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Διγλωσσία:
Θέματα διαφοροδιάγνωσης και αντιμετώπισης



Περίληψη

• Τι είναι η διγλωσσία-πολυγλωσσία και η πολυπολιτισμικοτητα;
• Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των παιδιών
και των οικογενειών τους
• Πότε θα πρέπει να παραπεμφθεί ένα δίγλωσσο παιδί;
• Ποια είναι τα ιδιαίτερα θέματα που πρέπει να προσέξουμε όταν 

αξιολογούμε το δίγλωσσο παιδί; 
• Ποιά είναι τα σημαντικά σημεία για την αντιμετώπιση αυτών των 

παιδιών και των οικογενειών τους;



Η διγλωσσία-πολυγλωσσία διεθνώς 

• 60% παιδιών μεγαλώνουν διεθνώς σε δίγλωσσο-
πολύγλωσσο περιβάλλον
• Η διγλωσσία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

πολυπολιτισμικότητα
• Το δίγλωσσο άτομο σύμφωνα με ένα 

βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο ορίζεται ως εκείνο που 
«ζει ανάμεσα σε δύο γλώσσες».
• Για τον κλινικό ή για τον εκπαιδευτικό συχνά 

παρουσιάζει προβληματισμούς
• Ερώτημα: Πως μπορούμε να ξεχωρίσουμε την 

διγλωσσία από την διαταραχή;



Διαφοροδιάγνωση

Τα ερωτήματα είναι τα εξής:

üΤα «συμπτώματα» που παρατηρούμε οφείλονται στην διγλωσσία;
üΟφείλονται σε κάποια διαταραχή;
üΠως επηρρεάζεται η διαταραχή από την διγλωσσία;

Προσοχή: Υπερδιάγνωση /   υποδιάγνωση



Ποια είναι τα υποκείμενα ζητήματα;

• Για τον κλινικό
• Για τον εκπαιδευτικό
• Για τον γονέα
• Για το παιδί
• Για την κοινωνία



1. Διγλωσσία-πολυγλωσσία και πολυπολιτισμικοτητα



Ορισμοί: πολυφωνία!

1. Πολυγλωσσία αφορά μόνο αυτούς που μαθαίνουν την δεύτερη γλώσσα 
συγχρόνως με την πρώτη γλώσσα  (Genesee et al 2004)

2. Αφορά αυτούς που είναι λειτουργικοί στη χρήση δύο γλωσσών (ΑSHA 2004, 
Cruz-Ferreira 2010) 

3. Είναι ένα συνεχές όπου τα άτομα μπορούν να έχουν διάφορα επίπεδα 
επάρκειας σε κάθε γλώσσα που χρησιμοποιούν: αυτό μπορεί να είναι από το 
ελάχιστο, το λειτουργικό ή την πλήρη επάρκεια (Valdés & Figueroa 1994, RCSLT 
2006) 



Πρέπει να εκτιμηθούν διάφοροι παράμετροι

Το «πότε» έμαθε 
την δεύτερη 

γλώσσα

Την επάρκεια της 
κάθε γλώσσας

Τους τομείς 
(κατανόηση-

έκφραση, 
ανάγνωση-γραφή)

Την χρήση της 
γλώσσας

Την διακύμανση 
μέσα στο χρόνο



Ποιες είναι οι διάφορες μορφές της διγλωσσίας?



Τυπολογία της διγλωσσίας / πολυγλωσσίας

• Ταυτόχρονη ή διαδοχική απόκτηση
• Πρώιμη ή μεταγενέστερη διγλωσσία
• Ισορροπημένη διγλωσσία 
• Φυσική ή τεχνητή διγλωσσία
• Προσθετική ή αφαιρετική
• Γλώσσα της πλειονότητας /μειονότητας
• (Διπλή) ημιγλωσσία



Σχήμα: Τυπολογία της διγλωσσίας
(Τριάρχη-Herrmann 2000)



