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Abstract 
 

The subject of this research is to examine the level of knowledge of the Greek 
language by the Moslem students of the minority High Schools and Upper Secondary 
Schools in Thrace. Our goal was to record the lingual difficulties that students faced 
during the learning of Greek as a second language, and to evaluate their level as far 
as it concerns reading comprehension and writing. 
For this reason, we performed in spring 2007 a relevant research in the minority High 
Schools and Upper Secondary Schools and intercultural Schools in the Prefecture of 
Rodopi. The research was based on the students’ writing that were examined on the 
basis of phonology, morphosyntax and vocabulary. Then, we put into categories the 
mistakes made by the vast majority of these students according to the level of lingual 
analysis and we examined, as well, the reasons causing this low knowledge of Greek. 
According to the study’s conclusions, and by taking into account the lingual needs of 
the Moslem students, we briefly present our proposal for an effective teaching of 
Greek as a foreign language, both in oral and written. 
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1. Εισαγωγή 
Τα τελευταία χρόνια είναι χαρακτηριστικός ο αριθμός των ερευνών και των μελετών 
που γίνονται σχετικά με την ανάπτυξη μεθόδων και αναλυτικών προγραμμάτων για 
την αποτελεσματικότερη διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής σε αλλόγλωσσους 
μαθητές. Το ενδιαφέρον ενισχύεται κατά ένα μεγάλο μέρος από τον πολυεθνικό και 
πολυπολιτισμικό χαρακτήρα του σύγχρονου ελληνικού σχολείου και από την 
αναγκαιότητα προσαρμογής των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των δυσκολιών 
κατά τη διδασκαλία της ελληνικής. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες, για να καλύψουν τις ανάγκες μαθητών διαφόρων ηλικιών, διαφόρων 
γλωσσικών επιπέδων και αντιληπτικής ικανότητας, διαφορετικού εθνογλωσσικού 
και κοινωνικού υπόβαθρου. 

Οι μαθητές της μουσουλμανικής μειονότητας στην Ελλάδα συναντούν μεγάλες 
δυσκολίες, που οφείλονται σε σημαντικό βαθμό στο ότι η ελληνική γλώσσα 
διαφοροποιείται σημαντικά από τη μητρική τους και μόνο από την άποψη του 
φωνητικού και φωνολογικού συστήματος, πράγμα που εξαρχής επηρεάζει 
ουσιαστικά τον προφορικό λόγο (Γιαγκουνίδης 2004: 94-100), για να μην 
αναφερθούμε στα άλλα γλωσσικά επίπεδα της μορφοσύνταξης, του λεξιλογίου και 
της σημασίας, ή ακόμη και στο επίπεδο χρήσης της γλώσσας σε δεδομένες 
επικοινωνιακές συνθήκες.  

Στόχος όλων των μαθημάτων, τα οποία διδάσκονται σε αλλόγλωσσους μαθητές 
στην ελληνική γλώσσα, πρέπει να είναι η εξοικείωση των μαθητών με τη γλώσσα 
και τις δομές της, ώστε να μπορούν να οργανώνουν το περιβάλλον τους στη γλώσσα 
αυτή, που είναι η γλώσσα του ευρύτερου κοινωνικού περίγυρου και να επικοινωνούν 
αποτελεσματικά μέσα σ’ αυτόν (Καρακατσάνης, Κανακίδου, Σαρβανάκης, Νιζάμ 
1997: 12-15). 
 
2. Η Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης 
Γεγονός είναι ότι η Θράκη αποτελεί μια τυπική πολυπολιτισμική κοινωνία, η οποία 
αποτελείται από μια χριστιανική πληθυσμιακή ομάδα με γηγενείς Ελληνογενείς 
Θράκες, Αρβανίτες, Πόντιους, λίγους Αρμένιους και άλλους Παλιννοστούντες και 
μία μουσουλμανική μειονότητα με Τουρκογενείς, Πομάκους και Αθίγγανους 
(Καρακατσάνης, Καραφύλλης 2004). 

Στην περιοχή, επομένως, είναι εγκατεστημένη μια συγκεκριμένη μειονότητα, οι 
διαφορετικές αξίες και πιστεύω της οποίας ελάχιστα βοηθούν στην επικοινωνία με 
το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

Οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης είναι Έλληνες πολίτες, έχουν όλα τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν όλοι οι πολίτες του ελληνικού κράτους 
και απολαμβάνουν απόλυτης θρησκευτικής και πολιτικής ελευθερίας. Η παιδεία τους 
είναι κατοχυρωμένη συνταγματικά, έχουν το ατομικό δικαίωμα στην εκπαίδευση, με 
την έννοια ότι μπορούν να επιλέγουν μεταξύ ελληνικού δημοτικού σχολείου και 
μειονοτικού σχολείου, καθώς έχουν το δικαίωμα στη σύσταση μειονοτικών 
σχολείων κατά τη συνθήκη της Λωζάνης, την ελληνική νομοθεσία και την αρχή της 
διακρατικής αμοιβαιότητας (Παναγιωτίδης 2005: 191-202, 213-217). 
 
2.1  Η Εκπαίδευση στα Μειονοτικά Σχολεία της Θράκης 
Σ’ αυτήν την πολυπολιτισμική κοινωνία, σύμφωνα με τη συνθήκη της Λωζάνης του 
1923, τη Μορφωτική Συμφωνία, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και το 
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Ελληνοτουρκικό Πρωτόκολλο του 1968, λειτουργούν μειονοτικά σχολεία: 
Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια. Λειτουργούν επίσης και Διαπολιτισμικά Γυμνάσια 
και Λύκεια. Τα παιδιά αυτής της μειονότητας, που είναι περίπου 7.500, φοιτούν, 
κατά τη συντριπτική τους πλειονότητα, σε 230 περίπου μειονοτικά Δημοτικά 
Σχολεία, ποικίλης οργανικότητας. 

Τα μειονοτικά σχολεία έχουν ιδρυθεί από τις ίδιες τις κοινότητες, βάσει της 
συνθήκης της Λωζάνης και τελούν κάτω από ένα ιδιότυπο νομικό καθεστώς με 
αποτέλεσμα να λογίζονται άλλοτε ως δημόσια και άλλοτε ως ιδιωτικά και 
λειτουργούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Μαυρομάτης 2005: 309-310). 

