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ABSTRACT
In this paper we discuss the structural transfer from German to Greek as it is used by bilingual
primary school children with Greek origin in Germany. We focus on the transfer of compounds,
produced by the pupils during the Greek language classes. The recordings of the pupils’ language
showed that the pupils tried to translate from German to Greek each of the compound words, and this
word by word, which resulted in not existing Greek items. However, the recorded transfers indicate,
that the pupils are enabled to compose compounds correctly in both languages and that they use their
languages creatively.
Keywords: Greek L2, code-switching, structural transfer, compounds, Germany, primary school
Λέξεις κλειδιά: Ελληνικά Γ2, εναλλαγή κώδικα, δομική μεταφορά, σύνθεση, Γερμανία, Δημοτικό.

0. Εισαγωγή
Στην παρούσα εργασία συζητούμε τη δομική μεταφορά στοιχείων από τη γερμανική γλώσσα στην
ελληνική από Έλληνες δίγλωσσους μαθητές στη Γερμανία, εστιάζοντας στην περίπτωση της σύνθεσης.
Μέσα από την ηχογράφηση αυθεντικού λόγου των μαθητών, όπως αυτός παράγεται κατά τη διάρκεια
της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας καταγράφηκαν παραδείγματα απόδοσης στα
ελληνικά κάποιων γερμανικών σύνθετων λέξεων, τις οποίες οι μαθητές δε γνώριζαν στα ελληνικά. Στα
παραδείγματα αυτά καταδεικνύεται, ότι οι μαθητές παίρνουν ως νοητική υπόθεση ότι ο μηχανισμός
σχηματισμού λέξεων που ισχύει στα γερμανικά οφείλει να ισχύει και στα ελληνικά. Έτσι, οδηγούνται
στη μεταφορά, ενσωματώνοντας τα δύο συνθετικά των μεταφρασμένων λέξεων στο λόγο τους
δημιουργώντας μια νέα λέξη, καταδεικνύοντας παράλληλα ότι έχουν κατακτήσει το μηχανισμό
σύνθεσης στην ελληνική γλώσσα.
Η εργασία είναι δομημένη σε τέσσερα μέρη. Αρχικά θα συζητηθούν το θεωρητικό και
μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας, στη συνέχεια τα αποτελέσματα και στο τέλος τα συμπεράσματα
και οι διδακτικές προτάσεις.
Τα κύρια ερωτήματα που πραγματευόμαστε είναι:
1.
Πώς περνά η κυρίαρχη γλώσσα του περιβάλλοντος (η γερμανική) στον ελληνικό
λόγο δίγλωσσων μαθητών στο συγκεκριμένο στάδιο της διαγλώσσας τους, παίρνοντας ως
παράδειγμα τη δομική μεταφορά στην περίπτωση της σύνθεσης;
2.
Πώς μπορεί ο δάσκαλος της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με αφορμή τη δομική
μεταφορά στην περίπτωση της σύνθεσης να βοηθήσει τους μαθητές του να αναπτύξουν και να
βελτιώσουν την ελληνομάθειά τους;

