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1. Οριοθέτηση  

Τυπολογία της ∆ιγλωσσίας (bilinguαlism) και  

∆ιπλή Ηµιγλωσσία (Semilinguαlismus) 

 

Με τον όρο διγλωσσία (αγγλ. «bilingualism», γερµ. «Zweisprachigkeit») 

εννοούµε εκείνη τη γλωσσική ικανότητα µέσω της οποίας το δίγλωσσο άτοµο 

µπορεί να εκφράζεται προφορικά ή και γραπτά, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες σε 

δύο γλωσσικά συστήµατα1. Το πολυσύνθετο φαινόµενο της διγλωσσίας 

παρουσιάζει ποικίλες διαστάσεις µε αποτέλεσµα να ενδιαφερθούν γι' αυτό 

διάφορες επιστήµες, όπως η Γλωσσολογία, η Ψυχολογία, η Κοινωνιολογία και 

Κοινωνιογλωσσολογία, η ∆ιδακτική και η Παιδαγωγική. Η πολυµορφία του 

φαινοµένου της διγλωσσίας οφείλεται στις ποικίλες δυνατότητες κατάκτησης ή 

εκµάθησης µιας δεύτερης γλώσσας. 

Η διγλωσσία ανάλογα µε τα κριτήρια µε τα οποία εξετάζεται διακρίνεται 

στις ακόλουθες µορφές: α) i) σε ταυτόχρονη και διαδοχική και σε πρώιµη και 

µεταγενέστερη µε βάση την ηλικία, και ii) σε φυσική και κατευθυνόµενη ή 

σχολική / τεχνητή µε βάση τον τρόπο εκµάθησης. Οι δύο παραπάνω 

διαφοροποιήσεις αναφέρονται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατακτήθηκε 

η δεύτερη γλώσσα. β) σε συντονισµένη, σε συνθετική και σε εξαρτηµένη 

σύµφωνα µε γλωσσολογικά κριτήρια και σε συνδυαστική ή συνθετική και 

συντονισµένη διγλωσσία, όταν οι µελετητές στηρίζονται στις θέσεις της 

ψυχολογίας της µάθησης. Ακόµη µπορούµε να µιλάµε για αµφίδροµη και 

ισορροπηµένη διγλωσσία όταν αναφερόµαστε στο βαθµό κατοχής της κάθε 

γλώσσας. γ) Τέλος, µε βάση ψυχο-κοινωνικο-γλωσσικά κριτήρια η διγλωσσία 

διαφοροποιείται σε προσθετική και αφαιρετική. Η προσθετική επιτυγχάνεται 

όταν το ίδιο το άτοµο ή το περιβάλλον του έχει θετική στάση απέναντι στην 

κατάκτηση και των δύο γλωσσών. Η αφαιρετική συναντάται σε εκείνα τα άτοµα 

στα οποία επιβάλλεται, σχεδόν από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, η συνεχής 

χρήση µόνο της δεύτερης γλώσσας. Η µορφή αυτή παρουσιάζεται συνήθως σε 

παιδιά µειονοτήτων, των οποίων τόσο η γλώσσα όσο και ο πολιτισµός δεν 

αξιολογούνται θετικά από την πλειοψηφία του περιβάλλοντος2. 

                                                           

1 Για το θέµα της οριοθέτησης της διγλωσσίας βλέπε Β. Τριάρχη-Ηerrmann, Η 

διγλωσσία στην παιδική ηλικία· µία ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση, έκδ. Gutenberg, 

Αθήνα 2000, σσ. 41-45. 
2 Βλ. Β. Τριάρχη-Ηerrmann, ό. π., σσ. 57-67. 
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Στη σύγχρονη εποχή πολλοί άνθρωποι βιώνουν καθηµερινά το φαινόµενο 

της διγλωσσίας και πολλά κράτη οφείλουν να αντιµετωπίσουν προβλήµατα 

διγλωσσίας, όπως και προβλήµατα ένταξης πολυάριθµων αλλοδαπών πολιτών. 

