqη γλιbοαα €ρ1oνται oε επαφη με αυτην τ6οo εντ6g 6oo xαι εxτ6g αιθor1αηg διδααιαλiαg. Η πoqεlα πQoζ την xατdxτηση τηg N.E. πεqιλαμβd,νει
6τoι αφ' εν69 τη συστηματιxη διδαoxαλ[,α xαι αφ' ετ69oυ τηγ πQ6oληψη
oτoι1εiων απ6 τιg γλωooιxtg ουνηθειεE τoυ περιβdλλoγτos. Αυτη η εξωα1oλιxη επαφη με την N.E. 61ει oαφιilg xαι 6ναγ ιiμμεoo διδαxτιx6 1αqαxτηQα,
xαΘιbg oι oμιλητ6g ιxανoπoιotiγ επιχoινωνιαx€g ανdγxεg xαι, αναλoγα με
την 6xβαση τωγ εxαατoτε επιλε1θ6ντων επι,χoιγωνιαxιbν στQατηγιxιilν, επιβεβαιιbνoυν η πqooαqμ6ξoυν τιg 6πoιε9 επιλoγ6E τoυs. Δεν πqεπει, 6μωg, να
ληoμoνηooυμε τα δfo βαoιxd χαQαχτηQιoτιxd τηζ μη xατευΘυγ6μενηg εxψαΘηoηζ γλιbooαg: δεγ αναπτlioσoγται 6λε9 oι γλωooιx6g δεξι6τητεg xαθιilg η
εξωo1oλιxη γλωαoιxη επαφη αφoρd xαθημεqιν6g μ6νoν επιχoιγωνιαx€g xαταατdοειE χαι δεν παqατηgε(,ται μiα oμαλη πoqεlα xατd,xτηοηg γλωαoιxιbγ
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ιχανoτητων χαθωζ αJτoυσιdξει o διδαxτιx6g oτ61oζ. Σε αυτd, τα στotχεiα θεωQoliμε 6τι βαoiξεται η oυ1νd παQατηQoriμενη διαφogoπoi,ηoη μεταξri των
γλωαoιxιbν ερεθιoματωγ πoυ πQοσλαμβdνει τo παιδi απ6 τoν πε9lγυ96 τoυ
xαι εxε[γωγ πoυ διδdοxεταt στo o1oλεio. B6βαια, χαt στην πεqiπτωαη τηζ
διδααxαλiαζ τηζ μητqιxηg γλcδooαg παQατηQεiται μια αντiατoιχη διαφoqoπo[ηoη, ιδιαLτεqα 6ταγ τα παιδιd πqo6qxoνται απ6 πεgιβαλλoντα 6πoυ oμιλεiται διd,λεxτog. Η γλωooιxη, 6μωE, αυτoπεπoiθηoη χαι η εμπιοτoαt}νη
στην γλωooιxη τoυζ επd,qπεια δεν υπooxdπτεται τ6oo εrixoλα 6πωE στην περ(,πτωoη των παιδιιbγ πoυ εδιb εξετdξoυμε.