1. Θεωρητικό πλαίσιο
Ως πλαίσιο της έρευνας ορίζεται μία διεπιστημονική προσέγγιση που τοποθετείται επιστημονικά στον
τομέα της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, λαμβάνοντας υπόψη για τις ανάγκες της εργασίας τόσο τη
Γλωσσολογία της Eπαφής (Contact Linguistics) όσο και τη Θεωρητική Γλωσσολογία, ως προς τη
σύνθεση στην ελληνική αλλά και τη γερμανική γλώσσα καθώς και τις κατευθύνσεις για τη διδασκαλία
της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.
In Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki & P. Kambakis-Vougiouklis (eds), 2012,
Selected papers of the 10th ICGL, pp. 1155-1163. Komotini/Greece: Democritus University of Thrace.
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Στις περιπτώσεις που δύο γλώσσες έρχονται σε επαφή σε ένα μεταναστευτικό περιβάλλον ή σε
συνθήκες εκμάθησης μιας δεύτερης ή ξένης γλώσσας είναι αποδεκτό από επιστήμονες που εργάζονται
στον τομέα της Γλωσσολογίας της Επαφής ότι η μία γλώσσα, συνήθως η γλώσσα του περιβάλλοντος,
επηρεάζει με ποικίλους τρόπους το λόγο των ομιλητών στην άλλη γλώσσα.
Έτσι, για παράδειγμα όπως έχουν δείξει αρκετές έρευνες (ενδεικτικά Androulakis 1994, GardnerChloros 1992, Hatzidaki 1993, Stilou 2000, Στύλου 2010, Tamis 1986, 1991) τα ελληνικά των
Ελλήνων της διασποράς διαφέρουν σε διάφορα γραμματικά επίπεδα από αυτά των γηγενών Ελλήνων.
Οι διαφορές αυτές εκδηλώνονται μέσω της εναλλαγής κώδικα, της μεταφοράς σε λεξιλογικό, δομικό
(μορφολογικό και συντακτικό) και φωνολογικό επίπεδο καθώς και μέσω δάνειων λέξεων. Αυτές οι
γλωσσικές διαφορές καταγράφονται στο λόγο των μαθητών και κατά τη διάρκεια του μαθήματος της
ελληνικής γλώσσας (Στύλου 2010) και όχι μόνο σε καθημερινές φιλικές συνομιλίες.
Η εστίαση στην παρούσα εργασία είναι στη δομική μεταφορά εξετάζοντας στην παραγωγή λέξεων
την περίπτωση της σύνθεσης.
Η ελληνική γλώσσα χαρακτηρίζεται από ποικιλία στη σύνθεση και μεγάλο αριθμό συνθέτων, τα
οποία σχηματίζονται από το συνδυασμό δύο ή περισσότερων λεξικών θεμάτων (ΑναστασιάδηΣυμεωνίδη 1996, Holton D., Mackridge P. & Φιλιππάκη-Warburton Ειρ. 1999 και 2007, Ράλλη 2006).
Η σχετική ελευθερία και η ποικιλία στη δυνατότητα συνδυασμού γραμματικών κατηγοριών κατά τη
δημιουργία συνθέτων αποτελεί ένα πρόσφορο έδαφος για τη δημιουργική χρήση της γλώσσας και κατά
συνέπεια για τη δημιουργία νέων λέξεων.
Ένα από τα κύρια γνωρίσματα της σύνθεσης στην ελληνική γλώσσα είναι η ύπαρξη του δείκτη
σύνθεσης αλλά και η δυνατότητα σε κάποιες περιπτώσεις να δημιουργείται σύνθετο με την ένωση των
δύο συνθετικών θεμάτων χωρίς δείκτη (Ράλλη 2006: 64-68).
Αντίστοιχα, στη γερμανική γλώσσα η σύνθεση είναι μία ιδιαίτερα συνηθισμένη διαδικασία με
μεγάλη ποικιλία στη δυνατότητα συνδυασμού γραμματικών κατηγοριών καθώς και την ύπαρξη
διαφόρων δεικτών σύνθεσης ανάμεσα στα συνθετικά (Donalies 2005, Eichinger 2000).
Στην παρούσα εργασία ακολουθούμε ως προς την ορολογία για τη σύνθεση, το σύνθετο, το
συνθετικό και τα μονολεκτικά και πολυλεκτικά σύνθετα την Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1996). Έτσι,
ως σύνθεση ορίζεται η πράξη δημιουργίας ενός συνθέτου, ως σύνθετο η λεξική μονάδα που αποτελείται
από δύο ή περισσότερα ελευθερώσιμα ή ελεύθερα λεξικά μορφήματα. Έτσι, προκύπτουν από
ελευθερώσιμα μορφήματα μονολεκτικά σύνθετα π.χ. πετροπόλεμος και από ελεύθερα μορφήματα
πολυλεκτικά σύνθετα π.χ. παιδική χαρά, γλυκό του κουταλιού. Ως συνθετικό ορίζεται κάθε
ελευθερώσιμο λεξικό μόρφημα που αποτελεί μέρος ενός μονολεκτικού συνθέτου. Τέλος, τα
μονολεκτικά σύνθετα χωρίζονται σε νόθα και γνήσια, όπου τα νόθα είναι αυτά που προκύπτουν από
την απλή συνένωση των συνθετικών και τα γνήσια είναι αυτά που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν
ανάλογα με τη γραμματική κατηγορία του συνθέτου, των συνθετικών καθώς και τη συντακτική σχέση
τους.

2. Μεθοδολογικό πλαίσιο
Τα ερευνητικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν σε απογευματινό Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) στη
Γερμανία, στο πλαίσιο έρευνας για την εκπόνηση της διδακτορικής μας διατριβής όπου μελετήσαμε το
λόγο δίγλωσσων Ελλήνων μαθητών στη Γερμανία κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Ελληνικής
Γλώσσας εστιάζοντας στη μελέτη της εναλλαγής κώδικα (Στύλου 2010). Όμως, η παρούσα
προσέγγιση και ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων από τη συγκεκριμένη οπτική γωνία της δομικής
μεταφοράς κατά τη σύνθεση δεν είχε μελετηθεί στη διατριβή και με την έννοια αυτή γίνεται εδώ για
πρώτη φορά.
Ως προς τη μεθοδολογία, η έρευνα τοποθετείται στο ερμηνευτικό ερευνητικό παράδειγμα.
Συγκεκριμένα, η συλλογή, η ανάλυση και η ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων έγιναν μέσα από το
πρίσμα της εξελιγμένης μορφής της Θεμελιωμένης Θεωρίας (Charmaz 2006, Strauss & Corbin 1998)
που σημαίνει ότι δεν στηριχτήκαμε σε κάποιες προκατασκευασμένες κατηγορίες.
Στην έρευνα συμμετείχαν οι 24 από τους συνολικά 45 μαθητές του σχολείου και συγκεκριμένα, οι
μαθητές των τάξεων Α΄, Β΄ και Ε΄& ΣΤ΄ (σε συνδιδασκαλία), καθώς αποφασίσαμε να διεξάγουμε την
έρευνα μόνο στα τμήματα στα οποία δίδασκε η ίδια η ερευνήτρια ως δασκάλα. Συνολικά,
συγκεντρώθηκαν 87 ώρες ηχογραφημένων διδασκαλιών και παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν ως
εργαλεία έρευνας το ερωτηματολόγιο και η παρατήρηση.
Στόχος ήταν να ηχογραφηθεί με τον πιο φυσικό τρόπο όσο το δυνατόν πιο αυθεντικός δίγλωσσος
μαθητικός λόγος κατά τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε ελληνόπουλα στη Γερμανία. Για το
λόγο αυτό δεν σχεδιάστηκαν κάποιες ειδικές διδακτικές ενότητες, αλλά ακολουθήθηκε το Πρόγραμμα
Σπουδών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά (Δαμανάκης 2004 επιμ., Δαμανάκης 2006
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επιμ.) καθώς και τα σχετικά εγχειρίδια που προβλέπονται από το ΥΠΔΒΜΘ στο βαθμό που αυτά ήταν
διαθέσιμα. Στις περιπτώσεις που δεν ήταν διαθέσιμα χρησιμοποιήθηκαν τα εγχειρίδια που
προβλέπονται για τη διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας στην Ελλάδα και βοηθητικά
φυλλάδια.
Στην παρούσα ανάλυση θα εστιάσουμε μέσα από αποσπάσματα του δίγλωσσου λόγου των
μαθητών κατά τη διδασκαλία σε παραδείγματα δομικής μεταφοράς στην περίπτωση της σύνθεσης από
τα γερμανικά στα ελληνικά.

