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Κακθγ. Γ. Μπαμπινιϊτθσ 

 

 

Ο ρόλοσ των γονζων 

ςτη γλωςςική ςυγκρότηςη των παιδιϊν τουσ 

(Κφρια ςημεία τήσ ομιλίασ) 

 

 

1. πουδαιότητα τήσ γλϊςςασ : Τριαδικότθτα τισ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ 

 

κόςμοσ          ↔           νουσ                  ↔                  γλϊςςα 

   όντα                            ζννοιεσ                             ςθμαςίεσ (λζξεισ)  

   φπαρξη                        νόηςη                                    ςήμανςη 

 

                                        νουσ                   ↔                  γλϊςςα 

                                 εννοιολόγιο…………………………… λεξιλόγιο 

               νοητικέσ κατηγορίεσ……… γραμματικέσ κατηγορίεσ (γραμματική) 

               νοηματικέσ ςυνάψεισ…….. ςυντακτικέσ ςυνάψεισ (ςφνταξη)  

               — νοήματα                        — προτάςεισ 

               —νοηματ. ενότητεσ         — προταςιακέσ ενότητεσ (παράγραφοι) 

               —νοηματ. ςφνολα           —προταςιακά ςφνολα (κείμενο) 
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2. Πλάνεσ για τη γλωςςική ςυγκρότηςη των παιδιϊν 

— μακαίνουν τθ γλϊςςα μόνο από το Σχολείο !... 

— κφριο είναι να μάκουν να γράφουν καλά !... 

— οι γονείσ δεν μποροφν να βοθκιςουν ςτθ γλϊςςα !... 

— μερικά παιδιά «δεν παίρνουν» τθ γλϊςςα !... 

— δυςκολίεσ ςτθ γλϊςςα = δυςλεξία !... 

— γλωςςικζσ δυςκολίεσ = νοθτικι υςτζρθςθ!... 

 

3. Πηγζσ τήσ γλωςςικήσ ςυγκρότηςησ των παιδιϊν 

α) Βιολογικζσ καταβολζσ («γλωςςικά καθολικά»: N. Chomsky) 

β) Γλωςςική εμπειρία («ακοφςματα» : B. F. Skinner) 

γ) ΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ : διδαςκαλία τήσ γλϊςςασ 

     → απόκτθςθ δεξιοτιτων («γραφι και ανάγνωςθ») 

     → ςυνειδθτοποίθςθ αςυνείδθτθσ γνϊςθσ τισ γλϊςςασ 

     → εμπλουτιςμόσ τοφ γλωςςικοφ κϊδικα (λεξιλογίου, γραμματικισ…) 

     → ικανότθτα παραγωγισ + πρόςλθψθσ κειμζνων 

     → καλλιζργεια τισ νοθτικισ ικανότθτασ 

     → τα τρία ΡΩ τήσ γλϊςςασ : πΡοφορά – οΡθογραφία – γΡαμματική 

δ) Διαβάςματα («πρότυπα») 

 

4. Εργαλειακή ζναντι αξιακήσ αντίληψησ για τη γλϊςςα 
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5. Η γλωςςική εκπαίδευςη ςτα ΑΡΑΚΕΙΑ 

→ ευαιςκθτοποίθςθ και ςυντονιςμόσ των διδαςκόντων τη γλϊςςα και 

τροφοδότθςι τουσ με γλωςςικό υλικό (ζντυπο και θλεκτρονικό)  

→ ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθ διδαςκαλία τισ γλϊςςασ («αγωγή λόγου») 

→ ζμφαςθ και ςτον προφορικό λόγο (δραματοποίθςθ κειμζνων ςτθν 

τάξθ, καλλιζργεια ομιλίασ, ρθτορικοί αγϊνεσ, αφθγθματικι) 

→ άμεςθ επαφι των μακθτϊν με γλωςςικά ζργα («βιβλία αναφοράσ»: 

γραμματικζσ, λεξικά, ποικίλα γλωςςικά βοθκιματα) 

→ φιλαναγνωςία (καλλιζργεια αναγνωςτικοφ ενδιαφζροντοσ) 

→ ειδικι αντιμετϊπιςθ τισ γλϊςςασ ςτο «ψηφιακό Αρςάκειο» 

 

6. Απάντηςη ςε εφλογα ερωτήματα για τη γλϊςςα 

— Μζχρι ποια θλικία μακαίνουν τα παιδιά τθ μθτρικι τουσ γλϊςςα; 

— Εμποδίηει τθ γνϊςθ τισ μθτρικισ θ εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν ςε 

πρϊιμθ θλικία; 

— Πϊσ μποροφν οι γονείσ να βοθκιςουν τα παιδιά τουσ γλωςςικά; 

— Τα μειωμζνα ι πρόχειρα Ελλθνικά ςτισ παρζεσ των παιδιϊν 

βλάπτουν τθ γενικότερθ ςυγκρότθςι τουσ; 

— Πϊσ μποροφμε να βοθκιςουμε ςτο ςπίτι παιδιά με δυςκολίεσ ςτθν 

ορκογραφία; 

— Το διαδίκτυο μπορεί να βοθκιςει γλωςςικϊσ τα παιδιά ι μειϊνει τθν 

ικανότθτά τουσ ςτθ γλϊςςα; 

— Τα Greeklish βλάπτουν τθ γλωςςικι ςυγκρότθςθ των παιδιϊν;  

— Παιδιά που δυςκολεφονται ςτθ γλϊςςα είναι δυςλεκτικά; 

 


