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Εισαγωγή 
Ο τίτλος του συνεδρίου «Σχολείο ίσο για παιδιά άνισα» περικλείει, κατά έναν 

τρόπο, σε μια πρόταση  τις έρευνες και τα πορίσματα της Κοινωνιολογίας τής 
Εκπαίδευσης. Από την ίδρυσή του, κατά την Βιομηχανική επανάσταση, ο 
εκπαιδευτικός θεσμός στηρίχθηκε στην αρχή της εκπαιδευτικής ισότητας, την 
υποχρέωση, δηλαδή, του κράτους να παρέχει εκπαίδευση σε όλους ανεξαιρέτως τους 
πολίτες, χωρίς καμία διάκριση (Φραγκουδάκη, 1985: 15-16).  Αυτή ήταν μια βασική 
αρχή για να γίνει αποδεκτός και να λειτουργήσει αυτός ο νέος θεσμός. Χωρίς αυτή 
την προϋπόθεση,  δηλαδή την «ισότητα» και  την «ουδετερότητα», δεν θα ήταν 
δυνατόν να καταξιωθεί το σχολείο στη συνείδηση των πολιτών.  

Το σχολείο, λοιπόν, απευθύνεται προς όλους τους μαθητές του 
χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα, τα ίδια διδακτικά εγχειρίδια, τους «ίδιους» 
διδάσκοντες, τις «ίδιες» μεθόδους διδασκαλίας, τις ίδιες περίπου συνθήκες στην 
εκπαιδευτική πράξη και την «ίδια» γλώσσα. Το σχολικό μήνυμα, δηλαδή,  
εκπέμπεται  με το ίδιο τρόπο προς όλους τους μαθητές κι αυτό προβάλλεται ως 
αδιαμφισβήτητο τεκμήριο αντικειμενικότητάς του. Είναι, όμως, έτσι τα πράγματα; 
Παρέχει το σχολείο ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές; 
Είναι όλοι οι μαθητές «ίσοι» κατά την είσοδό τους στο σχολείο; Ο ομοιογενής τρόπος 
προσφοράς της γνώσης  αρκεί για να εξασφαλίσει και ομοιογενή αποτελέσματα σε 
μια κοινωνία όπου τα άτομα έχουν διαφορετική κοινωνική προέλευση; Και τέλος, 
είναι η γλώσσα του σχολείου «ίδια» για όλους τους μαθητές; Αυτά είναι μερικά από 
τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν ήδη από τον τίτλο του Συνεδρίου.  

 
Ατομικές ή κοινωνικές οι διαφορές στις επιδόσεις των μαθητών στο 

σχολείο; 
Μέχρι τη δεκαετία του ’60 και την ανάπτυξη της Κοινωνιολογίας της 

Εκπαίδευσης, που  μελετάει το ρόλου τού σχολείου στην κοινωνία και των 
κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση, η σχολική επιτυχία ή αποτυχία των 
μαθητών ερμηνευόταν με βάση τις ατομικές διαφορές και τις διανοητικές τους 
ικανότητες. Υπήρχε, λοιπόν, ευρύτατα διαδεδομένη η πεποίθηση ότι διάφοροι 
εγγενείς βιολογικοί ή ψυχολογικοί παράγοντες καθορίζουν τις ιδιότητες του κάθε 
ανθρώπου (Ασκούνη, 2003: 14). Ήταν τόσο ισχυρή αυτή η αντίληψη, που ακόμη και 
σήμερα οι παράγοντες αυτοί θεωρούνται από πολλούς ότι διαδραματίζουν 
αποκλειστικό ρόλο στην εκδήλωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Στο σχολείο, 
ειδικότερα, η διαφορετική επίδοση των μαθητών αντιμετωπιζόταν, από την ίδρυσή 
του, ως το αποτέλεσμα των διαφορετικών ικανοτήτων για μόρφωση με τις οποίες 
γεννιέται το κάθε άτομο (Φραγκουδάκη, 1985: 42).  Έτσι, οι μαθητές θεωρούνταν οι 
κύριοι υπεύθυνοι για τις σχολικές τους επιδόσεις. 

Όσον αφορά, όμως, τη σχολική επίδοση, έχει καταδειχθεί ότι οι βιολογικοί και 
ψυχολογικοί παράγοντες, δηλαδή το έμφυτο, δεν δρουν αποκλειστικά και ανεξάρτητα 
από το περιβάλλον, δηλαδή το επίκτητο. Με άλλα λόγια το έμφυτο και το επίκτητο 
αλληλεπιδρούν για την εκδήλωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Σύμφωνα, μάλιστα, 
με το γενετιστή Albert Jacquard “όλη η δυσκολία δεν οφείλεται ούτε στη λέξη 



Πρακτικά  του  Ελληνικού  Ινστιτούτου  Εφαρμοσμένης  Παιδαγωγικής  και  Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Σχολείο Ίσο για Παιδιά Άνισα», Αθήνα, 
4‐ 6 Μαΐου 2007. 

ISSN: 1790-8574 137

«έμφυτο» ούτε στη λέξη «επίκτητο», αλλά σ’  αυτή τη μικρή λέξη – παγίδα, το «και» 
(Jacquard, 1995: 35), ακριβώς για να τονίσει την έννοια της αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των δύο παραγόντων. 

