
Ασπασία Χατζηδάκη, Δήμητρα Σιταρένιου  
 
 

 

852 

 
 
 
 
 
 

Η εναλλαγή κωδίκων από μαθητές Νηπιαγωγείου 
ως έκφραση γλωσσικής ταυτότητας και δημιουργικότητας 

 
 

Ασπασία Χατζηδάκη, Δήμητρα Σιταρένιου  
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελλάδα 

 
 

Abstract 
 

This paper explores the pragmatic dimensions of code-switching among immigrant 
children, and in particular Albanian children living on the island of Crete, Greece. 
The study took place in a Kindergarten in a rural area with a high percentage of 
immigrant workers. The subjects were nine bilingual Albanian children aged 4:00-
4:06 to 6:00-6:06, with varying degrees of competence in Greek. The data collection 
took place through participant observation and recording of children’s spontaneous 
interaction while engaging in various activities at the Kindergarten, which yielded a 
total of 34 hours of recorded speech. Moreover, information on the children’s 
language socialization patterns, degree of language competence and preference was 
collected through structured interviews with their parents. The research draws on 
Peter Auer's conversational analytic framework for the analysis of code-switching 
(Auer 1984, 1990, 1991, 1995, 1998). This paper will discuss the children’s code 
alternation patterns against a background of data concerning their overall patterns of 
language choice, their language competence and preference. The overall conclusion 
is that bilingual children, even at a young age, are able to use code-switching as a 
communicative tool in order to negotiate both meaning and their role in the 
interaction.  
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1. Εισαγωγή 
Η ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από 
ραγδαίες αλλαγές που προέκυψαν από τη φοίτηση μαθητών με διαφορετικό 
πολιτισμικό κεφάλαιο. Μερικά από τα σημαντικότερα ζητήματα που κλήθηκε να 
αντιμετωπίσει το εκπαιδευτικό σύστημα είναι η συνεκπαίδευση γηγενών μαθητών 
και μαθητών από άλλες χώρες, ο εμπλουτισμός των αναλυτικών προγραμμάτων και 
η κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Αθανασίου 2001: 16).  

Η ελληνική γλώσσα, από κυρίαρχη γλώσσα στο χώρο του σχολείου – μέσα στην 
τάξη αλλά και έξω από αυτή– συμμετέχει σε ένα νέο ζεύγος σχέσης, αυτό της 
πρώτης γλώσσας ή μητρικής των αλλοδαπών (Γ1) και της δεύτερης γλώσσας (Γ2), 
που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Ελληνική. Συνήθως οι εκπαιδευτικοί 
ενδιαφέρονται κυρίως για την απρόσκοπτη εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας χωρίς 
όμως την αναφορά στο ήδη υπάρχον γλωσσικό υπόβαθρο των μαθητών και χωρίς 
την αποδοχή του ως παράγοντα που επηρεάζει την εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας.  

Λόγω της νεαρής ηλικίας των παιδιών, στη βαθμίδα της προσχολικής 
εκπαίδευσης τα προβλήματα επικοινωνίας που συνεπάγεται η ανυπαρξία κοινής 
γλώσσας σχετίζονται και με πρακτικές δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν 
οι νηπιαγωγοί (Νικολούδη 2002: 14). Ίσως αυτός να είναι ένας λόγος που ωθεί 
πολλές νηπιαγωγούς στο να δίνουν έμφαση στην κατάκτηση της Ελληνικής το 
συντομότερο δυνατόν και σε μια τουλάχιστον επιφυλακτική στάση απέναντι στην 
ενθάρρυνση της διγλωσσίας. Ωστόσο, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να 
συνειδητοποιήσουν ότι, ενώ κάποια παιδιά με γονείς μετανάστες έρχονται στο 
νηπιαγωγείο με μηδαμινές γνώσεις ελληνικών, το πιθανότερο είναι να γνωρίζουν 
κάποια άλλη γλώσσα σε επίπεδο ικανοποιητικό για την ηλικία τους (Σκούρτου 2002, 
Χατζηδάκη 2005). Τα παιδιά αυτά βρίσκονται σε ένα στάδιο γλωσσικής ανάπτυξης 
που χαρακτηρίζεται από τη διγλωσσική ανάπτυξη των δύο γλωσσών και από μία 
μεταβατικού τύπου διγλωσσία-συνήθως ανισοβαρούς μορφής (Meisel 2007). 