 
2.2  Η εκπαιδευτική πραγματικότητα στα Μειονοτικά Γυμνάσια και Λύκεια: 

Συνθήκες και προβλήματα 
Στην πόλη της Κομοτηνής λειτουργούν δύο δίγλωσσα Γυμνάσια και δύο δίγλωσσα 
Λύκεια, τα λεγόμενα Μειονοτικά. Στην πόλη της Ξάνθης λειτουργεί ένα Γυμνάσιο 
και ένα Λύκειο. Εκτός απ’ αυτά, στους Νομούς Ροδόπης και Ξάνθης λειτουργούν 
ακόμη πέντε μειονοτικά Γυμνάσια. 

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, οι μαθητές στα σχολεία αυτά 
διδάσκονται όλα τα μαθήματα του Ελληνόγλωσσου Αναλυτικού Προγράμματος 
στην ελληνική γλώσσα. Στην τουρκική γλώσσα διδάσκονται Τουρκικά, 
Θρησκευτικά και Ισλαμική Ιστορία, ενώ διδάσκονται ακόμη Αραβικά και Κοράνιο. 

Είναι γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα δεν είναι η μητρική γλώσσα των 
μειονοτικών Μουσουλμάνων μαθητών. Τα παιδιά έχουν περιορισμένη επαφή με την 
ελληνική, καθώς χρησιμοποιούν σχεδόν αποκλειστικά στις καθημερινές τους 
συναναστροφές την τουρκική (οι Πομάκοι και την Πομακική, οι Ρομά και τη 
Ρομανί) και παράλληλα παρακολουθούν σχεδόν αποκλειστικά και σε καθημερινή 
βάση τουρκική τηλεόραση (Σαραφίδου 2005: 335-340). 

Η καθιέρωση ρητά και επίσημα της τουρκικής γλώσσας ως μητρικής για το 
σύνολο της μειονότητας με το ελληνοτουρκικό μορφωτικό Πρωτόκολλο του 1968, 
καταδίκασε τη γλώσσα των Πομάκων και των Τσιγγάνων και έστρεψε αναγκαστικά 
τους μειονοτικούς πληθυσμούς προς την τουρκική. Ακόμα και τώρα οι μη 
τουρκόφωνοι μειονοτικοί μαθητές, έχοντας διαφορετικές μητρικές γλώσσες, την 
πομακική και τη ρομανί, αρχίζοντας το σχολείο είναι αντιμέτωποι με δύο άλλες 
ξένες γλώσσες, την τουρκική και την ελληνική. 

Η κατά παράβαση της συνθήκης της Λωζάνης καθιέρωση της τουρκικής 
γλώσσας, ως μόνης μειονοτικής και η διδασκαλία όλων σχεδόν των μαθημάτων του 
δημοτικού σχολείου στην τουρκική είχε ως αποτέλεσμα σοβαρότατες αρνητικές 
επιπτώσεις σ’ όλους τους τομείς της αγωγής των παιδιών αθιγγάνικης και πομακικής 
καταγωγής. Γιατί η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας έχει κεφαλαιώδη σημασία για 
την ψυχοσωματική και διανοητική ανάπτυξη του παιδιού (Παναγιωτίδης 1996: 11-
13). 
 
3. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 
Τα Διαπολιτισμικά σχολεία αποτέλεσαν μια φιλόδοξη προσπάθεια για μια 
αποτελεσματική εκπαίδευση των γλωσσικών μειονοτήτων. 

Στα Διαπολιτισμικά Σχολεία της Θράκης παρατηρείται το γεγονός της γλωσσικής 
ανεπάρκειας μαθητών στην ελληνική γλώσσα. Οι μαθητές αυτοί δεν έχουν ως 
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μητρική γλώσσα την ελληνική, οι περισσότεροι προέρχονται από τη μουσουλμανική 
μειονότητα (80%), αλλά υπάρχουν και μαθητές που προέρχονται από τις χώρες της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 

Η εκπαίδευση των αλλόγλωσσων μαθητών γίνεται όπως στα ‘κανονικά σχολεία’, 
ο προσανατολισμός των οποίων εξακολουθεί να παραμένει μονόγλωσσος και 
μονοπολιτισμικός, εφόσον στα Μειονοτικά Γυμνάσια και Λύκεια και στα 
Διαπολιτισμικά Σχολεία η ελληνική διδάσκεται όπως ακριβώς και στους 
μητροδίδακτους ομιλητές της, με εγχειρίδια, μεθοδολογία και Αναλυτικό 
Πρόγραμμα φτιαγμένα αποκλειστικά γι’ αυτούς. Διδάσκεται, δηλαδή, σα να ήταν η 
μητρική γλώσσα των Μουσουλμάνων μαθητών. 

Η ένταξη των μαθητών σήμερα γίνεται σε τάξεις κύριας εκπαίδευσης, γιατί 
θεωρείται ότι λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές, ψυχολογικές, ακαδημαϊκές και 
παιδαγωγικές τους ανάγκες. 

Η μητρική γλώσσα των μουσουλμάνων, των παλιννοστούντων και των 
αλλοδαπών μαθητών, που φοιτούν στα διαπολιτισμικά σχολεία, δεν διδάσκεται. 

Πολλοί ερευνητές θεωρούν ως απαραίτητη τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας 
των μαθητών και όχι ως βοηθητική της Γ2. Η διδασκαλία της εκτιμάται επίσης ως 
διευκολυντική στη μαθησιακή διαδικασία. 

Ο εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλείται να αντιμετωπίσει 
εξαιρετικά μεγάλες δυσκολίες στην προσπάθειά του να διδάξει την ελληνική ως ξένη 
γλώσσα. Η πρόκληση γι’ αυτόν είναι μεγάλη, διότι στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
δεν παρέχεται η δυνατότητα διαμόρφωσης προγράμματος διδασκαλίας της 
ελληνικής ως ξένης γλώσσας οργανικά ενταγμένου στο σχολικό σύστημα. 

Όπως προκύπτει από τη μέχρι τώρα εμπειρία μας, αλλά και από εκθέσεις και 
αναλύσεις σχολικών συμβούλων και εκπαιδευτικών, που έχουν υπηρετήσει σε 
Μειονοτικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία, η εξάντληση της διδακτέας ύλης στα 
χρονικά όρια, που προβλέπονται από το επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα δεν είναι 
δυνατή, με αποτέλεσμα ο εκπαιδευτικός να αδυνατεί ν’ ακολουθήσει πιστά την 
προβλεπόμενη διάταξη της ύλης. 

Ο εκπαιδευτικός σε μια κανονική τάξη έχει να αντιμετωπίσει και άλλες 
δυσκολίες, όπως 
μια γλωσσική, εθνολογική και πολιτισμική ποικιλομορφία, δύσκολα διδακτικά 
εγχειρίδια ακόμη και για τους γηγενείς μαθητές, καθώς και τη διδασκαλία 
αφηρημένων εννοιών σε μαθητές με τους οποίους πολύ δύσκολα επικοινωνεί. 
Απαιτείται, επίσης, μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία κατάλληλου 
υποστηρικτικού υλικού. 