 
Οι κοινωνικές ανισότητες και ο ρόλος του σχολείου 
Με τον παράγοντα, λοιπόν, που λέγεται επίκτητο στην ανθρώπινη 

συμπεριφορά και ιδίως όσον αφορά την επίδρασή του στην επίδοση των μαθητών στο 
σχολείο, που μας ενδιαφέρει, ασχολείται η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. 
Σύμφωνα με αυτή, το σχολείο ασκεί κοινωνική επιλογή και ενισχύει την κοινωνική 
ανισότητα84 (Ασκούνη, 2003: 17). Επίσης, το κοινωνικό περιβάλλον και ειδικότερα η 
οικογένεια με τα μορφωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της αλλά και η ευρύτερη 
κοινωνική ομάδα  στην οποία ανήκει, ασκούν σημαντική επίδραση στη σχολική 
επίδοση των μαθητών. Κάθε οικογένεια μεταβιβάζει στα παιδιά της και από έμμεσους 
κυρίως δρόμους ένα ορισμένο μορφωτικό κεφάλαιο. Η μεταβίβαση αυτή δεν είναι 
αποτέλεσμα μεθοδικής προσπάθειας ή συστηματικής διδασκαλίας, αλλά μιας 
μακροχρόνιας αδιόρατης επαφής με τα μορφωτικά αγαθά., που ο Μπουρντιέ την 
ονομάζει ωσμωτική μάθηση (Μπουρντιέ, 1966: Στο Φραγκουδάκη, 1985: 360-366). 

Επομένως, ορισμένοι μαθητές εισέρχονται στο σχολείο έχοντας κάποιου 
είδους «μορφωτικό μειονέκτημα»85.  Αυτό έγινε αντιληπτό, ήδη από τη δεκαετία του 
΄60 γι’ αυτό και κατά καιρούς σχεδιάστηκαν διάφορες παρεμβάσεις στο χώρο της 
εκπαίδευσης, που είχαν ως στόχο την εξομάλυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. 
Είναι η γνωστή αντισταθμιστική εκπαίδευση86 (Βρετανία) ή Ζώνες εκπαιδευτικής 
προτεραιότητας (Γαλλία) (Ασκούνη, 2003: 18). Παρόλο που οι αντισταθμιστικές 
προσπάθειες απέδωσαν κάποιους καρπούς, όπως δραστική μείωση των ποσοστών 
αναλφαβητισμού, γενίκευση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης κ.λπ., υποστηρίζεται από 
πολλούς ότι η εκπαιδευτική πολιτική που είχε στόχο την ισότητα, μέσω διαφόρων 
αντισταθμιστικών προγραμμάτων, απέτυχε (Φραγκουδάκη, 1985: 88) κι αυτό διότι οι 
κοινωνικές ανισότητες στη μόρφωση αίρονται, όταν αλλάξουν οι κοινωνικές 
συνθήκες που τις προκαλούν κι όχι μέσω μιας υποτιθέμενης «ισότητας ευκαιριών», 
μέσω, δηλαδή, ενός σχολείου «ίσου»  για να ξαναθυμηθούμε κατά το ήμισυ και τον 
τίτλο τού συνεδρίου μας. H άνιση σχολική επίδοση των μαθητών, λοιπόν, η οποία 
είναι κοινωνικά προσδιορισμένη, παραμένει και μετά την άρση των οικονομικών και 
κοινωνικών εμποδίων.  

Το σχολείο, λοιπόν, παραμένοντας  τυπικά «ίσο» απέναντι στους μαθητές 
οξύνει αντί να αμβλύνει τις κοινωνικές και κατ’ επέκταση τις μορφωτικές ανισότητες 
και διαγράφει  τις κοινωνικές διαφορές των μαθητών συσκοτίζοντάς τες. Αγνοώντας, 
                                                           
84 Πολυάριθμες έρευνες καταδεικνύουν την παραπάνω άποψη. Για την ελληνική πραγματικότητα βλ. 
σχετικά: Άννα Φραγκουδάκη (1985), Κοινωνιολογία τής Εκπαίδευσης. Θεωρίες για την κοινωνική 
ανισότητα στο σχολείο, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα. Θεόδωρος Μυλωνάς (1982) Η αναπαραγωγή των 
κοινωνικών τάξεων μέσα από τους σχολικούς μηχανισμούς, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα. Μαρία Τζάνη 
(1983) Σχολική επιτυχία: Ζήτημα ταξικής προέλευσης και κουλτούρας, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα. Ιωάννη 
Πυργιωτάκη (1984) Κοινωνικοποίηση και εκπαιδευτικές ανισότητες, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα. 
Κωνσταντίνος Τσουκαλάς (1985) Εξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των 
εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922),  εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα κ.ά. 
85 Οι όροι «μορφωτικό μειονέκτημα», «μορφωτική αναστολή» κ.λπ. έχουν αμφισβητηθεί, μιας και 
υπονοούν ότι οι μαθητές έχουν  κάποια αρνητικά χαρακτηριστικά και αφήνουν «απ’ έξω» το σχολείο, 
το οποίο πολλές φορές, όχι απλώς αναπαράγει, αλλά και δημιουργεί μορφωτικά μειονεκτήματα μέσα 
από την οργάνωσή του, τις μεθόδους, τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, το περιεχόμενο σπουδών κ.λπ. Βλ. 
σχετικά Άννα Φραγκουδάκη (1985), Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Θεωρίες για την κοινωνική 
ανισότητα στο σχολείο, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, σελ. 89-92. 
86 Στην Ελλάδα μια υποτυπώδης μορφή της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης άρχισε να εφαρμόζεται από 
τη δεκαετία του ΄80. 
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επίσης, το σχολείο τη μορφωτική ανισότητα των μαθητών ευνοεί τούς ήδη 
ευνοημένους και αδικεί τούς ήδη αδικημένους μαθητές. Αντιμετωπίζοντας όλους 
τούς διδασκόμενους, όσο άνισοι κι αν είναι στην πραγματικότητα, σαν ίσους μεταξύ 
τους, ίσους ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, το σχολείο οδηγείται στην 
πράξη να επικυρώνει με το βάρος της εγκυρότητάς του τις αρχικές ανισότητες στην 
παιδεία. Με το κάλυμμα της ισότητας και της καθολικότητας, το σχολείο απευθύνεται 
στην πράξη μόνο στους μαθητές που έχουν την ιδιαιτερότητα να είναι κάτοχοι μιας 
μορφωτικής κληρονομιάς ταιριασμένης στις μορφωτικές απαιτήσεις τού σχολείου 
(Μπουρντιέ, 1966: Στο: Φραγκουδάκη, 1985: 374).  

