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Abstract 
 

Our study aims at presenting and explaining some of the most frequent errors that 
expatriot and foreign students make in Greek as a second language. The research was 
based on written data from students who participated in language courses in the 
frame of the project ‘Inclusion of expatriot and foreign students in Greek Secondary 
School’. In these courses language was taught in an intercultural context, since recent 
research has shown that bringing the student in touch with the cultural information 
the language bears results in increasing his/her motivation to learn the language and 
get acquainted with the civilization it expresses. We have examined written language 
tokens from 77 students who differ in their L1, the level of acquisition of Greek 
language and the period of their stay in Greece. The methodology we followed is 
based on the theory of learner corpus-based error analysis. Errors have been 
detected and registered in terms of linguistic categorization. We have tested their 
frequency by means of quantitative analysis. In order to offer reliable explanations on 
the occurrence of these errors, we have adopted the contrastive analysis principles as 
well as theories that have arisen under the influence of interlanguage. 
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1. Εισαγωγή  
Σχεδόν στο σύνολό τους οι γυμνασιακές τάξεις ανά την Ελλάδα εμφανίζουν 
πολυπολιτισμική σύνθεση, εφόσον την τελευταία εικοσαετία η Ελλάδα αποτελεί 
χώρα υποδοχής μεταναστών από τις βαλκανικές, αφρικανικές και ασιατικές χώρες, 
καθώς και από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Για το λόγο αυτό, η 
διαχείριση της γλωσσικής ετερότητας είναι μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις 
στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί το ελληνικό πολυπολιτισμικό Γυμνάσιο. Οι 
αλλοδαποί μαθητές που συνθέτουν τις μικτές γυμνασιακές τάξεις καλούνται να 
συμμετάσχουν στη μαθησιακή διαδικασία από κοινού με τους έλληνες μαθητές και 
με τον τρόπο αυτό μεταφέρουν στη νέα σχολική πραγματικότητα το πολιτισμικό 
φορτίο και τις γλωσσικές συνήθειες της χώρας προέλευσής τους. Στο πλαίσιο αυτό 
θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος των διδασκόντων γλώσσα στο σχολικό 
περιβάλλον και να ληφθούν υπόψη οι αρχές και οι πρακτικές τόσο της 
διαπολιτισμικότητας όσο και της εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.  

Η παρούσα μελέτη προτείνει την αξιοποίηση του γλωσσικού φορτίου των 
παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται στα λάθη 
τους, προκειμένου η γλωσσική διδασκαλία να αποκτήσει διαπολιτισμική διάσταση. 
Η ανάλυση λαθών των μαθητών που εμφανίζονται στο γραπτό λόγο μπορεί να 
συμβάλει δραστικά αφενός στην κατανόηση από την πλευρά των διδασκόντων των 
δυσκολιών που έχουν οι μαθητές κατά την κατάκτηση της ελληνικής ως δεύτερης 
γλώσσας λόγω παρεμβολών από τη μητρική τους γλώσσα (Γ1) και αφετέρου στην 
επιτυχέστερη χρήση στρατηγικών εκ μέρους των μαθητών, προκειμένου να 
ξεπεραστούν οι δυσκολίες αυτές. Επιπλέον, η ίδια η ανάλυση λαθών εντός τάξης 
μπορεί να αποτελέσει μία χρήσιμη και ενδιαφέρουσα γνωσιακή/μεταγνωσιακή 
στρατηγική διδασκαλίας, καθώς δίνει έμφαση, εμπειρικά και βιωματικά, στη 
διαφορετικότητα του «άλλου» ως προς τη γλώσσα.  

Με κύριο στόχο την ανάδειξη της γλωσσικής ετερότητας υπό το πρίσμα της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καταγράψαμε και αναλύσαμε ορισμένα από τα 
γλωσσικά λάθη που εμφανίζονται στο γραπτό λόγο των παλιννοστούντων και 
αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε ελληνικά γυμνάσια. Προκειμένου να έχουμε 
έγκυρα και αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συγκέντρωση των 
γλωσσικών λαθών στη γραπτή παραγωγή των μαθητών, στηριχτήκαμε σε ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγμα 77 περιπτώσεων. Το δείγμα αυτό το αντλήσαμε από το 
σώμα κειμένων γραπτών αλλόγλωσσων μαθητών που ξεκίνησε να υλοποιείται στο 
πλαίσιο του έργου «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο – 
για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 1.1.1.Α).1 Τα γραπτά 
που αναλύθηκαν έχουν παραχθεί από μαθητές όλων των επιπέδων (αρχάριους, 
μέσους, προχωρημένους). Έχουν ληφθεί υπόψη μόνο τα συστηματικά λάθη2

                                                 
1 Έχουν συλλεγεί 3.372 γραπτά μαθητών από Γυμνάσια όλης της Ελλάδας κατά τα σχολικά 
έτη 2006-2007 και 2007-2008, δεν έχουν όμως περαστεί σε ηλεκτρονική μορφή στο σύνολό 
τους, καθώς πρόκειται για μία εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία χωρίς ξεχωριστή 
χρηματοδότηση. Επιπλέον, παρόλο που έχει πραγματοποιηθεί εξαντλητική επισήμανση 
λαθών (error-tagging), δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη λογισμικό που να εισάγει αυτόματα τις 
ετικέτες (tags) στα γλωσσικά λάθη. 

 των 
ίδιων μαθητών σε δύο διαδοχικά σχολικά έτη, προκειμένου να διαπιστωθεί μέσω της 

2 Σχετικά με τη διάκριση σε συστηματικά και τυχαία λάθη βλ. Corder (1973). 
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σύγκρισης η επίδραση της ενισχυτικής διδασκαλίας στους μαθητές αυτούς. Το 
μοντέλο κατηγοριοποίησης λαθών που χρησιμοποιήθηκε βασίστηκε στα επίπεδα 
γλωσσικής ανάλυσης (π.χ. φωνολογικά, μορφολογικά, κ.ά. λάθη) και διεκδικεί να 
είναι συνεπές, κατατοπιστικό, ευέλικτο και επαναχρησιμοποιήσιμο. Η σύγκριση του 
ποσοστού λαθών κατά τα δύο σχολικά έτη αποκάλυψε αισθητή βελτίωση, ιδιαίτερα 
για τους αρχάριους μαθητές: α) ποσοτική: αύξηση του όγκου της γραπτής 
παραγωγής στο δεύτερο δείγμα λόγου και β) ποιοτική: βελτίωση της κατάκτησης της 
δομής του συστήματος σε όλα τα επίπεδα ανάλυσης.  

Η διαμόρφωση σωμάτων κειμένων γραπτών αλλόγλωσσων μαθητών αποτελεί 
ερευνητική καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα και μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα 
χρήσιμη στη διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας για το σχεδιασμό 
α) διδακτικού υλικού, β) προγραμμάτων σπουδών (syllabi), γ) γλωσσικών 
δοκιμασιών (τεστ) και δ) τεχνικών και στρατηγικών διδασκαλίας (Meunier 2002: 
122).  