Στον ελλαδικό χώρο η έρευνα της διγλωσσίας βρίσκεται ακόµη σε ένα πρώτο 

στάδιο3. Οι Λ. Αθανασίου και Αθ. Γκότοβος παρατηρούν ότι «το πρόβληµα της 

διγλωσσίας και της δίγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, είναι σχετικά νέο. 

Αρχίζει να απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και άλλους φορείς της 

εκπαιδευτικής πολιτικής την τελευταία δεκαετία. Μία από τις βασικές αιτίες για 

την ανάδυση του προβληµατισµού αυτού είναι η αθρόα προσέλευση αλλοδαπών 

και παλιννοστούντων µεταναστών στη χώρα»4. 

Μια ακραία µορφή της λεγοµένης αφαιρετικής διγλωσσίας είναι το 

φαινόµενο της διπλής ηµιγλωσσίας (αγγλ. «Semilingualism», γερµ. «doppelte 

Zweisprachigkeit»), που µπορεί να χαρακτηριστεί ως µια αποτυχηµένη µορφή 

διγλωσσίας. Τα άτοµα στην περίπτωση αυτή δεν γνωρίζουν καλά ούτε τη 

µητρική τους γλώσσα (L1), ούτε τη δεύτερη γλώσσα (L2)5. Ο τύπος αυτός 

διγλωσσίας αναφέρεται συχνά όταν περιγράφεται η γλωσσική κατάσταση 

περιθωριακών µεταναστευτικών πληθυσµών6. 

 

                                                           

3 Αξιόλογη είναι η µελέτη της Β. Τριάρχη - Herrmann, Η διγλωσσία στην παιδική 

ηλικία, αν. έργο, συνεργάτιδος του Πανεπιστηµίου του Μονάχου στην Έδρα της 

Ειδικής Αγωγής Λόγου και καθηγήτριας της Ακαδηµίας Dillingen στο τµήµα 

Μετεκπαίδευσης Ελλήνων Εκπαιδευτικών. Από την ξενόγλωσση βιβλιογραφία 

µεταφρασµένο στην ελληνική γλώσσα σπουδαίο βοήθηµα είναι το έργο του C. Baker, 

Foundations οf bilingual education and bilingualism, Multilingual Matters Ltd, 

CΙevedon-Philadelphia-Adelaide 1993, ελλ. µετάφρ. Α. Αλεξανδροπούλου µε τίτλο 

Εισαγωγή στη ∆ιγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση, έκδ. Gutenberg, Αθήνα 2001. 
4 Λ. Αθανασίου, Αθ. Γκότοβου, Η διγλωσσία των διαφορετικών. Αντιλήψεις και 

στάσεις των εκπαιδευτικών της προσχολικής αγωγής απέναντι στη διγλωσσία των 

µεταναστών και παλιννοστούντων µαθητών, Παιδαγωγικός Τοµέας Πανεπιστηµίου 

Ιωαννίνων. 
5 Ο όρος «µητρική γλώσσα» (Muttersprache, mothertongue), έχει αντικατασταθεί 

από τον όρο π ρ ώ τ η  γ λ ώ σ σ α, συντοµογραφικά L1, ωστόσο όµως σε πολλές µελέτες 

οι δύο όροι χρησιµοποιούνται ως συνώνυµοι. Η αντικατάσταση αυτή θεωρήθηκε 

απαραίτητη διότι υπάρχουν περιπτώσεις που η γλώσσα, την οποία µιλάει το παιδί, 

είναι διαφορετική από τη γλώσσα που µιλάει η µητέρα. Ο όρος δ ε ύ τ ε ρ η  γ λ ώ σ σ α 

(L2) δηλώνει τη γλώσσα που κατακτά ο άνθρωπος, αφού έχει ήδη αρχίσει να 

αναπτύσσει ή έχει ολοκληρώσει την εκµάθηση της πρώτης γλώσσας. Περισσότερα 

σχετικά µ' αυτούς τους όρους βλ. Φρ. Μπατσαλιά, 1993, Ε. Σκούρτου 1999. 
6 Λ. Αθανασίου, Αθ. Γκότοβου, ό. π., σ. 5  
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Στην εργασία αυτή επιχειρούµε να αναδείξουµε µερικά, τα σηµαντικότερα, 