 
Γλώσσα και σχολείο 
Μ’ όλα τα παραπάνω έγινε, πιστεύουμε, κατανοητό ότι το σχολείο συμβάλλει 

στη διαιώνιση των εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση των κοινωνικών ανισοτήτων. 
Πώς, όμως, συμβαίνει αυτό; Όπως ήδη αναφέρθηκε, το σχολείο αναπαράγει τις 
κοινωνικές ανισότητες με πολλούς και διάφορους τρόπους. Με την οργάνωσή του, τις 
μεθόδους διδασκαλίας, το περιεχόμενο σπουδών, τα κριτήρια επιλογής του 
(εξετάσεις), αλλά και με τη γλώσσα. O τελευταίος, πιστεύουμε, είναι κι ο 
σημαντικότερος παράγοντας, το ρόλο του οποίου επιλέξαμε να αναλύσουμε στη 
συνέχεια. Και λέμε σημαντικότερος, διότι η γλώσσα έχει τεράστια σημασία για τον 
εκπαιδευτικό θεσμό και η γλωσσική εκπαίδευση θεωρείται ένας από τους 
σημαντικότερους στόχους τού σχολείου (Φραγκουδάκη, 1987: 109) σε όλα τα 
εκπαιδευτικά συστήματα87. Η γλώσσα, λοιπόν, στο σχολείο κατέχει δεσπόζουσα 
θέση88 κι ως εκ τούτου επηρεάζει σημαντικά τη σχολική επιτυχία ή αποτυχία των 
μαθητών.  Δίκαια. επομένως, η γλωσσική επιτυχία ή αποτυχία στο σχολείο θεωρείται 
συνολικότερα σχολική επιτυχία ή αποτυχία αντίστοιχα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

 Ο ρόλος της γλώσσας στο σχολείο είναι πολλαπλός. Η γλώσσα είναι, πρώτα 
απ’ όλα, αντικείμενο μάθησης. Η γλωσσική εκπαίδευση θεωρείται, όπως είδαμε 
παραπάνω, ένας από τους σπουδαιότερους εκπαιδευτικούς στόχους. Είναι, επίσης, 
μέσο, «εργαλείο» δηλαδή, μάθησης για όλα τα άλλα μαθήματα, καθώς και μέσο 
επικοινωνίας δασκάλων και μαθητών αλλά  και των μαθητών μεταξύ τους. Από τα 
παραπάνω γίνεται φανερός ο κυρίαρχος ρόλος τής γλώσσας στην εκπαίδευση. Το 
σημαντικότερο, όμως, στοιχείο στη σχέση της γλώσσας με το σχολείο είναι ότι το 
σχολείο, που όπως ήδη αναφέρθηκε  αντιμετωπίζει τους μαθητές ως «ίσους», όσον 
αφορά τη γλώσσα τούς αντιμετωπίζει ως «ομόγλωσσους». Είναι, όμως, οι μαθητές 
«ομόγλωσσοι» ή μήπως η γλώσσα των μαθητών παρουσιάζει ανομοιομορφία,  
αντανακλώντας τις ιδιομορφίες του οικογενειακού τους περιβάλλοντος; Αυτά τα 
ερωτήματα είναι, όπως θα δούμε παρακάτω, πολύ σημαντικά για το σχολείο και για 
την αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων  μέσω της γλώσσας. 