3. Τα αποτελέσματα της έρευνας
Κατά την επεξεργασία και ανάλυση του καταγεγραμμένου λόγου των μαθητών εντοπίστηκαν
μονολεκτικές εναλλαγές κώδικα γερμανικών συνθέτων, τις οποίες οι μαθητές προσπάθησαν με δική
τους πρωτοβουλία ή με παρότρυνση της δασκάλας είτε ατομικά είτε συνεργατικά να αποδώσουν στην
ελληνική γλώσσα. Στην προσπάθειά τους αυτή οι μαθητές μεταφέρουν το γερμανικό σύνθετο ως δομή
στην ελληνική γλώσσα δημιουργώντας ένα σύνθετο της διαγλώσσας τους, ανύπαρκτο στο λεξικό της
ελληνικής.
Ενδεικτικά παρουσιάζουμε κάποια αποσπάσματα διαλόγων με παραδείγματα σύνθεσης.
Παράδειγμα 1: τηγανογλυκό & τηγάνι-kuchen/ Pfannkuchen/ κρέπα ή τηγανίτα
Επεισόδιο Β17.8 (Pfannkuchen: ενδιαφέρουσα η προσέγγιση της γνώσης και η απόπειρα
επιτυχούς μετάφρασης κάθε συνθετικού της λέξης)
1
Β2:
↓Pfannkuchen
2
???
3
Β5:
τηγανογλυκό
4
??:
τι;
5
Β3:
τηγανογλυκό (γέλιο)
6
???
7
??:
Pfannkuchen
8
Β5:
Pfanne τηγάνι (.)Kuchen γλυκό
9
?:
τηγάνι kuchen
10
Β3:
πώς το λένε;↓
Στο επεισόδιο Β17.8 καταγράφεται μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που αναπτύσσεται μεταξύ των
μαθητών με αφορμή τη γερμανική λέξη για “κρέπα” (“Pfannkuchen”) όπου προσπαθούν να την
αναλύσουν για να την αποδώσουν στα ελληνικά. Η πρώτη απόδοση έρχεται στη σειρά 3 από τη Β5
στην οποία αντιδρά με ένα “τι” κάποια άλλη μαθήτρια. Η Β3 επαναλαμβάνει και γελά. Μετά από μια
επανάληψη της γερμανικής λέξης, η Β5 παρουσιάζει τη σκέψη της και αναλύει τη λέξη στα δύο
συνθετικά της και δίνει τη μετάφραση για κάθε λέξη. Στη σειρά 9 κάποιος μαθητής λέει και τη λέξη
τηγάνι-kuchen. Η δασκάλα δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή, αλλά αφήνει τους μαθητές μόνους να
ασχοληθούν με την ανάλυση αυτή. Παρόλο που αυτή η διαδικασία δεν οδηγεί πάντα στο σωστό
αποτέλεσμα, μπορεί να χαρακτηριστεί ως δημιουργική ενασχόληση εκ μέρους των μαθητών με τη
γλώσσα, κατά την οποία οι μαθητές αναλαμβάνουν μεγάλο βαθμό αυτενέργειας.
Αγνοώντας την ελληνική απόδοση, προσπαθούν μέσα από στρατηγικές συγκάλυψης λεξιλογικών
κενών και στρατηγικές επικοινωνίας να βρουν τη σωστή λέξη, παίρνοντας ως βάση τη γερμανική
σύνθετη λέξη και μεταφράζοντας κάθε συνθετικό για να δημιουργήσουν την αντίστοιχη ελληνική,
ενώνοντας τα δύο συνθετικά με το δείκτη σύνθεσης.
Ένα παρόμοιο παράδειγμα είναι το παράδειγμα 2.
Παράδειγμα 2: πορτοκαλοδέντρο/ Orangenbaum/ πορτοκαλιά
Επεισόδιο Ε1.4 (Πορτοκαλιά)
1
Ε10:
κυρία; Πώς το λέτε. Orangenbaum; Πορτοκαλοδέντρο;
2
Δ:
όχι. Πώς το λένε; ΕΜ πες το;
3
Ε3:
πορτοκαλιά.
(συνεχίζεται)
Στο επεισόδιο Ε1.4 ο Ε10 μεταφράζει κάθε συνθετικό της γερμανικής λέξης “Orangenbaum” για
“πορτοκαλιά ” και δημιουργεί τη νέα λέξη “πορτοκαλοδέντρο”. Με τη μεταφορά αυτή από τα
γερμανικά στα ελληνικά ο μαθητής δηλώνει την προσπάθειά του να εκφραστεί στα ελληνικά σε ένα
πλαίσιο επικοινωνιακής στρατηγικής και δημιουργικής χρήσης της γλώσσας. Ως προς τον τονισμό του
συνθέτου φαίνεται ότι ο τόνος δεν έχει μπει σωστά στην παραλήγουσα, μιας και στα γνήσια σύνθετα ο
τόνος μετακινείται προς τα αριστερά του β’ συνθετικού.