 
2. Πολυπολιτισμικότητα, διαπολιτισμική εκπαίδευση και γλωσσική ετερότητα  
Βασιζόμενη στην υπόθεση της διαφοράς (Δαμανάκης 2002: 99) η διαπολιτισμική 
εκπαίδευση σε τάξεις με πολυπολιτισμική σύνθεση αποσκοπεί στην εδραίωση της 
συνύπαρξης των πολιτισμών και την ενσωμάτωση των ιδιαίτερων πολιτισμικών 
χαρακτηριστικών των αλλοδαπών ατόμων στην κοινωνική πραγματικότητα, τόσο 
στο κοινωνικό όσο και στο εκπαιδευτικό σύνολο. Ως «διαπολιτισμική εκπαίδευση» 
ορίζεται η διαδικασία και το αποτέλεσμα της διαπαιδαγώγησης του συνόλου των 
μελών μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας κάτω από συγκεκριμένες και ιστορικά 
διαμορφωμένες ή διαμορφούμενες συνθήκες (Δαμανάκης 2002: 98). Η 
διαπολιτισμική εκπαίδευση αναπτύχθηκε όχι ως ένα είδος ιδιαίτερης εκπαίδευσης 
αλλά ως μια διάσταση γενικής παιδείας, που οφείλει να παρέχει το σχολείο σε όλους 
τους μαθητές (Γκόβαρης 2001: 79). Οι βασικές αρχές της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης συνοψίζονται ως εξής: 1. η αρχή της ισοτιμίας των πολιτισμών, 2. η 
αρχή της αποδοχής του πολιτισμικού τους κεφαλαίου και 3. η αρχή της παροχής 
ίσων ευκαιριών (Δαμανάκης 2002: 103-104). Είναι προφανές ότι οι άμεσα 
εμπλεκόμενοι στη διδακτική διαδικασία (διδάσκοντες και μαθητές), προκειμένου να 
αποδεχτούν το πολιτισμικό και μορφωτικό κεφάλαιο των παλιννοστούντων και 
αλλοδαπών μαθητών, θα πρέπει να εξοικειωθούν με την έννοια της ετερότητας 
(γλωσσικής και εν γένει πολιτισμικής) χρωματίζοντάς τη θετικά. Προκειμένου, 
όμως, η προσέγγιση αυτή να εφαρμόζεται αποτελεσματικά, θα πρέπει να διέπει όλες 
τις εκφάνσεις της σχολικής πραγματικότητας: τις στάσεις διδασκόντων, τα σχολικά 
εγχειρίδια και το πρόγραμμα σπουδών. 

 
2.1 Διαπολιτισμική επίγνωση και γλωσσική ικανότητα 
Προκειμένου να αναπτυχθεί η γλωσσική ικανότητα των αλλοδαπών και 
παλιννοστούντων μαθητών στη δεύτερη γλώσσα (Γ2), θα πρέπει να δοθεί έμφαση 
από τους διδάσκοντες και στην ανάπτυξη διαπολιτισμικής επίγνωσης. Σύμφωνα με 
το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες: 

Η γνώση, η συναίσθηση και η κατανόηση της σχέσης (ομοιότητες και διακριτικές 
διαφορές) ανάμεσα στον «κόσμο προέλευσης» και τον «κόσμο της κοινότητας-
στόχου» αναπτύσσουν τη διαπολιτισμική επίγνωση. […] Εκτός από την 
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αντικειμενική γνώση, η διαπολιτισμική επίγνωση περιλαμβάνει την επίγνωση του 
πώς φαίνεται η κάθε κοινότητα από την οπτική γωνία της άλλης, συχνά με τη μορφή 
εθνικών στερεοτύπων. 

Μεταξύ των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων που θα πρέπει να αποκτήσουν οι 
μαθητές είναι η απόκτηση πολιτισμικής ευαισθησίας, η χρησιμοποίηση μίας 
ποικιλίας στρατηγικών για την επαφή τους με άλλους πολιτισμούς και η ικανότητα 
υπέρβασης εθνικών στερεοτύπων. Η ανάλυση λαθών αποκαλύπτοντας τα «δύσκολα 
σημεία» κάθε γλώσσας συμβάλλει στην απενοχοποίηση του γλωσσικού λάθους στα 
πρώτα βήματα της εκμάθησης, καταδεικνύει την καθολικότητα εμφάνισης του 
λάθους σε μαθητές κάθε εθνικότητας και προωθεί την εξοικείωση των μαθητών με 
τα στοιχεία της γλώσσας άλλων πολιτισμών. Ιδιαίτερα χρήσιμη προς αυτή την 
κατεύθυνση μπορεί να είναι η διαμόρφωση γλωσσικού φακέλου (language portfolio), 
ο οποίος θα περιλαμβάνει κάθε είδους εμπειρίες γλωσσικής εκμάθησης, καθώς και 
διαπολιτισμικές εμπειρίες (π.χ. εργασίες των μαθητών, ημερολόγιο με επισήμανση 
της προόδου και των συχνών λαθών των μαθητών, διαφορετικά ή/και όμοια 
χαρακτηριστικά με τον πολιτισμό και τη γλώσσα των συμμαθητών τους, κ.ά.). 

 
2.2 Η (δια)γλώσσα του μαθητή 
Ο γραπτός και προφορικός λόγος που παράγεται από τους μαθητές συνιστά τα 
πρωτογενή δεδομένα για τη μελέτη μιας γλώσσας ως δεύτερης/ξένης. Πρόκειται για 
τα δεδομένα που παρέχουν στους ερευνητές γλωσσολόγους αλλά και στους 
διδάσκοντες χρήσιμες πληροφορίες για την υποκείμενη γλωσσική ικανότητα των 
μαθητών και οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα για τα στάδια της διαγλώσσας τους. 
Το ερευνητικό πεδίο της κατάκτησης μιας γλώσσας ως δεύτερης/ξένης έχει στόχο να 
ερμηνεύσει τη μη ρητή γνώση των μαθητών (implicit knowledge) για την υπό 
εκμάθηση γλώσσα: τη μη συνειδητή, αυτοματοποιημένη γνώση που εκδηλώνεται 
στην αυθόρμητη παραγωγή λόγου (Ellis & Barkhuizen 2005). Εφόσον όμως η μη 
ρητή γνώση της γλώσσας δεν μπορεί να ελεγχθεί άμεσα, θα πρέπει να εξαγάγουμε 
συμπεράσματα σχετικά με τη γλωσσική ικανότητα των μαθητών μέσω της 
παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου τους. Θα πρέπει, δηλαδή, να 
καταγράψουμε και να αναλύσουμε δείγματα της διαγλώσσας των μαθητών, η οποία 
σύμφωνα με τον Selinker (1972) δεν αποτελεί ένα ατελές αντίγραφο της γλώσσας-
στόχου αλλά ένα γλωσσικό σύστημα δομημένο με βάση τους δικούς του κανόνες.  

Θεωρούμε ότι η ανάλυση της παραγωγής του λόγου των μαθητών αποτελεί τον 
ασφαλέστερο, εγκυρότερο και πιο αξιόπιστο τρόπο για τη μελέτη της διαγλώσσας 
των μαθητών, εφόσον παρέχει ερείσματα για την επαλήθευση ή απόρριψη των 
θεωρητικών απόψεων σχετικά με την κατάκτηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Η 
γλώσσα που παράγουν οι μαθητές, είτε αυθόρμητα είτε μέσω διαφόρων διαδικασιών 
εκμαίευσης, αποτελεί μία βασική πηγή αποκάλυψης των νοητικών διεργασιών που 
συντελούνται κατά την εκμάθηση μιας γλώσσας ως δεύτερης. Για το λόγο αυτό θα 
πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε δεδομένα καλής ποιότητας, προκειμένου να 
«συλλάβουμε» τα διάφορα στάδια από τα οποία περνούν οι μαθητές (Myles 2005). 
Δεδομένα καλής ποιότητας μπορούν να θεωρηθούν εκείνα που έχουν συλλεγεί και 
οργανωθεί με κριτήρια που επιτρέπουν την αξιοποίησή τους. 
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3. Τα σώματα κειμένων των μαθητών στην κατάκτηση της ελληνικής ως 
δεύτερης/ξένης γλώσσας 