αίτια και προβλήµατα που συνδέονται µε το φαινόµενο της διπλής ηµιγλωσσίας 

στο σχολείο. Συγκεκριµένα θα παρουσιάσουµε τα ακόλουθα θέµατα: 

1. το µοντέλο διάκρισης της γλωσσικής ικανότητας και την αιτιολόγηση της 

εµφάνισης της διπλής ηµιγλωσσίας σε παιδιά µειονοτήτων που ανέπτυξε ο J. 

Cummins.  

2. τους παράγοντες που επιδρούν στην εµφάνιση των συµπτωµάτων της 

διπλής ηµιγλωσσίας και τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει η εµφάνιση της 

διπλής ηµιγλωσσίας στη σχολική φοίτηση του µαθητή. 

3. τα προβλήµατα του δίγλωσσου παιδιού που παρουσιάζει διπλή 

ηµιγλωσσία και κάποιες, ενδεικτικές, προσωπικές εκτιµήσεις από την εµπειρία 

µας στη Γερµανία. 

Πριν προχωρήσουµε στην εξέταση των τριών αυτών ενοτήτων ας έχουµε 

υπόψη ότι ασκήθηκε έντονη κριτική στην έννοια της ηµιγλωσσίας διότι 

υπάρχουν τα εξής βασικά προβλήµατα: 

α) Ο όρος ηµιγλωσσία έχει αποκτήσει υποτιµητική και µειωτική σηµασία, 

ιδιαίτερα στην Σκανδιναβία. Η ηµιγλωσσία µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 

αρνητικός χαρακτηρισµός που επικαλείται προσδοκίες για αποτυχία. 

β) Η αιτία της ελλιπούς ανάπτυξης των γλωσσών ίσως δεν είναι η διγλωσσία 

καθεαυτή αλλά οι οικονοµικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που 

προκαλούν την ανεπαρκή ανάπτυξη. Αυτό σηµαίνει ότι ο όρος έχει µάλλον 

πολιτικό παρά γλωσσικό νόηµα. 

γ) Ο δίγλωσσος µπορεί να είναι επαρκής οµιλητής ή ανεπαρκής ανάλογα µε 

τις περιστάσεις, διότι χρησιµοποιεί τις δύο γλώσσες για διαφορετικούς σκοπούς 

και γεγονότα. 

δ) Τα γλωσσικά τεστ που χρησιµοποιούνται για να µετρήσουν τη γλωσσική 

επάρκεια µετρούν ένα µικρό και καθόλου αντιπροσωπευτικό δείγµα της 

συνολικής γλωσσικής συµπεριφοράς του ατόµου. 

ε) Το πόσο µικρός ή µεγάλος είναι ο αριθµός εκείνων που είναι πράγµατι 

ηµίγλωσσοι αποτελεί ακόµη αντικείµενο συζήτησης. 

στ) Η φαινοµενική έλλειψη στη χρήση των δύο γλωσσών είναι πιθανόν να 

οφείλεται στην άδικη σύγκριση µε τους µονόγλωσσους οµιλητές. 

Τα παραπάνω προβλήµατα γεννούν σοβαρές αµφιβολίες σχετικά µε την 

αξία του όρου «ηµιγλωσσία». Γι' αυτό αντί να τονίζει κανείς τη γλωσσική 

«έλλειψη» στη γλωσσική ανάπτυξη είναι προτιµότερο να επισηµαίνει ότι οι 
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γλώσσες µπορούν εύκολα να εξελιχθούν πέρα από µια «µέση» κατάσταση, όταν 

παρέχονται οι κατάλληλες συνθήκες7. 

