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Εισαγωγικά 

Η παιδαγωγική της διαγλωσσικότητας αφορά  

 

-τα δίγλωσσα / πολύγλωσσα περιβάλλοντα  

 

-τα περιβάλλοντα στα οποία εμφανίζεται γλωσσική 

ποικιλότητα. 



Εισαγωγικά 

Στόχοι διαγλωσσικότητας: 

 

-η δημιουργία ενός ψυχολογικά ασφαλούς «τρίτου 
χώρου» (third space) για τις δίγλωσσες μαθήτριες και 
τους δίγλωσσους μαθητές (García & Li Wei 2014)  

 

-οι μητρικές γλώσσες και ποικιλίες αντιμετωπίζονται ως 
άτυπα εργαλεία που επικουρούν τη γλωσσική 
κατάκτηση και την εκμάθηση του γραμματισμού 



Εισαγωγικά 

Στόχοι διαγλωσσικότητας: 

 

 -οι μητρικές γλώσσες και ποικιλίες 

αντιμετωπίζονται ως ενδείκτες (indexicals) που 

παραπέμπουν σε εναλλακτικές γλωσσικές και 

πολιτισμικές ταυτότητες, κοινότητες και πρακτικές 



Εισαγωγικά 

Κύπρος: 

-διδιαλεκτισμός (bidialectism) ή κοινωνική 

διγλωσσία (diglossia) μεταξύ της Κοινής Νέας 

Ελληνικής και της ελληνοκυπριακής ποικιλίας  

 

-ο εκπεφρασμένος στόχος του εκπαιδευτικού 

συστήματος είναι η διδασκαλία και η εκμάθηση της 

πρότυπης γλώσσας (Hadjioannou, Tsiplakou & 

Kappler 2011, Ioannidou 2012, ΥΠΠ 2016) 



Εισαγωγικά 
 

-η διαγλωσσικότητα και η κριτική αξιοποίηση της 
γλωσσικής ποικιλότητας μπορεί να οικοδομήσει 
αυξημένη γλωσσική ενημερότητα  

 

-κριτική κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η 
γλώσσα κωδικοποιεί κοινωνικές σχέσεις, πολιτισμικές 
πρακτικές και ιδεολογίες  

 

-η διαγλωσσικότητα ως εργαλείο καλλιέργειας του 
κριτικού γραμματισμού (Bayham 1995, Gee 2011, 
Kalantzis & Cope 2012, Τσιπλάκου 2016). 

 



Εισαγωγικά 
-εθνογραφικά δεδομένα από διδασκαλίες στη 
δημοτική εκπαίδευση· εστιάζουν συνειδητά στη 
διαγλωσσικότητα ως εργαλείο καλλιέργειας του 
(κριτικού) γραμματισμού; 

 

-Ββασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των 
στόχων του κριτικού γραμματισμού είναι η 
κοινωνιογλωσσική ενημερότητα, μέρος της οποίας 
αποτελεί και η αποτελεσματική κατανόηση και 
χρήση ποικίλων επιπέδων ύφους, διαλέκτων αλλά 
και υβριδικών μορφών λόγου. 

 



Εισαγωγικά 
-τρόποι με τους οποίους η διαγλωσσικότητα 
μπορεί να οικοδομήσει αυξημένη γλωσσική 
ενημερότητα... 

 

...και κριτική κατανόηση των τρόπων με τους 
οποίους η γλώσσα κωδικοποιεί κοινωνικές 
σχέσεις, πολιτισμικές πρακτικές και ιδεολογίες... 

 

... άρα να γίνει εργαλείο καλλιέργειας του κριτικού 
γραμματισμού. 

 



Διαγλωσσικότητα:  it’s complicated 

(is it really?) 

Διαγλωσσικότητα και εναλλαγή ή μείξη  κωδίκων 

 

The students habían visto la película italiana. 

 

Θα κάνω invite τώρα τους φίλους μου. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Διαγλωσσικότητα:  it’s complicated 

(is it really?) 