Διαφορετικές μορφές δίγλωσσων οικογενειών
Η πολυγλωσσία μπορεί να είναι μια συνειδητή επιλογή εκ μέρους των 
γονιών ή μπορεί να είναι μια φυσιολογική, αυτόματη διαδικασία 
λόγω συνθηκών.
•Γλωσσικές μειονότητες: Άτομα από οικογένειες μεταναστών ή 
άλλων μειονοτήτων, όπου η γλώσσα που μιλιέται στην 
οικογένεια έχει χαμηλότερη «αξία» στην χώρα υποδοχής.
•Δίγλωσσες οικογένειες: Άτομα που προέρχονται από «μικτό» 
γάμο γονιών.
•Γλωσσικές πλειονότητες: Άτομα από μεγάλες κοινωνικές 
ομάδες που μαθαίνουν δεύτερη γλώσσα είτε επειδή το σχολείο 
το απαιτεί είτε επειδή η χώρα τους έχει δυο ή περισσότερες 
επίσημες γλώσσες.
•Διγλωσσία λόγω οικονομικών ή κοινωνικών συνθηκών (elite):
Άτομα από οικογένειες που θεωρούν για πρακτικούς ή για 
επίκτητους λόγους ότι τα παιδιά τους θα πρέπει να χειρίζονται 
δύο γλώσσες.



Πολιτισμικοί παράγοντες και το δίγλωσσο άτομο



Γιατί είναι σημαντική οι πολιτισμικοί παράγωντες στην 
διγλωσσία;
• «Τα γλωσσικά συστήματα ενώνουν τις κοινωνίες και διαμορφώνουν την 

κοινωνική ζωή,  καθώς και την κοινωνική ταυτότητα και  οργανώνουν τα 
πολιτισμικά ‘πιστεύω’ και ιδεολογίες» (Durant 2010)

• «Είναι ένα σύστημα γνώσης μέσω του οποίου ο εγκέφαλος οργανώνει και 
διαμορφώνει εσωτερικά μοντέλα της πραγματικότητας» (Keesling 1974)

• Εφόσον τα πολιτισμικά στοιχεία και η γλώσσα  έχουν αλληλένδετη και αμοιβαία 
σχέση, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την επικοινωνία μιας ομάδας χωρίς να 
έχουμε γνώση των εθνογραφικών και πολιτισμικών παραγόντων που σχετίζονται 
με την επικοινωνία της ομάδας.

• Για παράδειγμα: Οι κοινωνικοί κανόνες που διέπουν την διήγηση και τον διάλογο 
είναι πολιτισμικά καθορισμένοι.



Πολιτισμικές παράμετροι (Battle 2012)
ΕΜΦΑΝΕΙΣ ΜΗ ΕΜΦΑΝΕΙΣ

Εξωτερική εμφάνιση Ρόλοι ηλικίας και φύλου

Γλώσσα Ανατροφή παιδιών

Φαγητά Αντιλήψεις για την εκπαίδευση

Έθιμα Φόβοι και στάσεις

Τρόπος ζωής Αξίες και αντιλήψεις

Δομή οικογένειας Θρησκεία & πιστεύω



Διαφορές στις διαπολιτισμικές οικογένειες

• Διαφορές μεταξύ οικογενειών που μεγαλώνουν τα παιδιά τους 
αναμεσα σε δύο κουλτούρες και τις οικογένειες που μεγαλωνουν τα 
παιδια τους ως μειονότητες σε μια κυρίαρχη πολιτισμική ομάδα
• «Μεικτές» οικογένειες συνήθως πρέπει να διαχεισθούν την 

διαφορετικότητα μέσα στην ίδια τους την οικογένεια, ενώ οι 
οικογένειες που μεγαλώνουν τα παιδιά τους ως μετανάστες σε μια 
κυρίαρχη κοινωνία πρέπει να διαχειρισθούν θέματα που αφορουν 
την ένταξη και την αφομοίωση.
• Και οι δύο ομάδες, πρέπει να διαχειρισθούν θέματα ταυτότητας 

(κοινωνικής, προσωπικής)