 Με τη γλώσσα στην εκπαίδευση ασχολείται η Κοινωνιογλωσσολογία. Η 
τελευταία μελετά γενικότερα τη γλώσσα ως κοινωνικό φαινόμενο, καθώς και την 
αμφίδρομη σχέση γλώσσας και κοινωνίας (Αρχάκης και Κονδύλη, 2004: 14).  Σύμ-

                                                           
87 Αν ρίξουμε μια ματιά στα Αναλυτικά Προγράμματα (Προγράμματα Σπουδών) τόσο στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα  όσο και στα διεθνή θα διαπιστώσουμε το θεμελιακό χαρακτήρα τής Γλώσσας 
σε αυτά. 
88 Αυτό διαπιστώνεται από τα Προγράμματα Σπουδών και  από τα ωρολόγια προγράμματα. Για 
παράδειγμα στο Δημοτικό Σχολείο, η Γλώσσα διδάσκεται την εβδομάδα στην Α΄ και τη Β΄ τάξη 9 
ώρες από τις 25 διδακτικές ώρες συνολικής διδασκαλίας, δηλαδή σε ποσοστό 36%, στην Γ΄ και την Δ΄  
τάξη 8 ώρες από τις 30, δηλαδή σε ποσοστό 26% και στην Ε΄ και την Στ΄  τάξη 7 ώρες από τις 32, 
δηλαδή σε ποσοστό 21,87%  (Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/ΥΠΕΠΘ/Δ-νση 
Σπουδών Π.Ε./28-7-2006/ Αναμόρφωση ωρολογίων προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο). 
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φωνα με τα πορίσματα της παραπάνω επιστήμης, η γλώσσα, η κάθε εθνική γλώσσα, 
είναι ένα πλούσιο γλωσσικό σύστημα στο οποίο εμπεριέχονται πολλές διάλεκτοι 
(γεωγραφικές, κοινωνικές), καθώς και γλωσσικές ποικιλίες, ιδιώματα, ύφη κ.λπ. 
(Φραγκουδάκη, 2003: 11). Έτσι, καθώς η κοινωνία, στο πλαίσιο της οποίας 
χρησιμοποιείται η γλώσσα, δεν είναι ομοιόμορφη και οι περιστάσεις και ανάγκες 
επικοινωνίας ποικίλουν, η γλώσσα παρουσιάζει ανομοιομορφία, η οποία αντανακλά 
την κοινωνική ανομοιομορφία (Γρίβα, 2001, τ. 121: 60-68). Το παιδί-μαθητής, 
λοιπόν, μπαίνοντας στο σχολείο έχει αναπτύξει και κατέχει πολύ καλά την μητρική 
του γλώσσα, η οποία τις περισσότερες φορές είναι μια διάλεκτος που διαφέρει από τη 
γλώσσα του σχολείου. Αυτή η διάσταση ανάμεσα στη σχολική γλώσσα και στην 
ομιλούμενη μητρική από τα άτομα που προέρχονται από διάφορες κοινωνικές τάξεις 
έχει τεράστια σημασία για τη σχολική επίδοση του μαθητή (Φραγκουδάκη, 1985: 20). 
Το σχολείο, όμως, στην υποτιθέμενη προσπάθειά του να εξασφαλίσει μεγαλύτερη 
ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών αντιμετωπίζει, όπως αναφέρθηκε, τους μαθητές ως 
«ομόγλωσσους», δηλαδή «ίσους»  παραμερίζοντας κάθε διάλεκτο ή ιδίωμα (Κωστού-
λα-Μακράκη, 2001: 143). Αγνοεί το σχολείο, λοιπόν, τη μητρική γλώσσα των μαθη-
τών, καταδικάζοντάς τους ουσιαστικά σε καθυστέρηση, όσον αφορά τις επιδόσεις 
τους, από την αρχή τής σχολικής τους καριέρας.     

 
Γλωσσική ανισότητα και σχολική επίδοση 
Το ερώτημα που γεννιέται με όλα τα παραπάνω και το οποίο πρέπει να μας 

απασχολήσει, είναι το εξής: Ποια μπορεί είναι η σχέση τής κοινωνικής προέλευσης 
του μαθητή, του γλωσσικού κώδικα που χρησιμοποιεί  και της σχολικής επίδοσής 
του; Πριν προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα, θα αναφερθούμε σε 
κάποιες πρόσφατες έρευνες, που έχουν γίνει στην Ελλάδα και έχουν καταδείξει τη 
σχέση που υπάρχει μεταξύ της κοινωνικής προέλευσης του μαθητή και της 
γλωσσικής του επίδοσης στο σχολείο. Σύμφωνα με μια πανελλαδική έρευνα 
(Μπαμπαρούτσης, 2006: 3), η οποία εξέταζε τη βαθμολογία των μαθητών τού 
Δημοτικού Σχολείου στο μάθημα της Γλώσσας σε συνάρτηση με την κοινωνική τους 
προέλευση, υπάρχει επίδραση ανάμεσα στους δύο αυτούς παράγοντες. Συγκεκριμένα, 
βρέθηκε ότι οι μαθητές που προέρχονται από τις «ανώτερες» κοινωνικές τάξεις 
παρουσιάζουν μηδενικό ποσοστό για το βαθμό 5 στο μάθημα της γλώσσας, ενώ στο 
ίδιο μάθημα για το βαθμό 10 το ποσοστό έφτανε  το 62%. Για τη μεσο-ανώτερη τάξη 
τα ποσοστά είναι, όσον αφορά το βαθμό 5, 0,2% και όσον αφορά το βαθμό 10, 
52,4%. Για την μεσο-κατώτερη τάξη  τα ποσοστά είναι για το βαθμό 5, 1,4%, ενώ για 
το βαθμό 10, 36,2%. Τέλος, για τις «κατώτερες» τάξεις τα ποσοστά είναι για το 
βαθμό 5, 2,4%, ενώ για το βαθμό 10 το ποσοστό κατεβαίνει, σε σχέση με τις άλλες 
κοινωνικές τάξεις, στο 19,3%. 