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Η μεταφορά αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό ώστε να διδαχθεί η σημασιολογική
κατηγορία (Θωμαδάκη 1996) με την κατάληξη «-ιά» για την ονομασία δέντρων στα ελληνικά γενικά,
αλλά και σε αντιπαραβολή με τη γερμανική γλώσσα, μιας και ο μαθητής φαίνεται να μην γνωρίζει
ακόμη τη συγκεκριμένη σημασιολογική κατηγορία.
Στο παράδειγμα 3 καταγράφεται πώς η μαθήτρια ενώνει τα δύο συνθετικά χωρίς να κάνει κάποια
αλλαγή σε αυτά.
Παράδειγμα 3: Πασχα-διακοπές/ Osterferien/ διακοπές του Πάσχα
Επεισόδιο Β18.1
1
Δ:
γιατί κλείνουν τα σχολεία τώρα; … Σελ
2
Β5:
γιατί είναι: (.) ε: (..) δεν ξέρω πώς λέγεται;
3
Δ:
πώς; τι;
4
Β5:
Ferien (..)
5
Δ:
βοήθεια από κάποιον
6
Β7:
τι;
7
Β2:
ε:
8
Δ:
Ferien;
9
Β2:
έχουμε Πά-σχα
10
Β5:
Πάσχα και έχουμε και
11
Δ:
Ferien (.) διακοπές (.) έχουμε διακοπές επειδή
12
Β2:
Πάσχα13
Δ:
επειδή έχουμε Πάσχα
14
Β2:
Πάσχα-διακοπές
15
…
16
Δ:
έχουμε διακοπές του Πάσχα (.) ναι;
Στο επεισόδιο Β18.1 η δασκάλα κάνει ΕΚ (σειρά 8) επαναλαμβάνοντας την ΕΚ που προηγήθηκε
από μαθητή (σειρά 4). Πρώτα κατευθύνει τους μαθητές να μεταφράσουν τη λέξη χωρίς όμως να
επαναλάβει η δασκάλα την ΕΚ της Β5 (σειρά 5), αλλά η ερώτηση του Β7 την οδηγεί τελικά στην
επανάληψη της ΕΚ με μορφή ερώτησης, που καλεί και πάλι σε μετάφραση της λέξης. Έπειτα, στη
σειρά 11 η δασκάλα δίνει και πάλι την ΕΚ της Β5, με την ελληνική μετάφραση. Στη σειρά 14 η Β2
μεταφέρει λανθασμένα από τα γερμανικά και δημιουργεί τη λέξη “Πασχα-διακοπές” κατά το
γερμανικό “Osterferien”. Η δασκάλα απλά αναφέρει τη σωστή λέξη στα ελληνικά και ολοκληρώνεται
έτσι το επεισόδιο.
Η και πάλι κατά λέξη μετάφραση κάθε συνθετικού από τα γερμανικά στα ελληνικά δείχνει τη
δημιουργική προσπάθεια αναζήτησης της ελληνικής λέξης δίνοντας ενδείξεις ότι έχει κατακτηθεί ο
μηχανισμός σύνθεσης της ελληνικής. Επίσης, καταδεικνύεται ότι κατά την εκμάθηση της ελληνικής οι
μαθητές στηρίζονται στις ήδη κατακτημένες δομές και της γερμανικής γλώσσας καθώς και σε
γερμανικό λεξιλόγιο οικείο για αυτούς από την καθημερινότητά τους στη Γερμανία.
Παρεμφερές είναι και το παράδειγμα 4.
Παράδειγμα 4: ζεμπρα γραμμές & ζεβραγραμμές/ Zebrastreifen/ διάβαση πεζών
Επεισόδιο Ε16.4
(σκίτσα στο νέο Βιβλίο γλώσσας ΣΤ΄, τευχ.Β΄ σελ.71)
1
Ε9:
αλλά ο άντρας πήγε να περάσει το δρόμο και2
Δ:
το δρόμο πήγε να περάσει;
3
Ε9:
εε;
4
(3’’)
5
Δ:
πώς το λένε αυτό το κομμάτι εκεί;
6
Ε6 + Ε9:Zebrastreifen
7
Δ:
χμ, ναι
8
Ε6:
γραμμές ζέβρας
9
Ε4:
(παίζοντας με τη γλώσσα) το ζέμπρα. (.) ζέμπρα γραμμές
10
Ε5:
όχι. (.) Ζέβρα.
11
Ε4:
το Zebra πώς το λένε στα ελληνικά;
12
Δ:
ζέβρα, καλά το είπατε.
13
Ε4:
ζεβραγραμμές
14
Δ:
όχι. (.) είναι η διάβαση πεζών (.) η διάβαση πεζών.
Στο επεισόδιο Ε16.4 η δασκάλα αντιλήφθηκε ότι η Ε9 διατύπωσε την πρόταση στη σειρά 1 έτσι,
ώστε να αποφύγει τη χρήση της γερμανικής λέξης για “διάβαση πεζών” και προκαλεί κατά κάποιον
τρόπο έμμεσα την Ε9 να πει αυτό που σκέφτηκε. Η απάντηση έρχεται ταυτόχρονα από τις Ε6 και Ε9