Ο Sinclair (1996) (από Γούτσο 2006: 34) δίνει τον παρακάτω ορισμό του σώματος 
κειμένων: «Ως σώμα κειμένων θα πρέπει να θεωρείται κάθε συλλογή τμημάτων μιας 
συγκεκριμένης γλώσσας που επιλέγονται και διατάσσονται σύμφωνα με 
συγκεκριμένα γλωσσολογικά κριτήρια, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ως αντιπροσωπευτικό δείγμα της γλώσσας αυτής». Η χρήση σωμάτων κειμένων 
καταλαμβάνει ιδιαίτερη θέση τα τελευταία χρόνια στη γλωσσοδιδακτική, εφόσον 
αυτά συμβάλλουν δραστικά στη μέτρηση της συχνότητας χρήσης3

Η έρευνα που βασίζεται στα σώματα κειμένων (corpus-based research) και η 
διδακτική αλληλεπιδρούν, καθώς τα στοιχεία που προκύπτουν από τα σώματα 
κειμένων προτείνουν ποια γλωσσικά στοιχεία διαθέτουν μεγάλη συχνότητα στη 
διαγλώσσα των μαθητών και συνεπώς ποια δικαιούνται μεγαλύτερη επένδυση 
χρόνου στη διδακτική πράξη. Επίσης σημαντική μπορεί να είναι η συμβολή των 
σωμάτων κειμένων στη λεξικογραφία, εφόσον τα περισσότερα μονόγλωσσα αλλά 
και δίγλωσσα λεξικά σήμερα πρέπει να βασίζονται σε αυτά. Τέλος, τόσο τα 
εγχειρίδια και οι μέθοδοι διδασκαλίας όσο και οι γραμματικές της ελληνικής ως 
δεύτερης/ξένης γλώσσας θα ήταν καλό να βασίζονται σε σώματα κειμένων (γραπτών 
και προφορικών) μαθητών. 

 των γλωσσικών 
στοιχείων (λέξεων, μορφημάτων, συλλαβών, φωνημάτων κτλ.). Η διαμόρφωση 
σωμάτων κειμένων επικεντρώθηκε για πολλά χρόνια στη συλλογή αυθεντικού λόγου 
της μητρικής γλώσσας. Το ενδιαφέρον για τη συγκέντρωση και ανάλυση γραπτού 
και προφορικού λόγου των μαθητών μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας εμφανίζεται στη 
δεκαετία του 1990 με το Longman Learners’ Corpus (βλ. Longman Corpus Network, 
2003) και το International Corpus of Learner English (ICLE, βλ. Granger 2003). 

Το σώμα κειμένων που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα έρευνα αφορά 
παραγωγή γραπτού λόγου μαθητών της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και μπορεί 
να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και της παιδαγωγικής, 
εφόσον διαθέτει αντιπροσωπευτικότητα και γενικευτικότητα.4

 

 Για το λόγο αυτό 
συνιστά καινοτομία στην έρευνα της κατάκτησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης 
γλώσσας.  

3.1 Ο σχεδιασμός του σώματος κειμένων γραπτών μαθητών 
Για τη συλλογή των δεδομένων προχωρήσαμε σε προσεκτικό καθορισμό των 
κριτηρίων που αφορούν το σχεδιασμό του σώματος κειμένων. Έτσι εντοπίσαμε τα 
κοινά και μεταβλητά χαρακτηριστικά τόσο των μαθητών όσο και της 
δραστηριότητας μέσω της οποίας εκμαιεύσαμε την παραγωγή αυθεντικού γραπτού 
λόγου. Πιο συγκεκριμένα τα μαθητικό κοινό που μας εφοδίασε με γραπτά κείμενα 
μοιράζεται τα εξής χαρακτηριστικά: α) είναι αλλοδαποί ή παλιννοστούντες μαθητές, 
β) μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στην Ελλάδα και γ) φοιτούν στο 
Γυμνάσιο. Διαφοροποιούνται ως προς α) το φύλο (το σώμα κειμένων περιλαμβάνει 
                                                 
3 Η συχνότητα χρήσης (token frequency) προκύπτει από την καταμέτρηση όλων των 
εμφανίσεων ενός γλωσσικού στοιχείου σε ένα κείμενο. 
4 Τα γραπτά έχουν παραχθεί από μαθητές που διαθέτουν ποικίλες μητρικές γλώσσες και 
διαμένουν στους περισσότερους νομούς της Ελλάδας. Οι μαθητές αυτοί εμπλέκονται στο 
ίδιο σκηνικό εκμάθησης (setting), εφόσον φοιτούν στο ελληνικό Γυμνάσιο. 
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γραπτά από κορίτσια και αγόρια), β) τη μητρική τους γλώσσα, γ) το χρονικό 
διάστημα παραμονής στην Ελλάδα, δ) τα χρόνια φοίτησής τους στο ελληνικό 
σχολείο και ε) το επίπεδο ελληνομάθειας (βλ. πίνακα 1). Τα γραπτά κείμενα των 
μαθητών έχουν παραχθεί στα εξής τρία επικοινωνιακά πλαίσια: α) περιέγραψαν την 
τάξη τους σε ένα γράμμα με παραλήπτη ένα φίλο από την πατρίδα τους, β) έγραψαν 
ένα e-mail σε φίλο τους, όπου εξέθεταν τις απόψεις τους για τη συνεργασία με τους 
συμμαθητές τους, γ) έγραψαν ένα e-mail σε φίλο τους, όπου εξέθεταν τις απόψεις 
τους για τα μέσα συγκοινωνίας στην Ελλάδα. 

Πίνακας 1. Σχεδιασμός του σώματος κειμένων: κοινά και μεταβλητά 
χαρακτηριστικά 

 
4. Η μεθοδολογία της έρευνας  
4.1 Το προφίλ των μαθητών 
Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας έχουν επιλεγεί, όπως ήδη αναφέρθηκε, 
77 μαθητές που φοίτησαν σε τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας κατά τα δύο συναπτά 
σχολικά έτη 2006-07/ 2007-08. Πρώτη γλώσσα στη συντριπτική πλειονότητά τους 
είχαν την αλβανική (44), ενώ αρκετοί ήταν οι μαθητές των οποίων η Γ1 ήταν η 
γεωργιανική και η ρωσική (12 και 4, αντίστοιχα). Στο δείγμα της έρευνας έχουν 
συμπεριληφθεί και μαθητές οι οποίοι σαν πρώτη γλώσσα δήλωσαν την ουκρανική, 
βουλγαρική, αγγλική, αραβική, κ.ά. (βλ. γράφημα 1). 
                                                 
5 Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο με βάση το επίπεδο ελληνομάθειας να φοιτούν στις 
τάξεις του Γυμνασίου παλιννοστούντες ή αλλοδαποί μαθητές πολύ μεγαλύτεροι ηλικιακά. 
Οι μαθητές αυτοί συνιστούν ένα πολύ μικρό ποσοστό. Σχεδόν στο σύνολό τους οι μαθητές 
κυμαίνονται ηλικιακά από 14-16 ετών. Η γενική αυτή παρατήρηση ισχύει και στην 
περίπτωση του δείγματός μας.  

