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Abstract:Throughout the years, many studies grappled with the perennially pressing question
about the integration of the mother tongue (MT) in the English as a foreign language (EFL)
classroom. Few studies, however, ventured into identifying the student voice, as most
investigated it from the teachers‟ perspective. Analysing data from eight classes from four
private language schools in Cyprus, this article attempts to close this gap by focusing on the
way students feel about their own and their teachers‟ use of the MT in the
classroom.Participants acknowledged that they could not extricate themselves from its use
with the majority highlighting the benefits derived from such practice. Despite the general
favourable consensus prevailing, the participants also underlined the need for increasing their
input in English without, however, bypassing MT use. The article concludes by strengthening
the importance of conducting further studies, which would focus on the student perspective to
optimize the learning experience.
Keywords: EFL classroom, mother tongue, target language, monolingual classrooms, student
attitudes
Πεξίιεςε: Τν άξζξν απηό θινλίδεη ηελ επξέσο δηαδεδνκέλε αληίιεςε πνπ επηθξαηεί ζρεηηθά

κε ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο (ΑΓ) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθκάζεζήο ηεο
σο μέλεο γιώζζαο (ΞΓ). Δμεηάδνληαο ηα δεδνκέλα ηα νπνία αληιήζεθαλ από νθηώ ηάμεηο
ηεζζάξσλ ηδησηηθώλ ηλζηηηνύησλ δηδαζθαιίαο γισζζώλ ζηελ Κύπξν, νη ζπγγξαθείο
εμεηάδνπλ ηε ζηάζε ησλ καζεηώλ απέλαληη ζηε ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιώζζαο (ΜΓ) θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Δπίζεο, κειεηάηαη ε άπνςε ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ηνπο
γισζζηθνύο ζθνπνύο πνπ εμππεξεηνύληαη κε ηελ πξνζθπγή ησλ θαζεγεηώλ ζηε ΜΓ. Τα
επξήκαηα δεηθλύνπλ πσο νη ζπκκεηέρνληεο δε ζεσξνύλ ηε ρξήζε ηεο ΜΓ σο καζεζηαθό
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πεξηνξηζκό, κε ηελ πιεηνλόηεηα λα δίλεη έκθαζε ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο θαη λα
ππνζηεξίδνπλ πσο είλαη αδύλαην λα εμνζηξαθηζηεί από ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Παξόιν
πνπ ελαληηώλνληαη ζηελ απαγόξεπζε ηεο ΜΓ, νη ζπκκεηέρνληεο ηνλίδνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα
λα απμεζεί ε πξνθνξηθή ρξήζε ηεο ΑΓ. Κιείλνληαο, ην άξζξν, εηζεγείηαη ηε δηεμαγσγή
επηπξόζζεησλ κειεηώλ πνπ λα αλαδεηθλύνπλ πεξαηηέξσ ηελ άπνςε ηνπ καζεηή ζρεηηθά κε ηε
ρξήζε ηεο ΜΓ, γηα βειηηζηνπνίεζε ηεο καζεζηαθήο εκπεηξίαο.
Λέμεηο θιεηδηά: Γηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο σο δεύηεξε γιώζζα, κεηξηθή γιώζζα, γιώζζα
εθκάζεζεο, κνλόγισζζα ηκήκαηα, θσλή καζεηή