Γιατί χρειαζόμαστε έναν καινούργιο όρο; 

 

εναλλαγή κωδίκων (code-switching) 

μείξη κωδίκων (code mixing) 

 γλωσσική εναλλαγή (language alternation) 

υπερποικιλότητα (superdiversity) 

διαλογότητα (interdiscursivity) 

διαγλωσσικότητα (translanguaging) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Διαγλωσσικότητα και επιτέλεση  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Διαγλωσσικότητα και επιτέλεση  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Διαγλωσσικότητα και επιτέλεση  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Διαγλωσσικότητα και κριτικός γραμματισμός 

H βασική λογική της παιδαγωγικής του κριτικού 
γραμματισμού συνοψίζεται  

  

-στην κατάκτηση και παραγωγή πολλαπλών 
κειμενικών ειδών (genres) και μορφών γλώσσας 
(varieties)  

 

-στην κριτική επίγνωση της κοινωνικής-
σημειωτικής λειτουργίας των διαφόρων ειδών και 
της γλωσσικής ποικιλίας που κωδικοποιεί την 
εκάστοτε κοινωνική-σημειωτική λειτουργία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Διαγλωσσικότητα και γραμματισμός 

Oι υπέρμαχοι της 

δίγλωσσης/πολύγλωσσης/διδιαλεκτικής/πολυδιαλε

κτικής εκπαίδευσης υποστηρίζουν ότι η συνύπαρξη 

δύο (ή και περισσοτέρων) γλωσσών ή ποικιλιών 

όχι μόνο δε δυσχεραίνει αλλά διευκολύνει την 

επιτυχημένη εκμάθηση και της μιας κα της άλλης, 

και συνακόλουθα την καλλιέργεια του 

γραμματισμού, υπό τις κατάλληλες παιδαγωγικές 

προϋποθέσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Διαγλωσσικότητα και γραμματισμός 

-Η προϋπάρχουσα γλωσσική γνώση των παιδιών 

δεν είναι εμπόδιο αλλά πηγή και κεφάλαιο προς 

αξιοποίηση, είτε πρόκειται για μιαν άλλη γλώσσα, 

είτε πρόκειται για τη μητρική τους διάλεκτο. 

 

-Η παραπάνω θέση έχει άμεση σχέση με τον 

εποικοδομισμό, την ιδέα δηλαδή ότι η γλωσσική 

γνώση οικοδομείται πάνω σε προηγούμενη 

γλωσσική (ή μεταγλωσσική) γνώση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Διαγλωσσικότητα και κριτικός γραμματισμός 

 

-Ο «τρίτος χώρος» (third space) για τις δίγλωσσες 
μαθήτριες και τους δίγλωσσους μαθητές (García & 
Li Wei 2014)  

 

-Σε αυτόν τον «τρίτο χώρο» φαινόμενα όπως η 
εναλλαγή κωδίκων (οφείλουν να) αντιμετωπίζονται 
ως άτυπα εργαλεία που επικουρούν τη γλωσσική 
κατάκτηση και την εκμάθηση του γραμματισμού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O «τρίτος χώρος» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Διαγλωσσικότητα και γραμματισμός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Διαγλωσσικότητα και γραμματισμός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Διαγλωσσικότητα και γραμματισμός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Διαγλωσσικότητα και γραμματισμός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιs that all??? !!! 



Διαγλωσσικότητα και κριτικός γραμματισμός 

Γλωσσικότητα (languaging): μια σειρά επιτελέσεων 
(performances) εντοπισμένων σε συγκεκριμένα 
κοινωνικά και πολιτισμικά μικρο- και μακρο-
συγκείμενα... 
 

 ...στο πλαίσιο των οποίων ανασύρονται και 
αξιοποιούνται στοιχεία από πολλαπλά και σύνθετα 
γλωσσικά ρεπερτόρια (linguistic repertoires)... 
 

... και επιτελούνται ποικίλες πράξεις ταυτότητας, 
γίνεται συμβολική διαπραγμάτευση αξιών, 
αρθρώνονται  εναλλακτικές ‘φωνές’ κ.λπ.   