Επιπλέον στα Διαπολιτισμικά σχολεία υπάρχει η δυσκολία κάλυψης της 
διδακτέας ύλης για τους γηγενείς, παράλληλα με τη διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας στους αλλόγλωσσους. Επομένως, η διδασκαλία πρέπει να γίνεται με τέτοιο 
τρόπο, ώστε το μάθημα να μη διεξάγεται σε βάρος των γηγενών μαθητών (Ζάγκα 
2004: 9-12). 

 
4. Τα χαρακτηριστικά της έρευνας. Αφετηρία – Δείγμα  
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει το επίπεδο γνώσης της 
ελληνικής γλώσσας των Μουσουλμάνων μαθητών Μειονοτικών Γυμνασίων και 
Λυκείων, καθώς και Διαπολιτισμικών Σχολείων της Θράκης. Για το σκοπό αυτό, 
πραγματοποιήσαμε το 2007 σχετική έρευνα σε Μειονοτικά Γυμνάσια και Λύκεια και 
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Διαπολιτισμικά Σχολεία του Νομού Ροδόπης. Η έρευνα είχε στόχο να καταδείξει τις 
δυσκολίες, που αντιμετωπίζει η μεγάλη πλειονότητα των μουσουλμάνων και 
παλιννοστούντων μαθητών στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και 
ιδιαίτερα στην παραγωγή γραπτού λόγου. 

Αφετηρία για την πραγματοποίηση της έρευνάς μας αποτέλεσε το γεγονός ότι, 
ενώ στην ελληνική πραγματικότητα εξετάζεται η αποτελεσματικότητα της 
διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας κυρίως σε τάξεις Υποδοχής και 
Φροντιστηριακά Τμήματα, εντούτοις απουσιάζουν εμπειρικές μελέτες και 
ερευνητικές εργασίες, σχετικά με ζητήματα διδασκαλίας της ελληνικής στις 
‘κανονικές’ τάξεις των Μειονοτικών και Διαπολιτισμικών Σχολείων της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Εκτός από την απουσία ανάλογων ερευνών, μια δεύτερη αφετηρία της παρούσας 
μελέτης αποτέλεσε η προσωπική μας εμπειρία ως εκπαιδευτικών στον εν λόγω 
εκπαιδευτικό χώρο, η ευαισθητοποίηση και το προσωπικό μας ενδιαφέρον για την 
εκμάθηση της ελληνικής από Μουσουλμάνους και Παλιννοστούντες μαθητές. 
Ιδιαίτερα μας προβλημάτισε το ζήτημα της δυσχερούς γλωσσικής πρόσβασης εκ 
μέρους των μαθητών στο ίδιο το διδακτικό υλικό που πρέπει να διαχειριστούν και να 
αφομοιώσουν, γεγονός που συνιστά ένα εξαιρετικά αρνητικό δεδομένο εκκίνησης 
για την αποτελεσματική κάλυψη των ακαδημαϊκών στόχων του γλωσσικού 
μαθήματος, αφού θα πρέπει να εξευρεθεί ένας τρόπος, ώστε να συνδυαστούν 
ικανοποιητικά οι απαιτήσεις που θέτει το Αναλυτικό Πρόγραμμα των μαθημάτων με 
τις γλωσσικές ανάγκες των μαθητών. 

Για τη διεξαγωγή της έρευνάς μας, η οποία αποτελεί μια γενική καταγραφή της 
λεγόμενης ‘ακαδημαϊκής γλωσσικής επάρκειας’ των εκπαιδευομένων, όπως την 
αποκαλεί ο Cummins και την ορίζει στο Cummins 1984a, 1984b ως το σύνολο των 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων που χρειάζονται προκειμένου να αντιμετωπίσει ο 
μαθητής τις γνωστικές και ακαδημαϊκές απαιτήσεις της τάξης (cognitive/academic 
language proficiency), καταγράψαμε στην έρευνά μας τα λάθη που εντοπίσαμε σε 
γραπτά 400 Μουσουλμάνων μαθητών των τριών τάξεων του Γυμνασίου και της Α΄ 
Λυκείου δύο Μειονοτικών σχολείων και ενός Διαπολιτισμικού Γυμνασίου του 
Νομού Ροδόπης, όπως αυτά προέκυψαν από τις απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές 
σε φύλλο εργασίας, που τους διανεμήθηκε. 

Συγκεκριμένα, στο φύλλο εργασίας δόθηκε στους μαθητές ένα κείμενο «βατό», 
με απλές λέξεις του βασικού λεξιλογίου και χωρίς ιδιώματα. Το κείμενο ήταν ένα 
αδίδαχτο για τους μαθητές απόσπασμα από το μυθιστόρημα της Ζωρζ Σαρρή «Το 
γαϊτανάκι» που είχε τίτλο «Τα παιδιά δίνουν τα χέρια». Το κείμενο προερχόταν από 
το βιβλίο «Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο, Τεύχος Β΄» (ΟΕΔΒ, 2001) και η 
θεματολογία του επελέγη, γιατί ενστερνιζόταν τις αξίες της πολυπολιτισμικότητας, 
της φιλίας και της συναδέλφωσης των λαών. Η ερώτηση κατανόησης που ζητήθηκε 
από τους μαθητές, είχε στόχο να προκαλέσει την ευαισθητοποίησή τους πάνω στο 
μήνυμα του κειμένου. 

Το φύλλο εργασίας περιελάμβανε ακόμη ασκήσεις εμπέδωσης πάνω σε κεντρικά 
γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα της νεοελληνικής γλώσσας και ασκήσεις 
λεξιλογικές, με παραδείγματα που προέκυψαν μέσα από το κείμενο. Τέλος, ζητήθηκε 
από τους μαθητές μια ερώτηση παραγωγής γραπτού λόγου (σχετικά με τη φιλία). 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα γραπτά εξετάστηκαν στη βάση της φωνητικής 
αποτύπωσης των λέξεων, της μορφοσύνταξης και του λεξιλογίου και ακολούθησε η 
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κατηγοριοποίηση των λαθών ανά επίπεδο γλωσσικής ανάλυσης. Εξετάστηκε, επίσης, 
με βάση συγκεκριμένο μοντέλο μέτρησης, η ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου 
των μαθητών καθώς και ο βαθμός κατοχής και ενεργοποίησης της λεξιλογικής τους 
αποσκευής μέσα στα παραγόμενα κείμενα. 