1. Δηζαγσγή
Σηηο ηάμεηο εθκάζεζεο ηεο ΑΓ ζηηο νπνίεο καζεηέο θαη θαζεγεηέο έρνπλ θνηλή ΜΓ, ε
ΜΓείζηζηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιάμ κε ηελ ΑΓ. O Μacaro(2005) πεξηέγξαςε απηήλ ηελ
ηάζε σο απόιπηα θπζηθή. Παξ‟ όια απηά, ε θπζηθή ρξήζε ηεο ΜΓ ζηηο ηάμεηο εθκάζεζεο ηεο
αγγιηθήο, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ό,ηη έρεη σο ηώξα ππαγνξεπηεί από ηνπο πιείζηνπο νδεγνύο
δηδαζθαιίαο, πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηδαληθή κάζεζε (Inbar-Lourie, 2010; Hall&Cook, 2012).
Γηα ρξόληα απηή ε αληίιεςε ζηεξηδόηαλ ζε απηό πνπ ν Μacaro (2005) νλνκαηίδεη
θαηλνκεληθή ζέζε(virtual position). Τελ άπνςε δειαδή όηη ε ΜΓ ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη όζν ην δπλαηό ιηγόηεξν ή θαη λα απνθιεηζηεί. Παξόιν πνπ ζύγρξνλεο
κειέηεο πξνσζνύλ ηε δίγισζζε πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο(Garcia, 2009; Hornberger &
Link, 2012; Lin&Wu, 2015), ε κνλόγισζζε ηάζε πξνζειθύεη αξθεηνύο ππνζηεξηθηέο
(Cheng, 2013).
Πξνζπαζώληαο λα ξίμεη θσο ζηελ άπνςε ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ΜΓ, ε
έξεπλα εκβαζύλεη ζηε ζηάζε ησλ Κππξίσλ δηδαζθνκέλσλ ηεο ΑΓ, εμεηάδνληάο ηνπο κέζσ
πξνζσπηθώλ ζπλεληεύμεσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο κόλν πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο κειεηώλ
εμεηάδεη ηηο απόςεηο εθήβσλ καζεηώλησλ νπνίσλ ηα ζπκπεξάζκαηα πξνθύπηνπλ κέζσ
πξνζσπηθώλ ζπλεληεύμεσλ.