Έρευνες στον ελληνικό χώρο (λ.χ. Κασίμη 2005, Τσοκαλίδου 2005) δείχνουν 
πως οι εκπαιδευτικοί συχνά αντιμετωπίζουν την άλλη γλώσσα των μαθητών με φόβο 
και άγνοια, θεωρώντας πως η χρήση της εθνοτικής γλώσσας στο σπίτι αποτελεί 
ανασταλτικό παράγοντα στην εκμάθηση της Ελληνικής και παροτρύνοντας τους 
γονείς να μιλούν κυρίως ή μόνον ελληνικά με τα παιδιά τους. Στην καλύτερη 
περίπτωση ‘ανέχονται’ τη χρήση της Γ1 των μαθητών στο σχολείο (Γκότοβος και 
Αθανασίου 2002), χωρίς όμως να την αξιοποιούν με τρόπο που θα μπορούσε να 
ωφεληθεί η γενικότερη γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών, όπως τονίζουν οι 
σύγχρονες επιστημονικές θέσεις που προβάλλουν την αξία της Γ1 στην κατάκτηση 
και της Γ2 (Cummins 1996, 2000). 

Από την άλλη πλευρά, τα επίσημα κείμενα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, 
εφόσον λ.χ. το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), όχι 
μόνο επιτρέπει τη χρήση της πρώτης γλώσσας των αλλοδαπών νηπίων μέσα στην 
τάξη αλλά παροτρύνει την εκπαιδευτικό να τα ενθαρρύνει να εκφράζονται στη 
γλώσσα που μιλούν στην οικογένεια, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την ενεργό 
γλωσσική συμμετοχή τους στις ποικίλες δραστηριότητες (Οδηγός Νηπιαγωγού, 
ΔΕΠΠΣ 2005: 36). 

Βεβαίως, το εάν κάποιο παιδί θα επιλέξει να χρησιμοποιεί την εθνοτική γλώσσα 
στο σχολείο και η μορφή που θα πάρει αυτή η χρήση δε σχετίζονται μόνο με τις 
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στάσεις και τις πρακτικές της εκάστοτε εκπαιδευτικού αλλά και με πολλούς άλλους 
παράγοντες όπως: το περιβάλλον στο οποίο ζει και η σύνθεση του πληθυσμού στην 
περιοχή, οι στάσεις του κοινωνικού περίγυρου απέναντι στην εθνοτική ομάδα του 
παιδιού και στη γλώσσα της, ο βαθμός στον οποίο γίνεται χρήση της εθνοτικής και 
της κυρίαρχης γλώσσας στο πλαίσιο της ενδο-οικογενειακής επικοινωνίας, οι 
ευκαιρίες για επαφή με την εθνοτική γλώσσα και για συστηματική εκμάθησή της, 
κ.α. Σε κάθε περίπτωση, τα δίγλωσσα παιδιά διαμορφώνουν προσωπικά μοντέλα 
γλωσσικής συμπεριφοράς, που συνδέονται αφενός με το βαθμό γλωσσικής 
ικανότητας στις δύο γλώσσες και αφετέρου με τα μοντέλα γλωσσικής χρήσης μέσα 
στην οικογένεια (De Houwer 1999, 2007, Lopez 2005, Nakamura 2005, Pearson 
2007, Raschka, Wei και Sherman 2002, Schader 2006, Shin και Milroy 2000, Wei 
και Milroy 1995, Χατζηδάκη 2005). Μία από τις μορφές που παίρνει αυτή η 
διγλωσσική συμπεριφορά είναι και η εναλλαγή κωδίκων (code switching). 

Στην εισήγηση αυτή θα παρουσιαστούν ορισμένα δεδομένα από μια εν εξελίξει 
έρευνα με αντικείμενο την εναλλαγή κωδίκων από παιδιά Αλβανών μεταναστών σε 
νηπιαγωγείο της Κρήτης. Μετά την παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της 
έρευνας θα αναφερθούμε στην ίδια την έρευνα (σκοποί, στόχοι, δείγμα, 
μεθοδολογία) και θα παρουσιάσουμε ορισμένα παραδείγματα με στόχο να 
καταδείξουμε το πώς η εναλλαγή κωδίκων επιτρέπει στα παιδιά αυτά να εκφράζουν 
τις ιδιαίτερες γλωσσικές ταυτότητές τους στα πλαίσια της συνομιλίας με δίγλωσσους 
συνομηλίκους τους. 

 
2. H εναλλαγή κωδίκων: Ένα θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης 
Η εναλλαγή κωδίκων αποτελεί ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλωσσικής 
συμπεριφοράς των δίγλωσσων ατόμων και αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες το άτομο χρησιμοποιεί εναλλάξ δύο ή περισσότερες γλώσσες, οι εναλλαγές 
παρατηρούνται στο επίπεδο του λεξιλογίου, της γραμματικής, της σύνταξης, της 
σημασιολογίας και της πραγματολογίας, στο εσωτερικό της πρότασης ή σε 
μεγαλύτερα τμήματα του λόγου (Hoffmann 1991, Romaine 1995).  