 

2. Το φαινόµενο της διπλής ηµιγλωσσίας (Semilingualismus) 
 

2. 1. Το µοντέλο του J. Cummins8 
 

Ο J. Cummins στην προσπάθειά του να εξηγήσει θεωρητικά τις αντιφατικές 

εµπειρίες9 των διαφόρων µελετητών σχετικά µε το φαινόµενο της 

διπλήςηµιγλωσσίας (Semilingualismus), διέκρινε τη γλωσσική ικανότητα σε δύο 

διαστάσεις, α) στη γλωσσολογική (linguistische) και β) στη γνωστική 

(kognitiνe) διάσταση. Η γλωσσολογική διάσταση σχετίζεται µε την επιφανειακή 

δοµή της γλώσσας, ενώ η γνωστική µε τη βαθιά δοµή της γλώσσας, δηλαδή µε 

την αφαιρετική ικανότητα και τη συνδυαστική σκέψη. Γι' αυτές τις δύο έννοιες 

χρησιµοποίησε δύο νέους όρους: α) τις βασικές διαπροσωπικές επικοινωνιακές 

δεξιότητες ("basic interpersonal communicatiνe skills") και β) τη γνωστική 

ακαδηµαϊκή γλωσσική ικανότητα ("cognitiνe academic language proficiency"). 

Τις πρώτες αποκτά κάθε παιδί, το οποίο φυσικά δεν παρουσιάζει κάποιο 

σοβαρό πρόβληµα. Η δεύτερη γλωσσική ικανότητα, επειδή έχει σχέση µε τις 

γνωστικές ικανότητες αποκτάται µέσω του σχολείου. Αυτές είναι η 

ορθογραφική ικανότητα, η ικανότητα κατανόησης κειµένου, οι γραµµατικές 

γνώσεις, το λεξιλόγιο µε αφηρηµένες έννοιες κ.ά10. 

Σύµφωνα µε τον Cummins τα προβλήµατα της διπλής ηµιγλωσσίας 

παρουσιάζονται κυρίως όταν δεν αναπτύσσεται η ονοµαζόµενη γνωστική 

ακαδηµαϊκή γλωσσική ικανότητα. Με την διάκριση της γλωσσικής ικανότητας 

του J. Cummίns εξηγείται και η αντίφαση των ερευνών σχετικά µε την ύπαρξη ή 
                                                           

7 Βλ. C. Baker, Foundations of Bilingualism and Bilingual Education, Multilingual 

Matters Ltd, Cleνedon 1996, ελλ. µτφρ. Εισαγωγή στη ∆ιγλωσσία και τη δίγλωσση 

εκπαίδευση, µετάφρ. Α. Αλεξανδροπούλου, έκδ. Gutenberg, Αθήνα 2001, σ. 53ε. 
8 Για το θέµα της διπλής ηµιγλωσσίας βλ. αναλυτικά Β. Τριάρχη - Herrmann, ό. π., 

σσ. 77-84. 
9 Η αντιφατικότητα οφείλεται στο ότι άλλοι µελετητές επιβεβαιώνουν την ύπαρξη 

της διπλής ηµιγλωσσίας, ενώ άλλοι την απορρίπτουν. Λεπτοµέρειες βλ. Ρ. Toukomaa & 

Τ. Skoutnabb-Kangas, The Intensive Teaching of the Mother Tongue to Migrant 

Children at Preschool Age, Tutkimuskia Research Report Νο 26, Tampere 1977· J. 

Cummins 1979· W. Wendtlandt, "Grundkenntnisse und Handlunghilfen für den 

Umgang mit zweisprachig aufwachsenden Kindern ίn der sprachthepeutischen Praxis", 

ίn Sprache-Stimme-Gehör 16, σσ. 43-47, 1992· Α. Kracht Α. Weling 1995. 
10 Βλ. J. Cummins, Congnitive-academic language proficiency, Linguistic 

Interdependence, the optimal age question and some other matters, ίn Working papers 

on Bilingualism 19, 1979b, σσ. 197-205. 
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την απόρριψη της διπλής ηµιγλωσσίας. Έτσι δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη διπλής 

ηµιγλωσσίας σε παιδιά που εξετάστηκαν µόνο µε παραµέτρους της γλωσσικής 

ικανότητας διαπροσωπικής επικοινωνίας, ενώ αντίθετα διαπιστώθηκε η ύπαρξη 

του φαινοµένου σε παιδιά µειονοτήτων που εξετάστηκαν µε παραµέτρους της 

γνωστικής ακαδηµαϊκής γλωσσικής ικανότητας. 