Το κοινωνικό πλαίσιο της διγλωσσίας
Επιπολιτισμός και ένταξη των μειονοτήτων

• Επιπολιτισμός= διαδικασία μέσο της οποίας οι μετανάστες/ 
μειονότητες υιοθετούν πολιτισμικά χαρακτηριστικά της χώρας 
υποδοχής (γλώσσα, αξίες, συμπεριφορά, έθιμα)
• Ένταξη= κατά πόσο εντάσσονται στα κοινωνικά και πολιτισμικά 

δίκτυα (εργασία, οικογένεια, δραστηριότητες)
ΣΗΜΑΙΝΕΙ «στο βαθμό που αφήνεις πίσω την δικιά σου κουλτούρα και 

εντάσσεσαι σε μια άλλη»



Συμπερασματικά

• Ενώ η διγλωσσία-πολυγλωσσία είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, οι 
ειδικοί παράγοντες που αφορούν κάθε άτομο και κάθε οικογένεια 
είναι μοναδικοί
• Η διγλωσσία-πολυγλωσσία θα πρέπει να εξετάζεται ως ένα 

σημαντικό μέρος των διαπολιτισμικών οικογενειών
• Δεν υπάρχει ένας κανόνας που εφαρμόζεται σε όλους τις 

περιπτώσεις
• Όταν εξετάζουμε τις ειδικές συνθηκες κάθε οικογένειας, γίνεται και ο 

εκπαιδευτικός/θεραπευτής μέλος αυτής της διαπολιτισμικής σχέσης



2. Ποια είναι τα ειδικά χαρακτηριστικά των δίγλωσσων 
παιδιών;



Δίγλωσση γλωσσική ανάπτυξη

• Στην βρεφική ηλικία από νωρίς ξεχωρίζουν τους ήχους των δύο 
γλωσσών

• Ανάλογα με την γραμματική, συντακτική και μορφολογική συνάφεια 
των γλωσσών, μπορεί να υπάρξουν προσωρινές βραδυπορείες (πχ 
κινέζικα-ελληνικά, γαλλικά-ιταλικά)

• Το λεξιλόγιο των δίγλωσσων παιδιών μπορεί να είναι χαμηλότερο 
από των μονόγλωσσων (αλλά όταν αξιολογούνται και οι δύο 
γλώσσες, συνήθως έχουν το ίδιο εύρος)



Mandarin

Phonology Morpho-syntax Pragmatics 

No consonant clusters Non-inflectional Turn-taking: do not 
interrupt

Tonal language No plural markers Politeness: be humble, 
embarrassed when praised

Limited final consonants No tense markers Social distance determined 
by age, class & marital 
status

No articles (the/a) Expression of emotion: no 
hugging & kissing

Different rules for use of 
prepositions, pronouns, 
negatives

Eye-contact: indirect

No verb ‘have’ No direct questions



Γλωσσική ανάμειξη
«Πήγα στη κλάσση…τάξη μου»   «Δώσε μου some water»
«Ηe wasn’t γραψιing, μόνο he was χαζεψιing!»  «Ήταν πολύ 
excited!»
• Για πολλά χρόνια θεωρείται «διαταραγμένη γλωσσική 

συμπεριφορά» ή ότι οι γονείς δεν έδιναν το σωστό μοντέλο 
στο σπίτι και αυτό οδηγούσε σε φτωχές γλωσσικές δεξιότητες 
(Kayser 1995)

• Τώρα ερμηνεύεται θετικά: δηλ. ως αποτέλεσμα των 
γνωστικών διαδικασιών που είναι μέρος της πολύγλωσσης 
ικανότητας (Karrabaek 2003)

• «Κοινωνικό-γλωσσική ικανότητα» που αντανακλά την 
αυξανόμενη ικανότητα σωστής χρήσης της γλώσσας σύμφωνα 
με το πλαίσιο (Martin et al 2008)



Ερευνητικές ενδείξεις:
• Η διγλωσσία μπορεί να ενδυναμώνει και να εμπλουτίζει 

την σχολική επίδοση και να έχει πολύ θετική επίδραση 
στην γνωστική ικανότητα του ατόμου.
• Δίγλωσσα άτομα συχνά έχουν πιο ευέλικτη σκέψη και 