Κοινά χαρακτηριστικά Μεταβλητά χαρακτηριστικά 
Μαθητής Δραστηριότητα Μαθητής Δραστηριότητα 

εκμάθηση της 
ελληνικής ως 

δεύτερης 
γλώσσας 

μέσο (γραφή) φύλο διαθέσιμα 
εργαλεία 

αναφοράς (π.χ. 
λεξικά) 

ηλικία5 θέμα  
(μαθητές 

Γυμνασίου) 

μητρική 
γλώσσα 

 

 κειμενικό είδος χρόνια 
παραμονής 

στην Ελλάδα 

 

 χρόνια 
φοίτησης σε 

ελληνικό 
σχολείο 

 

 επίπεδο 
ελληνομάθειας 
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Γράφημα 1: Η πρώτη γλώσσα των μαθητών του δείγματος 

 
Μία από τις παραμέτρους που έχουν ληφθεί υπόψη για τη μέτρηση των 

αποτελεσμάτων ήταν το διάστημα παραμονής των μαθητών στη χώρα υποδοχής. Στο 
γράφημα 2 που ακολουθεί παρουσιάζεται η έντονη διακύμανση των τιμών αυτής της 
παραμέτρου, με κυρίαρχη την παρουσία νεοεισελθέντων μαθητών (ποσοστό 17,6% 
επί του συνόλου). Παράλληλα, η ηλικία αποτέλεσε ένα από τα κοινά χαρακτηριστικά 
που μοιράζονταν τα υποκείμενα της έρευνάς μας. Τα υποκείμενα της έρευνας είναι 
μαθητές Γυμνασίου και το 80 % περίπου κυμαίνεται ηλικιακά ανάμεσα στα 13 και 
15 έτη. Τα ηλικιακά δεδομένα παρουσιάζονται αναλυτικά στο γράφημα 3. 

 

   
Γράφημα 2: 

Διάστημα παραμονής στην Ελλάδα 
Γράφημα 3: 

Ηλικία μαθητών 
 
Ως προς το φύλο υπήρξε σχεδόν ισόποση αντιπροσώπευση στο δείγμα (βλ. 

γράφημα 4), ενώ οι μαθητές προέρχονταν και από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, με 
την πλειονότητα αυτών να φοιτά στη δεύτερη τάξη (γράφημα 5).6

 
 

                                                 
6 Οι αριθμοί που καταγράφονται προέρχονται από το σχολικό έτος 2007-2008, τη δεύτερη 
δηλαδή χρονιά φοίτησης των μαθητών στο σχολείο. Στην Α΄ Γυμνασίου εμφανίζεται ένα 
μικρό ποσοστό μαθητών που λόγω της χαμηλής τους επίδοσης χρειάστηκε να επαναλάβουν 
την τάξη. 
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4.2 Το μοντέλο κατηγοριοποίησης των λαθών 
Η ανάλυση λαθών και η κατηγοριοποίησή τους αποτελεί έναν τομέα της 
εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και ειδικότερα της γλωσσοδιδακτικής που τα 
τελευταία μόλις χρόνια άρχισε να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των ελλήνων 
ερευνητών (βλ. ενδεικτικά Αντωνοπούλου κ.ά. 2006, Τζιμώκας (υπό δημοσίευση)). 
Για να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια στο μοντέλο που 
σχεδιάστηκε, τρεις υπήρξαν οι βασικές αρχές που τηρήθηκαν απαρέγκλιτα: α) η 
κατάταξη στις κατηγορίες λαθών στηρίζεται στον τύπο του λάθους και όχι στην αιτία 
εμφάνισής του, β) οι γενικές κατηγορίες λαθών ακολουθούν τα επίπεδα γλωσσικής 
ανάλυσης, γ) δεν υπάρχει επικάλυψη δύο ή περισσότερων κατηγοριών.  

 

 
 

Γράφημα 4: Φύλο Γράφημα 5: Τάξη φοίτησης 
 
Π.χ. στο παράδειγμα είτε είναι περιορισμένο ο χρόνος είτε όχι το λάθος δε 

θεωρήθηκε ως λάθος στη συμφωνία πτώσης επιθέτου – ονομ. (Τζιμώκας (υπό 
δημοσίευση), αλλά λάθος ως προς τη συμφωνία γένους. 

Στο παράδειγμα τραβισκω (τραβήξω) το λάθος δε θεωρήθηκε μορφολογικού 
τύπου που αφορά τη μορφή γραμματικού μορφήματος (Τζιμώκας (υπό δημοσίευση), 
αλλά φωνογραφηματικού τύπου που αφορά την καταγραφή συμφωνικού 
συμπλέγματος. 

Στο παράδειγμα Πάω Θεσσαλονίκη αύριο θεωρήθηκε μορφοσυντακτικό λάθος η 
παράλειψη του εμπρόθετου άρθρου (Αντωνοπούλου κ.ά. 2006), ενώ εμείς δεν το 
εκλάβαμε ως λάθος σε κείμενο που χαρακτηρίζεται από προφορικότητα. 

Συγκεκριμένα, η κατηγοριοποίηση των λαθών βασίστηκε στο ακόλουθο 
πρότυπο:  
1. Φωνολογία/ τρόπος καταγραφής: φωνήματα, τονισμός, ορθογραφία, στίξη 
2. Μορφολογία: γραμματικό κλιτικό μόρφημα, μορφολογία άρθρου, γένος, όψη, 

χρόνος, φωνή 
3. Μορφοσύνταξη: συμφωνία γένους, προσώπου & αριθμού, πτώση, έγκλιση 
4. Σύνταξη: παράλειψη, προσθήκη, λάθος χρήση (συνδέσμου, πρόθεσης, άρθρου, 

ορίσματος, αντωνυμίας/ κλιτικού, άρνησης), παράλειψη ρήματος, σειρά όρων, 
ανύπαρκτη συντακτική δομή 

5. Σημασιολογία/ Λεξιλόγιο: ανύπαρκτη λέξη, λαθεμένη χρήση λέξης 
6. Δείκτες οργάνωσης λόγου: παράλειψη, λαθεμένη χρήση 

 

31,91%

57,45%10,64%

Α' Γυμνασίου

Β' Γυμνασίου

Γ' Γυμνασίου
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5. Η τυπολογία των λαθών 
5.1 Φωνολογικά και γραφηματικά λάθη  
 
> Λάθη σε φωνήματα,  
α. παράλειψη: αροπλάνα, λεφωρία, ει πλουσι 
β. σε φωνήεντα: ένα ντολάπη, πραβλιματα, ικουσιτρία 
γ. στον τρόπο άρθρωσης: ΜπιολοΓία, σκολείο, καλοχέρι (καλοκαίρι) 
δ. στον τόπο άρθρωσης: λαβί (λαδί), μάφημα, φρανία 
ε. στην ηχηρότητα: μπείνακες, δρανία, σβουγκαρι 
στ. προσθήκη: ηγαρασία (υγρασία), ελιπηζω 
ζ. σε συμφωνικά συμπλέγματα:7

 
 κορίστηα, ζτάμια 

> Λάθη στην ορθογραφία/ γραφή 
α. σε λεξικά μορφήματα: χρόμα, πρωτήμησα, πηραυλοι 
β. σε γραμματικά/ κλιτικά μορφήματα: ταλαιπωρούντε, τις ευροπις, η άνθρωπη 
γ. σε επιθήματα: δουλια, εκτυποτή, σχολια (σχολεία) 
δ. στα όρια λέξης: αριστε ραμου, η θαιλα, φιλουζμου 
ε. μικρά-κεφαλαία / τελικό–ς: καρέκλεσ, χαλκιδική, ςτηΝ 
στ. φωνητική γραφή: κσαδερφηα, γραπσε, μαγαζγα, κοζμος 
ζ. ξένο αλφάβητο: cinema, υπαρχοuνε, Χάρι Ρότερ 
η. σε ορθογραφικά σημάδια: μαρέσει, τι κάνεις?, για' αυτούς 
θ. στον τονισμό: δώ, άλλα (αντί για αλλά), άυγουστο, να σου πω πως περασα  
 