2. Αλαζθόπεζε βηβιηνγξαθίαο
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηώλ πεξαζκέλσλ δεθαεηηώλ νη πεξηζζόηεξνη νδεγνί δηδαζθαιίαο ηεο
αγγιηθήο σο ΞΓ, όξηδαλ σο ηδαληθό πεξηβάιινλ δηδαζθαιίαο απηό πνπ ρξεζηκνπνηεί από
ειάρηζηα έσο θαζόινπ ηε ΜΓ. Οη ππέξκαρνη ηεο κνλόγισζζεο πξνζέγγηζεο ζπρλά βάζηδαλ
ηα επηρεηξήκαηά ηνπο ζηελ ππόζεζε ηνπ Krashen (1985), ν νπνίνο ππνζηήξηδε πσο ε
εθκάζεζε ηεο ΞΓ είρε σο πξόηππν ηνλ ηξόπν εθκάζεζεο ηεο ΜΓ. Τνηνπηνηξόπσο,
απνθιεηζηηθή έθζεζε ζηελ μέλε γιώζζα ηζνύηαη κε πεξηζζόηεξε θαη γξεγνξόηεξε
γλώζε.Θεσξείην επνκέλσο, πσο ε παξνπζία ηεο ΜΓ ζε κηα ηάμε πνπ πξνσζνύζε ηελ
απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο ΞΓ, κείσλε ηηο επθαηξίεο εμάζθεζήο ηεο θαη νδεγνύζε ζηελ
θαηάρξεζε ηεο ΜΓ. Η ΜΓ αληηκεησπηδόηαλ σο εκπόδηνζηελ αθνκνίσζε ηεο ΞΓ. Τν
ηειεπηαίν, ελ ηνύηνηο, έρεη ακθηζβεηεζεί από κειέηεο νη νπνίεο δηαπηζηώλνπλ πσο ε
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ηαπηνπνίεζε δηαθνξώλ θαη νκνηνηήησλ κεηαμύ δύν γισζζώλ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ
εκβάζπλζε ηεο γιώζζαο πξνο εθκάζεζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη ζεσξίεο πεξί
απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηεο ΞΓ, δε βαζίδνληαη ζε εκπεηξηθέο απνδείμεηο.
Ο Macaro (2005) κε ηε ζεηξά ηνπ μεθεύγεη από ηελ αλσηέξσ αληίιεςε ππνδεηθλύνληαο ηε
βέιηηζηε ζέζε(optima lposition), ε νπνία ππνζηεξίδεη ηε ζπλεηή ρξήζε ηεο ΜΓ, δίδνληαο
ζεηηθό πξόζεκν ζηελ ελαιιαγή ησλ 2 γισζζώλ.H πνιύπινθε θύζε ησλ δύν γισζζηθώλ
ζπζηεκάησλ δίλεη ζηνπο θαζεγεηέο ηελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε ΜΓ γηα ηαπηνπνίεζε
νκνηνηήησλ θαη δηαθνξώλ κεηαμύ ηνπο.Oη Lee θαη Macaro (2013) απνδεηθλύνπλ πσο όζνλ
αθνξά ηελ εθκάζεζε ιεμηινγίνπ νη καζεηέο σθεινύληαη από ηε ζύλδεζε πνπ γίλεηαη κε ηε
ΜΓ θαη μεπεξλνύλ ζε επίδνζε ηηο ηάμεηο νη νπνίεο θάλνπλ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο ΑΓ.
Σπκπεξαζκαηηθά, ε ρξήζε ηεο ΜΓ εμππεξεηεί ηε δηδαζθαιία θηίδνληαο επθαηξίεο πνπ
επηηξέπνπλ ζηε ΞΓλα είλαη επθνιόηεξα θαηαλνεηή ζηνπο καζεηέο. Τν ηειεπηαίν επηδξά
ζεηηθά θπξίσο ζηνπο αδύλαηνπο καζεηέο δηόηη ηνπο βνεζά λα ππεξπεδνύλ ην εκπόδην ηεο
απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηεο ΞΓ (Meyer, 2008). Σε ζπλαηζζεκαηηθό επίπεδν, ε ρξήζε ηεο
ΜΓθέξεηαη λα δίλεη έλα αίζζεκα αζθάιεηαο θαηεπλάδνληαο ηε λεπξηθόηεηα πνπ πξνθαιείηαη
από ηε δπζθνιία θαηαλόεζεο όξσλ ηεο ΞΓ (Meyer, 2008; Kayaoğlu, 2012). Δπηπιένλ, ε
ζεηηθή αηκόζθαηξα πνπ θαιιηεξγείηαη εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ηεο ΜΓ ζπλεηζθέξεη ζηελ
ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ καζεηώλ θαη ζηελ θαιύηεξε επαθή κεηαμύ θαζεγεηώλ θαη
καζεηώλ. Γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο, ν Butzkamm (2003) επηρεηξεκαηνιόγεζε ππέξ ηνπ όηη νη
δάζθαινη ζα πξέπεη λα θάλνπλ ηα πάληα γηα λα δνπιέςνπλ πξνο απηή ηε θπζηθή ηάζε θαη όρη
ελαληίνλ ηεο.
Πξόζθαηεο κειέηεο δίλνπλ έκθαζε ζηελ επέιηθηε δίγισζζε παηδαγσγηθή (translanguaging),
κηα ζεκαληηθόηαηε εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή ε νπνία δηεπθνιύλεη ηελ εθκάζεζε ηεο
γιώζζαοβειηηώλνληαοηελ πνηόηεηα θαη ηελ πνζόηεηα ηεο εθκάζεζεο ηεο ΞΓ
(Creese&Blackledge, 2010; Hornberger&Link, 2012; Lin&Wu, 2015).Παξ‟ όια απηά, νη
πεξηζζόηεξνη εξεπλεηέο πνπ έρνπλ κειεηήζεη ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ηεο ΜΓ ζηηο ηάμεηο
δηδαζθαιίαο ηεο ΑΓ έρνπλ εμεηάζεη ηελ νπηηθή θαη ηελ άπνςε ηνπ θαζεγεηή ελώ ειάρηζηεο
κειέηεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε θσλή ηνπ καζεηή (Cook, 2008).
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηα επξήκαηα κειεηώλ αλαθνξηθά κε ην ελ ιόγσ ζέκα θαλέξσζαλ
κηα αζπλέπεηα αλάκεζα ζηνλ ηξόπν πνπ νη θαζεγεηέο θαη νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ ηε ΜΓ.
Γηα παξάδεηγκα, νη κειέηεο πνπ επηρείξεζαλ λα εμεηάζνπλ ηελ νπηηθή ηνπ θαζεγεηή
απνθάιπςαλ πσο νη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνηνύζαλ ηε ΜΓ κε επηθύιαμε θαη εμηδαλίθεπαλ
ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο ΞΓ. OFord (2009) απνδίδεη απηήλ ηε ζπκπεξηθνξά ζην αίζζεκα