 



Διαγλωσσικότητα και κριτικός γραμματισμός 

 

Η γλώσσα αντιμετωπίζεται ως ενδείκτης (indexical) 

κοινωνικών δομών, πολιτισμικών τάσεων, 

κοινωνικών λόγων, ιδεολογικών δομήσεων της 

‘πραγματικότητας’.  

 



Διαγλωσσικότητα και κριτικός γραμματισμός 

 

Η διαγλωσσικότητα δυνάμει φέρνει στην επιφάνεια 

τη διαφορετική ιστορική, κοινωνική, πολιτισμική, 

αξιακή, ιδεολογική επένδυση των ποικίλων 

γλωσσικών σημείων, την ιδιότητά τους να 

κωδικοποιούν και να ανακαλούν διαφορετικούς 

τρόπους δόμησης νοήματος ανάλογα με τις 

κοινότητες που τα χρησιμοποιούν.  



Διαγλωσσικότητα και κριτικός γραμματισμός 

Οι μαθήτριες και οι μαθητές αντιμετωπίζονται ως 

φορείς εναλλακτικών γλωσσικών και σημειωτικών 

κεφαλαίων, ‘φωνών’ και γνώσεων.  
 

Η παιδαγωγική αξιοποίηση αυτού του γνωσιακού και 

πολιτισμικού κεφαλαίου προϋποθέτει 

συνεργασιμότητα, σεβασμό όλων των γλωσσών, 

των ταυτοτήτων και των ‘φωνών’ της τάξης -οδηγεί, 

επομένως, σε μετασχηματισμό της ίδιας της 
συμβατικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. 



Διαγλωσσικότητα και κριτικός γραμματισμός 

Η συνειδητή μεταγλωσσική και μεταγνωστική 

ανάλυση και διαπραγμάτευση της διαγλωσσικότητας 

στο πλαίσιο μιας πραγματικά διαγλωσσικής 

παιδαγωγικής μπορεί να αποτελέσει βασική 

διάσταση της κριτικής αντιμετώπισης της γλώσσας. 



Διαγλωσσικότητα και κριτικός γραμματισμός 



Kύπρος: πολυγλώσσία και διδιαλεκτισμός 
Diglossia: 

 «μια σχετικά σταθερή γλωσσική κατάσταση όπου, εκτός 
από τις βασικές διαλέκτους της γλώσσας (που μπορεί ναι 
περιλαμβάνουν και μια κυρίαρχη ποικιλία ή διάφορες 
τοπικές κυρίαρχες ποικιλίες), υπάρχει και μια αρκετά 
διαφορετική, αυστηρά κωδικοποιημένη (συχνά πιο 
περίπλοκη γραμματικά) υπερκείμενη ποικιλία, η οποία 
διαθέτει μεγάλη σε έκταση και σεβαστή γραμματεία, που 
προέρχεται είτε από παλαιότερη χρονική περίοδο είτε από 
μια άλλη γλωσσική κοινότητα, και η οποία μαθαίνεται 
κυρίως μέσα από την επίσημη εκπαίδευση και 
χρησιμοποιείται στις περισσότερες εκφάνσεις του γραπτού 
λόγου και της επίσημης επικοινωνίας αλλά δεν 
χρησιμοποιείται από κανένα τμήμα του πληθυσμού στην 
καθημερινή επικοινωνία.»                                     (Ferguson 
1959: 336) 

 



Kύπρος: πολυγλωσσία και διδιαλεκτισμός 

Σε καταστάσεις κοινωνικής διγλωσσίας ο 

γραμματισμός γενικά ταυτίζεται με την κατάκτηση της 

επίσημης, κυρίαρχης ή πρότυπης (standard) 

ποικιλίας, ενώ η φυσικά κατακτημένη γλώσσα ή 

ποικιλία κατά κανόνα δεν θεωρείται όργανο και μέσο 

καλλιέργειας του εγγραμματισμού, παρά το γεγονός 

ότι μπορεί να έχει και γραπτή παράδοση. 