5.2 Μορφολογικά λάθη 
α. στο άρθρο: στη Ελλάδα, με ένα τροπο, ένο φίλο (ένα(ν) φίλο) 
β. στο γραμματικό κλιτικό μόρφημα: δύο παράθηρες, θρανιες, οι τείχες (τοίχοι) 
γ. στη ρηματική όψη: ευχομαι να αποφασιζεις (αποφασίσεις), όταν κλεινουν τα 

σχολεία θα παω…, πιγαίνουμε να πέζουμε ποδόσφερο 
δ. στο χρόνο: θα φιαξουμε ομαδα και ... παίζουμε ποδοσφαιρο, θα δω τους φίλους μου 

που δεν είδα πολύ καιρώ (έχω δει), παλια όταν ειμαστε μαζι 
ε. στο γένος: ένα τελεωραση, στο δeυτερα γιμνασίου, τα δίο μήνες 
στ. στη φωνή: το προβλιμα που δειμιουργει (δημιουργείται) 

 
5.3 Μορφοσυντακτικά λάθη 
α. στη συμφωνία γένους: το σκολείο μου είναι πολή όμορφη, η αυλή … είναι μεγάλο, 

τα θρανία είναι γραμένες 
β. στη συμφωνία αριθμού: μου αρεσουν η ταξη, μεσα υπαρχει καρεκλαις, Τα 

αραπλανα ηνε γρηγορο 
γ. στη συμφωνία πτώσης: έχουμε έναν μεγάλο πίνακας, εχει ... κηνηματογραφη (αντί-

ους), ηταν παρα πολυ δυσκολο για άνθρωποι 
δ. στην έγκλιση: μπορείς κάνεις (μπορείς να κάνεις) όταν να μας πει καπιως, Ελπίζω 

θα έρθεις 
ε. στη συμφωνία προσώπου: οταν μεγαλοσης να μπορή (να μπορείς), εγώ όταν 

πηνάγαμε  

                                                 
7 Το συγκεκριμένο λάθος θα μπορούσε να είναι γραφηματικό/ορθογραφικό.  
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5.4 Συντακτικά λάθη 
α. στην πρόθεση: Θέλω στην τάξη μου να είναι καθαρή, να έρθεις φέτος από Θεσ/νίκη 

(στη) 
β. στο άρθρο: όλο βράδυ, κουβέρτες είναι βρόμικες / γράφουμε τα διαγωνίσματα 

(προσθήκη) 
γ. στο σύνδεσμο: τα αστηκά κάνουν πολύ φασαρία και ότι κάνουν πολύ κήνηση στο 

δρόμο  
δ. στην αντωνυμία/ το κλιτικό: τα μηχανάκια έκαναν ένα χάλιο θόρυβο τους  
ε. ανύπαρκτη συντακτική δομή: ελπίζω να είσαι να έρθεις, μας βοειθουν με ένα τροπο 

όχι 
στ. παράλειψη ορίσματος: Οι ταξιμας ειναι πολι μικρι και δεν εκουμε ø, εχουμε πολα 

ø που αναυουν και η ταξι μας ειναι ζεστι 
ζ. παράλειψη ρήματος: Με λένε Άλεξ και 13 χρωνόν, μέσα στι ταξι μια μεγάλι ικόνα, 

Η αποψη μου για τα συγκοινωνιας οτη πρεπη (είναι ότι) 
η. σειρά όρων: τα πλεοτεκτήματα το κεθέ μέσω που είχε, τα φεριμπότ τους καμια φορα 

τα μηχανίματα ήταν σκουριασμένα που ταξιδευουν… 
 

5.5 Σημασιολογικά λάθη 
α. λαθεμένη χρήση λέξης: για να δω την αγαπητική γιαγιά μου, Ο πίνακας έχει πολλά 

χαλάσματα, θέλω να περάσω το καλοκαίρι αφάνταστα (φανταστικά), η κουβέρτες 
(κουρτίνες) είναι βρόμηκες και τα θρανία  

β. ανύπαρκτη λέξη: πρεπει να λιγοστουν (λιγοστεύσουν) τα μεσα μεταφορας, ένα 
αγρίαστο (άγριο) αετό 
 

6. Ερμηνεία 
6.1  Φωνήματα/ τρόπος καταγραφής 
Όσον αφορά τον τρόπο άρθρωσης παρατηρείται προβληματική καταγραφή του 
φωνήματος /x/ στους αλβανόφωνους μαθητές, οι οποίοι προβαίνουν στην 
αντικατάστασή του από το αντίστοιχο κλειστό /k/,8

π.χ. αξέκαστες, σκολείο, κορα (χώρα) 

 με πιθανότερη ερμηνεία την 
απουσία των φθόγγων [x/ç] στη μητρική τους γλώσσα. 

Παράλληλα, αναγνωρίζεται σε αρκετές περιπτώσεις φθόγγου που 
διαφοροποιείται ως προς την ηχηρότητα ή τον τόπο άρθρωσης, για παράδειγμα εγει 
(αντί έχει), ενώ η αβεβαιότητα που τους διακρίνει οδηγεί συχνά και στην αντίστροφη 
πορεία, το /k/ δηλαδή να μετατρέπεται σε /x/. 

π.χ. καλοχερι (καλοκαίρι), σχεφτομαι 
Η απουσία των τριβόμενων φθόγγων [γ/j] στην αλβανική και βουλγαρική 

γλώσσα φαίνεται ότι είναι η αιτία επιλογής του αντίστοιχου κλειστού συμφώνου 
(/g/) από φυσικούς ομιλητές αυτών των γλωσσών, όπως φαίνεται στα παραδείγματα: 

π.χ. καθιγκητόν, σιγκουρο 
Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι σλαβόφωνοι μαθητές (στο δείγμα της 

έρευνας κατά κόρον με Γ1 την ουκρανική9 και τη γεωργιανική10

                                                 
8 Συγκεκριμένα, το λάθος αυτό παρατηρείται 11 φορές από τις 26 λαθεμένες εμφανίσεις. 

) αντικαθιστούν το 

9 Αριθμητικά 6 από τις 7 λαθεμένες εμφανίσεις. 
10 Οι 4 από τις 7 λαθεμένες εμφανίσεις του φωνήματος. 
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/θ/ με το /f/ ανεξάρτητα από τη θέση που εμφανίζεται μέσα στη λέξη, πιθανότατα 
λόγω της απουσίας του πρώτου στη Γ1. 

π.χ. φαλασα, παραφιρα 
Σχετικά με την προβληματική καταγραφή του ποιού των φωνηέντων, μπορούμε 

να οδηγηθούμε σε δύο ειδών συμπεράσματα: α) το κλείσιμο των ανοιχτών 
φωνηέντων /o//u/ και /e//i/ που παρουσιάζουν οι αλβανόφωνοι μαθητές 
οφείλεται σε ενδεχόμενη επιρροή από τοπικά ιδιώματα (βόρεια ιδιώματα ή 
Θεσσαλίας) 

π.χ. Ικουσιτρία, κριμαζμενο, ευκολότηρη 
β) σε αρκετές περιπτώσεις η λαθεμένη χρήση των φωνηέντων οφείλεται σε 

λεξιλογική επιρροή από τη Γ1, π.χ. ντολάπη στην αλβανική με άνοιγμα του 
φωνήεντος /u/ σε /o/. 