Ο J. Cummins παρουσίασε τη διάκριση της γλωσσικής ικανότητας µε το 

σχήµα ενός παγόβουνου, του οποίου η κορυφή αποτελείται από τις 

διαπροσωπικές επικοινωνιακές δεξιότητες, ενώ η γνωστική γλωσσική ικανότητα 

βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια. Ο µαθητής, που φοιτά σ' ένα σχολείο στο 

οποίο χρησιµοποιείται η γλώσσα της χώρας υποδοχής, αποκτάει σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα πολλά στοιχεία από την επιφανειακή δοµή αυτής της 

γλώσσας, αλλά θα χρειαστεί αρκετό χρόνο για να αναπτύξει τη γνωστική 

ακαδηµαϊκή γλωσσική ικανότητα, την οποία όµως υπάρχει το ενδεχόµενο και 

να µην αναπτύξει. Ο Cummins µε το σχήµα ενός διπλού παγόβουνου 

παρουσιάζει την «κοινή βαθύτερη γλωσσική ανάπτυξη». Σ' αυτό, εκτός από τις 

δύο κορυφές που βρίσκονται οι διαπροσωπικές επικοινωνιακές δεξιότητες της 

L1 και L2 αντίστοιχα, παρουσιάζονται και οι σχέσεις µεταξύ των επιφανειακών 

δοµών της γλώσσας και των βαθύτερων γνωστικών δοµών που θα πρέπει να 

κινούνται από ένα κοινό λειτουργικό σύστηµα. 

Σύµφωνα µε τον Cummins η εµφάνιση της διπλής ηµιγλωσσίας σε παιδιά 

µειονοτήτων αιτιολογείται µε την υπόθεση11 ότι το γλωσσικό επίπεδο που 

κατακτά το άτοµο στη δεύτερη γλώσσα (L2), θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι 

εν µέρει αποτέλεσµα του επιπέδου κατοχής και λειτουργίας που είχε η πρώτη 

γλώσσα (L1) την περίοδο που άρχισε η εντατική και συνεχής επαφή µε την L2. 

Με άλλα λόγια οι γλωσσικές δοµές που έχουν αναπτυχθεί στην L1 µεταφέρονται 

άµεσα και έµµεσα στην L2. Όταν η L1 δεν έχει αναπτυχθεί αρκετά και αρχίσει η 

εντατική επαφή µε την L2, διακόπτεται ή επιβραδύνεται η ανάπτυξη της 

µητρικής γλώσσας µε συνέπεια η κατάκτηση της L2 να παρουσιάζει 

προβλήµατα, αποκλίσεις και διαταραχές. Στην περίπτωση αυτή το παιδί δεν 

έχει αναπτύξει τη γνωστική ακαδηµαϊκή γλωσσική ικανότητα στη µητρική του 

γλώσσα και κατά συνέπεια δεν µπορεί να αναπτύξει την αντίστοιχη ακαδηµαϊκή 

γλωσσική ικανότητα στη δεύτερη γλώσσα. Σε νεότερες δηµοσιεύσεις του ο J. 

Cummins διευρύνει το πλαίσιο παραγόντων και τονίζει τη σηµασία των 

ατοµικών παραγόντων και την ποσοτική και ποιοτική διάσταση των γλωσσικών 

ερεθισµάτων (input) που δέχεται το άτοµο στη δεύτερη γλώσσα. 
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2.2. Αιτιολόγηση του φαινοµένου της διπλής ηµιγλωσσίας & οι 

επιπτώσεις στη σχολική φοίτηση  

 

Έχει διαπιστωθεί ότι στην περίπτωση της διπλής ηµιγλωσσίας η 

επιβράδυνση στην ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας του παιδιού δεν 

οφείλεται συνήθως σε οργανικά αίτια, αλλά κυρίως σε περιβαλλοντικά. Σε ένα 

µεγάλο ποσοστό οφείλεται στην επιβολή της γλώσσας του περιβάλλοντος µε 

αποτέλεσµα να σταµατήσει απότοµα η κανονική γλωσσική ανάπτυξη της 

µητρικής γλώσσας, επειδή δεν δίνεται καµιά δυνατότητα ανάπτυξής της από το 

περιβάλλον. Η δεύτερη γλώσσα αντικαθιστά ολοκληρωτικά την µητρική. 