Στη διεθνή βιβλιογραφία αφθονούν οι έρευνες που δείχνουν πως τα παιδιά 
χρησιμοποιούν τη γνώση των δύο γλωσσών με τη μορφή της εναλλαγής των 
γλωσσικών κωδίκων τους ως σημαντικό παράγοντα της γλωσσικής τους έκφρασης 
και χαρακτηριστικό της (δι)γλωσσικής τους ανάπτυξης, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα 
και μία ιδιαίτερη πραγματολογική ικανότητα (Bolonyai 2005, Cromdal 2004, 
Jǿrgensen 1998, Kit-Ken 1991, Martin-Jones και Saxena 1991, Moffatt και Milroy 
1992, Νakamura 2005, Paugh 2005, Shin και Milroy 2000, Thompson 1994, 2000 
κ.α.). Οι έρευνες αυτές αναφέρονται σε παιδιά βρεφικής, νηπιακής και σχολικής 
ηλικίας και τονίζουν την επικοινωνιακή ικανότητα των δίγλωσσων παιδιών, τα οποία 
εναλλάσσουν τις δύο γλώσσες σύμφωνα με τις παραμέτρους της επικοινωνίας και 
τους πραγματολογικούς στόχους που επιθυμούν να επιτύχουν. 

Γενικά, η εναλλαγή κωδίκων στα παιδιά και η προσέγγιση του φαινομένου 
εμφανίζουν ορισμένες ιδιαιτερότητες, τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές. Τα 
ζητήματα δίγλωσσης ανάπτυξης και κατάκτησης της Γ2, οι συνθήκες μέσα στις 
οποίες τα παιδιά κατακτούν τη πρώτη αλλά και τη δεύτερη γλώσσα, τα εισερχόμενα 
γλωσσικά δεδομένα, η ηλικία έναρξης κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας και το 
εκπαιδευτικό πλαίσιο καθιστούν ιδιαίτερα ευαίσθητη την ερμηνεία της εναλλαγής 
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κωδίκων. Τα παιδιά νηπιακής ηλικίας βρίσκονται σε φάση ατελούς κατάκτησης του 
κώδικα και οι όποιες ερμηνείες οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη και 
ψυχογλωσσολογικά δεδομένα. Το ερμηνευτικό μοντέλο ανάλυσης και ερμηνείας της 
εναλλαγής κωδίκων που ανέπτυξε ο Γερμανός γλωσσολόγος Peter Auer (1984, 1988, 
1990, 1991, 1995, 1998) θεωρούμε ότι ικανοποιεί αυτές τις συνθήκες και προσφέρει 
ένα ικανοποιητικό μοντέλο προσέγγισης των δεδομένων μας. 

Οι απόψεις του Αuer αναφέρονται στην πραγματολογική διάσταση της 
εναλλαγής κωδίκων, σύμφωνα με την οποία η χρήση της εναλλαγής των δύο 
γλωσσικών συστημάτων συνιστά επικοινωνιακό φαινόμενο και ταυτόχρονα προϊόν 
της αλληλεπίδρασης των παραμέτρων της επικοινωνίας. Στο θεωρητικό του πλαίσιο 
υιοθετείται η εναλλακτική χρήση των γλωσσών (code alternation) ως στρατηγική 
συγκειμενοποίησης (contextualization cue), κατά την οποία προσμετρώνται όλοι οι 
παράγοντες που καθορίζουν τη φύση και τα είδη των εναλλαγών (Auer 1995). 
Επιπλέον, η εναλλαγή κωδίκων ερμηνεύεται στα πλαίσια του διαδοχικού 
περιβάλλοντος (sequential environment) και με βάση παράγοντες εξωτερικούς στο 
επεισόδιο επικοινωνίας. Η συνομιλιακή ανάλυση (conversation analysis) συνιστά δε 
τη διαδικασία ανάλυσης του διγλωσσικού λόγου, ο οποίος είναι συνδεδεμένος τόσο 
με τους συμμετέχοντες όσο και με στοιχεία της ίδιας της συνομιλίας (Auer 1984, 
1988, 1995). 

Κυρίαρχη θέση στην ερμηνευτική προσέγγιση του Auer κατέχει η διχοτομία 
εναλλαγή που σχετίζεται με τη συνομιλία (discourse-related code switching) και 
εναλλαγή που σχετίζεται με τον συμμετέχοντα (participant-related code switching) 
(Auer 1998). Η συγκεκριμένη διχοτομία επιτρέπει στον ερευνητή να ερμηνεύσει όλα 
τα είδη της εναλλαγής κώδικα βάσει ενός ενιαίου πλαισίου. Η εναλλαγή που 
σχετίζεται με τη συνομιλία αφορά όλες τις περιπτώσεις που συνεισφέρουν στην 
οργάνωση της συζήτησης με βάση το επικοινωνιακό νόημα μιας συζήτησης (Auer 
1995: 126). Όσον αφορά την εναλλαγή που σχετίζεται με τον συμμετέχοντα, περιέχει 
τις διεργασίες της διαπραγμάτευσης της γλώσσας και τις επιλογές που επηρεάζονται 
από την προτίμηση ή και την ικανότητα των συνομιλητών στις δύο γλώσσες (Auer 
1998: 13). 