Η διερεύνηση αυτού του τύπου γραπτού λόγου μας έδωσε τη δυνατότητα να 
εξετάσουμε λεπτομερώς το βαθμό ανταπόκρισης των μαθητών στις απαιτήσεις του 
γλωσσικού μαθήματος, εφόσον ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών αυτών εκδηλώνει 
ενδιαφέρον να συνεχίσει τις σπουδές του στις μεγαλύτερες τάξεις του Λυκείου και 
πιθανόν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το corpus των γραπτών που 
συγκεντρώσαμε, πιστεύουμε ότι είναι αρκετά ικανοποιητικό για την εξαγωγή 
ασφαλών συμπερασμάτων. 

 
5. Ανάλυση των δεδομένων της έρευνας 
Μια βασική παρατήρηση που μπορούμε να διατυπώσουμε διαβάζοντας τα γραπτά 
κείμενα των παιδιών, είναι οι θεαματικές ελλείψεις που παρουσιάζουν σε όλα τα 
γλωσσικά επίπεδα, φωνητική/φωνολογία, μορφοσύνταξη και λεξιλόγιο.  
 
5.1  Λάθη στην αλφαβητική απόδοση των φθόγγων 
Η γραφή είναι φωνητική, γι’ αυτό και τα ορθογραφικά λάθη είναι πάρα πολλά σε 
σχέση με τα φωνήεντα, που αποδίδουν τους φθόγγους [i], [ο] και [e]. 

Στα γραπτά τους οι μαθητές χρησιμοποιούν όλες τις γραφηματικές εκδοχές του 
[i] του [ο] και του [ε]: πεδία αντί παιδιά, θέλο αντί θέλω, φήλι αντί φίλοι, πεχνείδια 
αντί παιχνίδια. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα παιδιά στα γραπτά τους χρησιμοποιούν όλες τις 
γραφηματικές εκδοχές του [i], [ο] και [e], διότι έχουν κάποια ανάμνηση από την 
ιστορική ορθογραφία της ελληνικής, που διδάχθηκαν στο Μειονοτικό Δημοτικό 
Σχολείο. 

Ενίοτε, προβλήματα παρουσιάζονται και στη χρήση του ελληνικού αλφαβήτου, 
όπου έχουμε περιπτώσεις να χρησιμοποιούνται γράμματα του λατινικού αλφαβήτου, 
όπως συμβαίνει με τη γραφή της άλλης γλώσσας του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
της τουρκικής, που γράφεται με το λατινικό αλφάβητο: μαρmαράς αντί μαρμαράς, 
Vάκος αντί Βάκος, τρώme αντί τρώμε. 

Ακόμη και οι συνδυασμοί αυ και ευ πολλές φορές γράφονται φωνητικά /αβ/ και 
/εβ/ ή /αφ/ και /εφ/: δουλέβει αντί δουλεύει, νάφτης αντί ναύτης, εφχαρίστηση αντί 
ευχαρίστηση. 

Πολλά λάθη συναντούμε και στη χρήση των συμφώνων όπως: /τ/ αντί /θ/ → 
οδοντικό άηχο/οδοντικό άηχο: τάρρος αντί θάρρος και /τ/ αντί /δ/ → οδοντικό 
άηχο/οδοντικό ηχηρό: επικίντυνο αντί επικίνδυνο. 

Είναι προφανές ότι η έλλειψη των μεσοδοντικών φθόγγων [θ] και [δ] στο 
φωνητικό σύστημα της τουρκικής οδηγεί στην επιλογή αντίστοιχα του πλησιέστερου 
από αρθρωτική άποψη οδοντικού [τ] αντί του [θ], αφού το [τ] είναι άηχος φθόγγος 
όπως και ο [θ], και του οδοντικού [d] (γραφόμενο ντ) αντί του [δ], που είναι ο 
πλησιέστερος κατά την παραγωγή φθόγγος, και αυτός ηχηρός όπως και το [δ]. 
Ενδιαφέρουσα είναι η αντίστροφη περίπτωση χρήσης του [δ] εκεί όπου η ελληνική 
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γραφή απαιτεί [ντ]1

Έχουμε επίσης περιπτώσεις λανθασμένης επιλογής φθόγγων σε περιπτώσεις 
προβληματικών κατά την εκφορά φθόγγων (προβληματικών για φυσικούς ομιλητές 
της τουρκικής) όπως είναι το [θ] ή το [x] / [ç]. Η επιλογή πραγματοποιείται είτε 
όπως και ανωτέρω με βάση την ηχηρότητα ή μη (επιλέγονται, δηλαδή, όμοιοι 
φθόγγοι κατά την ηχηρότητα ή τη μη ηχηρότητα), αλλά πάντως μεταξύ φθόγγων που 
γειτνιάζουν ως προς το μέρος άρθρωσης στη στοματική κοιλότητα 
(μεσοδοντικά/οδοντικά/χειλικά), είτε με βάση αποκλειστικά το μέρος της άρθρωσης 
στη στοματική κοιλότητα (ανήκουν στην ίδια αρθρωτική κατηγορία). Προβλήματα 
ωστόσο εντοπίζονται και σε περιπτώσεις όπου τα γραπτά σημεία των φθόγγων 
επιλέγονται λάθος ασχέτως της προβληματικής εκφοράς του φθόγγου στα ελληνικά, 
π.χ. εβηκίνδυνο αντί επικίνδυνο. Στην άλλη περίπτωση έχουμε: 

: πληθυνδικό αντί πληθυντικό (διότι προφέρεται [pliθindiko], 
δίνομαι αντί ντύνομαι. 

θ αντί φ → οδοντικό άηχο/χειλικό άηχο: θιλία αντί φιλία 
φ αντί θ → χειλικό άηχο/οδοντικό άηχο: φέλουμε αντί θέλουμε 
γ αντί χ → ουρανικό ηχηρό/ουρανικό άηχο: γέρι αντί χέρι 
κ αντί χ → ουρανικό άηχο/ουρανικό άηχο: έκουμε αντί έχουμε 

Σε μερικές περιπτώσεις παρατηρείται και το φαινόμενο της λανθασμένης 
απόδοσης συμφωνικού συνδυασμού, παρόλο που ο σωστός φθόγγος δεν δημιουργεί 
πρόβλημα εκφοράς: σουβατσής αντί σουβατζής. 