Εκτός όµως από την παραπάνω µονοδιάστατη αιτιολόγηση του φαινοµένου 

της διπλής ηµιγλωσσίας θα πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι µια σειρά 

παραγόντων επιδρούν στο παιδί για να εµφανιστούν τα συµπτώµατα της διπλής 

ηµιγλωσσίας. Σύµφωνα µε τις µελέτες και τις προσωπικές εµπειρίες των ειδικών 

σ' αυτό το θέµα, οι παράγοντες αυτοί διακρίνονται σε περιβαλλοντικούς και 

ατοµικούς. Στους περιβαλλοντικούς συγκαταλέγονται: α) οι πολιτισµικοί, όπως 

π.χ, ο πολιτισµός στον οποίο ανήκει το άτοµο και η υφιστάµενη σχέση µεταξύ 

του πολιτισµού αυτού και του πολιτισµού της πλειονότητας ή ακόµη η αποδοχή 

ή µη αποδοχή του πολιτισµού του και β) οι κοινωνικοοικονοµικοί παράγοντες, 

όπως π.χ, η κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει. Στους ατοµικούς παράγοντες 

συγκαταλέγονται οι έµφυτες γνωστικές ικανότητες του παιδιού, οι βιολογικές 

ικανότητες και η συναισθηµατική του ανάπτυξη.  

Σχετικά µε τις επιπτώσεις στη σχολική φοίτηση του µαθητή που 

παρουσιάζει διπλή ηµιγλωσσία παρατηρείται µια επιβράδυνση στις γλωσσικές 

αναπτυξιακές διαδικασίες και κάποιες φορές αδυναµία ολοκλήρωσης της 

γλωσσικής ανάπτυξης. Ο Ν. Ε. Hansegård περιέγραψε την ηµιγλωσσία 

κάνοντας λόγο για ελλείψεις σε έξι γλωσσικές ικανότητες: 

- στο εύρος του λεξιλογίου 

- στην ορθότητα της γλώσσας 

- στην ασυνείδητη επεξεργασία της γλώσσας (αυτοµατισµός) 

- στην γλωσσική δηµιουργία (χρήση νεολογισµών) 

- στον απόλυτο έλεγχο των λειτουργιών της γλώσσας (π.χ. συγκινησιακών, 

γνωστικών) 

- στις σηµασίες και στα σχήµατα λόγου. 

Έτσι ηµίγλωσσος είναι κάποιος µε ποσοτικές και ποιοτικές ελλείψεις και 

στις δύο γλώσσες συγκριτικά µε τους µονόγλωσσους. Έχει περιορισµένο 

λεξιλόγιο και χρησιµοποιεί λανθασµένη γραµµατική, σκέφτεται συνειδητά κατά 
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τη γλωσσική παραγωγή, είναι δύσκαµπτος και καθόλου δηµιουργικός και 

δυσκολεύεται να σκεφτεί και να εκφράσει τα συναισθήµατά του και στις δύο 

γλώσσες12. 

Εποµένως το παιδί, στο οποίο δεν αναπτύσσεται η γλωσσική του ικανότητα 

σύµφωνα µε την ηλικία του, παρουσιάζει όπως είναι επόµενο και δυσκολίες 

κατά τη συµµετοχή του στην καθηµερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Οι 

δυσκολίες αυτές είναι εµφανείς όταν το παιδί προσπαθεί να κατανοήσει ή να 

χρησιµοποιήσει αφηρηµένες έννοιες. Ο µαθητής λοιπόν δεν είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σχολικής πράξης, αφού δεν µπορεί να 

επεξεργαστεί τα ερεθίσµατα του σχολείου και εποµένως να αναπτύξει και να 

ολοκληρώσει τις γλωσσικές του ικανότητες. 