Επίσης, η χρήση διαφορετικής γλώσσας από την «επίσημη» γλώσσα του 
κράτους συνδέεται και με φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας, 
αποτελέσματα κι αυτά μιας ενδεχόμενης σχολικής αποτυχίας, αποτυχία που μπορεί να 
οφείλεται στη διαφορετική γλώσσα σχολείου και οικογένειας. Σύμφωνα με μια 
έρευνα, που αφορούσε γλωσσικές μειονότητες (Κογκίδου, Τρέσσου-Μυλωνά, 
Τσιάκαλος, 1997: 145-147) και η οποία διεξήχθη στην περιοχή της δυτικής 
Θεσσαλονίκης, οι οικογένειες που χρησιμοποιούν μια άλλη γλώσσα από την επίσημη 
γλώσσα του κράτους, βιώνουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό (χαμηλό εισόδημα, 
ανεργία κ.λπ.) σε μεγαλύτερο ποσοστό από τις οικογένειες που μιλούν αποκλειστικά 
την επίσημη γλώσσα του κράτους. Δηλαδή, η πιθανότητα να είναι ένας άνθρωπος 
φτωχός μεγαλώνει ανάλογα με τον βαθμό χρήσης στην καθημερινή ζωή μιας 
διαφορετικής γλώσσας από την επίσημη. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι οι συνέπειες της 
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χρήσης διαφορετικής γλώσσας από τον επίσημο γλωσσικό κώδικα, δεν περιορίζονται 
μόνο στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλά επεκτείνονται και στην ευρύτερη κοινωνία. 
Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τους μαθητές, οι οποίοι χρησιμοποιούν διαφορετική 
γλώσσα από τη γλώσσα του σχολείου. 

Είδαμε, λοιπόν, ότι υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ της κοινωνικής 
προέλευσης του μαθητή και της γλωσσικής του επίδοσης στο σχολείο. Για να 
απαντήσουμε τώρα θεωρητικά στο παραπάνω ερώτημα (ποια  είναι η σχέση τής κοι-
νωνικής προέλευσης του μαθητή, του γλωσσικού κώδικα που χρησιμοποιεί  και της 
σχολικής επίδοσής του), θα πρέπει να αναφερθούμε πρωτίστως στη θεωρία των 
κωδίκων  τού Basil Bernstein. Σύμφωνα με τον Bernstein η συστηματική σχολική 
αποτυχία των μαθητών εργατικής προέλευσης οφείλεται στην κοινωνικά καθορισμέ-
νη γλωσσική διαφορά, που παρατηρείται μεταξύ της γλώσσας των μαθητών αυτών 
και της γλώσσας του σχολείου (Φραγκουδάκη, 1987: 117).  Σύμφωνα με τον ίδιο, οι 
μαθητές που προέρχονται από τα εργατικά στρώματα είναι κάτοχοι της «κοινής» 
γλώσσας (αργότερα την ονόμασε περιορισμένο κώδικα) της οποίας κύρια χαρακτηρι-
στικά είναι η ακαμψία της σύνταξης, το «φτωχό» λεξιλόγιο, η περιορισμένη χρήση 
δομικών ικανοτήτων για την οργάνωση των προτάσεων, ο συμπυκνωμένος λόγος, η 
ασάφεια κ.λπ. Αντίθετα, οι μαθητές που προέρχονται από τα μεσαία και ανώτερα 
κοινωνικά  στρώματα είναι κάτοχοι και της «κοινής» γλώσσας αλλά και της 
«επίσημης» (επεξεργασμένο κώδικα την ονόμασε αργότερα) της οποίας κύρια 
χαρακτηριστικά  είναι το «πλούσιο» λεξιλόγιο, η σαφήνεια, η ποικιλία πολύπλοκων 
γραμματικών και συντακτικών σχημάτων κ.λπ. (Μπερνστάιν, 1961 και Μπερνστάιν, 
1971: Στο: Φραγκουδάκη, 1985: 399 και 438 αντίστοιχα). Το σχολείο, όμως, απαιτεί 
από τον μαθητή τον επεξεργασμένο κώδικα, με αποτέλεσμα τα παιδιά που 
προέρχονται από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα  είναι αναγκασμένα για να 
επικοινωνήσουν να «μεταφράζουν» τη γλωσσική δομή της μεσαίας τάξης στην 
απλούστερη γλωσσική δομή της δικής τους τάξης (Μπερνστάιν, 1961: Στο: 
Φραγκουδάκη, 1985: 402) με ό,τι αυτό συνεπάγεται (χρόνο, κόπο, προβλήματα στο 
λόγο, χαμηλή επίδοση, σχολική αποτυχία κ.ά.). 