[ 1158 ]

[ ΔΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΓΛΩΣΣΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ]

στη σειρά 6 με ΕΚ. Η δασκάλα προσπαθεί να αφήσει το διάλογο να εξελιχθεί χωρίς να παρέμβει
ιδιαίτερα. Στη σειρά 8 η Ε6 προσπαθεί να αποδώσει στα ελληνικά και μεταφράζει κάθε συνθετικό
αντιστρέφοντας τα δύο συνθετικά στην τελική σύνθεση της λέξης λέγοντας «γραμμές ζέβρας». Στη
σειρά 9 η Ε4, δείχνοντας ότι παίζει με τις γλώσσες, μεταφράζει τα συνθετικά με τη σειρά της
γερμανικής λέξης, μεταφέροντας όμως στο πρώτο συνθετικό το φώνημα “μπ” από τη γερμανική λέξη
“Zebra” και δημιουργεί έτσι το πολυλεκτικό σύνθετο “ζέμπρα γραμμές”. Το επεισόδιο συνεχίζεται
χωρίς λογοπαίγνιο πια. Η Ε5 έρχεται να διορθώσει τη μεταφορά από τα γερμανικά, λέγοντας τη σωστή
ελληνική λέξη στη σειρά 10. Η Ε4 κάνει ΕΚ για τη λέξη “Zebra” ρωτώντας για την αντίστοιχη
ελληνική (σειρά 11). Η δασκάλα δίνει τη λέξη “ζέβρα” ως ελληνική και η Ε4 δημιουργεί στη συνέχεια
το μονολεκτικό σύνθετο “ζεβραγραμμές”. Η δασκάλα δίνει στο τέλος την ελληνική αντιστοιχία δύο
φορές και το επεισόδιο ολοκληρώνεται.
Στα παραδείγματα 3 & 4 καταδεικνύεται ότι οι μαθητές δημιουργούν σύνθετα τοποθετώντας τα δύο
συνθετικά το ένα δίπλα στο άλλο χωρίς να υπάρχει δείκτης σύνθεσης, γεγονός που επιτρέπει η
σύνθεση στα ελληνικά αλλά και στα γερμανικά.
Ένα πιο εκτενές επεισόδιο, το οποίο αναδεικνύει τη δυναμική ενασχόληση με την ΕΚ και τα
διάφορα στάδια αναζήτησης της ελληνικής λέξης είναι το παράδειγμα 5.
Παράδειγμα 5: χιόνι νερό χιόνι βροχή  χιονινερό χιονονερό / Schneeregen/ χιονόνερο
Επεισόδιο Α2.1
[προηγήθηκε σχόλιο και κουβέντα για τον καιρό εκείνη τη στιγμή]
1
Δ:
λοιπόν έχει χιόνι σήμερα λέτε, εε;
2
Όλοι: μμμ (δηλώνοντας συμφωνία)
3
Δ:
είναι χιόνι αυτό;
4
Α1: ναι.
5
Δ:
Νίκο.
6
Α6: στα γερμανικά το λένε Schneeregen.
7
Δ:
μμ, μάλιστα. στα ελληνικά τι είναι;
8
Α6: μμ, ξέρω ξέρω
9
Δ:
τι;
10
Α6: που είναι νερό και Sch και λίγο χιόνι.
11
Δ:
ωραία. μπορείς να φτιάξεις μία λέξη; πώς είναι στα γερμανικά
είπες;
12
Α6: Schneeregen.
13
Δ:
ωραία. για προσπάθησε να φτιάξεις μία τέτοια λέξη στα
ελληνικά. να ξεκινήσεις με την ίδια λέξη.
14
Α6: χιόνι νερό.
15
Α5: χιόνι βροχή.
16
Δ:
χιόνι βροχή, δε μας βγαίνει, για ξαναπές το. μήπως το έχει
ακούσει κάποιος;
17
Α6: Schneeregen
18
Δ:
όχι, στα ελληνικά τώρα, πώς το είπες; χιόνι βροχή είπε ο Θ δε
βγαίνει, δεν το λέμε έτσι. εσύ Νίκο πώς θα το έλεγες, το έχεις
ξανακούσει; για ξαναπές αυτό που είπες (...) τι είπες ; (..) Το
ξέχασες;
19
Α6: ννν
20
Δ:
πες το πάλι στα ελληνικά. (.) γιατί είναι σχεδόν σωστό, γι’ αυτό.
για έλα. πώς το είπες. (.) έλα πέσ’ το....) ποια είναι η πρώτη λέξη
στα γερμανικά;
21
Α6: Schnee.
22
Δ:
ωραία. στα ελληνικά πώς θα το πούμε αυτό;
23
Α6: χιονινερό.
24
Δ:
χιονινερό, δε λέμε όμως χιόνι νερό.
25
Α6: χιονονερό.
26
Δ:
χιονόνερο λέμε. ρίχνει χιονόνερο.
Στο επεισόδιο Α2.1 ο διάλογος ξεκινά με αφορμή ένα σχόλιο για τον καιρό που προηγήθηκε. Η
δασκάλα υποψιάζεται ότι οι μαθητές γνωρίζουν ότι αυτό που ρίχνει έξω εκείνη τη στιγμή δεν είναι