Στους συνδυασμούς αυτούς μερικές φορές παρατηρείται και το φαινόμενο της 
γραφηματικής παράληψης ενός από τα δύο σύμφωνα, δηλαδή χάνεται κάποιο 
σύμφωνο. Εδώ το πρόβλημα δημιουργείται γιατί ο φθόγγος αποδίδεται στα ελληνικά 
με δύο αλφαβητικά σημεία (γράμματα), ενώ στη μητρική γλώσσα ο ίδιος φθόγγος 
αποδίδεται με ένα, π.χ. γκ/ g, μπ/b: μαραγός αντί μαραγκός, πορούμε αντί μπορούμε. 

Σε αρκετά γραπτά διαπιστώνεται και το φαινόμενο της αντιστροφής: κορίστι αντί 
κορίτσι, γοιρτή αντί γιορτή.  

Ενίοτε σημειώνεται σ στη θέση του ς ή αντίστροφα, και πάλι για λόγους που 
συνδέονται με τη γραπτή εκφορά των αντίστοιχων φθόγγων στη μητρική γλώσσα: 

φίλοσ αντί φίλος (υπερισχύει η γραφηματική απόδοση του σίγμα ως σ στα 
ελληνικά) 

άρρωςτος αντί άρρωστος ( υπερισχύει η γραφηματική απόδοση του φθόγγου [s] 
ως s 

Γενικά, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι τα λάθη αυτά οφείλονται σε επιδράσεις 
του φθογγολογικού συστήματος της τουρκικής και της πομακικής γλώσσας. 

στο αλφαβητικό σύστημα της μητρικής γλώσσας). 

Στην κατηγορία των γραφηματικών λαθών εντάσσουμε και τα φαινόμενα που 
αφορούν τη στίξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα χρησιμοποιούμενα σημεία της στίξης 
είναι ελάχιστα. Σε πολλά γραπτά μάλιστα αγνοούνται τα ελληνικά σημάδια της άνω 
τελείας και του ερωτηματικού. Ωστόσο, η σποραδική χρήση του κόμματος και του 
θαυμαστικού μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η στίξη αποτελεί ένα κεφάλαιο της 
γραπτής μορφής της γλώσσας που το αγνοούν ή το παραθεωρούν ακόμη και σε 
σχέση με τη μητρική τους γλώσσα, πράγμα που μας δημιουργεί ερωτηματικά γενικά 
για το βαθμό εγγραμματοσύνης τους στο γλωσσικό πεδίο. 

Σε ό,τι αφορά τα τονικά σημάδια, σημειώνουμε ότι συχνά δεν χρησιμοποιούνται 
                                                 
1 Για την παρουσία ή απουσία ένρινου πριν από ηχηρό σύμφωνο (κλειστό), βλ. Mackridge 
1987: 70-72 
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τόνοι, ενώ σε πολλές περιπτώσεις ή τονίζονται λάθος συλλαβές ή μία λέξη τονίζεται 
δύο και καμιά φορά τρεις φορές: θίλια (φιλία), φυλιά (φιλία), ουσίαστίκα, 
εφχαρίστησή, αγαπή, χορους, τραγουδια, χεριά. 

Εντύπωση πάντως προκαλεί η γνωστική αντίσταση στην εκμάθηση των απλών 
κανόνων τονισμού της ελληνικής γλώσσας, γεγονός που μπορούμε να το 
συνδέσουμε με τη γενικότερη ελλιπή εγγραμματοσύνη τους. 

 
5.2  Μορφολογικά – γραμματικά λάθη 
Τα μορφολογικά λάθη είναι πάρα πολλά και συχνότατα. Πολλές φορές σχετίζονται 
με την ορθογραφία του λεξικού και του κλιτικού μορφήματος από τα οποία 
αποτελείται η λέξη. Οι προβληματικές περιπτώσεις εντοπίζονται κυρίως στα ρήματα: 
θέλο, δουλεύη, πέζουμαι, λέοι, πηγένουν, κιμούντε. 

Πολλές φορές οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολία στη διάκριση των μερών του 
λόγου. Επίσης εμπλέκουν τα μέρη του λόγου με άλλες γραμματικές έννοιες, π.χ. 
έκλεισε: ενικό αντί ρήμα, φιλία: ουδέτερο αντί ουσιαστικό. 

Έχουμε συχνά λέξεις που δεν αναγνωρίζονται εξαιτίας της ορθογραφίας τους και 
κυρίως της μορφής των λεξικών ή γραμματικών μορφημάτων, που τις απαρτίζουν: 
ολόκρηλη αντί ολόκληρη, πορούμε αντί μπορούμε, εβηκίνδινο αντί επικίνδυνο, 
κοριτσιές αντί κορίτσι. 

Σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τα καταληκτικά τους μορφήματα, και μάλιστα την 
κατάληξη των ρημάτων σε [i], γράφονται ποικιλοτρόπως: λέοι αντί λέει, διαβάζι αντί 
διαβάζει, πρέπη αντί πρέπει. 

Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται και στα ονόματα με [ι]: παιδάκη αντί παιδάκι, 
εφχαρίστησει αντί ευχαρίστηση, σκινί αντί σκηνή, κορίτση αντί κορίτσι, φίλι αντί 
φίλοι. 

Η χρήση του ορθού γένους είναι πολύ σημαντική στα νέα ελληνικά, γιατί από 
αυτό εξαρτάται και η συμφωνία επιθέτου και ουσιαστικού. Οι μουσουλμάνοι 
μαθητές παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στη χρήση του ορθού γένους, γιατί δεν 
υπάρχει αντίστοιχη κατηγορία στη μητρική τους γλώσσα: Η φίλη για τους 
ανθρώπους αντί οι φίλοι για τους ανθρώπους, Αγαπάμε όλη τα φίλος μας αντί 
Αγαπάμε όλους τους φίλους μας. 

Παρουσιάζουν επίσης ιδιαίτερη δυσκολία στη χρήση του σωστού γένους, 
αριθμού και πτώσης του άρθρου κυρίως στα θηλυκά ονόματα: τη ώρα αντί η ώρα, το 
χώρας αντί της χώρας, η μπαμπάζ μου αντί ο μπαμπάς μου, της γιορτές αντί οι 
γιορτές. 

Συχνότατα δεν χρησιμοποιούν άρθρα, συνδέσμους, προθέσεις ή τα 
χρησιμοποιούν λανθασμένα: Είναι ωραίο παιδιά χορεύουν μαζί αντί Είναι ωραίο τα 
παιδιά να χορεύουν μαζί, Οι φίλοι για τους ανθρώπους είναι σαν μητέρα, πατέρα, 
αδέλφια αντί Οι φίλοι για τους ανθρώπους είναι σαν τη μητέρα, τον πατέρα και τα 
αδέλφια, Μπορούμε να πάμε κάποια χώρα αντί Μπορούμε να πάμε σε κάποια χώρα. 