 



Kύπρος: διαγλωσσικότητα σε πολύγλωσσες τάξεις; 

(Tsiplakou & Georgi 2008, Tsiplakou 2013, 2016) 

Δ: lipón, ušyerb, étsi, zimɲá eto ušyerb 

 Λοιπόν, ušyerb, έτσι, ζημιά είναι ušyerb.   

  

 lipón, i aɲɟéla ékane zimɲá 

 Λοιπόν, η Αγγέλα έκανε ζημιά 

  

 Ana čto sdyelala?  

 Τι έκανε; 

 



Kύπρος: διαγλωσσικότητα σε πολύγλωσσες τάξεις; 

Δ:  čtota proizašlo, i po etomu  

    Κάτι έγινε και γι’ αυτό  

  

 érikse ti saláta me ta agúrʝa sto pátoma 

 έριξε τη σαλάτα με τα αγγούρια στο πάτωμα. 

 

Μ: aguráca eta aguryets? 

 αγγουράκια είναι aguryets? 

 

Δ:  da, agurtsi 

 Ναι, agurtsi. 

 



Kύπρος: διαγλωσσικότητα σε πολύγλωσσες τάξεις; 

Δ: čto takoye zimɲá?  

 Τι σημαίνει ζημιά; 
 

Μ: sizmós  

 Σεισμός. 
 

Δ: ðen éxune sçési. i zimɲá… i zimɲá borí na íne… 

 Δεν έχουνε σχέση. Η ζημιά...η ζημιά μπορεί να είναι... 
 

 á, éxune sçési, éçis ðíco,  

 Α, έχουνε σχέση, έχεις δίκιο 
  

 jatí metá to sizmó borí na éxume zimɲá, étsi? 

 γιατί μετά το σεισμό μπορεί να έχουμε ζημιά, έτσι;  



Kύπρος: διαγλωσσικότητα σε πολύγλωσσες τάξεις; 

Μ: ðen boró na γrápso. 

 Δεν μπορώ να γράψω. 
 

Δ: θa se voiθíso eγó ti na γrápsume mazí. 

 Θα σε βοηθήσω εγώ τι να γράψουμε μαζί. 
 

Μ:  xxx (ρωσικά) 
 

Δ:  ne, íðes. a:::, lipón. eðό, eðό θa γrápsume 

 Ναι, είδες; Αααα. Λοιπόν, εδώ, εδώ θα γράψουμε 

   

 ce eðό káto borúme na zoγrafísume cólas 

 και εδώ κάτω μπορούμε να ζωγραφίσουμε κιόλας. 



Kύπρος: διαγλωσσικότητα σε πολύγλωσσες τάξεις; 

Μ: páis 

 Πάεις. 

 

Δ: óçi páis, pu pas. 

 Όχι πάεις, πού πας. 



Kύπρος: διαγλωσσικότητα σε πολύγλωσσες τάξεις; 

Δ:  Λοιπόν, η Αγγέλα έκανε ζημιά. 

 Έριξε τη σαλάτα με τα αγγούρια στο πάτωμα.  

 Έτρεξε στην κουζίνα.  
 

Μ: Pobyegal na kuxnyu.  

 Έτρεξε (αρσεν.) στην κουζίνα. 
 

Δ: Πήρε ένα σφουγγάρι στο χέρι και καθάρισε το τραπέζι.  

 Pobyežala na kuxnyu. 

 Έτρεξε (θηλ.) στην κουζίνα. 
 

Μ: Vzyala adnu tryapku i vityerla. 

 Πήρε (θηλ.) ένα σφουγγάρι και καθάρισε. 



Kύπρος: διαγλωσσικότητα σε μονόγλωσσες τάξεις; 
(Tsiplakou et al 2018) 

Δασκάλα:  Θα εργαστείτε στις ομάδες σας,  

  για να φτιάξετε την ίδια συνταγή,   

  αλλά σε άλλην περίσταση. 

  Σε τι θα θέλατε να το μετατρέψετε; Πε, Γεωργία.  

Μαθήτρια 2: Χωρκάτικα. 

Δασκάλα: Χωρκάτικα. Τι εννοάς, χωρκάτικα; 

Μαθήτρια 2: Ε, χωρκάτικα, κυρία. 