χιόνι, αλλά χιονόνερο, αλλά δεν το γνωρίζουν στα ελληνικά και απευθύνει το ερώτημα στην τάξη στη
σειρά 3 “είναι χιόνι αυτό;”. Και έτσι ο Α6 στη σειρά 6 το ονομάζει στα γερμανικά με εισαγωγή “στα
γερμανικά το λένε …”. Ως συνέχεια του διαλόγου (σειρά 7) η δασκάλα με αφορμή την ΕΚ παροτρύνει
τους μαθητές να σκεφτούν την ελληνική αντιστοιχία. Στη σειρά 10 ο Α6 παίρνει το λόγο και
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προσπαθεί να εξηγήσει στα ελληνικά, παρεμβάλλοντας το γερμανικό σύμπλεγμα “sch” στη μέση της
φράσης. Η δασκάλα δε δίνει τη λύση – απάντηση και συνεχίζει να παροτρύνει τους μαθητές να
σκεφτούν την ελληνική λέξη ζητώντας αρχικά να ξαναπούν τη λέξη στα γερμανικά (σειρά 11) και στη
συνέχεια να εστιάσουν στα σύνθετα της γερμανικής λέξης (σειρά 13). Στη σειρά 14 ο Α6 φτάνει κοντά
στην ελληνική λέξη, ενώ ο Α5 (σειρά 15) μεταφράζει σωστά κάθε όρο. Στις σειρές 18 και 20 οι
μαθητές παροτρύνονται και πάλι να σκεφτούν δυναμικά και οι προσπάθειες του Α6 τον φέρνουν πολύ
κοντά στο σωστό αποτέλεσμα. Το επεισόδιο ολοκληρώνεται με τη δασκάλα να δίνει τη σωστή
απάντηση.
Στο τελευταίο παράδειγμα καταδεικνύεται η αλλαγή γένους ελληνικού ουσιαστικού για την
προσαρμογή του κατά τη σύνθεση.
Παράδειγμα 6: ο φωτιάς πλανήτης/ Feuerplanet (εννοεί τον ήλιο όπως το είχαν μάθει στο
νηπιαγωγείο)
Επεισόδιο Α28.4 (απόσπασμα)
[με αφορμή το κείμενο, ο Α6 αναφερόμενος στον ήλιο]
…
11
Α6:
εγώ το ξέρω μόνο στα γερμανικά τι (.) τι Planet είναι (.)
12
Δ:
ποιο;
13
Α6:
τι πλανήτης14
Δ:
τι πλανήτης;
15
Α6:
ναι
16
Δ:
ποιος είναι πλανήτης;
17
Α6:
ο ήλιος είναι (.) εμ (.) ο ο Feuerplanet.
18
Δ:
χμ (θετικό) (.) έτσι λέγεται;
19
Α4:
είναι ο: (.) φωτιάς πλανήτης
(συνεχίζεται)
Στο παράδειγμα 6 ο μαθητής στη σειρά 17 κάνει εναλλαγή για κάποια λέξη που γνωρίζει ως έννοια
μόνο στα γερμανικά μιας και είχαν συζητήσει σύμφωνα με τα λεγόμενά του σχετικό θέμα στο
νηπιαγωγείο. Επειδή όμως γνωρίζει στα ελληνικά κάθε συνθετικό του γερμανικού συνθέτου προσπαθεί
να το αποδώσει στη σειρά 19 δημιουργώντας ένα νέο σύνθετο στα ελληνικά «ο φωτιάς-πλανήτης». Η
παρουσία του αρσενικού άρθρου στην αρχή του συνθέτου φαίνεται ότι λειτουργεί ως εφαλτήριο για το
μαθητή για να βάλει την κατάληξη «-ς» για το αρσενικό γένος όχι μόνο στο δεύτερο, αλλά και στο
πρώτο συνθετικό. Το γεγονός αυτό είναι ένδειξη ότι έχει κατακτηθεί η λεξική και σημασιολογική
κατηγορία του «ουσιαστικού» με τις σχετικές καταλήξεις που αντιστοιχούν στη διάκριση αρσενικού –
θηλυκού γένους και ότι ο μαθητής με τις μέχρι τώρα γνώσεις του στα ελληνικά προσπαθεί να καλύψει
κάποια λεξιλογικά του κενά με μεταφορά από τα γερμανικά για να συνεχίσει το διάλογο στα ελληνικά.
Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται παραδείγματα συνθέτων της διαγλώσσας των μαθητών
όπως αυτά καταγράφηκαν στο λόγο τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Λόγος μαθητών
τηγανογλυκό
τηγάνιkuchen
πορτοκαλοδέντρο (Ο-Ο)
Πάσχα-διακοπές
ζεμπραγραμμές

Γερμανικά

Νέα Ελληνικά

Pfannkuchen (Ο-Ο) (m)

κρέπα

Orangenbaum (Ο-Ο) (m)
Osterferien (Ο-Ο) (pl)
Zebrastreifen (Ο-Ο) (pl)