Η ανυπαρξία άρθρων στην τουρκική και ο τρόπος σχηματισμού της αιτιατικής 
πτώσης προκαλούν δυσκολίες στην κατανόηση της ελληνικής αιτιατικής από 
ομιλούντες την τουρκική. Στα τουρκικά η αιτιατική σχηματίζεται με τον ίδιο τρόπο 
προσθέτοντας κατάληξη i στο τέλος της λέξης, ενώ στα ελληνικά κάθε φορά είναι 
διαφορετική, γιατί υπάρχει το άρθρο. Αυτό είναι μία από τις βασικές δυσκολίες για 
τους τουρκόφωνους, που μαθαίνουν την ελληνική: 

Βλέπω τον άνθρωπο   Adam-i gorüyorum 
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Βλέπω τη θάλασσα   Deniz-i gorüyorum 
Βλέπω το σπίτι   Ev-i   gorüyorum 

Παρατηρούμε και λάθη μεταξύ συνωνύμων, κυρίως υφολογικά και 
σημασιολογικά: 

Όταν μας γίνει αντί όταν μας συμβεί κάτι, Αν γινόμαστε άρρωστοι αντί αν 
αρρωστήσουμε ή αν είμαστε άρρωστοι. 

Ένα μεγάλο μέρος των μαθητών αδυνατεί να εντοπίσει τα αντώνυμα (αντίθετα) 
μέσα από το κείμενο. Π.χ. το αντώνυμο του επιθέτου «ακίνδυνος» το εντόπισε μόνο 
το 30% των μαθητών (δηλαδή 120 στους 400 μαθητές). 

Όπως είναι φυσικό, κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι φιλόλογοι συναντούν 
δυσκολίες στα μαθήματα δομής της γλώσσας, όπου ζητούμενο είναι ακριβώς η 
μορφολογία. 

 
5.3  Συντακτικά λάθη 
Χαρακτηριστικό είναι τα πολλά λάθη που παρατηρούνται στη σύνταξη των 
προτάσεων, όπου τα ουσιαστικά βρίσκονται σε λανθασμένη πτώση σε σχέση με το 
ρήμα και την πρόθεση, τα επίθετα σε λανθασμένο γένος σε σχέση με τα ουσιαστικά, 
τα ρήματα συντάσσονται με ουσιαστικά σε λανθασμένη πτώση ή βρίσκονται σε 
λανθασμένη φωνή. Επίσης παρατηρείται ελεύθερη η θέση των στοιχείων της 
πρότασης: 

Άμα έχουμε φίλοι αντί άμα έχουμε φίλους 
Οι φίλοι μας χρειάζεται αντί οι φίλοι μας χρειάζονται 
Γιατί αρέσω πολύ να μιλάω αντί γιατί μου αρέσει πολύ να μιλάω. 

Ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών (60,9%) χρησιμοποιούν λάθος τις φωνές, τους 
χρόνους και τις εγκλίσεις των ρημάτων, δηλαδή το ποιόν ενέργειας των ρημάτων, 
καθώς και τα πρόσωπα των ρημάτων. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι μη φυσικοί ομιλητές της ελληνικής, όταν στη 
μητρική τους γλώσσα δεν υπάρχει το αντίστοιχο φαινόμενο:2

Τραγουδιούνται τραγούδια αντί τραγουδούν τραγούδια 
 

Εγώ και ο φίλος μου διαβάσω βιβλία και είδαμε τηλεόραση αντί εγώ και ο 
φίλος μου διαβάζουμε βιβλία και βλέπουμε τηλεόραση. 
 

5.4  Κατανόηση κειμένων και παραγωγή γραπτού λόγου 
Από τα δεδομένα της έρευνας διαφαίνεται ότι ένας μεγάλος αριθμός παιδιών 
αδυνατεί να κατανοήσει το κείμενο. Ποσοστό 50% των μαθητών δεν απάντησε στην 
ερώτηση κατανόησης του κειμένου. 

Οι μουσουλμάνοι μαθητές αντιμετωπίζουν προβλήματα και στην παραγωγή του 
γραπτού λόγου. Τα προβλήματα αυτά αφορούν στις σύνθετες δεξιότητες της 
ορθογραφίας, του συντακτικού και της οργάνωσης του γραπτού λόγου και του 
λεξιλογίου. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά την ανάγνωση του κειμένου, ποσοστό 32% των 
μαθητών απέφυγε να ανταποκριθεί στον γραπτό λόγο (δηλ. 128 στους 400 μαθητές). 
Από τα ευρήματα της έρευνας διαπιστώθηκε επίσης ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 
παιδιών παρήγαγε γραπτό κείμενο με περιορισμένο λεξιλόγιο. Είναι πάρα πολύ 
                                                 
2 Για το ποιόν ενέργειας στην ελληνική γλώσσα, βλ. Mirambel (1942: 2), Mackridge (1987: 
169-210), Μήτση (1988: 195-197). 
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μικρός ο αριθμός των παιδιών, που χαρακτηρίζεται από χρήση πλούσιου λεξιλογίου. 
Επίσης είναι πολύ μικρός ο αριθμός των παιδιών, που χρησιμοποιεί σε 
ικανοποιητικό βαθμό το ελληνικό λεξιλόγιο. Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι στις 
λεξιλογικές ασκήσεις που ενεπλάκησαν οι μαθητές παρατηρήθηκαν πολλά λάθη για 
την εύρεση συνωνύμων, βεβαίως σημειώθηκαν πολλά λάθη κυρίως σε σχέση με το 
υφολογικό επίπεδο που καθόριζε την επιλογή των λέξεων, αλλά και σημασιολογικά 
λάθη: 

όταν μας γίνει κάτι αντί όταν μας συμβεί κάτι 
αν γινόμαστε άρρωστοι αντί αν αρρωστήσουμε ή αν είμαστε άρρωστοι 

Τα κείμενα των παιδιών αξιολογήθηκαν με βάση δύο κριτήρια: την ποσότητα και 
την ποιότητα (Παπαδημητρίου, Βοσνιάδου 2008). 