Η θεωρία του Bernstein, όμως, δέχτηκε ισχυρότατη κριτική και αμφισβητήθη-
κε έντονα (ιδιαίτερα το πρώιμο έργο του) ως απολύτως συμβατή με την ψυχολογίζου-
σα θεωρία του γλωσσικού ελλείμματος. Κύριος επικριτής της θεωρίας του Bernstein 
υπήρξε ο αμερικανός γλωσσολόγος William Labov. O Labov είναι ο πρώτος που 
καθιέρωσε την Κοινωνιογλωσσολογία. Έκανε τρεις έρευνες σε μία συνέχεια (στο 
νησί Martha’s Vineyard, στη New York City και στα γκέτο των μαύρων στο Harlem 
της Νέας Υόρκης όπου μελέτησε τη μητρική γλώσσα των μαύρων, το γνωστό Black 
English Verrnacular-BEV) (Κακριδή-Ferrari, 2005: 1-8). Ο Labov στηριζόμενος στα 
πορίσματα τη σύγχρονης γλωσσολογίας, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχουν 
«ανεπαρκείς», «πρωτόγονες», «ανώτερες» και «κατώτερες» γλώσσες (Κακριδή-
Ferrari, 2002: 103-110) αμφισβήτησε την «ανωτερότητα» του επεξεργασμένου 
γλωσσικού κώδικα, στον οποίο δεν βρήκε μόνον προτερήματα αλλά και ελαττώματα 
(βερμπαλισμό., λεξιθηρία, στόμφο κ.λπ.), σε αντίθεση με την αμεσότητα και την 
επικοινωνιακή πληρότητα των λαϊκών παραλλαγών. Η περιγραφή των λαϊκών 
γλωσσών, όπως για παράδειγμα της γλώσσας των μαύρων στα γκέτο, σαν 
ατελέστερες οφειλόταν αποκλειστικά και μόνο σε κοινωνικές προκαταλήψεις. 
Σύμφωνα, μάλιστα, με ένα άλλον μεγάλο γλωσσολόγο, τον M.K.Halliday, οι 
αξιολογήσεις που ονομάζουν «κατώτερη» ή «ατελέστερη» οποιαδήποτε γλώσσα ή 
γλωσσική παραλλαγή  είναι από επιστημονική άποψη, όχι μόνον ανοησίες αλλά επι-
κίνδυνες ανοησίες (Φραγκουδάκη, 1987: 120-121). 
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Σχολικά εγχειρίδια και γλωσσική ποικιλία 
Γεννάται, λοιπόν, το ερώτημα: Λαμβάνει υπόψη του το σημερινό σχολείο (και 

σε ποιο βαθμό) τα παραπάνω πορίσματα; Αν ρίξουμε μια ματιά στα Προγράμματα 
Σπουδών και στα σχολικά βιβλία της γλώσσας, (ακόμη και τα νέα) θα διαπιστώσουμε 
ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά. Ενώ πολλά από τα νέα βιβλία 
έχουν γραφτεί με βάση τις σύγχρονες αρχές τής επικοινωνιακής προσέγγισης της 
γλώσσας, και έχουν γίνει πράγματι πολύ σημαντικά βήματα προς αυτή την 
κατεύθυνση, αυτό δεν είναι αρκετό από μόνο του να αναιρέσει την κυρίαρχη 
ιδεολογία, που υπάρχει στο χώρο της εκπαίδευσης,  σχετικά με την τάση τής 
επικυριαρχίας τής επίσημης-ρυθμισμένης γλώσσας σε βάρος τής ποικιλίας και του 
πλούτου τού γλωσσικού φαινομένου. Σύμφωνα με τις αρχές της επικοινωνιακής 
προσέγγισης της γλωσσικής διδασκαλίας, θα πρέπει να υπάρχει γλωσσική ποικιλία, 
τόσο στα υλικά διδασκαλίας όσο και στη χρήση της γλώσσας στην τάξη γενικότερα. 
Οι μαθητές θα πρέπει να εκτίθενται σε αυθεντικό γλωσσικό υλικό, τόσο γραπτό όσο 
και προφορικό. Ο δάσκαλος, μέσω και των υλικών διδασκαλίας που χρησιμοποιεί, θα 
πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση της διαπολιτισμικής προσέγγισης 
μέσα από την επισήμανση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του πολιτισμού τής 
εκάστοτε γλωσσικής κοινότητας. Το τελευταίο αφορά κυρίως σχολικές μονάδες όπου 
υπάρχουν αλλόγλωσσοι89 μαθητές, κάτι που είναι κανόνας σε όλα σχεδόν τα σχολεία 
της χώρας.  