Τα φαινόμενα παράλειψης και προσθήκης φωνήματος που είναι κυρίαρχα σε 
μαθητές με μητρική γλώσσα την αλβανική φαίνεται να οφείλονται σε 
μορφολογικούς κανόνες σχηματισμού της γλώσσας τους. Πιο συγκεκριμένα, η 
απουσία του τελικού –ς στο σχηματισμό του πληθυντικού ονομάτων εικόνα>εικόνε, 
θυμίζει τον αντίστοιχο σχηματισμό πληθυντικού στην αλβανική tra>trarë, 'δοκάρι'. 
Αντίστοιχα, η καταγραφή των τύπων του γ΄ ενικού προσώπου του πληθυντικού με 
την απουσία του τελικού –ν (ανοιχτή συλλαβή) βρίσκεται σε αρμονία με την ανοιχτή 
συλλαβή που χαρακτηρίζει τους αντίστοιχους τύπους στη Γ1, π.χ. έχου όπως kanë, 
'έχουν'. 

Η φωνολογική πολυπλοκότητα εικάζεται ότι είναι η βασική αιτία που οδηγεί στα 
λάθη διαφορετικού τύπου που παρατηρούνται σε συμπλέγματα συμφώνων ή 
φωνηέντων. 

π.χ. κολυβητήριο (απλοποίηση συμπλέγματος με αποβολή συμφώνου) 
υγαρασία (ανάπτυξη φωνήεντος) 
αροπλάνο (αποβολή ενός από τα δύο φωνήεντα) 

Ωστόσο, οφείλεται να λαμβάνεται υπόψη και η προβληματική κατάκτηση των 
φθόγγων που συμμετέχουν στο σύμπλεγμα λόγω της Γ1 του μαθητή,11

 

 ενώ δεν είναι 
απίθανο η λαθεμένη επιλογή να οφείλεται στη συμμόρφωση προς την πρωτοτυπική 
συλλαβή της ΝΕ (παράδειγμα απλοποίησης φωνηεντικού συμπλέγματος). 

6.2  Μορφολογία 
Σχετικά με τα γραμματικά κλιτικά μορφήματα, δύο είναι οι βασικές παρατηρήσεις 
που αφορούν το σύνολο του δείγματος ανεξαρτήτως της Γ1 των μαθητών: α) 
εντοπίζεται υπεργενίκευση του μορφήματος –ες για το σχηματισμό του πληθυντικού 
σε όλες τις κλιτικές τάξεις, π.χ. θρανίες, παράθηρες, οι τείχες (οι τοίχοι) και β) 
προστίθεται σε ληκτική θέση το γραμματικό μόρφημα –α (+ουδέτερο, 
+πληθυντικός) σε άκλιτες λέξεις, π.χ. στα τράμα, πιθανόν για λόγους συμμόρφωσης 
στην πρωτοτυπική συλλαβή της ΝΕ και στο ασημάδευτο γένος. 

Η επιλογή του ορθού γραμματικού γένους αποτελεί ένα ακόμη από τα 
γενικευμένα προβλήματα του δείγματος και συνοδεύεται συνηθέστερα από την 
υπεργενίκευση του ουδέτερου, π.χ. ένα πόλιμο, από ένα πόλη, το βάρκα. Το 
φαινόμενο αυτό μπορεί να ερμηνευτεί διττά. αφενός το γραμματικό γένος ως εγγενής 
                                                 
11 Πρβλ. την αναλυτικότερη συζήτηση για λάθη στον τόπο και τον τρόπο άρθρωσης που 
προηγείται. 
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κατηγορία του ουσιαστικού απουσιάζει από την πλειονότητα των μητρικών 
γλωσσών των μαθητών του δείγματος και αφετέρου το ουδέτερο γένος είναι για τη 
ΝΕ το ασημάδευτο (unmarked).12

Σύγχυση παρατηρείται στην επιλογή και χρήση των δύο τύπων της ρηματικής 
όψης (συνοπτικού και μη συνοπτικού), χωρίς να είναι δυνατόν να αναγνωριστεί 
κάποια κανονικότητα και με ισόποση αναλογία λαθών, π.χ. ευχομαι να αποφασιζεις, 
να βγω κάθε μέρα.

 

13

Το φαινόμενο της μεταφοράς δομών (transfer) είναι η πιθανότερη αιτία για τη 
χρήση λαθεμένων χρονικών τύπων από χρήστες της αλβανικής ως Γ1. Ειδικότερα, 
παρατηρείται η επιλογή του παρακειμένου σε θέση που επιτάσσει χρήση αορίστου, 
κατ’ αναλογία με αντίστοιχη χρήση στην αλβανική.

 Το γεγονός ότι η σύγκριση των δύο χρονικά απομακρυσμένων 
γραπτών παραγωγών καταδεικνύει αύξηση αριθμού των λαθών ως προς το 
φαινόμενο αυτό ερμηνεύεται από τη διαφοροποίηση του κειμενικού είδους 
(περιγραφή vs. αφήγηση) και από τη χρήση πολυπλοκότερων δομών, την οποία 
συνεπάγεται η αύξηση του επιπέδου ελληνομάθειας των μαθητών. 

14

 

 Παράλληλα, ο ενεστώτας και ο 
παρατατικός εναλλάσσονται χωρίς κάποια ιδιαίτερη κανονικότητα, γεγονός που 
οφείλεται σε ενδεχόμενη υπεργενίκευση στο σύνολο των ρημάτων, φαινομένου που 
ισχύει για το βοηθητικό ρήμα είμαι της αλβανικής, της χρήσης δηλαδή τύπων του 
παρατατικού ως ενεστωτικών. 

6.3  Μορφοσύνταξη 
Οι εμφανίσεις προβληματικής συμφωνίας ως προς τα διάφορα γλωσσικά 
χαρακτηριστικά είναι αρκετά συχνές, με εντονότερη τη συμφωνία ως προς το γένος. 

π.χ. η τάξη είναι πολύ καλό, τα καθύσματα ήταν... κανονικές, ο πίνακας είναι 
χαλασμένο, η τίχοι είναι ζωγραφησμένες 

Οι υπεργενικεύσεις τόσο του ουδέτερου γένους όσο και του μορφήματος –ες για 
την απόδοση του πληθυντικού αριθμού (βλ. 6.2) αποτελούν πιθανές ερμηνείες του 
φαινομένου.  

Όσον αφορά τη συμφωνία ως προς τον αριθμό, ιδιαίτερα προβλήματα 
παρατηρούνται κατά τη χρήση των υπαρκτικών ρημάτων υπάρχει, είναι, έχει: 

π.χ. υπάρχει μεγαλήτερει σχολεία, η μπασκετες εχει εκτος φωτα (οι μπασκέτες έξω 
έχουν φώτα) 

Η σπάνια χρήση του «υπάρχει» στην αλβανική με την αντικατάστασή του 
συνήθως από το «έχει» ενδεχομένως αποτελεί την αιτία που αντιμετωπίζεται η λέξη 
«υπάρχει» ως λεξική μονάδα και όχι ως πυρήνας ρηματικής φράσης που επιβάλλει 
τη συμφωνία ως προς τα γραμματικά χαρακτηριστικά.  

Αρκετά συχνά εμφανίζεται σε γραπτά αλβανόφωνων μαθητών σύγχυση στην 
επιλογή ονομαστικής και αιτιατικής πτώσης σε περιπτώσεις που η λεξική μονάδα 
αναλαμβάνει το σημασιολογικό ρόλο θέμα (theme), π.χ. γινοταν πολεμο, εχει... 
κηνηματογραφη. Πιθανή ερμηνεία για το αποτέλεσμα αυτό είναι ο συγκρητισμός, 
δηλαδή η σύμπτωση μορφολογίας που χαρακτηρίζει τόσο τα αόριστα ουσιαστικά της 

                                                 
12 Για το γένος στη ΝΕ, βλ. αναλυτικά Αναστασιάδη-Συμεωνίδη και Χειλά-Μαρκοπούλου 
2003.  
13 Για εκτενή περιγραφή της λειτουργίας και χρήσης της ρηματικής όψης για τη ΝΕ βλ. 
Μόζερ 1996 και Παπαδοπούλου 2005. 
14 Για παραδείγματα βλ. τη μελέτη Αλβανική και Νεοελληνική 2003. 
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αλβανικής γλώσσας όσο και τα θηλυκά και ουδέτερα της ΝΕ στην ονομαστική και 
αιτιατική, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε υπεργενίκευση και στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις. 