Μαθήτρια 3:  Ας πούμεν, κυρία, «τζαι». 

Δασκάλα: Στα κυπριακά. Εν τζ̌αι σημαίνει ότι εν χωρκάτικα  

  η γλώσσα μας.  

  Πείτε μου να δούμε, τι περίσταση  

  θα μπορούσε να υπήρχε για να γίνει στα κυπριακά; 

Μαθητής 4:  Όπως τη λέει η γιαγιά! 



Kύπρος: διαγλωσσικότητα σε μονόγλωσσες τάξεις; 

 Δασκάλα:   Κόβουμε, μα πκοιες κόβουμε; … 

 Μ4:   Αυτές. 

 Δασκάλα:  Αυτές, τις μελιντζάνες. Στα κυπριακά; 

 Μ6:   Α, μάνα μου… 

 Δασκάλα:  Στα κυπριακά, λοιπόν, τι θα ελέγαμε;  

 Μ2:    Καθαρίζουμεν τες μελιντζάνες. 

 Δασκάλα:  Καθαρίζουμεν τες. «Τες» ή «τις»; 

 Μ(εν χορώ):  «Τες»! 

 Δασκάλα:   Εκεί που λέει « τις κόβουμε»,  

    τι θα ελέαμε στα κυπριακά; Νίκο. 

 Μ5:   «Τις κόβουμε». 

 Δασκάλα:   «Τις κόβουμε», λαλεί ο Νίκος.  

    Εμέναν η γιαγιά μου εν θα ελάλεν έτσι,  
    Νικολάκη μου, όμως.  

 Μ5:    Εν το βρίσκω. 

 Δασκάλα:  «Κόφκουμεν» 

 Μ7:    «Τες». 



Kύπρος: διαγλωσσικότητα σε μονόγλωσσες τάξεις; 

 Δασκάλα:   «Τες». Τι γίνεται στα κυπριακά,    
   παιδιά, λοιπόν; 

 Μ8:   Πάει μετά τζείνο! 

 Δασκάλα:  Χεράκια! Τι λαλούμε στα κυπριακά;   
   Την αντωνυμία; Α;  

    Πού τη βάλλουμεν, Μαρία μου;  

 Μ9:   Στο τέλος. 

 Δασκάλα:  Στο τέλος. Μετά το ρήμα.  

    Βλέπουμε λοιπόν εδώ  

    ότι έχουμε μιαν διαφοράν […] 

    από την νεοελληνικήν γλώσσαν.  

    Στα κυπριακά την αντωνυμίαν μας  

    βάλλουμεν την συνήθως  

    μετά από το ρήμα.  



Kύπρος: διαγλωσσικότητα σε μονόγλωσσες τάξεις; 

 
 Μ5:   «Σήμερα η συνταγή μας θα είναι λουκουμάδες» 

 Μ3:  Εν έτσι που να το λαλούμεν, αλλά έτσι πκιο καλά. 

   […] 

 Μ1:   Εν έτσι που γράφουνται, έτσι τζι’ αλλιώς.  

 Μ2:   «Οι λουκουμάδες» εν να γράψουμεν.  

 Μ3:   Εμένα φκαίνει μου «λοκκουμάδες» 

 Μ5:   Ξέρω το, εν λαλούμεν «λουκουμάδες».  

   Εν καλαμαρίστικα.  

 

   […]  

 Μ2:  «Μισό φλυντζάνι ζάχαρη». 

 Μ1:   «Μισό φλυντζανάκι εν πκιο καλά. 

 Μ4:  «Μισό φλυντζάνι»! 

 Μ1:   «Φλυντζανάκι»! 

 Μ5:   Εν εν «φλυντζάνι» που λέουν; 

 Μ3:  Ε, και τα δύο μπόρουν να τα πουν. 



Kύπρος: διαγλωσσικότητα σε μονόγλωσσες τάξεις; 

(Παπανικόλα 2010, Παπανικόλα & Τσιπλάκου 2017) 



Kύπρος: διαγλωσσικότητα σε μονόγλωσσες τάξεις; 



Kύπρος: διαγλωσσικότητα σε μονόγλωσσες τάξεις; 

Μαρία:   Το κείμενο της εφημερίδας εν γιαγιά που το γράφει, νομίζω. 