Διαφα(,νεται, συνεπιilζ, 6τι oι διδααx6μεγoι την N.E. ωg πqιbτη η ωg δεriτεgη
γλιbooα χoινωνιχoπolηαηg αντιμετωπ[ξoυν αqxετα πρoβληματα xατd τηγ πoρεiα εxμαθηoηζ τηg γλιbοoαg αυτηg. Και αυτ6, αν χαι ηδη τo 1977 o J. Fishman
αναφ6qει δrio ειδιilν μoντ6λα για την ανdπτυξη tσoQQoπημdνηE λειτoυgγιxηg
διγλωoo[αg7: oτo 6να τo παιδi <βυθ(,ξεται>> στo γλωooιx6 χαι χoLνωνιx6 πεQtβαλλoν τηE αλλ6φωνηE πλειoιpηφLαg (τo μoντ6λo submersion), ενιil oτo dλλo
(τo μoντ6λo immersiοn) αxoλoυθε(,ται 6να <πg6γQαμμα εμβαπτιoμoli>> τoυ παιδιori oτο αλλ6φωνo γλωooιx6 χαι χoιγωνιx6 περιβdλλoν. To πqιilτo μovτ6λo
εφαqμ6ατηχε σε παιδιd, ΦινλαγδΦν μεταναoτιbγ ατη Σoυηδiα. Tα παιδιd αυτd
φoιτotiααν σε νηπιαγωγε[α xαι o1oλεLα, 6πoυ η πλειoιpηφια των μαθητιilν ηοαν
Σoυηδol χαι ωS γλιilooα μαθημd,τωγ αλλd χαt επtχoινων[,αg επιλ6xτηxε η σoυηδιxη, με παqdλληλα μαΘηματα εxμd,θησηE τηζ φινλανδιxηE. To πg6γqαμμα
αυτ6 εL1ε ωg απoτ6λεομα τα παιδιd αυτd γα εμφαγlooυγ 6ντoνε9 ελλε(,ψειg oτη
μητqιxη τoυζ γλιboοα xαι otjτε γα χαταφ6qoυν να μdθoυν επαqxιilg τη ooυηδιxη. To dλλo, 6μωζ, μoντθλo πoυ εφαgμ6oτηxε oτo St. Lambeπ τoυ Καναδd,
oδηγηοε αγγλ6φωνoυζ μαθητθg να xατ6xoυγ πoλti xαλd τη γαλλιxη γλιbooα xαι
ενιil αq1ιxd παqατηQηθηxε xd,πoια υατθgηoη στην αγγλιxη, oτo τ€λoE τoυ πQoγqdμματog δεν παQατηQηθηxαν διαφoqoπoηoειg απ6 την oμαδα-ελ€γ1oυ. Κεvτριx6g dξoναg αυτori τoυ πQoγρdμματog εiναι η oταδιαxη αt}ξηoη των ωριilν
μαθημdτωγ πoυ διδαoxoγται στη μια γλιilασαE με παραλληλη μεiωαη των
ωqιbν διδαoxαλlαζ μαΘημdτωγ πoυ διδdσχoγται στην dλλη γλιilooα.
Mε βdoη τα παQαπd,νω πρox^(sπτει 6τι η N.E. μπogεi xαι πq6πεt γα διδα1θεi
με τq6πo ιboτε τα παιδιd για τα oπoiα η N.E. oυγιoτα πQιbτη η δεt}τεgη γλιilααα
χoι,νωνυχoπσιησηE να αναJττriξoυν γλωooιx€ζ, επtχoιγωνιαx6g xαι xoινωνιx6g
δεξι6τητε9 τ6τoιεg, ιbστε να ανταJτoxqιθoriν οε xd,θε επtχoινωνιαxη χαt χoιγωνιxη περ[oταoη. Eνδειxτιxα αναφ6gω ogιoμ6νεg γλωααιx6g δεξι6τητε9 τιg
oπoiεg πq€πει να xατ61oυν παιδιd, τoυ Δημoτιxor}, Φoτε να συμμετdo1oυν επιτυ1ιilg στtζ επtχoιγωνtαχ6g πεqιoτdαειg στtg oπoi,εg εxτlθεγται8:
. σUββεTο1η oε oυξητηoειg διαφ6ρωγ επιπ6δων xαι θεματιxιbν,
. αναξητηση χαι παgo1η πληgoφoqιιilν,
7.
8.

Bλ. Fishmaπ t977:97 x. εξ.
Bλ. Batsalia-Κonti 1985: 45 x. εξ.
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χαι διxαιoλ6γηση επιθυμιιilν, συναισθημdτων, απ6ψεων η xαι oυ-

μεxριμ€νηζ συμπεqιφogdg,
παQoυolαoη, επεξηγηoη χαι ανdλυoη εν69 πQαγματιxoti, φαγταστιxoti η
υπoθετ ιxoιi oυμβdγτoζ,
σTQσTTI Υ L'{tζ γλωooιxηE υπεχφυγηg xαι παgdφqαoηg,
σΤQσTTlΥL'ltζ dqνηoηg xαυ απoxQoυσηE εJτtχειQημd,των,

σTQσTτlγιx€g μετdπειοηζ τoυ αxqoατη,
αγαγν(bQιση, αντιμετιilπLση xαι 1gηoη των επi μ6ρoυg γλωooιxιilν xωδlxων
πoυ ε[ναι oυγδεδεμθνoι με συγχεχριμ6νoυ9 χotγωγιχoιig ρ6λoυg (γoνι6ζ, δαοxαλog, φiλog).