Η ακανόνιστη εναλλαγή τύπων ενεστώτα και παρατατικού που σχολιάστηκε στο 
6.2. πιθανότατα ερμηνεύει και την επιλογή υποτακτικής ενεστώτα στη θέση της 
υποθετικής έγκλισης από ομιλητές της αλβανικής ως Γ1. 

π.χ. ... για να παιζαμε, να ξεκουραστούμε, να κάνουμε... (αντί του για να παίζαμε, 
να ξεκουραζόμασταν, να κάναμε…) 

 
6.4  Σύνταξη 
Η παράλειψη συμπλεκτικών συνδέσμων με τον επακόλουθο προβληματικό 
σχηματισμό της παράταξης που παρουσιάζεται στα πρώτα δείγματα μειώνεται 
εμφανώς, σε σημείο εξάλειψης, κατά τη δεύτερη παραγωγή. Ταυτόχρονα, η 
εμφάνιση λαθών στη χρήση των συνδέσμων κατά το δεύτερο δείγμα επιβεβαιώνει το 
γεγονός ότι οι μαθητές βρίσκονται σε ένα πιο προχωρημένο στάδιο της διαγλώσσας, 
αφού υιοθετούν τη χρήση υπόταξης, χωρίς βέβαια να αναγνωρίζεται ακόμη πλήρης 
κατάκτηση της δομής. 

Παράλληλα, γενικευμένη εμφανίζεται στο σύνολο των γραπτών παραγωγών η 
παράλειψη του άρθρου, γεγονός που ερμηνεύεται κατά περίπτωση α) από την 
επιθηματοποίησή του στο ουσιαστικό που συνοδεύει στην αλβανική και τη 
βουλγαρική γλώσσα και β) από την απουσία του στη γεωργιανική και ρωσική 
γλώσσα. Η ακριβώς αντίθετη περίπτωση, της προσθήκης δηλαδή του οριστικού 
άρθρου σε δομές κυρίως με υπαρκτικά ρήματα, οφείλεται πιθανότατα σε 
υπεργενίκευση της χρήσης του σε συντακτική θέση που θα έπρεπε να είναι κενή (ø). 

Σύγχυση παρατηρείται και σε προθετικές φράσεις δήλωσης χρόνου και χώρου με 
την πρόθεση σε, π.χ. στο βράδυ, Τορωνη μενει. Η διπλοτυπία που αναγνωρίζεται σε 
συντακτικό επίπεδο στη ΝΕ για τη δήλωση του χρόνου (απρόθετα και εμπρόθετα) 
και η σταδιακή εδραίωση διπλού τρόπου δήλωσης της κίνησης προς ένα τόπο και της 
στάσης σε αυτόν αποτελούν τις πιθανότερες ερμηνείες για τη σύγχυση αυτή. 

Ελάχιστα είναι τα παραδείγματα παράλειψης αντωνυμικών τύπων, με κυρίαρχες 
περιπτώσεις να είναι οι αδύναμοι τύποι κτητικής αντωνυμίας δίπλα από λεξικές 
μονάδες που παραπέμπουν σε σχέσεις οικογενειακές ή φιλικές, ενώ λίγες είναι και οι 
φορές που αναγνωρίζεται παράλειψη ρήματος, κυρίως του βοηθητικού είμαι.15

 
 

6.5  Σημασιολογία 
Η παρουσία ανύπαρκτων λέξεων στα κείμενα των μαθητών του δείγματος 
οφείλονται σε δύο βασικές αιτίες: α) σε γλωσσικές παραδρομές, π.χ. πολήδατο, 
μαρκαρόδο, γϊαδαρο και β) στην αφαίρεση συλλαβών, π.χ. τρεις εβδομες (τρεις 
εβδομάδες), της καθημερι (τις καθημερινές), λιγοστούν (λιγοστεύσουν), ξεκισουν 
(ξεκινήσουν) 

Όσον αφορά τη λαθεμένη χρήση λέξεων, αναγνωρίζεται προβληματική χρήση 
των υπαρκτικών ρημάτων με κυρίαρχη την τυχαία εναλλαγή των υπάρχει, είναι, έχει 
με τη σημασία του βρίσκεται, π.χ. για να ειναι μια καλή συνεργασία (υπάρξει). 
Παράλληλα, σε περικείμενα (context) που έχουν τη σημασία του φεύγω, διανύω, 
                                                 
15 Σε αντίθεση με τις αρχικές μας υποθέσεις (στη ρωσική δεν είναι υποχρεωτική η 
καταγραφή του), το φαινόμενο δεν παρατηρείται σε ρωσόφωνους μαθητές του δείγματος.  
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μεταφέρω υπεργενικεύεται η χρήση του πηγαίνω, ενώ συχνά χρησιμοποιείται το 
ρήμα μαθαίνω με τη σημασία του ‘φοιτώ’, πιθανότατα από σημασιολογική επιρροή 
της Γ1. 

 
7. Συμπερασματικές παρατηρήσεις 
Από την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων προκύπτει το συμπέρασμα ότι η 
πλειονότητα των λαθών εντοπίζεται α) στην ορθογραφία λεξικών και γραμματικών 
μορφημάτων16, β) στη φωνολογία και τον τρόπο καταγραφής,17 γ) στα όρια 
λέξεων,18

 

 δ) στη συμφωνία ως προς το γένος και τον αριθμό, ε) στο άρθρο και στ) 
στην ορθή σημασιολογική χρήση μιας λέξης. Πιο γενικά, οι αριθμοί των λαθών 
παρουσιάζονται ανά τυπολογική κατηγορία στο γράφημα 6 που ακολουθεί. 

 
 

Γράφημα 6: Ποσοτική παρουσίαση των λαθών 
 
Η ποιοτική σύγκριση των δύο γραπτών παραγωγών καταδεικνύει εμφανή μείωση 

λαθών στο μορφολογικό επίπεδο, ιδιαίτερα δε στην επιλογή του ορθού γραμματικού 
κλιτικού μορφήματος και του γραμματικού γένους. Ωστόσο, δεν εμφανίζεται η 
αναμενόμενη μείωση των λαθών στην ορθογραφία των γραμματικών μορφημάτων, 
δεδομένης της ενισχυτικής διδασκαλίας στην οποία εκτέθηκαν οι μαθητές, γεγονός 
που καθιστά ακόμη πιο επιτατική την ανάγκη για εκτενή και ειδικά εστιασμένη ρητή 
διδασκαλία. 