Νίκος:   Γιατί το λέεις τούτο; 

Μαρία:   Εν-ι-βλέπεις τι λέξεις βάλλει; «Οκκάν», «κουτσιούμεν»,  

  «καντήλα»… 

Ελένη:  Εν καλά που λαλεί η Μαρία. Μιλά όπως τη γιαγιά μου  

  … πιο χωρκάτικα!  

Νίκος:   Ε, το άλλο καλό, γράφει το πκιο νέα κοπέλα, όπως εμάς! 

Αλέξης:   Όι όπως εμάς, ρε. Εγώ εν-ι- ξέρω να μαειρεύκω. 

Μαρία:   Όπως τη μάμμα μας πρέπει να ’ναι. Εν μιλά πολλά χωρκάτικα  

  τζιαι γράφει τζιαι αγγλικές λέξεις. Έτο, γράφει οκέι. 

Ελένη:  Μιλά τζιαι λλίο καλαμαρίστικα.  

  Λέει «ντοματίνια», «μικρούτσικα»… 



Kύπρος: διαγλωσσικότητα σε μονόγλωσσες τάξεις; 

 

Αλέξης:  Ναι, συμφωνώ. Τζιαι το φαΐν  όμως εν μοντέρνο.  

  Φαίνεται που τη φωτογραφία. 

Νίκος:  Λέει το αφού τζιαι μόνη της. «…έπκιασα ένα ΦΑΓΕ γιαούρτι  

  (που δαμέ γίνεται χαμός, εν πολλά της μόδας)». 

Μαρία:  Α, τζιαι κάτι άλλο! Το δεύτερον εν στο ίντερνετ. 

Ελένη:  Ε, ναι, αφού φαίνεται που την ιστοσελίδα. 

Μαρία:  Όι, εν εν για τούτον που το λέω.  

  Οι γιαγιάδες εν-ι- ξέρουν που ίντερνετ τζιαι  κοπκιούτερ. 

Αλέξης:  Σωστά! 



Kύπρος: διαγλωσσικότητα σε μονόγλωσσες τάξεις; 

Δασκάλα:  Τελικά ποιος είναι ο καλός μάγειρας; 

Νεφέλη:   Εγώ νομίζω εν η γιαγιά, που κάμνει τα γλυτζιηστά. 

Κώστας:   Κυρία, θέλεις να σου πούμε τι πιστεύκουμεν εμείς  

  ή τι λεν τα κείμενα; 

Δασκάλα:  Kαι τα δύο θα ήθελα να ακούσω.  

  Η Νεφέλη τι από τα δύο μας είπε; 

[...] 

Νεφέλη:   Ε ναι, αφού όμως εν τα δοκιμάσαμεν, εν είμαι  

  σίουρη αν εν καλά! 



Kύπρος: διαγλωσσικότητα σε μονόγλωσσες τάξεις; 

Γιώργος:   Τελικά ποιος εν ο καλός μάγειρας; Εν εκατάλαβα εγώ. 

 Αφού εν μας λεν τα κείμενα. 

Ειρήνη:  Λεν μας. Ας πούμεν το πρώτο βάλλει μας  

 τη συνταγή της γιαγιάς  

 για να την κάμουμεν. Εν σαν να τζιαι λέει μας  

 ότι η γιαγιά εν καλή μαγείρισσα. 

Δασκάλα: Στο άλλο κείμενο; Έχει την ίδια γνώμη ο συγγραφέας; 

Αλέξης:  Όι, βάλλει μας και τούτος τη συνταγή  

 για να την κάμουμεν.  Το ίντερνετ… 

Νίκος:  Μπλογκ. 

Αλέξης:  Ναι, το μπλογκ λέει μας ότι η πιο νέα  

 εν καλή μαγείρισσα. 



Kύπρος: διαγλωσσικότητα σε μονόγλωσσες τάξεις; 
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