Οι σχολικές δυσκολίες των παιδιών αυτών παρουσιάζονται κυρίως στην 

κατανόηση και απόδοση του νοήµατος γραπτών κειµένων των γλωσσικών 

γνωστικών αντικειµένων, στην έκφραση γραπτών πολυσύνθετων νοηµάτων και 

στην παραστατική περιγραφή διαφόρων γεγονότων και καταστάσεων. 

∆ιαπιστώνονται όµως και περιπτώσεις παιδιών που αδυνατούν να εκφράσουν 

ακόµη και τις απλές σκέψεις τους τόσο στη µητρική τους γλώσσα όσο και στη 

γλώσσα του περιβάλλοντος. Τα παιδιά αυτά σχηµατίζουν σύντοµες προτάσεις, 

των οποίων η γραµµατική και µορφολογική δοµή δεν είναι σωστή και δεν 

αντιστοιχεί στο επίπεδο ανάπτυξης που θα όφειλε σύµφωνα µε την ηλικία των 

παιδιών. 

 

2. 3. Προβλήµατα του παιδιού µε διπλή ηµιγλωσσία  

Εµπειρικά δεδοµένα 

 

Το δίγλωσσο παιδί που παρουσιάζει «διπλή ηµιγλωσσία» («doppelte 

Zweisprachigkeit») δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στην 

ανάγκη επικοινωνίας µε τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του. Αυτό 

συµβαίνει διότι δεν έχει αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθµό τη γλωσσική του 

ικανότητα ούτε στη µητρική του γλώσσα (L1) ούτε στη δεύτερη γλώσσα (L2). Η 

έντονη βραδύτητα στο ρυθµό που πραγµατοποιείται η γλωσσική ανάπτυξη 

δυσκολεύει τη σχολική φοίτηση και πρόοδο των παιδιών αυτών. Εκτός όµως 

των γλωσσικών δυσκολιών η ελλιπής γλωσσική ικανότητα έχει ως συνέπεια και 

την εµφάνιση γνωστικών, συναισθηµατικών, σχολικών προβληµάτων και 

διαταραχών. Γενικά το δίγλωσσο παιδί που παρουσιάζει διπλή ηµιγλωσσία 

                                                           

12
 Βλ. C. Baker, ό. π., σ. 52ε. 
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αντιµετωπίζει δυσκολίες στη σχολική επίδοση, στην ανάπτυξη της όλης του 

προσωπικότητας και αργότερα στην επαγγελµατική του αποκατάσταση. 

Στην καθηµερινή εκπαιδευτική διαδικασία ο εκπαιδευτικός έρχεται 

αντιµέτωπος µε τα προβλήµατα που παρουσιάζει η διπλή ηµιγλωσσία στους 

µαθητές των ελληνικών σχολείων της Γερµανίας. Είναι σαφές ότι πρέπει να 

διεξαχθεί ειδική έρευνα προκειµένου να έχουµε ασφαλή αποτελέσµατα στο 

θέµα της διπλής ηµιγλωσσίας των δίγλωσσων µαθητών µας. Ωστόσο κάποιες 

περιπτώσεις µαθητών είναι ανιχνεύσιµες και µπορεί να αναφερθεί κανείς σ’ 

αυτές µε σχετική ασφάλεια. Οι περιπτώσεις των µαθητών αυτών συζητήθηκαν 

αναλυτικά µε τους καθηγητές που διδάσκουν τη γερµανική γλώσσα στα ίδια 

παιδιά. 