Σε αντίθεση με άλλες πραγματολογικές ερμηνείες, οι οποίες προσδίδουν στην 
εναλλαγή των κωδίκων το χαρακτήρα του ‘μαρκαρισμένου’ και του ‘αμαρκάριστου’ 
κώδικα όπως αυτός διαμορφώνεται από τις μακροκοινωνιολογικές όψεις της 
περίστασης (Myers-Scotton 1993, 1999) ή την ερμηνεύουν με βάση τις λειτουργίες 
που εξυπηρετεί και τις αξίες που αποδίδονται στον κάθε κώδικα (Gumperz 1982), το 
μοντέλο του Auer δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να προσεγγίσει την εναλλαγή 
εκ των έσω και από την οπτική γωνία του ίδιου του ομιλητή και των πράξεών του 
(Li Wei 2002: 164). Επιπλέον, μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις γλωσσών που 
μιλούν μεταναστευτικές ομάδες, των οποίων τα γλωσσικά χαρακτηριστικά είναι 
ασταθή και όπου η λεκτική αλληλεπίδραση είναι ανοιχτή στις τοπικές διαδικασίες 
της διαπραγμάτευσης της γλώσσας και στην επιλογή του κώδικα (Auer 1998: 3). 

Η διττή αυτή, λοιπόν, κατηγοριοποίηση παρέχει στον ερευνητή ένα σημαντικό 
πλεονέκτημα: την σφαιρική ερμηνεία και αναγωγή των δεδομένων σε παραμέτρους 
της εναλλαγής, οι οποίες δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένα επίπεδα ανάλυσης, 
αλλά αναφέρονται και σε μία άλλη διάσταση της συνομιλίας- πέρα από τα δομικά 
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χαρακτηριστικά της, όπως το πλαίσιο, το θέμα, ή το σκοπό- δηλαδή, τον ίδιο τον 
συμμετέχοντα.  

 
3. Η έρευνα 
Η παρούσα εισήγηση αντλεί δεδομένα από μια εν εξελίξει έρευνα στο πλαίσιο 
διδακτορικής διατριβής με αντικείμενο την εναλλαγή κωδίκων από παιδιά Αλβανών 
μεταναστών. Πρόκειται για μελέτη περίπτωσης (case study) (Βάμβουκας 1998: 
84,225, Lanza 1997: 81-82), το ερευνητικό σκέλος της οποίας πραγματοποιήθηκε 
από το Νοέμβριο του 2005 έως και το Δεκέμβριο του 2006. 
 
3.1 Το δείγμα 
To δείγμα αποτελείται από οκτώ παιδιά αλβανικής καταγωγής που φοιτούν στο 
νηπιαγωγείο κάποιου χωριού στα νότια του νομού Ρεθύμνης, σε περιοχή με αρκετά 
μεγάλο ποσοστό Αλβανών μεταναστών. Τα υποκείμενα χωρίστηκαν σε δύο ομάδες 
(Α’ και Β΄) ανάλογα με το τμήμα του νηπιαγωγείου στο οποίο φοιτούν. Στην πρώτη 
ομάδα ανήκουν ένα κορίτσι και τρία αγόρια, ενώ στη δεύτερη ένα αγόρι και τρία 
κορίτσια. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα στοιχεία των παιδιών, πρώτα αυτών 
που ανήκουν στην Ομάδα Α΄ και έπειτα αυτών που ανήκουν στην Ομάδα Β΄. 
 

Πίνακας 1: Στοιχεία υποκειμένων της έρευνας 
Όνομα (ψευδώνυμο) Φύλο  Ηλικία Χρόνια παραμονής στην Ελλάδα 
Ερμελίντα Κορίτσι 5:2 4 χρόνια 
Δερμίλι Αγόρι 6:0 2 χρόνια 
Φερμόν Αγόρι 6:1 6 μήνες 
Μάρκο Αγόρι 4:7 2,5 χρόνια 
Μαριλίνα Κορίτσι 5:11 2 χρόνια 
Ντορμίνα Κορίτσι 5:8 1 χρόνος 
Λετίσια Κορίτσι 4:6 8 μήνες 
Μίρι Αγόρι 4:3 2 χρόνια 
 
Στο 3.4. θα γίνει λόγος για το γλωσσικό προφίλ των υποκειμένων και το πώς 

συνδέεται ο χρόνος παραμονής τους στην Ελλάδα με το είδος της διγλωσσίας που 
έχουν αναπτύξει. 

 
3.2 Οι ερευνητικές υποθέσεις 
Οι ερευνητικές υποθέσεις που μελετά συνολικά η έρευνα ήταν οι εξής:  

α. Η χρήση της γλώσσας και η εναλλαγή κωδίκων επιτελούν συγκεκριμένες 
πραγματολογικές λειτουργίες.  