πορτοκαλιά
διακοπές του Πάσχα
διάβαση πεζών

χιονι-νερό
χιονι βροχή
χιονινερό
χιονονερό

Schneeregen (Ο-Ο) (m)

χιονόνερο

χεριμπάλα
ο φωτιάς-πλανήτης (Ο-Ο)

Handball (Ο-Ο) (m)
Feuerplanet (Ο-Ο) (m)

χάντμπολ

Οι μαθητές φαίνεται πως μεταφέρουν λέξη προς λέξη τα συνθετικά του γερμανικού σύνθετου
δημιουργώντας ένα στα ελληνικά ανύπαρκτο σύνθετο. Όλα τα σύνθετα στα γερμανικά και στην
ελληνική διαγλώσσα των μαθητών ανήκουν στη γραμματική κατηγορία των ουσιαστικών. Από αυτά
κάποια έχουν στα ελληνικά μονολεκτικό απλό (μη σύνθετο) ισοδύναμο, κάποια έχουν μονολεκτικό
σύνθετο ισοδύναμο και τέλος κάποια άλλα έχουν πολυλεκτικό ισοδύναμο. Διαπιστώνουμε ότι οι
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μαθητές δημιουργούν με τον τρόπο αυτό και νόθα μονολεκτικά σύνθετα όπως στις περιπτώσεις 3-6
στον πίνακα.
Η ικανότητα για δημιουργική χρήση της ελληνικής γλώσσας από τους μαθητές είναι ένδειξη ότι ο
μηχανισμός της σύνθεσης έχει κατακτηθεί και αυτό φαίνεται να ισχύει και για τις δύο γλώσσες. Η
μεταφορά από τα γερμανικά στα ελληνικά σε επίπεδο σύνθεσης γίνεται λόγω άγνοιας της ελληνικής
αντιστοιχίας έχοντας ως βάση τη γερμανική λέξη και λειτουργεί ως στρατηγική κάλυψης του
λεξιλογικού κενού από τη μια και ως στρατηγική επικοινωνίας από την άλλη για να συνεχιστεί η ροή
του διαλόγου.