καλύτερη ακουστική προσοχή (εκτελεστικές λειτουργίες).
• Μια γλώσσα δεν αναπτύσσεται εις βάρος της άλλης.
• Η διγλωσσία δεν την εμποδίζει, δεν «μπερδεύει» την 

γλώσσα και την σκέψη.
• Τα παιδιά έχουν πολλές ατομικές διαφορές στον ρυθμό 

μάθησης και αυτό έχει επίδραση και στην δίγλωσση 
γλωσσική μάθηση

(Baker 2007, Bialystok 2001, Martin 2009)



Αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη οτι:
• Η μια γλώσσα τουλάχιστον πρέπει να είναι καλά 

αναπτυγμένη
• Καμιά φορά οι δίγλωσσοι έχουν αργότερο ρυθμό 

απόκρισης
• Το λεξιλόγιο μπορεί να είναι μικρότερο στην L2 (Hemsley et al 

2006), αλλά αυτή η διαφορά μειώνεται με την ηλικία 
• Η γλώσσα της πλειονότητας συνήθως υπερτερεί και μπορεί 

να αναστείλει  την γλώσσα της μειονότητας
• Όταν οι δύο γλώσσες έχουν ανταγωνιστικές γραμματικές 

δομές ή φωνολογικά συστήματα, τα παιδιά μπορεί να 
παρουσιάσουν προσωρινές βραδυπορίες στην ανάπτυξη 
της μιας ή της άλλης γλώσσας



Πλεονεκτήματα της διγλωσσίας/ πολύγλωσσίας

• Ευρύτερες ευκαιρίες για επικοινωνία
• Γνώση άλλων πολιτισμών
• Μεγαλύτερη κατανόηση της διαφορετικότητας
• Πλεονεκτήματα στις εκτελεστικές λειτουργίες: προσοχή, ευελιξία
• Πιο εύκολο να μάθουν νέες γλώσσες
• Ενδείξεις ότι βοηθάει στην αναγνωστική ικανότητα
• Περισσότερη αυτοεκτίμηση
• Μακροπρόθεσμα οφέλη στην επαγγελματική αποκατάσταση
• Μπορεί να αναστείλει τα συμπτώματα της άνοιας





3. Πότε θα πρέπει να παραπεμφθεί ένα δίγλωσσο 
παιδί;

• Ο εκπαιδευτικός που παραπέμπει συνήθως τα παιδιά σε υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας θα πρέπει να είναι σε ιδιαίτερη εγρήγορση με παιδιά 
από άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα
• Τα ερωτήματα είναι σχετικά με την επίδραση της διγλωσσίας στις 

δυσκολίες που παρουσιάζει το παιδί.
• Για να αποφύγουμε την υπερδιάγνωση, παρατηρούμε ορισμένους 

δείκτες στην αναπτυξιακή και σχολική του πορεία
• Για να αποφύγουμε την υποδιάγνωση, δίνουμε σημασία στα 

συμπτώματα και επιστρατευουμε την βοήθεια της οικογένειας



Παρατήρηση της γλωσσικής επάρκειας δύο η περισσότερων 
γλωσσών

• Στη διαδοχική διγλωσσία, μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση μέχρι να αποκτηθεί 
η επάρκεια.

• Ο Cummins (2003) εντοπίζει δύο στάδια στην απόκτηση της L2:
1.Βασικές διαπροσωπικές δεξιότητες επικοινωνίες
2.Γνωστική ακαδημαϊκή γλωσσική επάρκεια

• Το πρώτο στάδιο παίρνει 1-2 χρόνια
Το δεύτερο στάδιο μπορεί να πάρει από 5-7 χρόνια.