O εxπαιδευτιx6g xαλε(,ται λoιπ6ν να δημιoυqγηαει μ6oα στην τdξη εxεlνεg

τιg αυνθηxεg, ιboτε oι μαΘητ69 να διδασχoγται τη χQηση τηg γλιilooαg μ6oα απ6
συγχεχQιμ6νεg $τtχoιγωνιαx6g πεqιoτdoειg. T,να ενδεδειγμ6νo απ6 μεθoδoλoγιχηζ xαι διδαxτιxηg dπoψηg εργαλεio ε[,γαι τo διδαxτιx6-παιδαγωγιx6 παιγνiδι.
Για γα xατoqΘιiloει, 6μω9, o εχπαιδευτιx6g να συνευoφ6qει στηγ ανdπτυξη
λειτoυqγιxηg διγλωoolαg χαι γα διαμoqφιbαει διπoλιτιομιxd, αxεπτ6μενoυE μαθητ69, πgθπει να €1ει την xατd,λληλη xατdqτιoηg. Σε αυτ6ν τoν oτ61o oυμβdλλει τα μθγιoτα τo Mεταπτυγιαxo Πq6γqαμμα Σπoυδιilν <Η διδαoxαλiα τηg
N.E. ωg ξ6γηs γλιboααgrr, ..Ψυχη>> τoυ oπoioυ ε[γαι o oημεqα τιμc(lμενog, o Αν.
KαΘηγητrtE x.Παναγιιilτηg Κoντ6ζ, o oπo[,og με την διogατιx6τητα πoυ τoγ
διαxρiνει oυν6λαβε τηγ oημαolα τηS εJτιστημoνιxηg xατd,qτιοηζ τωγ εxπαιδευτιxιilγ πoυ xαλoιiγται να διδdξoυν τηγ N.E. oε dτoμα, τα oπoiα δεν την oμιλοriν ωE μητQιxη τoυg. Tαυτ61qoγα, 6μωE, μ6oω τoυ μεταπτυχtαχor] αυτoti
πgoγqdμματoζ πqoωΘε(,ται συγεχιbg η επιστημoνιxη θqευνα χαι, παqdγεται πo-

λtiτιμη γνιiloη στoγ χωQo αυτ6.
ΑιoθdνΘτμα, συγεπιilg, μεγdλη τιμη, αλλd xαι τεgαατια ευθtjνη, 6ταν o x. Π.
Κoντ69 μoυ ειΙjτιoτεtiτφιε τη διδαorιαλ(,α δrio μαΘημdτων oτα πλαioια αυτoιi
τoυ μεταπτυ1ιαxoti πqoγgdμματoζ.
Για μθνα, 6μωs, η συμμετo1η μoυ oτo Πq6γQαμμα αυτ6, 61ει μια ξε1ωqιoτη
oημαo[,α, xαΘιbg η Θεματιxη τoυ αφoρα dμεoα 6να xαθoριατιx6 για τη ξωη μoυ
βi,ωμα: Γεννηθηxα στη Γεqμανi,α απ6 E,λληνα πατ6gα χαt Γερμαν(,δα μητ6ρα, oι
oπoloι γjα την μεταξri τoυζ επιχoινωνiα 1qηαιμoπoιoιiσαν τη γεQμανιχη.'oλog
o πεqiγυqog ηταν γεqμαν6φωγoζ, τo iδιo χαt τo o1oλε[o 6πoυ φoιτotioα. Διαxoπtg στην Eλλdδα πηγα 6να δυo xαλoxαiqια. Σε ηλι,xi,α 11 ετιilγ εγχατασταθηχαμε στηγ Eλλdδα, χωQιζ να μωqiξω 6oτω μια λ6ξη ελληνιxη. Eπgεπε, 6μωζ,
γα πd,ω xαι α1oλε[o. o διευθυντηg εν6E δημoo[,oυ o1oλεioυ στη γειτoνιd, με
εiδε, μου 6xανε xαπoιεg ερωτηoειζ, τιE oπoiεg 6μωζ δεγ απd,ντησα, xαθιilg δεν
9. Bλ. χαι τηγ πρ6ταοη για xαθι6ρωση μtαζ επιπρ6oθετηg xατεriθυνοηg oτα Παιδαγωγιxd Tμηματα με αντιxεlμεγo τη Διγλωooιx'i1xαι Διπoλιτιoψνxt1Βxπα[δευoη. Στo
Mπατoαλιd & Σελλd-Mαξη 2Φt:1Φ x. εξ.