β. Η εναλλαγή κωδίκων συνδέεται με τις παραμέτρους επικοινωνίας όπως είναι 
λ.χ. οι συμμετέχοντες και οι σχέσεις τους, οι στάσεις, οι προθέσεις, οι προσδοκίες 
τους, το θέμα, το περιεχόμενο της συζήτησης, κ.λπ. 

Στην παρούσα εισήγηση θα δώσουμε μόνο παραδείγματα των ποικίλων 
λειτουργιών που επιτελεί η εναλλαγή κώδικα για κάποια από τα παιδιά του 
δείγματος σε σχέση και με τη γλωσσική τους ταυτότητα (προτίμηση για κάποια 
γλώσσα, ικανότητα στις δύο γλώσσες). 
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3.3 Τα μεθοδολογικά εργαλεία 
Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας έγινε βάσει:  
α. συμμετοχικής παρατήρησης της ερευνήτριας στο χώρο του νηπιαγωγείου 
β. μαγνητοφώνησης προφορικού λόγου των παιδιών του δείγματος στη διάρκεια 
ποικίλων δραστηριοτήτων στο χώρο του νηπιαγωγείου  
γ. ημι-δομημένων συνεντεύξεων των γονέων. 

Το ερωτηματολόγιο με βάση το οποίο πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη των 
γονέων αποτελεί τροποποίηση εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε σε παλαιότερη 
έρευνα (Χατζηδάκη 2005). Πιο συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο, που ήταν 
μεταφρασμένο εξ΄ολοκλήρου στα αλβανικά, περιλάμβανε οχτώ σελίδες με 
ερωτήματα που αφορούσαν: 

α. τα προσωπικά στοιχεία των γονέων, το πότε και το πώς ήρθαν σε επαφή με την 
ελληνική γλώσσα, ποιες συνέπειες διαπίστωσαν να έχει αυτή στη χρήση της 
αλβανικής, ποιες είναι οι γλωσσικές επιλογές και προτιμήσεις τους, 
(αυτο)αξιολόγηση της ικανότητάς τους στα ελληνικά, στάσεις και αντιλήψεις για την 
εκμάθηση των δύο γλωσσών από το παιδί. 

β. στοιχεία που αφορούσαν τα παιδιά, όπως τόπος γέννησης και χρόνος 
παραμονής στην Ελλάδα κατά την έναρξη της έρευνας, ικανότητα στις δύο γλώσσες, 
μοντέλο χρήσης των δύο γλωσσών, περιγραφή του φιλικού περιβάλλοντος και των 
συνομιλητών του παιδιού. 

 
3.4 Το γλωσσικό προφίλ των παιδιών 
Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τις οικογένειες των παιδιών 
αλλά και από τη συμμετοχική παρατήρηση της ερευνήτριας προέκυψαν στοιχεία που 
μας επιτρέπουν να διαμορφώσουμε το γλωσσικό προφίλ ή τη γλωσσική ταυτότητα 
καθενός από τα υποκείμενα. Καταρχήν, ο Πίνακας 1 μας δίνει κάποιες χρήσιμες 
πληροφορίες για τον χρόνο παραμονής τους στην Ελλάδα και την ηλικία που είχαν 
κατά την άφιξή τους. Τα παιδιά διαφέρουν τόσο ως προς τον χρόνο παραμονής 
(τέσσερα ή δύο χρόνια σε αντίθεση με έξι-οκτώ μήνες για κάποιους) όσο και ως 
προς την ηλικία που είχαν όταν ήρθαν σε επαφή με την ελληνική γλώσσα. Στο ένα 
άκρο τοποθετείται η Ερμελίντα, η οποία ήρθε στην Ελλάδα σε ηλικία περίπου ενός 
έτους και ακολουθούν ο Μάρκο και ο Μίρι, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα γύρω στα 
δύο. Στο άλλο άκρο βρίσκεται ο Φερμόν, ο οποίος ήταν ήδη πεντέμισυ ετών, όταν 
είχε την πρώτη επαφή του με τα ελληνικά. Βέβαια, το γεγονός ότι κάποια παιδιά 
ήρθαν στην Ελλάδα σε ηλικία ενός ή δυο ετών δε σημαίνει απαραίτητα ότι στο 
περιβάλλον τους άκουγαν ελληνικά από την ηλικία εκείνη. Αυτό θα ίσχυε εάν οι 
γονείς τους είχαν αποφασίσει να μιλούν (και) αυτή τη γλώσσα ή εάν είχαν αναθέσει 
τη φροντίδα τους σε βρεφονηπιακό σταθμό, κάτι που δεν προκύπτει από τις 
συνεντεύξεις των γονέων τους. Είναι πιθανό ότι η Ελληνική εισήχθη σταδιακά στη 
ζωή τους, μέσα από τη φοίτηση στο Νηπιαγωγείο, τη συναναστροφή με 
Ελληνόπουλα, κ.λπ. Ελλείψει σαφών δεδομένων, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε με 
βεβαιότητα ότι η Ερμελίντα, ο Μάρκο και ο Μίρι ανήκουν σαφώς στις περιπτώσεις 
ταυτόχρονης διγλωσσίας (simultaneous bilingualism), παρόλο που το γλωσσικό 
προφίλ τουλάχιστον της Ερμελίντα κατατείνει προς τα εκεί. 