Φυσικά, δεν ισχυριζόμαστε ότι δεν θα πρέπει να διδάσκεται  η πρότυπη γλώσ-
σα στα σχολεία, της οποίας η χρησιμότητα, μάλιστα, είναι πολύ σημαντική για την 
πρόσβαση του ομιλητή της στα κοινωνικά αγαθά και ιδιαίτερα για την επιτυχία στο 
χώρο της εκπαίδευση. Επίσης, δεν είναι εφικτό, ούτε θα πρέπει το σχολείο να 
διδάσκει στον κάθε μαθητή την μητρική του γλώσσα. Το τελευταίο μπορεί και πρέπει 
να ισχύει μόνο για τους αλλόγλωσσους μαθητές και όχι για τους αλλόφωνους. Πολλοί 
παιδαγωγοί, ωστόσο, έχουν προτείνει η διδασκαλία τής πρώτης γραφής και 
ανάγνωσης να γίνεται στη μητρική γλώσσα των μαθητών, έτσι ώστε η γλωσσική 
ποικιλία να μην είναι εμπόδιο στην κατάκτηση των παραπάνω δεξιοτήτων. Ο Freinet, 
μάλιστα, πρότεινε να μην υπάρχουν αλφαβητάρια και αναγνωσματάρια, αλλά να 
μαθαίνουν οι μαθητές γραφή και ανάγνωση με κείμενα των ίδιων των παιδιών, όπως 
παραμύθια, αφηγήσεις, όνειρα κ.λπ., έτσι ώστε στη μεγάλη γνωστική τομή, που είναι 
η εκμάθηση του γραπτού κώδικα της γλώσσας, να μην προστίθεται η παραπανίσια 
δυσκολία να μαθαίνουν τα παιδιά γραφή σε άλλη γλώσσα από αυτή που μιλούν άνετα 
και αυθόρμητα, τη μητρική τους ποικιλία τής εθνικής γλώσσας (Φραγκουδάκη, 2003: 
12-13).  

Αν τα παραπάνω είναι λίγο δύσκολο ακόμη να εφαρμοστούν,  σε καμιά περί-
πτωση, όμως, δεν επιτρέπεται να υποτιμώνται στο σχολείο  τα  μη πρότυπα γλωσσικά 
ιδιώματα και ουσιαστικά να απαγορεύεται η χρήση τους στιγματίζοντάς τα ως 
κατώτερα ή αγνοώντας τα. Ο μαθητής μπαίνοντας στο σχολείο, ξέρει τη μητρική του 
γλώσσα, που μπορεί να είναι ένα από αυτά τα μη πρότυπα ιδιώματα, και έχει πλήρη 
επικοινωνιακή ικανότητα. Η βίαιη καταδίκη τής μητρικής γλώσσας τού μαθητή, η 
οποία σημειωτέον γίνεται συνήθως όχι άμεσα αλλά έμμεσα, με συμβολικά μέσα, έχει 
τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις σε κοινωνικό, ψυχολογικό και γνωστικό επίπεδο. Το 

                                                           
89 Αλλόγλωσσοι είναι οι κάτοχοι διαφορετικών γλωσσών π.χ. Ελληνικά-Γερμανικά. Αλλόφωνοι είναι 
όσοι έχουν ως μητρική διαφορετικές διαλέκτους της ίδιας εθνικής γλώσσας π.χ. Ρουμελιώτες-Κρητι-
κοί. 
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σχολείο, λοιπόν, απορρίπτει τις διάφορες γλωσσικές διαλέκτους στο όνομα της 
«ποιότητα» της γλώσσας. Έτσι, η διάλεκτος έχει χαμηλό κύρος και θεωρείται μη 
αποδεκτή μέσα στην τάξη, αν και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής 
γλωσσικής πρακτικής μέσα και έξω από αυτή. Η απόρριψη από το σχολείο τής 
μητρικής γλώσσας τού μαθητή τον οδηγεί σε απογοήτευση, κάτι που δεν ευνοεί την 
κατάκτηση ή τη χρήση τής επίσημης γλώσσας (Κωστούλα-Μακράκη, 2001: 143).  
Από δω ξεκινάνε πολλά προβλήματα των μαθητών στη γλώσσα και κατ’ επέκταση 
στο σχολείο.  

Αξίζει σ’ αυτό το σημείο να αναφέρουμε ένα απόσπασμα από την εισαγωγή 
προς τον μαθητή, του βιβλίου τής νεοελληνικής γραμματικής τού Μανώλη Τριαντα-
φυλλίδη, για να δούμε εναργέστερα το πώς αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει το 
σχολείο τις διαλέκτους τής γλώσσας μας: Αυτή, λοιπόν, τη νεοελληνική γλώσσα θα σε 
βοηθήσει αυτό το βιβλίο να μάθεις. Την ξέρεις, βέβαια, γιατί είναι η γλώσσα σου, η 
μητρική σου γλώσσα, αλλά πρέπει να τη μιλάς και να τη γράφεις πιο σωστά, να την 
κατακτήσεις. Θα μάθεις τότε να αποφύγεις τους ιδιωματισμούς, τις λέξεις, δηλαδή, που 
δεν ανήκουν στην κοινή γλώσσα, παρά συνηθίζονται σε ορισμένους τόπους. Γιατί ίσως 
έχεις προσέξει ότι από τόπο σε τόπο η γλώσσα μας, όπως και κάθε γλώσσα στον κόσμο,  
παρουσιάζει μικρές διαφορές. Έτσι, λ.χ. το είχαμε σε μερικές περιοχές το λένε είχαμαν. 
Αυτούς τους ιδιωματικούς τύπους θα τους παραμερίσεις και θα γνωρίσεις τον πιο κοινό 
γλωσσικό μας τύπο90 (Νεοελληνική Γραμματική, 1986: 7-8). Αντί, λοιπόν, το σχολείο 
να τονίσει και να  αναδείξει (έστω και τοπικά) αυτό το στοιχείο ως κατάλοιπο της 
αρχαίας ελληνικής γλώσσας (βλ. το γνωστό ρητό «Ή ταν ή επί τας» ή την επιγραφή 
«Απειρωτάν»-Ηπειρωτών τής δωρικής/βορειοδυτικής διαλέκτου), διδάσκοντας, 
φυσικά, και τον «επίσημο» τύπο (είχαμε), προσπαθεί να το εξαφανίσει, 
στιγματίζοντάς το  και μαζί μ’ αυτό στιγματίζει και τους μαθητές που το χρησιμοποι-
ούν91. Αυτή είναι η αντιμετώπιση της γλωσσικής ποικιλίας από το σχολείο σήμερα92.  