Σχήμα της δίγλωσσης γλωσσικής ικανότητας
Cummins (1986)

γνωστική ακαδημαϊκή γλωσσική ικανότητα

βασικές 
διαπροσωπικές 
επικοινωνιακές 
δεξιότητες



4. Αξιολόγηση των δίγλωσσων ατόμων/οικογενειών



Επισημάνσεις για την αξιολόγηση

• Εφ’οσον υπάρχουν πολλά είδη δίγλωσσων, ο ειδικός πρέπει να 
εστιασθεί στα ειδικά χαρακτηριστικά του δίγλωσσου ατόμου
• Προτείνεται να παρθεί ένα λεπτομερή γλωσσικό ιστορικό
• Να εντοπισθούν τα πιθανά σημεία που έχουν επιρρεάσει την 

ανάπτυξη του
• Η γλωσσική ανάπτυξη μπορεί να επηρρεάζεται από την 

προσωπικότητα, κοινωνικά χαρακτηριστικά, γνωστικές παραμέτρους, 
τις γλώσσες που μαθαίνει, πολιτισμικά θέματα, καθώς και ΚΟΚ



Παράμετροι που πρέπει να συνεκτιμηθούν

• Αριθμός γλωσσών
• Πότε αποκτήθηκαν (σε ποια ηλικία)
• Χρήση της κάθε γλώσσας
• Ο λόγος ύπαρξης της κάθε γλώσσας στη ζωή του παιδιού
• Επάρκεια της κάθε γλώσσας
• Τομείς: προφορικό /γραπτό, κατανόηση/ έκφραση
• Γλώσσες της κοινότητας (δυνατή ή αδύναμη γλώσσα)



Σχετικά με τη γλωσσική επάρκεια

• Ο χρόνος της επαφής με την κάθε γλώσσα είναι πάρα πολύ 
σημαντικό στοιχείο. Σημειώνουμε ότι χρειάζεται περίπου 40% του 
χρόνου για να αποκτίσει επάρκεια
• Ποιά συγκεκριμένα προβλήματα παρουσιάζονται σε κάθε γλώσσα 

(στην φωνολογία, στην μορφοσύνταξη, κλπ)
• Αλλαγές στις γλώσσες που χρησιμοποιούνται.



Εκτίμηση του τύπου της διγλωσσίας σε σχέση με κοινωνικούς 
παραμέτρους  (Genesee et al 2004)

Ταύτοχρονη 
διγλωσσια  

+
πλειονότητα

Διαδοχική διγλωσσία 
+ 

πλειονότητα

Ταυτόχρονη 
διγλωσσία 

+
μειονότητα

Διαδοχική διγλωσσία
+

μειονότητα



Η οικογένεια Β

Η οικογένεια Β ανησυχούσε 
για την γλωσσική ανάπτυξη του 
παιδιού τους που μεγαλώνει 
“ανάμεσα σε 4 γλώσσες”. 
Το παιδί είναι 1 χρονών.
Η μητέρα είναι Ελληνίδα, o πατέρας είναι Τούρκος. Σπούδασαν στη 
Βουλγαρία και μεταξύ τους μιλάνε Βουλγάρικα. Μετακόμισαν στην 
Ελλάδα όταν γεννήθηκε το μωρό τους και ζούνε κοντά στην οικογένεια 
της μητέρας, που μιλάνε αγγλικά στον άνδρα της κόρης τους.



Θέματα που θα πρέπει να αναπτύξουμε: 

• Γλωσσικό ιστορικό: ποιος μιλάει τι, σε ποιον και που;
• Κοινωνικοί παράγοντες: πολιτισμικό περιβάλλον, δίκτυα, 

ενδιαφέροντα, θρησκεία, μετανάστευση, πιέσεις από το 
περιβάλλον
• Ακαδημαϊκή πορεία: που πήγε στο σχολείο και πότε; Ποια 

γλώσσά; Πως τα πάει στο σχολείο;
• Συναισθηματικοί παράγοντες: τραύμα, κίνητρο, επένδυση 

στη μάθηση, εθνική ταυτότητα
• Ιατρικό ιστορικό & θέματα κληρονομικότητας
• Στάσεις των γονιών για τη γλώσσα, τη χώρα, το σχολείο 
• Τα σχέδια και όνειρα της οικογένειας