Το δεύτερο στοιχείο που καθορίζει τη γλωσσική ταυτότητα των παιδιών είναι η 
γλωσσική ικανότητά τους στις δύο γλώσσες, έτσι όπως αξιολογήθηκε από τους 
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γονείς τους με κριτήριο τρεις δραστηριότητες: ‘μιλάει’, ‘καταλαβαίνει μια συζήτηση’, 
‘καταλαβαίνει εκπομπές στην τηλεόραση’. 

Σε ό,τι αφορά τη γλωσσική ικανότητα των παιδιών τους στα ελληνικά, οι γονείς 
των παιδιών της Α’ ομάδας θεωρούν ότι τα παιδιά τους μπορούν να κάνουν τις 
σχετικές δραστηριότητες ‘αρκετά καλά’ με εξαίρεση την Ερμελίντα (‘πολύ καλά’). 
Για την αντίστοιχη ικανότητα στα αλβανικά, τα τρία πρώτα παιδιά βαθμολογούνται 
με ‘πολύ καλά’, ενώ οι γονείς του Μάρκο του δίνουν ‘αρκετά καλά’. Η Ερμελίντα 
είναι το μόνο παιδί που έχει υψηλή βαθμολογία και στις δύο γλώσσες, κάτι που 
συνηγορεί υπέρ μιας ισόρροπης ανάπτυξης των δύο γλωσσών. 

Στην Ομάδα Β΄ οι επιδόσεις των παιδιών στα ελληνικά αξιολογούνται ως 
χαμηλότερες (μόνο για τη Μαριλίνα λέγεται ότι ‘μιλάει ελληνικά πολύ καλά’, ενώ η 
Λετίσια, που έχει άλλωστε λίγους μήνες στην Ελλάδα, ‘καταλαβαίνει λίγο’). Σε 
αντίθεση με τα ελληνικά, οι δεξιότητες και των τριών κοριτσιών στα αλβανικά 
βαθμολογούνται με ‘πολύ καλά’, ενώ ο Μίρι (που ήρθε και σε μικρότερη ηλικία στην 
Ελλάδα), ενώ ‘μιλάει πολύ καλά’, θεωρείται ότι ‘καταλαβαίνει συζήτηση/τηλεόραση 
αρκετά καλά’. 

Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι στο επικοινωνιακό ρεπερτόριο των παιδιών η 
Αλβανική διατηρεί μια σταθερά κυρίαρχη θέση με επιμέρους διαφοροποιήσεις 
ανάλογα με τον συνομιλητή: ενώ με τους γονείς δηλώνεται ως η μοναδική γλώσσα 
συνομιλίας (με εξαίρεση τον Μάρκο και τον Μίρι), με τα αδέλφια και άλλα παιδιά 
από Αλβανία οι γονείς αναφέρουν ότι τα παιδιά τους χρησιμοποιούν μόνο αλβανικά 
(Ντορμίνα, Λετίσια), περισσότερο αλβανικά αλλά και ελληνικά (Δερμίλι, Φερμόν, 
Μαριλίνα, Μίρι) ή και τις δύο γλώσσες εξίσου (Ερμελίντα, Μάρκο). 

Στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο τα μικρά Αλβανόπουλα κάνουν αρκετά συχνή 
χρήση της αλβανικής γλώσσας στη μεταξύ τους επικοινωνία. Ενδεχομένως ο 
μεγάλος αριθμός συμπατριωτών τους στην περιοχή και η συναναστροφή με 
ομοεθνείς να έχει συμβάλει στη συμπεριφορά αυτή, η οποία δεν συναντάται τόσο 
συχνά σε αστικά κέντρα με μεγαλύτερη διασπορά Αλβανών. Πάντως, η παρατήρηση 
και η καταγραφή των ποικίλων εναλλαγών κώδικα έχει δώσει διαφορές και ως προς 
τη συχνότητα αλλά και ως προς το είδος της εναλλαγής κώδικα που προτιμούν τα 
διάφορα υποκείμενα. 

 
4. Η διγλωσσική συμπεριφορά των μικρών ομιλητών: παραδείγματα 

εναλλαγής κώδικα 
Στο πλαίσιο αυτής της εισήγησης θα παρουσιάσουμε ορισμένα παραδείγματα 
εναλλαγής κώδικα που σχετίζεται με τη συνομιλία και ένα παράδειγμα εναλλαγής 
που σχετίζεται με τον συμμετέχοντα. 