ησλ θαζεγεηώλόηη ε αλνηρηή πξνζθπγή ζηε ΜΓ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ παξαδνζηαθό
ηξόπν εθπαίδεπζήο ηνπο. Σπλεπώο, εμέθξαζε ν Sharma (2006), ε πίζηε ζηελ αμία ηεο ΞΓ σο
κέζν γηα δηδαζθαιίαο νδεγεί πνιινύο παηδαγσγνύο ηεο ΑΓ λα ληώζνπλ άβνια όηαλ
ρξεζηκνπνηνύλ ηε ΜΓ, αθόκα θη αλ βξίζθνπλ ηε ρξήζε ηεο ρξήζηκε.Σε αληίζεζε, νη
ειάρηζηεο δηεμαρζείζεο κειέηεο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο δίλνπλ ζεηηθό πξόζεκν ζηε ρξήζε
ηεο ΜΓ, κε ηνπο ηειεπηαίνπο λα είλαη ζεξκνί ππνζηεξηθηέο ηεο ελζσκάησζήο ηεο ζηε
δηδαζθαιία.
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3. Μεζνδνινγία
Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηε ρξήζε ηεο ΜΓ ζηηο ηάμεηο δηδαζθαιίαο ηεο ΑΓ από ηελ
νπηηθή ηνπ καζεηή, ν θπξηόηεξνο ζθνπόο ηεο κειέηεο είλαη λα απαληεζνύλ ηα αθόινπζα
εξσηήκαηα:
1) Τη πηζηεύνπλ νη καζεηέο γηα ηε ρξήζε ηεο ΜΓ ζηελ ηάμε;
2) Πνηνπο ζθνπνύο πηζηεύνπλ νη καζεηέο πσο πξέπεη λα εμππεξεηεί ε ρξήζε ηεο ΜΓ από
ηνπο θαζεγεηέο;
Πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ ηα αλσηέξσ εξσηήκαηα νη εξεπλεηέο αθνινύζεζαλ πνηνηηθή
πξνζέγγηζε. Γηα ηνλ ζθνπό απηό επηιέρζεθαλ 2 ηκήκαηα upper-intermediate από 4 ηδησηηθά
ζρνιεία εθκάζεζεο ηεο ΑΓ ζηελ Κύπξν. Έγηλε παξαθνινύζεζε ησλ καζεκάησλ ζε 5
δηαθνξεηηθέο πεξηόδνπο κέζα ζην αθαδεκατθό έηνο 2015-16. Αθνινύζσο, 55 καζεηέο, 7-11
από θάζε ηάμε,έδσζαλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζε αηνκηθέο ζπλεληεύμεηο.
Σεκεηώζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαθνινπζήζεσλ απνηέιεζαλ ηνλ ηξίην ηξόπν ζπιινγήο
δεδνκέλσλ. Γηα κεγαιύηεξε αμηνπηζηία, νη ζπγγξαθείο, δεκηνύξγεζαλ πξσηόθνιια
ζπλεληεύμεσλ θαη παξαθνινύζεζεο. Δηθνζάιεπηεο ζπλεληεύμεηο ζηε ΜΓ, βνήζεζαλ ηνπο
καζεηέο λα εθθξάζνπλ κε ζαθήλεηα ηελ άπνςή ηνπο. Η δνκή ησλ ζπλεληεύμεσλ ήηαλ ηέηνηα
όπνπ κπνξνύζαλ λα ηεζνύλ επηπιένλ εξσηήκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ θαηά ηηο
παξαθνινπζήζεηο.
Σηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 101 καζεηέο (ειηθίαο 15-17 ρξόλσλ), νη νπνίνη παξαθνινπζνύλ
κάζεκα ΑΓ 2 θνξέο ηε βδνκάδα γηα 1 ώξα. Τν ζρεηηθά κηθξό δείγκα ζπκκεηερόλησλ δειώλεη
πσο ε επηδνθηκαζία ησλ απόςεσλ ηνπο ελδέρεηαη λα κελ είλαη επί παληόο απνδεθηή. Παξόια
απηά νη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο ηα απνηειέζκαηα εκβαζύλνπλ αξθεηά ζην ζέκα θαη
εκθαλίδνπλ κηα αληηπξνζσπεπηηθή εηθόλα ηεο άπνςεο ησλ καζεηώλ ε νπνία κπνξεί λα
εθαξκνζηεί θαη ζε άιια πιαίζηα.
Οη εξεπλεηέο ερνγξάθεζαλ θαη θαηέγξαςαλ ηηο παξαθνινπζήζεηο θαη ηηο ζπλεληεύμεηο,
αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ηνπ Richards (2003). Οη απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπλεληεύμεηο
θσδηθνπνηήζεθαλ νύησο ώζηε λα εθκαηεπζνύλ νη απόςεηο ησλ καζεηώλ. Η εξκελεπηηθή
πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηήζεθε γηα λα απαληεζνύλ ηα εξσηήκαηα ήηαλ ε ζεκειησκέλε ζεσξία,
ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε 2 θύθισλ θσδηθνπνηήζεσλ κε ζθνπό λα αλαδπζεί κηα ζεσξία
(Saldaña, 2015). Οη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ηξηγσλνπνίεζε δεδνκέλσλ
γηα λα
θαηνρπξώζνπλ ηα επξήκαηα.
Γηα ηηο ζπλεληεύμεηο ρξεζηκνπνηήζεθε θσδηθνπνίεζε structural θαη pattern (Saldaña, 2015)
αθνύ επέηξεςαλ ζηνπο εξεπλεηέο λα απαληήζνπλ ζην ζρεηηθό κε ηελ άπνςε ησλ καζεηώλ
εξεπλεηηθό εξώηεκα σο πξνο ηε ρξήζε ηεο ΜΓ.Οη απόςεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ
γηα ην ζέκα δεκηνύξγεζαλ ηνπο θσδηθνύο γηα ηελ εξεπλεηηθή εξώηεζε 1. Γηα λα αμηνινγεζεί
ε εξεπλεηηθή εξώηεζε 2 ρξεζηκνπνηήζεθε ε θσδηθνπνίεζε evaluation (Saldaña, 2015) . Γηα
λα εμαθξηβσζνύλ νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη θαζεγεηέο θαηέθεπγαλ ζηε ρξήζε ηεο ΜΓ, ηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα ιεγόκελά ηνπο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ αλάινγα κε ηνλ ζθνπό πνπ
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εμππεξεηνύζαλ. Τα ιεγόκελα ησλ θαζεγεηώλ ζηε ΜΓ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε ιεθηηθέο
πξάμεηο, ζύκθσλα κε ηνλAustin (1962), πξσηεξγάηε ηεο ζεσξίαο ησλ ιεθηηθώλ πξάμεσλ.