Συμπεράσματα 
Βλέπουμε, λοιπόν, καθαρά τη στάση του σχολείου απέναντι στις γλωσσικές 

ιδιαιτερότητες των μαθητών. Όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τη γλωσσική τους 
ανομοιογένεια, αντιμετωπίζονται με τα ίδια μέσα, τις ίδιες μεθόδους, το ίδιο μοναδικό 
βιβλίο, που μαζί με το δάσκαλο, αντιπροσωπεύει μέσα στο σχολείο τη νόμιμη γλώσ-
σα. Έτσι, η ανομοιογένεια μετατρέπεται σε ανισότητα. Το επιχείρημα, λοιπόν, της 
ίσης μεταχείρισης, όταν δεν είναι υποκριτικό, μαρτυρεί τουλάχιστον σύγχυση μέσων 
και στόχων ή αποκαλύπτει άγνοια ή αδιαφορία, διότι τα ίδια μέσα δεν οδηγούν στους 
ίδιους στόχους (Τοκατλίδου, 1986: 14-17). Αντιμετωπίζοντας, επομένως, το σχολείο 
όλους τους μαθητές ως ομόγλωσσους, δηλαδή «ίσους», ανεξάρτητα από την 
γεωγραφική και την κοινωνική τους προέλευση, ευνοούνται εκείνοι των οποίων ο 
πολιτιστικός περίγυρος και η γλώσσα είναι πιο κοντά στη γλώσσα του σχολείου.  

                                                           
90 Το α αντί του ε ή του η ή του ω συνηθίζεται στην Ήπειρο. Λένε, για παράδειγμα,  είπαμαν, 
κάναμαν, είχαμαν, τρέχαμαν κ.λπ. Πρόκειται για  αλλομορφία. Αλλόμορφα ονομάζονται οι 
διαφορετικές μορφές τού ιδίου μορφήματος (Ράλλη, 2001: 65). 
91 Απ’ την άλλη, προσπαθεί το σχολείο να διδάξει αρχαία ελληνικά απ’ το πρωτότυπο, τη στιγμή που 
στιγματίζει ένα γλωσσικό κατάλοιπο της αρχαίας ελληνικής!   
92 Δεν είναι τού παρόντος και ίσως ξεφεύγει από τα όρια της εργασίας μας, να αναφερθούμε στη στάση 
τού σχολείου, αλλά και του νεοελληνικού έθνους-κράτους γενικότερα, απέναντι στις γλώσσες που 
μιλιόνταν στο πλαίσιο της ελληνικής επικράτειας. Οι γλώσσες αυτές συνδέθηκαν με ισχυρά 
στερεότυπα υποτίμησης, τα οποία οδήγησαν σε πολιτικές περιθωριοποίησης και αφομοίωσης, όπως 
π.χ. η βλάχικη γλώσσα, η Αρβανίτικη κ.λπ., με πολύ αρνητικές συνέπειες (εκπαιδευτικές, κοινωνικές 
κ.ά.) για τους ομιλητές τους. Έχουμε, λοιπόν, υποτίμηση της αλλογλωσσίας, αλλά και της ομιλούμενης 
μητρικής γλώσσας, δηλαδή τής αλλοφωνίας (Χριστίδης, 2001: 1). 
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Το γεγονός, τέλος, της «ίσης» αντιμετώπισης των μαθητών από το σχολείο, 
δημιουργεί σήμερα ακόμα περισσότερα προβλήματα, μιας και φοιτούν σε αυτό 
πολλοί αλλοδαποί μαθητές με διαφορετικές γλώσσες και κουλτούρες. «Ίσο» σχολείο 
σημαίνει, μεταξύ των άλλων, μονοπολιτισμικό σχολείο σε μια πολυ-πολιτισμική 
κοινωνία. Τι μέλλον μπορεί να έχει ένα τέτοιο σχολείο στη σημερινή εποχή; 

Με όλα τα παραπάνω, έγινε πιστεύουμε φανερό ότι, το να κλείνει το σχολείο 
τα «μάτια» και τ’ «αφτιά» του στις διαφορετικές κουλτούρες των μαθητών του, οι 
οποίοι προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικο-πολιτισμικά στρώματα, αλλά και 
εθνότητες, και  να τους τοποθετεί στην ίδια βάση με το πρόσχημα της ισότητας και 
της ουδετερότητας, θέτει εκτός τού χώρου ένα πολύ μεγάλο μέρος των μαθητών του. 
Τη στάση αυτή τού σχολείου θα την παρομοιάζαμε  με την πρόσκληση ενός 
οικοδεσπότη που προσκαλεί πολλούς ανθρώπους να δειπνήσουν μαζί του, απ’ τους 
οποίους όμως λίγοι θα έχουν στο τέλος τη δυνατότητα να την αποδεχτούν˙ ο καθένας 
για το λόγο του. 
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