Στο χώρο του Νηπιαγωγείου, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία στη διάρκεια των 
ελεύθερων δραστηριοτήτων να παίξουν, να συνεργαστούν και γενικά να 
συμμετάσχουν σε διαπροσωπικές και δι-ομαδικές δραστηριότητες σε γωνιές που έχει 
διαμορφώσει η εκπαιδευτικός στην τάξη σύμφωνα με τα διαθέσιμα υλικά και το 
χώρο (π.χ. η γωνιά του κουκλόσπιτου, των επιστημών, της ανάγνωσης, κ.α.). Στο 
απόσπασμα (1) ο Μάρκο, ο Φερμόν και ο Δερμίλι έχουν κλειστεί στο κουκλόσπιτο 
και δεν αφήνουν τα άλλα παιδιά να μπουν μέσα. Η Ερμελίντα προσπαθεί να τους 
κάνει να βγουν έξω φωνάζοντάς τους θυμωμένη στα αλβανικά. 
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(1) Ερμελίντα: E, kalamaja! (Ε, παιδιά!), dilni (βγείτε), dilni (βγείτε), 
                     se do ju vras! (γιατί θα σας σκοτώσω!)  
                       Dilni, do ju vras! (βγείτε, θα σας σκοτώσω!)  
 
Τα παιδιά δε συμμορφώνονται. Αμέσως μετά η Ερμελίντα αλλάζει γλωσσικό 

κώδικα. 
 
 Ερμελίντα:   Φύγετε, ε, φύγετε!  
     Μάρκο, φύγετε! 
                     Μπορείτε να φύγετε λίγο, γιατί θα σας χτυπήσω; 
Η Ερμελίντα, η οποία σύμφωνα με το γλωσσικό της προφίλ έχει τη δυνατότητα να 
κινείται με σχετική άνεση ανάμεσα στις δύο γλώσσες, πιθανότατα αλλάζει το 
γλωσσικό κώδικα, για να δώσει έμφαση στην προτροπή της να βγουν έξω από το 
κουκλόσπιτο. 

Παρόμοια ερμηνεία θα μπορούσε να δώσει κανείς και στην εναλλαγή του 
Φερμόν στο απόσπασμα (2). Ωστόσο, η γλωσσική ταυτότητα του Φερμόν είναι 
διαφορετική από εκείνη της Ερμελίντα λόγω της προτίμησής του για την αλβανική 
γλώσσα. Στο απόσπασμα (2) αρχικά ο Φερμόν παίζει με τον Δημήτρη και τη 
Στεφανία, δύο Ελληνόπουλα. Ο Δερμίλι από την άλλη μαζεύει τα κομμάτια ενός 
παζλ στα τραπεζάκια εργασίας. Ο Φερμόν σηκώνεται και τον πλησιάζει για να δει τι 
κάνει αλλά εκείνος τον αποπαίρνει. 

 
(2)  Δερμίλι: Fermon, asgjë sdo shohësh ti! (Φερμόν, τίποτε δεν θα δεις εσύ)! 

 Φερμόν: Ηajde (έλα), σήκω! 
 
Γενικά ο Φερμόν, με βάση το σύνολο των καταγεγραμμένων εκφωνημάτων του, 
χρησιμοποιεί κυρίως την αλβανική γλώσσα με τους άλλους Αλβανούς, πράγμα 
δικαιολογημένο λόγω της σαφούς διαφοράς ευχέρειας μεταξύ των δύο γλωσσών. Τη 
δεδομένη στιγμή στρέφεται στην ελληνική γλώσσα, ακριβώς διότι διαισθάνεται ότι η 
χρήση της θα εξυπηρετήσει την προτροπή του προς τον Δερμίλι. Είναι ακριβώς το 
γεγονός ότι δε συνηθίζει να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα που καθιστά την 
εναλλαγή κώδικα ισχυρή, που της προσδίδει σημασία στο πλαίσιο αυτής της 
σύντομης συνομιλίας. 

Με ανάλογο πνεύμα μπορεί να ερμηνεύσει κανείς την επιλογή της ελληνικής 
γλώσσας από τον Δερμίλι, προκειμένου να παρακαλέσει τον φίλο του Μάρκο 
(απόσπασμα 3). Ο Δερμίλι παίζει στο κουκλόσπιτο με τον Δημήτρη, τον Φερμόν, τη 
Δανάη και τη Μαίρη. Ξαφνικά στρέφεται στον Μάρκο, ο οποίος κάθεται στο χαλί 
έξω από το κουκλόσπιτο και χτίζει με τα τουβλάκια.  

 
(3)  Δερμίλι: Μarko, μ΄ αφήνεις çikë këtuja ? (λίγο εδώ;)  
 Μάρκο: Po, ta bëj unë (Ναι, να το κάνω [όμως] εγώ).  
 Δερμίλι: Këtu ku është ajo (Εδώ που είναι αυτό). 
 Μάρκο: Ta bej. (Ας το κάνω εγώ.)  
 