4. Δπξήκαηα
4.1

Η εηπκεγνξία ησλ καζεηώλ γηα ηε ρξήζε ηεο ΜΓ

Σπλνπηηθά, νη ζπλεληεύμεηο ζπλεγνξνύλ ππέξ ηεο ρξήζεο ηεο ΜΓ, κε ηνπο καζεηέο λα
ηνλίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα απηήο.Οη ζπκκεηέρνληεο όξηζαλ σο ηελ ηδαληθή ηάμε εθείλε ζηελ
νπνία ε ρξήζε ηεο ΜΓ θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε. Σρεδόλ όινη νη καζεηέο παξαδέρζεθαλ ηε
ζεκαζία ηεο ελζσκάησζεο ηεο ΜΓ ζηελ ηάμε. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, απηό αλαγλσξίζηεθε
από ηνπο καζεηέο όρη σο αλαπόθεπθηε θαη αλακελόκελε ζπκπεξηθνξά ζηελ ηάμε, αιιά σο
απαξαίηεην θαη πνιύηηκν πεξηνπζηαθό ζηνηρείν κε ζεκαληηθά νθέιε.Τα νθέιε πνπ
πξνέθπςαλ από ηηο ζπλεληεύμεηο, ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο.

67.3

Προτιμότερο να μοιράηονται με τον κακθγθτι τθν ΜΓ

98,2

Παράλειψθ μπορεί να επιφζρει αρνθτικζσ επιπτϊςεισ

Στάςη μαθητών απζναντι ςτη χρήςη τησ ΜΓ

Κακι διαχείριςθ/υπερβολικι χριςθ μπορεί να επθρεάςει
αρνθτικά

43,6
38,2

Εμπεριζχει πικανά μειονεκτιματα

63,6

Βελτιϊνει ατμόςφαιρα ςτθν τάξθ

%
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Εμπνζει ςιγουριά

76,3
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Γξάθεκα 1. Σηάζε καζεηώλ απέλαληη ζηε ρξήζε ηεο ΜΓ

4.1.1
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Μεγηζηνπνίεζε ηεο γλώζεο

49 ζπκκεηέρνληεο αλέδεημαλ ηελ πξνηίκεζε ζηε ρξήζε ηεο ΜΓ σο πςειά επνηθνδνκεηηθή
πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη βαζύηεξε θαηαλόεζεθαη λα απνζαθεληζηνύλ δύζθνιεο έλλνηεο ηεο
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ΑΓ. Απηή ε πξνηίκεζε επηθξαηνύζε ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα επεμήγεζεο γξακκαηηθώλ
θαηλνκέλσλ.