Με βάση τη διάκριση της γλωσσικής ικανότητας του Cummins, 

διαπιστώνεται ότι  το ποσοστό των µαθητών των οποίων οι γλωσσικές 

ικανότητες δεν είναι ικανοποιητικά αναπτυγµένες και στα δύο γλωσσικά 

συστήµατα και ίσως σε τρία συστήµατα δεν ξεπερνά σε καµιά περίπτωση το 

1,8% στην κάθε τάξη του Γυµνασίου. Πρόκειται αποκλειστικά για παιδιά της 

µουσουλµανικής µειονότητας που γεννήθηκαν στη Γερµανία ή στην Ελλάδα, όχι 

όµως αποκλειστικά στη δυτική Θράκη, και διαµένουν, τα παιδιά της δεύτερης 

οµάδας, στην Γερµανία ήδη από την προσχολική τους ηλικία13. Οι µαθητές 

αυτοί είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθούν στις γνωστικές απαιτήσεις του 

σχολείου.  

Όσο αφορά στις περιπτώσεις µαθητών που η διπλή ηµιγλωσσία έχει σχέση 

µε τη γνωστική γλωσσική ικανότητα πρέπει να τονισθεί ότι αυτές είναι αρκετές 

και παρουσιάζουν ποικίλες διαστάσεις ως προς το επίπεδο που εµφανίζεται η 

γνωστική γλωσσική ικανότητα στο κάθε παιδί, ως προς την ανάπτυξη και 

κατάκτηση των δύο γλωσσικών συστηµάτων, ως προς τα αίτια που δηµιούργη-

σαν τις γνωστικές δυσκολίες και τέλος ως προς τις προσπάθειες επίλυσης του 

προβλήµατος. Αντιλαµβάνεται λοιπόν κανείς ότι είναι αδύνατον στην εργασία 

αυτή να αναφερθούν και να κατηγοριοποιηθούν συνολικά οι περιπτώσεις αυτές. 

Εδώ ενδεικτικά και σίγουρα επιφανειακά θα αναφερθούν κάποιες σκέψεις 

σχετικά µε αυτά τα παιδιά. Οι µαθητές αυτοί παρουσιάζουν και στα δύο 

γλωσσικά συστήµατα αδυναµία να ανταποκριθούν στις ικανότητες της βαθιάς 

γλωσσικής δοµής, όπως αυτές αναφέρονται από τον Cummins, δηλαδή της 

ορθογραφικής, της γραµµατικής, του λεξιλογίου µε αφηρηµένες έννοιες, της 

                                                           

13. Για τα παιδιά που προέρχονται από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης δεν είναι 
δυνατόν να διαπιστωθεί η πιθανή διπλή ή τριπλή ηµιγλωσσία τους, εάν δεν τα εξετάσει κανείς 
στη γλώσσα του περιβάλλοντος στο οποίο µεγάλωσαν.  
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κατανόησης του γραπτού λόγου κ.ά. Κάποια από αυτά τα παιδιά προέρχονται 

από µικτούς γάµους, συνήθως ο πατέρας είναι Έλληνας και η µητέρα άλλης 

εθνότητας, και συνήθως οι γονείς είναι χωρισµένοι. Τα παιδιά διαµένουν τις 

περισσότερες φορές µε τη µητέρα. Είναι ευνόητο ότι οι µαθητές αυτοί δεν έχουν 

γλωσσικά ερεθίσµατα από το άµεσο και έµµεσο περιβάλλον. Γλωσσικά 

ερεθίσµατα δεν έχουν επίσης και εκείνοι οι µαθητές των οποίων οι γονείς δεν 

µιλάνε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο την ελληνική γλώσσα ή ακόµη και µια 

ικανοποιητική µορφή ελληνικής γλώσσας. Πολλοί µαθητές έχουν να 

αντιµετωπίσουν και οικογενειακά προβλήµατα, που µπορεί να είναι αδιαφορία 

των γονέων απέναντι στα παιδιά τους, ανάθεση ρόλων των γονέων στα παιδιά 

τους, όπως φροντίδα του σπιτιού και των µικρότερων αδελφών. Μια τελευταία 

διαπίστωση είναι ότι µαθητές που κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου κατάφεραν να αναπτύξουν 

κάποιες γλωσσικές ικανότητες στην ελληνική γλώσσα αλλά έµειναν στάσιµες οι 

γλωσσικές τους ικανότητες στη γερµανική. 
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