Η ικανότητα του Δερμίλι στα αλβανικά βαθμολογείται υψηλότερα (από τους γονείς 
του) από ό,τι η ικανότητά του στα ελληνικά και γενικά δείχνει μια προτίμηση στη 
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γλώσσα αυτή. Η συνήθης γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των δύο παιδιών είναι σε 
κάθε περίπτωση η Αλβανική. Το γεγονός ότι ο Δερμίλι επιλέγει έστω και παροδικά 
να χρησιμοποιήσει την Ελληνική και μάλιστα για τη ρηματική φράση που φέρει το 
βάρος της παράκλησης («μ’αφήνεις;») μπορεί να ερμηνευτεί ως μια προσπάθεια του 
μικρού να τραβήξει την προσοχή του συνομιλητή του με την αλλαγή του κώδικα 
ώστε να πετύχει τον στόχο του. 

Στο τέταρτο απόσπασμα συναντάμε πάλι το ζεύγος ομιλητών Μάρκο-Δερμίλι. 
Τα δυο παιδιά είναι στο τραπεζάκι και ζωγραφίζουν. Ο Δερμίλι θέλει να αλλάξουν 
δραστηριότητα και προτείνει στον Μάρκο να προσποιηθούν πως είναι σκυλάκια. 
 
(4)  Δερμίλι: Μarko! Do bëjmë (θα κάνουμε), do bëjmë si qen! (θα κάνουμε σαν 
   τον σκύλο!)  
 Μάρκο: Όχι! 
 Δερμίλι: Βëjmë si qen? (Να κάνουμε σαν τους σκύλους;)  
 Μάρκο: Vjen mësusja. (Ήρθε η δασκάλα).  
Ο Μάρκο καταφεύγει στα ελληνικά για να δηλώσει με έμφαση την άρνησή του να 
αποδεχτεί την πρόταση του φίλου του. Αμέσως μετά επανέρχεται στη γλώσσα της 
συνομιλίας, που είναι η Αλβανική, για να ενημερώσει το φίλο του για την εμφάνιση 
της δασκάλας.  

Στο τελευταίο απόσπασμα ο Μάρκο κάνει εναλλαγή κώδικα για λόγους που 
σχετίζονται με τον ίδιο τον ομιλητή ή τον συμμετέχοντα. Συγκεκριμένα, ο Μάρκο 
και η Ερμελίντα διαλέγουν επιτραπέζια παιχνίδια και παζλ για να παίξουν στα 
τραπεζάκια εργασίας. Ο Μάρκο ασχολείται με το ντόμινο.  

 
(5)  Μάρκο: Ντόμινα, τα ντόμινα.  

 Ερμελίντα: Πρόσεχε, τα ντόμινα! 
                    Μην τα πατήσεις!  
 Μάρκο:      Εσύ δεν έχεις kush si i ke ti të shtëpia.  
       (όπως εσύ το έχεις στο σπίτι το δικό σου)  

Ο Μάρκο εναλλάσσει τον κώδικα και χρησιμοποιεί την αλβανική γλώσσα σε ένα 
συνομιλιακό επεισόδιο που χαρακτηρίζεται από τη χρήση της Ελληνικής. Ξεκινάει τη 
φράση στα ελληνικά αλλά στην πορεία μάλλον συνειδητοποιεί ότι η δομή της 
δευτερεύουσας πρότασης «όπως εσύ το έχεις στο σπίτι το δικό σου» (τέτοιο όπως αυτό 
που έχεις στο σπίτι σου») είναι πολύ σύνθετη για την ικανότητά του στα ελληνικά και 
στρέφεται στη γλώσσα στην οποία νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια. Θεωρούμε ότι η 
συγκεκριμένη περίπτωση ανήκει στην κατηγορία εναλλαγή σύμφωνα με τον 
συμμετέχοντα και πρόκειται συγκεκριμένα για εναλλαγή που σχετίζεται με την άνιση 
ικανότητά του στις δύο γλώσσες.  
  
5. Αντί επιλόγου 
Στην εισήγηση αυτή προσπαθήσαμε να δείξουμε πώς συνδέονται κάποια από τα 
ατομικά γλωσσικά χαρακτηριστικά των νεαρών ομιλητών του δείγματός μας με την 
εναλλακτική χρήση των δύο γλωσσών. Η εναλλαγή κωδίκων αποτελεί 
αναμφισβήτητο κομμάτι της γλωσσικής έκφρασης των δίγλωσσων μαθητών και 
έκφραση της γλωσσικής τους ταυτότητας. Δεν οφείλεται μόνο στις διεργασίες που 
συνδέονται με την κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας τους αλλά σχετίζεται και με τη 
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δυναμική αξιοποίηση των πραγματολογικών δυνατοτήτων που τους παρέχει το 
περιορισμένο έστω επικοινωνιακό τους ρεπερτόριο. Η αναγνώριση της θετικής 
αυτής όψης της διγλωσσίας τους μπορεί να συμβάλλει στην άρση των παρεξηγήσεων 
εκ μέρους των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διγλωσσία και τη χρήση των δύο 
γλωσσών μέσα στην τάξη. 
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