 
Αναλυτική παρουσίαση των κριτηρίων αξιολόγησης των κειμένων των παιδιών 

παρατίθεται στους 4 παρακάτω πίνακες: 
Πίνακας 1. Συχνότητα και ποσοστό των γραπτών κειμένων των παιδιών σχετικά με 

τον αριθμό των λέξεων που περιείχαν. 
Ποσότητα 

(Αριθμός λέξεων) 
Ν 

(Αριθμός μαθητών) 
Ποσοστό 

51-100 λέξεις 38 13,97% 
Έως 50 λέξεις 234 86,03% 

Σύνολο 272 100,00% 
Πίνακας 2. Συχνότητα και ποσοστό των γραπτών κειμένων των παιδιών σχετικά με 

το είδος των ιδεών. 
Ποιότητα 

(Ενδιαφέρον περιεχόμενο) 
Ν 

(Αριθμός μαθητών) 
Ποσοστό 

Εξαιρετικά ενδιαφέρον περιεχόμενο 18 6,62% 
Αρκετά ενδιαφέρον περιεχόμενο 66 24,26% 
Κοινότυπο/άσχετο περιεχόμενο 188 69,12% 

Σύνολο 272 100,00% 
Πίνακας 3. Συχνότητα και ποσοστό των γραπτών κειμένων των παιδιών σχετικά με 

τη λογική οργάνωση των ιδεών. 
Ποιότητα 

(Αιτιώδης σύνδεση των ιδεών) 
Ν 

(Αριθμός μαθητών) 
Ποσοστό 

Κανένα πρόβλημα στη λογική 
αλληλουχία των σκέψεων 

15 5,51% 

Αρκετά καλή λογική οργάνωση των 
σκέψεων 

120 44,12% 

Καμία λογική οργάνωση των σκέψεων 137 50,37% 
Σύνολο 272 100,00% 

Πίνακας 4. Συχνότητα και ποσοστό των κειμένων σχετικά με το λεξιλόγιο των 
παιδιών. 

Ποιότητα 
(Λεξιλόγιο) 

Ν 
(Αριθμός μαθητών) 

Ποσοστό 

Κατοχή πλούσιου λεξιλογίου 9 3,31% 
Ικανοποιητικό λεξιλόγιο 22 8,09% 

Λεξιλόγιο περιορισμένο στις 241 88,60% 
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καθημερινές βασικές λέξεις 
Σύνολο 272 100,00% 

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνά μας, αλλά και από άλλες έρευνες 
(Σαραφίδου 2000, Σαραφίδου, Παπαγιάννη 2004), ο γραπτός λόγος των παιδιών 
παρουσιάζει πολλά χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου, όπως ελλείψεις, 
επαναλήψεις και λεξιλόγιο του καθημερινού λόγου. 

Η παρουσία των προφορικών αυτών στοιχείων οφείλεται προφανώς στην 
ανεπαρκή εξοικείωση των μαθητών με τους κανόνες παραγωγής του γραπτού λόγου. 
Και αυτό βέβαια συμβαίνει, γιατί στην εκτός σχολείου καθημερινή επικοινωνία, 
κυριαρχεί η διαλογική έκφραση (Αρχάκης 2005: 164-189). 

 
6. Συμπεράσματα – Προτάσεις 
Όπως αναφέραμε παραπάνω, το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών της μειονότητας 
κατέχει φτωχό λεξιλόγιο. Αυτό σημαίνει ότι το λεξιλόγιο πρέπει να μελετάται μέσα 
σε σύντομα κείμενα, προκειμένου να δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα 
συστηματικής εξάσκησης στη νοηματική κατανόηση των λέξεων με βάση το 
συγκείμενό τους. 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αντικαταστήσουν ένα μέρος των ασκήσεων των 
σχολικών εγχειριδίων με άλλες καταλληλότερες. 

Επιβάλλεται, επίσης, η εξάσκηση των μαθητών στη χρήση των λεξικών και στις 
στρατηγικές χρήσης των, καθώς και ο εφοδιασμός των μειονοτικών σχολείων με 
ικανό αριθμό δίγλωσσων και μονόγλωσσων λεξικών, γιατί οι μαθητές της 
μειονότητας δεν χρησιμοποιούν καθόλου λεξικά. Οι Carter και McCarthy (1947: 
111-118) τονίζουν ότι, εκτός από τις άλλες στρατηγικές εκμάθησης του λεξιλογίου, 
οι μαθητές μπορούν και πρέπει να ενθαρρυνθούν στη χρήση λεξικών, για να 
ωφεληθούν από τις ουσιαστικές πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στα λεξικά τους. 
Η χρήση τους βοηθά στην εκμάθηση, κατανόηση και παραγωγή λόγου. Τα δίγλωσσα 
λεξικά, τα οποία περνούν από την πρώτη γλώσσα στη δεύτερη, αποτελούν έναν 
αποτελεσματικό τρόπο για να επιτύχουμε τα παραπάνω (Nation 2001: 281-288). 

Η εικόνα που παρουσιάζουν τα γραπτά των παιδιών, δείχνει ότι η κύρια έμφαση 
στη διδασκαλία των ρημάτων, πρέπει να δίνεται στο ποιόν ενέργειας, δηλαδή στη 
χρήση των δύο ρηματικών θεμάτων, του ενεστωτικού και του αοριστικού. Η 
διάκριση αυτή αποτελεί για τους μαθητές της μειονότητας το πιο δύσκολο σημείο. 

Διαπιστώθηκε επίσης, ότι είναι ανάγκη να δοθεί έμφαση στη διδασκαλία των 
προθέσεων και των συνδέσμων, καθώς η σωστή τους χρήση συμβάλλει 
αποφασιστικά στην ορθότητα των μηνυμάτων (Μήτσης 1998: 196-197).  

Μεγάλη σημασία πρέπει να δίνουμε και στη σύνδεση της μορφολογίας (κλίσης) 
με τη σύνταξη και τη σημασία, καθώς και στη σύνδεση της γραμματικής 
διδασκαλίας με την επεξεργασία κειμένων (λειτουργικός χαρακτήρας της 
Γραμματικής). 

Οι φιλόλογοι των μειονοτικών και διαπολιτισμικών σχολείων πρέπει να 
επιλέγουν διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία κειμένων, που ανταποκρίνεται στα 
βιώματα, στα ενδιαφέροντα, στις ανάγκες, στις αξίες και στις εμπειρίες των 
μαθητών. Το διδακτικό υλικό επίσης δεν πρέπει να περιέχει πολιτιστικά στοιχεία μη 
αποδεκτά ή προσβλητικά για το ακροατήριό τους, που είναι οι μαθητές της 
μειονότητας (Μήτσης 1998: 198-201). 
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Οι στόχοι του κάθε μαθήματος να καθορίζονται με ακρίβεια και να 
προσαρμόζεται η διδασκαλία στην ιδιαιτερότητα του κάθε μαθητή. 