Παράλληλα, αισθητή είναι η βελτίωση που παρουσιάζεται σε δομές συμφωνίας 
γένους και αριθμού κατά τη δεύτερη παραγωγή, όπου αναγνωρίζονται πιο 
προχωρημένα στάδια της διαγλώσσας των μαθητών. Κρίνεται ότι η βελτίωση αυτή 
αποτελεί ένα ακόμη αποδεικτικό στοιχείο της κεντρικής θέσης που καταλαμβάνει το 
φαινόμενο της συμφωνίας στη δομή του συστήματος της ΝΕ. 
                                                 
16 Χαρακτηριστικά, το ποσοστό τους αγγίζει το 60% του συνόλου των λαθών, με τα λάθη 
στα λεξικά μορφήματα να υπερισχύουν. 
17 Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις παράλειψης φωνημάτων, προβληματικής απόδοσης του ποιού 
των φωνηέντων και εμφάνισης φωνητικής γραφής σε διπλά σύμφωνα [ks]/[ps] και στην 
ακολουθία Σ [+ηχηρό] + ια, π.χ. τραπέζγα. 
18 Με καταγραφή της φωνολογικής φράσης και όχι των λέξεων, π.χ. τους φίλουζμου. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πρώτα στάδια κατάκτησης της Γ2 τα λάθη 
παρεμβολής της πρώτης γλώσσας των μαθητών φαίνεται να είναι συχνότερα, σε 
φωνολογικό ιδιαίτερα επίπεδο, σε σύγκριση με στάδια πιο προχωρημένης 
ελληνομάθειας. Ταυτόχρονα η αύξηση επιπέδου γλωσσομάθειας αποτελεί την 
κυριότερη ερμηνεία εμφάνισης αυξημένου αριθμού λαθών σε ορισμένες 
κατηγορίες,19

Ιδιαίτερα προβληματική φαίνεται να είναι η οργάνωση του λόγου στην 
πλειονότητα των γραπτών παραγωγών, καθώς απουσιάζει η συστηματική δομή και η 
χρήση δεικτών που χαρακτηρίζουν την κειμενική συνοχή. Οι σύγχρονες διδακτικές 
θεωρίες της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας (θεωρία των κειμενικών ειδών

 αφού συνεπάγεται τη χρήση πολυπλοκότερων δομών και την ποικιλία 
των κειμενικών ειδών που καλούνται να παραγάγουν οι μαθητές.  

20

 

) μπορούν 
να φανούν εξαιρετικά χρήσιμες στο επίπεδο αυτό για τους διδάσκοντες την ελληνική 
ως δεύτερη.  

Βιβλιογραφικές αναφορές 
Αλβανική και Νεοελληνική-Προβλήματα των αλβανοφώνων κατά την εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας (2003). Διαπολιτισμική Αγωγή-Σειρά Θεωρητικών και Πρακτικών 
Μελετών, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙΙ, Ε.Κ.Π.Α., ΚΕ.Δ.Α. 
http://www.keda.uoa.gr/pdf/high/albaniki_neoelliniki.pdf 

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Ά. και Δ. Χειλά-Μαρκοπούλου (2003). «Συγχρονικές και 
διαχρονικές τάσεις στο γένος της ελληνικής-μια θεωρητική πρόταση». Στο Α. 
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. Ράλλη και Δ. Χειλά-Μαρκοπούλου (επιμ.). Το γένος. Αθήνα: 
Πατάκης, 13-56. 

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Ά., Α. Ράλλη και Δ. Χειλά-Μαρκοπούλου (επιστ. επιμ.) (2003). Το 
γένος, Αθήνα: Πατάκης. 

Αντωνοπούλου Ν., Φ. Βαλετόπουλος, Μ. Καρακύργιου, Μ. Μουμτζή και Β. Παναγιωτίδου. 
Ανάλυση λαθών. http://www.greek-language.gr /greekLang/files/document /errors/errors 
_study _a.pdf 

BhatiaV.K. (1993). Analysing Genre: Language Use in Professional Settings. London: 
Longman. 

Γκόβαρης Χ. (2001). Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Αθήνα: Ατραπός.  

Γούτσος Δ. (2006). «Ανάπτυξη λεξιλογίου - από το βασικό στο προχωρημένο επίπεδο». Στο 
Γούτσος Δ., Μ. Σηφιανού και Α. Γεωργακοπούλου. Η ελληνική ως ξένη γλώσσα: Από τις 
λέξεις στα κείμενα. Αθήνα: Πατάκης. 

Corder S.P. (1973). Introducing Applied Linguistics. Harmondsworth: Penguin.  

Δαμανάκης M. (2002). Η Εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην 
Ελλάδα. Αθήνα: Gutenberg.  

Διαπολιτισμική Αγωγή-Σειρά Θεωρητικών και Πρακτικών Μελετών (2003). Αλβανική και 
Νεοελληνική-Προβλήματα αλβανοφώνων κατά την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. 
ΕΠΕΑΕΚ –Γ΄ΚΠΣ. 

                                                 
19 Ιδιαίτερα στην επιλογή του χρόνου, της έγκλισης και του κατάλληλου συνδέσμου 
εισαγωγής υπόταξης. 
20 Αναλυτικότερα βλ. Swales 1990, Bhatia 1993. 



 Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ελένη Βλέτση, 
Μαρία Μητσιάκη, Βασίλης Μποζονέλος, Βαλεντίνα Χούμα 

 

612 

Ellis, R. και G. Barkhuizen (2005). Analysing Learner Language. Oxford University Press. 

Granger S. (2003). “The International Corpus of Learner English: A New Resource for 
Foreign Language Learning and Teaching and Second Language Acquisition Research″. 
TESOL Quarterly 37 (3), 538-546. 

Longman Corpus Network. (2003). http://www.longman.com/dictionaries/corpus/lccont.html. 

Μόζερ Α. (1996). «Το ποιόν ενεργείας ή (άπ)οψη του ρήματος της ελληνικής». Η νέα ελληνική 
ως ξένη γλώσσα: Προβλήματα διδασκαλίας, Αθήνα: Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, 77-96. 

Meunier F. (2002). “The pedagogical value of native and learner corpora in EFL grammar 
teaching”. Στο Granger S., J. Hung και S. Tyson (εκδ.) Computer Learner Corpora, 
Second Language Acquisition and Foreign Language Teaching. 

Myles F. (2005). “Interlanguage corpora and second language acquisition research”. Second 
Language Research 21 (4), 373-391. 

Παπαδοπούλου Δ. (2005). «Η παραγωγή της ρηματικής όψης από σπουδαστές της ελληνικής 
ως δεύτερης/ξένης γλώσσας». Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 21, 39-54. 

Selinker L. (1972). “Interlanguage”. IRAL, 10, (3), 209-231. 

Swales J.M. (1990). Genre Analysis. Cambridge: Cambridge University Press. 

Τζιμώκας Δ. (υπό δημοσίευση). «Σύστημα ταξινόμησης λαθών σε παραγωγές γραπτού λόγου 
(ΠΓΛ) μαθητών της ΝΕ ως δεύτερης γλώσσας». Στο Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γ΄ Διεθνές συνέδριο για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως 
Ξένης Γλώσσας Αθήνα 22-23 Οκτωβρίου 2004. Πρακτικά συνεδρίου. Αθήνα: Γκέλμπεσης 
Γεώργιος.  

 


	Εισαγωγή
	Πολυπολιτισμικότητα, διαπολιτισμική εκπαίδευση και γλωσσική ετερότητα
	Διαπολιτισμική επίγνωση και γλωσσική ικανότητα
	Η (δια)γλώσσα του μαθητή

	Τα σώματα κειμένων των μαθητών στην κατάκτηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
	Ο σχεδιασμός του σώματος κειμένων γραπτών μαθητών

	Η μεθοδολογία της έρευνας
	Το προφίλ των μαθητών
	Το μοντέλο κατηγοριοποίησης των λαθών

	Η τυπολογία των λαθών
	Φωνολογικά και γραφηματικά λάθη
	Μορφολογικά λάθη
	Μορφοσυντακτικά λάθη
	Συντακτικά λάθη
	Σημασιολογικά λάθη

	Ερμηνεία
	Φωνήματα/ τρόπος καταγραφής
	Μορφολογία
	Μορφοσύνταξη
	Σύνταξη
	Σημασιολογία

	Συμπερασματικές παρατηρήσεις