Ο ρόλος της αντίληψης σχετικά με την αναπηρία

• Διαφορές στα ‘πιστεύω’ έχουν επίδραση πάνω στις διαταραχές και στην παροχή 
υπηρεσιών.
• Μερικές πολιτισμικές ομάδες θεωρούν ότι οι διαταραχές έχουν πολύ 

διαφορετικά αιτία απ’ αυτά που ορίζει η σύγχρονη επιστήμη (πχ το 
«μάτιασμα»).
• Μερικές θρησκείες αντιλαμβάνονται τις διαταραχές με διαφορετικό τρόπο πχ ότι 

είναι αποτέλεσμα εσωτερικών δυνάμεων, μια δυσαρμονία πνευματική ή ψυχική, 
ή ότι είναι «τιμωρία» ή ακόμα και δώρο, από τον θεό (Stone 2005).

• Υπάρχουν κατά συνέπεια διαφορές στις αντιλήψεις για την αντιμετώπιση τους.



Στάσεις και πρακτικές της οικογένειας

• Απόψεις τους για την ανατροφή των παιδιών
• Για την θέση του παιδιού μέσα στην οικογένεια
• Για το παιχνίδι και κοινές δραστηριότητες
• Για την επιβράβευση και την τιμωρία
• Για την εκπαίδευση και την υγεία
• Απόψεις τους για την αιτία της δυσκολίας του παιδιού του
• Απόψεις για την χώρα υποδοχής και την γλώσσα της 

πλειονότητας
• Απόψεις για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας



Θέματα που αφορούν την ταυτότητα

1. Ατομική ταυτότητα: προσωπικά και μοναδικά χαρακτηριστικά του 
ατόμου

2. Κοινωνική ταυτότητα: εθνικά θέματα, φύλο, αναπηρία, επάγγελμα 
κλπ

3. Πολιτισμική ταυτότητα: η συναισθηματική σημασία που οι 
άνθρωποι αποδίδουν στην αίσθηση τους ότι ανήκουν σε μια 
ευρύτερη ομάδα



Εμπόδια στην συνεργασία με γονείς

• Επιφυλακτικοί: ποιες είναι οι προθέσεις της υπηρεσίας;
• Δεν καταλαβαίνουν την διαδικασία
• Ελλειμματική κατανόηση και έκφραση στην ελληνική γλώσσα
• Διαφωνία τον τρόπο που τους προτείνεται να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα 

του παιδιού
• Μπορεί να μην κατέχουν τον γραπτό λόγο
• Αμφιθυμικά συναισθήματα: Να ντρέπονται, αμυντικοί ή θυμωμένοι
• Μπορεί να νομίζουν ότι θα γίνει διάκριση εναντίον τους
• Ανησυχία για τους λόγους που ‘όλα γράφονται σ’ ένα φάκελο’
• Έλλειψη σχέσης εμπιστοσύνης με το πλαίσιο ή τον ειδικό 



Τι μπορεί να κάνει ο θεραπευτής ή υπηρεσία;



Στρατηγικές για τον θεραπευτή

• Χρησιμοποιήσετε το επικοινωνιακό πρότυπο του γονέα
• Φροντίσετε να είναι κατάλληλη η λεκτική και μη-λεκτική σας 

επικοινωνία
• Παρατηρείτε τα μη-λεκτικά μηνύματα του γονέα 
• Προσέχετε πως διατυπώνετε ερωτήσεις για να μην υπάρχει 

παρεξήγηση
• Προετοιμαστείτε καλά για την συνέντευξη: γνώση, πληροφορίες
• Δώσετε περισσότερο χρόνο στην συνέντευξη
• Χρήση διερμηνέα όταν υπάρχουν εμπόδια στην επικοινωνία



Εξετάζοντας το δίγλωσσο παιδί

• Κατά το RCSLT (2006) & IALP (2006) το δίγλωσσο παιδί πρέπει να 
εξετάζεται και στις δύο γλώσσες: «καλή πρακτική»
• Πρέπει να αξιολογηθεί εάν το παιδί παρουσιάζει δυσκολίες και στις 
δύο γλώσσες. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να τεθεί μια έγκυρη 
διάγνωση.
• Προσοχή πρέπει να δοθεί στα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν.
• Παρατήρηση συμπεριφοράς θα δώσει επιπλέον πληροφορίες.
• Συσχέτιση της κλινικής εικόνας με τα δεδομένα από το γλωσσικό 
ιστορικό.