Όπως προκύπτει από την εμπειρία μας σε μειονοτικά και διαπολιτισμικά σχολεία, 
ένα από τα βασικά εργαλεία για να γίνει το περιεχόμενο του μαθήματος 
ελκυστικότερο είναι η διαθεματική προσέγγιση, η οποία ενισχύει τη δυνατότητα 
συμμετοχής όλων των μαθητών. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, αναζητούν 
στοιχεία και συλλέγουν τα ίδια πληροφορίες. Έτσι τα αλλόγλωσσα παιδιά που έχουν 
αδυναμία να εκφραστούν στη δεύτερη γλώσσα, μέσα από τέτοιες παρεμβάσεις, 
μαθαίνουν χωρίς να φοβούνται το λάθος, μέσα σε ένα περιβάλλον συνεργασίας και 
διαλόγου (Δημητρίου, Λαγοπούλου, Νικολάου, 2002:17-24). Μαθητές που 
παρουσίαζαν μεγάλη αδυναμία στην κατανόηση της Ν. Ελληνικής και πολλές φορές 
επεδείκνυαν αδιαφορία και προβληματική συμπεριφορά, ανταποκρίθηκαν με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε διαθεματικές δραστηριότητες. 

Επιβάλλεται διαφοροποιημένη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε τμήματα 
με διαφορετικά επίπεδα ελληνομάθειας και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης 
γλώσσας. 

Για να είναι η γλωσσική διδασκαλία αποτελεσματική πρέπει τα τμήματα των 
μουσουλμάνων και παλιννοστούντων μαθητών να είναι ολιγομελή. 

Είναι επίσης ανάγκη να πραγματοποιηθεί μια σειρά επιμορφωτικών 
παρεμβάσεων και ενδοσχολικών σεμιναρίων, με στόχο την επαρκή ενημέρωση των 
εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα εκπαίδευσης αλλόγλωσσων μαθητών. 

Μεγάλη σημασία έχει η χρήση της μητρικής γλώσσας των μαθητών, ως 
προϋπόθεση για την εκμάθηση της ελληνικής. Ο Lado (1957: 61-65), αναφέρει, ότι 
στη σύγκριση μεταξύ μητρικής και ξένης γλώσσας βρίσκεται το κλειδί που 
διευκολύνει ή δυσχεραίνει την εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας. 

Τα σχολικά εγχειρίδια πρέπει να συμπεριλάβουν στοιχεία από τις καθημερινές 
πρακτικές, τη ζωή και την ιδιαίτερη κουλτούρα των διάφορων μειονοτικών ομάδων 
και πάνω απ’ όλα να προσεγγίζουν με σεβασμό και ευαισθησία τα έθιμα, τη 
θρησκεία, τη γλώσσα και τις αξίες τους. Γιατί, όταν η γλώσσα, η κουλτούρα και η 
εμπειρία που μεταφέρει κάθε παιδί, αγνοούνται ή, χειρότερα, αποκλείονται και 
υποτιμούνται, οι μαθητές τοποθετούνται σε μειονεκτική θέση. Τα σημεία σύνδεσης 
με τη διδασκόμενη ύλη περιορίζονται ασφυκτικά και η όλη εκπαιδευτική διαδικασία 
παίρνει για αυτούς τη μορφή της υποβάθμισης του οικείου περιβάλλοντός τους, της 
ίδιας της ταυτότητάς τους (Ιορδανίδου 2007: 3-6).  

Να δοθεί, επιτέλους, τέλος στο γλωσσικό και κατ’ επέκταση πολιτισμικό 
ευνουχισμό των μουσουλμάνων Αθίγγανων και των μουσουλμάνων Πομάκων, γιατί 
αυτό αποτελεί επίδειξη ενός ακραίου κοινωνικού ρατσισμού (Παναγιωτίδης 1996: 
198-204). Είναι καιρός πλέον η ελληνική πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και 
να καθιερώσει τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των Πομάκων και των 
Αθίγγανων σε όποια σχολεία επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους. Οφείλουμε να 
τονίζουμε τη σπουδαιότητα της ελληνικής γλώσσας ως οργάνου ή ως κατάλληλου 
μέσου, που θα τους επιτρέψει μια ταχύτερη και ευχερέστερη προσαρμογή στο νέο 
περιβάλλον (Μήτσης 1998: 201). 

Η αντιμετώπιση των λαθών των μαθητών δεν θα πρέπει να γίνεται αρνητικά. 
Στην μαθησιακή διαδικασία είναι ανάγκη να εφαρμόζεται το οικοδομικό πρότυπο 
μάθησης. Δηλαδή, το λάθος αντιμετωπίζεται όχι πλέον σαν στοιχείο, που 
δυσχεραίνει τη μάθηση, αλλά σα συστατικό της ίδιας της διαδικασίας μάθησης, 
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επομένως σαν δυναμικό στοιχείο, που θα μπορούσε να διευκολύνει τη μάθηση. 
Βέβαια απαραίτητη προϋπόθεση για να μετατραπούν τα λάθη σε «εργαλείο 
μάθησης» είναι να τα χειριστεί ανάλογα ο εκπαιδευτικός (Σφυρόερα 2003: 20-26). 

Πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στα λάθη που αφορούν τις καταλήξεις 
ουσιαστικών, ρημάτων, επιρρημάτων και δευτερευόντως στα λάθη που αφορούν τα 
λεξικά μορφήματα (π.χ. τρωφή, άνειξει), τα οποία αντιμετωπίζονται με τη 
διδασκαλία και τη συνεχή χρήση της οικογένειας λέξεων στην οποία ανήκουν 
(Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2004). Όπως διαβάζουμε στην 
Ιορδανίδου (2007: 17-20), πιο σοβαρά είναι τα λάθη λεξιλογίου-σημασίας και 
ακολουθούν τα λάθη σύνταξης. Τα ορθογραφικά λάθη δεν επηρεάζουν την 
κατανόηση, αλλά είναι σημαντικός δείκτης αξιολόγησης του γραπτού λόγου, 
επομένως ασχολούμαστε και με αυτά, αλλά δεν τους δίνουμε προτεραιότητα. 

Συνοψίζοντας, κρίνεται απαραίτητο οι Μουσουλμάνοι μαθητές να 
εξοικειώνονται με την προφορική γλώσσα και να αναπτύσσουν επικοινωνιακές 
δεξιότητες στο προφορικό επίπεδο. Επιδίωξη είναι η κατάκτηση εκ μέρους των 
μουσουλμάνων μαθητών βασικού λεξιλογίου και των βασικών σχημάτων της δομής 
της νέας ελληνικής, ώστε να αποκτήσουν μια σχετική άνεση στην παραγωγή και 
στην κατανόηση προφορικού λόγου αρχικά και στη συνέχεια στην κατανόηση και 
παραγωγή γραπτού λόγου (Χατζησαββίδης 2005: 404-410). 
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