Απόζπαζμα 1:
Καζεγήηξηα: Here, based on the information provided you have to choose the odd one out and justify
your answer.
Μαζεηήο: Δηλαδή ππέπει να επιλέξοςμε μόνο ένα;
Καζεγήηξηα: Yes. For every sentence you have to select one.
Μαζεηήο: Μόνο ένα; Πώρ ξέπω πώρ μποπώ να επιλέξω ηο ένα όμωρ;
Καζεγήηξηα: Uh-huh. One doesn‟t fit with the rest of the words as three of them have something in
common.
Μαζεηήο: Πώο μέξσ; Γειαδή πώο ζα θαηαιάβσ;
Καζεγήηξηα: You read the four words and you decide which one is the odd one out.
((παύζε))
Μαζεηήο: Γελ θαηάιαβα.
Καζεγήηξηα: Σηελ άζθεζε ππάξρνπλ 4 ιέμεηο. Μία από ηηο ηέζζεξηο δελ ηαηξηάδεη κε ηηο ππόινηπεο.

Απόζπαζμα 2:
Μαζεηήο: Δηλαδή δεν μποπώ να πω Doyoulike ανηίWouldyoulike;
Καζεγήηξηα: Do you like has a more general meaning. Do you like it or not?
Μαζεηήο: Αν πω:Do you like a cup of coffee;
Καζεγήηξηα: It‟d be a bit…more di
Μαζεηήο1: ΟύηεDo you like a cookie with your coffee?
Καζεγήηξηα: It‟s possible depending on what you‟re trying to… say and if you ask someone in a
polite way or when you‟re offering something to someone.
((παύζε 10 δεπηεξνιέπησλ))
Καζεγήηξηα: Αλάινγα κε ην ηη ζέιεηο λα πεηο. Wouldyou είλαη ην „Θα ζέιαηε‟ θαη ην άιιν είλαη ην
„ζ‟ αξέζεη‟. Τν ζα ζέιαηε δειαδή ην ρξεζηκνπνηνύκε όηαλ πξνζθέξνπκε θάηη. Γηα παξάδεηγκα όηαλ
έρνπκε θάπνην θηινμελνύκελν ζην ζπίηη θαη ζέινπκε λα ηνλ ξσηήζνπκε ηη ζα ήζειε λα πηεη,
ρξεζηκνπνηνύκε ην “Θα ζέιαηε”.