Ο διερμηνέας:
Ποιος είναι, τι κάνει; Πως το κάνει;
Πως συνεργάζεται με τον ειδικό;



Τι μπορεί να εμποδίσει την διαγνωστική διαδικασία;

• Ελλιπείς πληροφορίες
• Στερεότυπες αντιλήψεις
• Ακατάλληλες μέθοδοι αξιολόγησης
• Δυσκολίες στην συνεργασία και επικοινωνία
• Σύγχυση κλινικής εικόνας.

Έρευνα της Paradis (2005) δείχνει παρόμοια εικόνα στην 
μορφοσυντακτική ανάπτυξη δίγλωσσων παιδιών με παιδιά με 
ΑΓΔ.



5. Παρεμβάσεις για δίγλωσσα παιδιά και τις 
οικογενειές τους



Στρατηγηκές για τους γονεις: Συμβουλές 

• Μιλάτε στο παιδί την γλώσσα με την οποίαν νοιώθετε πιο οικεία
• Μην ακολουθείτε συμβουλές που πάνε εναντίον των επιθυμιών σας
• Μήν κάνετε δραστικές αλλαγές στη γλώσσα
• Η γλώσσα ‘του σπιτιού’ πρέπει να ενισχυθεί
• Τα παιδιά τα ίδια έχουν προτιμήσεις. Μπορεί να μην θέλουν να μιλήσουν μια 

γλώσσα, αλλά ο γονιός μπορεί να συνεχίσει να την χρησιμοποιεί
• Η ανάμειξη γλωσσών μέσα στο σπίτι είναι μια φυσική κατάσταση στις δίγλωσσες 

οικογένειες και δεν υπάρχουν αρνητικές ενδείξεις.



Ενθαρρύνουμε τους γονείς: 

• Να υπογραμμίζουν τις ομοιότητες, αλλά και τις 
διαφορές
• Να κάνουν την απόκτηση γλώσσας διασκεδαστική
• Να εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις όπου υπάρχει 

πολύγλωσση επικοινωνία
• Να υπάρχει έντυπο υλικό στη γλώσσα του σπιτιού
• Να υπογραμμίζουν ο,τι αφορά διαπολιτισμικά 

θέματα
• Να συμμετέχουν σε κοινοτικά δίκτυα με σκοπό την 

ένταξη 



Οι ‘πολιτισμικά κατάλληλες’ υπηρεσίες

• Φυλλάδια σε άλλες γλώσσες
• Πληροφορίες για κοινότητες κλπ
• Εικόνες με άτομα από άλλες χώρες
• Ταμπέλες και σε άλλες γλώσσες
• Χρήση της γλώσσας του πελάτη
• Προσεκτική και κατάλληλη χρήση τίτλων και ονομασιών
• Χρήση παιχνιδιών και κλινικού υλικού που να δείχνει μια πολυπολιτισμική 

ευαισθησία: ρουχισμός, είδη μαγειρικής, μουσικά όργανα
• Γνώση των ημερών γιορτής άλλων πολιτισμών



Cultural competence

‘The concept of rescuing a black 
cat was regarded by most focus 
group participants as inviting 
danger. The responses from the 
children clearly indicated that 
the security of the man climbing 
the ladder was at stake. 
Therefore, in the following phase 
of the study, the picture was 
adapted to be more culturally 
appropriate and the black cat on 
the roof was replaced by a ball 
that was to be ‘fetched’ from the 
roof of the house’ (Mdlalo et al. 
2019: 4)



Στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη

• Μην επιμένετε να μιλήσει το παιδί
• Μιλάτε αργά
• Χρησιμοποιείτε παύσεις ανάμεσα σε φράσεις
• Χρησιμοποιείτε απλές προτάσεις
• Να δίνετε παραδείγματα
• Να χρησιμοποιείτε οπτικό υλικό και χειρονομίες 
• Επιτρέψετε περισσότερο χρόνο
• Αποφεύγετε ιδιωματισμούς
• Χρησιμοποιήσετε το σύστημα «φιλαράκια»
• Επιβεβαιώνετε συχνά ότι το παιδί καταλαβαίνει οδηγίες ή 

περιεχόμενο



Το δίγλωσσο βιβλίο



Ο κλινικός και η πολιτισμικές αξίες των ασθενών
Τι οδηγεί στην ‘cultural competency’ / «πολιτισμική επάρκεια»;

• Ο κλινικός θα πρέπει να εκπαιδευτεί για να αποκτίσει 
‘πολιτισμική επάρκεια’
• Ο θεραπευτής μπαίνει σε μια «πολυπολιτισμική 

σχέση» όταν καλείται να βοηθήσει ένα άτομο με 
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο και γλώσσα.
• Καλείται να επεξεργαστεί και να απορρίψει τα 

πολιτισμικά στερεότυπα και να εστιάζεται  στα 
ατομικά χαρακτηριστικά του περιστατικού του.
• Πρέπει να πάρει αποφάσεις που στηρίζονται στην 

«καλή πρακτική» σχετικά με την αξιολόγηση, 
διάγνωση και παρέμβαση που θα εφαρμόσει.



Πως μπορεί να γίνει ο θεραπευτής «πολιτισμικά επαρκής»;

• Θεραπευτική αξιολόγηση και παρέμβαση στις γλώσσες του παιδιού 
με κατάλληλα μέσα. Για να μπορέσει να γίνει αυτό θα πρέπει να 
επιστρατευθούν άνθρωποι απ’όλο τον κόσμο (λογοπεδικοί, 
γλωσσολόγοι, μεταφραστές, εκπαιδευτικοί) (multilingual position 
paper, 2012)

• Να χρησιμοποιεί πολιτισμικά έγκυρα εργαλεία και να αποφεύγει 
συμπεράσματα από τον μονόγλωσσο πληθυσμό 

• Να αποκτήσει γνώσεις για άλλες γλώσσες, τη Διεθνές Φωνητική 
Αλφάβητο, την γλωσσική ανάπτυξη σε άλλες γλώσσες, νόρμες 
άλλων γλωσσών

• Να συνεργάζεται στενά με άλλες ειδικότητες: διερμηνείς, 
μεταφραστές, γλωσσολόγους

• Να κάνει έγκαιρη διάγνωση έχοντας υπόψη ότι η διγλωσσία μπορεί 
‘να θολώσει τα νερά’



Αναγκαίες δεξιότητες για τον ‘πολιτισμικά ενήμερο’ 
θεραπευτή

• Να αναγνωρίζει την σημασία του πολιτισμικού 
περιβάλλοντος 
• Να αναζητά πληροφορίες για να διευρύνει τις 

γνώσεις του
• Να συνεκτιμά την επίδραση των διαπολιτισμικών 

σχέσεων στο περιστατικό
• Να επαγρυπνά για θέματα που αφορούν τα 

δυναμικά που προκαλούνται από πολιτισμικές 
διαφορές
• Να προσαρμόζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του 
περιστατικού



• Να δίνει κατάλληλες πληροφορίες στους γονείς ώστε να 
μπορούν να υποστηρίξουν το παιδί τους μέσα στο 
συγκεκριμένο πολιτιστικό περιβάλλον
• Να υποστηρίζει την επικοινωνία του παιδιού μέσα στο 

περιβάλλον του δίνοντας τα κατάλληλα ερεθίσματα και 
δραστηριότητες που έχουν σημασία για το παιδί.
• Να υποστηρίζει την εθνική ταυτότητα του παιδιού και να 

δίνουν ευκαιρίες για την εδραίωση της.
• Να επεξεργαστεί τα δικά του χαρακτηριστικά που μπορεί να 

είναι εμπόδια για την ομαλή διεξαγωγή της παρέμβασης.
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