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χαταλdβαινα τι 6λεγε. o dνθqωπoE, πQoφανωE επεtδη oxtφτηxε 6τι 6ται θα μdΘαινα την τ6τε dγνωoτη για μθνα ελληγιxη γλιilooα, με xατ6ταξε oτην πgιbτη
τdξη τoυ δημoτιxoti. Eυτυ1ιilg, βQ6θηxε 6να μιxq6 ιδιωτιx6 o1oλε(,o, με 6βαλαν
στηγ π6μπτη τdξη, xoγτd σε συγoμηλιxα με μιθνα παιδια χαι μtα υπoμoνετιxη
δααxdλα, 6ταν απαα1ολotioε τoυζ υπ6λoιπoυg μαθητ6ζ με dλλεg εqγαα[,εg, μoυ
'Hμoυν, λoιπ6ν, 6γα απ6 τα πqιbτα παιμdθαινε ..Miμη, Λ6λα, να 6να μηλo".
διd,, για τα οπoiα η N.E.δεγ oυγιατd ofτε μητgιxη, ofτε ξ6νη γλιbαoα, αλλd μια
γλιbαoα-εργαλε(,ο για την απαgαiτητη επαφη με dλλα dτoμα, μια γλιboσα-εQγαλε[o για τηγ αναγχα[α 6νταξη oε 6ναν γ6o xoινωνιx6 πεqiγυqo.
Eiναι, πιoτεtiω, πρoφαν69 6τι γoιcbΘω xαι ιδια[τεQη oυγxiνηoη, αλλd χαι ευγνωμooυνη πoυ η σημεQtνη εxδηλωση μoυ επιτg6πεt χαι να εxφqdαω δημ6oια
τα βαθriτεqα α(,τια, τα oπoiα με oδηγηααν στηγ εναo16ληση με ξητηματα πoυ
αφoqoriν την ανd,πτυξη διγλωoαιxηgxαι διπoλιτιoμtχηE ταυτ6τηταζ χαι ταυτ6χQoγα να ευχαQιατηoω απ6 xαρδιdg τoν χ. Παναγιιilτη Koντ6, πoυ με περι6βαλλε 6λα αυτd, τα xq6νια με την αγdπη χαι την εμπtστoσtiνη τoυ χαι μoυ 6δωσε τηγ δυνατ6τητα γα μεταφ6ρω oε ν6oυg ανΘqιilπoυζ, στoυζ μεταπτυχιαxotlg
φoιτητ6g αυτot} τoυ εμπγευoμ6νoυ μεταπτυχιαxoti πqoγρdμματoζ,61ι μ6νo τιg
6πoιε9 μoυ επtστημoνιxθg γνιiloειg, αλλd χαι πQoσωπιxd βιιilματα. Nα xαταδεiξω, 6τι μ6oω τoυ διδαxτιxoti τoυE 6qγoυ, xαι διαπλαθoυν τoυζ μαθητθg τoυE,
_ τo πλ6oγ σημαντιχ6 _ τoυg xdνoυν χoινωνot}g ατoν Θαυμαατ6 x6oμo
'lαL
αξιιilν πoυ εχφQd,ξoνται μ6oω τηζ N.E.
Aγαπητ6 x. Koγτ6, σαζ ευχαQιστιb oλ6ψυ1α.
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