4. Συμπεράσματα και διδακτικές προτάσεις
Τα αποτελέσματα της έρευνας μας οδηγούν σε κάποια πρώτα συμπεράσματα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι
οι μαθητές χρησιμοποιούν τη δομική μεταφορά στην περίπτωση της σύνθεσης από τα γερμανικά στα
ελληνικά με δημιουργικό τρόπο και ως στρατηγική κάλυψης και ως στρατηγική επικοινωνίας. Στην
προσπάθειά τους να καλύψουν λεξιλογικά κενά και με σκοπό την ομαλή εξέλιξη και συνέχιση της
επικοινωνιακής περίστασης καταφεύγουν στη δημιουργική χρήση της γλώσσας μέσα από τη σύνθεση.
Η ικανότητα για σύνθεση που καταγράφεται στους μαθητές δηλώνει τη δημιουργική χρήση της
γλώσσας και είναι ένδειξη ότι ο μηχανισμός σύνθεσης της ελληνικής γλώσσας έχει κατακτηθεί και με
την έννοια αυτή μπορεί και αξιοποιείται δημιουργικά στις ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας, παρόλο
που τα νέα αυτά δημιουργήματα μπορεί να μην αντιστοιχούν σε λέξεις του ελληνικού λεξιλογίου. Η
ικανότητα και μόνο δημιουργίας έστω ανύπαρκτων σύνθετων στην ελληνική γλώσσα δηλώνει την
κατάκτηση του μηχανισμού σύνθεσης. Ως προς τη μεταφορά στοιχείων από την πρώτη στη δεύτερη
γλώσσα τα αποτελέσματά μας συμφωνούν με αυτά της Tzakosta (2011).
Η εμπειρία μας με Έλληνες μαθητές Δημοτικού στην Ελλάδα έχει δείξει ότι οι μαθητές
δημιουργούν συχνά επίσης ανύπαρκτα στα ελληνικά σύνθετα παίζοντας κατά κάποιον τρόπο με τις
δυνατότητες που τους δίνει η ελληνική γλώσσα να δημιουργήσουν νέες λέξεις, έχοντας βεβαίως
κατακτήσει και εσωτερικεύσει το μηχανισμό της σύνθεσης. Συμπεραίνουμε, λοιπόν ότι η δημιουργία
ανύπαρκτων ελληνικών συνθέτων από Έλληνες μαθητές στη Γερμανία είναι ένδειξη δημιουργικότητας
στα ελληνικά τους και αντικατοπτρίζει παράλληλα και τη διαγλώσσα τους τη συγκεκριμένη χρονική
στιγμή/ περίοδο.
Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά μας επιτρέπουν να υποστηρίξουμε ότι οι μαθητές είναι εν δυνάμει
αμφίγλωσσοι και όχι ημίγλωσσοι όπως συχνά έχει υποστηριχθεί. Επίσης, καταδεικνύεται ότι
χρησιμοποιούν την άλλη τους γλώσσα, τα γερμανικά, ως στήριγμα για να διαμορφώσουν τα διάφορα
στάδια διαγλώσσας. Η εξέλιξη της διαγλώσσας των μαθητών με στόχο την προσέγγιση της
αμφιγλωσσίας ή της ισοδύναμης διγλωσσίας για τις επικοινωνιακές τους ανάγκες εξαρτάται και από τη
διδακτική μας παρέμβαση που θα κάνουμε ως εκπαιδευτικοί στην τάξη. Καλούμαστε λοιπόν ως
εκπαιδευτικοί της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας να εντοπίζουμε ξανά και ξανά, τα σημεία που
δυσκολεύουν τους μαθητές μας και να τα διδάσκουμε με συστηματικό τρόπο με αφορμή κάποιες
εσφαλμένες παραγωγές λόγου και πατώντας πάνω σε αυτές.
Η δομική μεταφορά κατά τη σύνθεση, όπως καταγράφεται στο λόγο των δίγλωσσων μαθητών της
έρευνας, δίνει κατευθύνσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Γερμανία αναφορικά με τη
σύνθεση. Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να λαμβάνει υπόψη του, τους υπάρχοντες γνωστικούς
μηχανισμούς των μαθητών κατά τη σύνθεση, όπως αυτοί εκφράζονται στο λόγο τους και να διδάσκει,
με αφορμή το γλωσσικό αποτέλεσμα στοιχεία που αντιλαμβάνεται ότι δεν έχουν κατακτηθεί ακόμη
στην ελληνική γλώσσα.
Επιπλέον, καλείται κάθε εκπαιδευτικός να διδάσκει παράλληλα πιο συστηματικά λεξιλόγιο σε
ελληνόπουλα στο εξωτερικό, ώστε να διευρυνθεί και να εμπλουτιστεί το λεξιλόγιό τους με απώτερο
σκοπό τη βελτίωση της κατανόησης αλλά και της παραγωγής προφορικών και γραπτών κειμένων.
Αυτό εκφράζεται στην πράξη από τη μια ως συστηματική διδασκαλία θεματικού λεξιλογίου και από
την άλλη ως συστηματική παρουσίαση και διδασκαλία σημασιολογικών κατηγοριών με άξονα την
παραγωγή λέξεων της νέας ελληνικής εστιάζοντας στην επιθηματοποίηση και τη προθηματοποίηση. Η
πρόταση αυτή είναι κοντά σε αυτή της Ευθυμίου (2001) που προτείνει για την ελληνική ως μητρική να
διδάσκεται πιο συστηματικά η παραγωγή και η σύνθεση στο γλωσσικό μάθημα.
Ενδεικτικά, για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, όταν ο εκπαιδευτικός
εντοπίσει αδυναμία των μαθητών στο να ονομάσουν τα διάφορα δέντρα στα ελληνικά, μία διδακτική
ενότητα με σχετικό κείμενο και το επίθημα «-ιά» θα δώσει εύκολα και γρήγορα τις βάσεις για να
θυμάται ο μαθητής ότι μία σημασία του επιθήματος «-ιά» είναι η σημασία ‘δέντρο’. Συγκεκριμένα, για
τις παράγωγες λέξεις σε «–ιά» φαίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη η διδακτική προσέγγιση της Ευθυμίου
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(2000) μέσα από πέντε στάδια: την αναγνώριση, την ερμηνεία, την κατάκτηση, την
επαναχρησιμοποίηση και τέλος την παραγωγή λέξεων.
Κλείνοντας συγκρατούμε δύο βασικά σημεία. Πρώτον, ότι η δομική μεταφορά στην περίπτωση της
σύνθεσης από Έλληνες δίγλωσσους μαθητές στη Γερμανία, είναι ένδειξη κατάκτησης τους
μηχανισμού σύνθεσης και έκφραση της ικανότητάς τους για δημιουργική χρήση της ελληνικής
γλώσσας. Το δεύτερο σημείο είναι ότι οι μαθητές είναι εν δυνάμει αμφίγλωσσοι και όχι ημίγλωσσοι
και χρειάζονται τη συνεχή και συστηματική υποστήριξη του δασκάλου της ελληνικής γλώσσας ο
οποίος με συστηματική διδασκαλία θα τους οδηγήσει σε επόμενα στάδια διαγλώσσας και όσο το
δυνατόν πιο κοντά στην αμφιγλωσσία για τις επικοινωνιακές τους ανάγκες.
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Συμβάσεις απομαγνητοφώνησης
(.) = ανάλογα με τελείες ή αριθμό, δηλώνει το χρόνο σε δευτερόλεπτα χωρίς ομιλία
[ ΧΧΧ] = δικά μου σχόλια ή παρατηρήσεις σε σημεία που δεν μπορούσαν να απομαγνητοφωνηθούν
… = διάλογος συνεχίζεται χωρίς κάτι σημαντικό για την εξέλιξη του νοήματος
??? = αδύνατη η απομαγνητοφώνηση
? = γερμανικό ερωτηματικό
↓ = χαμηλόφωνα
Συντομογραφίες
ΕΚ= εναλλαγή κώδικα, εναλλαγής κώδικα, εναλλαγές κώδικα κ.λπ.
ΤΕΓ= Τμήμα(τα) Ελληνικής Γλώσσας
ΤΜΓ= Τμήμα(τα) Μητρικής Γλώσσας
ΖΕΑ= Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης
Δ= Δασκάλα
Α1-6= μαθητές της Α΄ τάξης
Β1-8= μαθητές της Β΄ τάξης
Ε1-11= μαθητές της Ε΄& ΣΤ΄ τάξη
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