Όπσο δηαθαίλεηαη από ηα αλσηέξσ παξαδείγκαηα θαη από παξόκνηα πεξηζηαηηθά πνπ
πξνέθπςαλ θαηά ηηο παξαθνινπζήζεηο, νη καθξόρξνλεο ζησπέο ή/θαη ε ρξήζε ηεο θξάζεο
«Γελ θαηαιαβαίλσ», σζνύζαλ ηηο θαζεγήηξηεο ζε κηα πεξηγξαθηθή επεμήγεζε ζηε ΜΓ ηνπ
ππό εμέηαζε γξακκαηηθνύ θαηλνκέλνπ. Πξνθεηκέλνπ νη θαζεγεηέο λα γίλνπλ πην
επεμεγεκαηηθνί ζε εξσηήκαηα πνπ νη καζεηέο ζηηο ζπλεληεύμεηο ραξαθηήξηζαλ σο
«πεξίπινθα» θαη «δπζλόεηα», έθαλαλ ρξήζε ηεο ΜΓ, θάηη ζην νπνίν νη καζεηέο έδσζαλ
ζεηηθό πξόζεκν. Γη‟ απηνύο ηνπο ιόγνπο 49 καζεηέο επηβεβαίσζαλ όηη ζπρλά έςαρλαλ
επεμήγεζε ζηε ΜΓ γξακκαηηθώλ θαηλνκέλσλ ηα νπνία δελ αθνκνίσζαλ νινθιεξσηηθά όηαλ
ηνπο επεμεγήζεθαλ ζηελ ΑΓ. Οη απνξίεο ηνπο ηθαλνπνηήζεθαλ, όπσο θαίλεηαη από ηα
παξαδείγκαηα, κόλν όηαλ νη θαζεγεηέο απνθσδηθνπνίεζαλ απηήλ ηνπο ηελ αλάγθε. Απηή ε
ελαιιαγή ζήκαηλε γηα ηνπο καζεηέο βαζύηεξε θαηαλόεζε κεξηθώλ όξσλ ηεο ΑΓ επεηδή, όπσο
έλαο ζπκκεηέρνληαο ηόληζε, «κε απηόλ ηνλ ηξόπν ν δάζθαινο κεηαδίδεη θαιύηεξα ηνπο
θαλόλεο θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ» ελώ θάπνηνο άιινο ηόληζε πσο, «ε θαηαλόεζε θαη
ε αθνκνίσζε γίλεηαη ηηο παξαπάλσ θνξέο θαη κε ηε ρξήζε ησλ ειιεληθώλ». Η ρξήζε ηεο ΜΓ
απνδείρηεθε άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε δηεύξπλζε ηεο γλώζεο.
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Οη θαζεγεηέο ήηαλ αλππνρώξεηνη ζηε ζπλέπεηα ηνπο λα αθνινπζνύλ πηζηά ηε ρξήζε ηεο ΑΓ
αθνύ αξρηθά πξνζπαζνύζαλ λα επηθνηλσλήζνπλ ηα κελύκαηά ηνπο κέζσ ηεο. Παξόιν πνπ
θαηέβαιιαλ ηεξάζηηεο πξνζπάζεηεο γηα λα ην πεηύρνπλ απηό, νη καζεηέο θαηέθεπγαλ ζηε ΜΓ
θάζε θνξά πνπ ήηαλ δηζηαθηηθνί. Μόλν κεηά από επαλαιακβαλόκελεο απνξίεο ησλ καζεηώλ
νη θαζεγεηέο έθαλαλ ρξήζε ηεο ΜΓ. Γη‟ απηόλ ηνλ ιόγν, όπσο δηαθαίλεηαη πην πάλσ, ην
«ειιεληθό ζάληνπηηο» (Copland&Neokleous, 2011) απνηεινύζε ην επηθνηλσληαθό κνηίβν πνπ
ζπλαληείην ζηηο ηάμεηο.
Αλαιύνληαο πεξηζζόηεξν, νη καζεηέο ππνζηήξημαλ πσο ε έζησ θαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηεο
ΜΓ από ηνπο θαζεγεηέο θαηά ηε δηάξθεηα δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο, ζπλέβαιε ζηελ
θαηαλόεζε κα θαη ηνπο βνήζεζε λα ζπλδέζνπλ ηηο δύν γιώζζεο επεηδή εληόπηζαλ, όπσο έλαο
καζεηήο δηαπίζησζε «ηηο δηαθνξέο θαη ηηο νκνηόηεηέο ηνπο». Όπσο ηόληζε ζηε ζπλέληεπμε
ηνπ έλαο ζπκκεηέρνληαο, «Δίλαη ζεκαληηθό λα μέξνπκε όπνηεο δηαθνξέο ππάξρνπλ κεηαμύ ηεο
γιώζζαο καο θαη ηεο γιώζζαο πνπ καζαίλνπκε».Σπλεπώο, 22 καζεηέο ζεσξνύλ όηη ε
ζύλδεζε κε ηε ΜΓ ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ απνθπγή ιαζώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
απνθιεηζηηθή ηαύηηζε ησλ 2 γισζζώλ θαζώο θαη όηη είλαη πηζαλό λα επηηξέςεη ζηνπο καζεηέο
λα ζθεθηνύλ ζπγθξηηηθά. Μηα ηέηνηα θαζηέξσζε δεζκώλ κεηαμύ ΜΓ-ΑΓ ππνζηήξημε ν
Butzkamm (2003) θαηoη Lin θαη Wu (2015).
4.1.2

Δκπλένληαο απηνπεπνίζεζε θαη ζηγνπξηά ζηνλ καζεηή

Η αύμεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ππνγξακκίζηεθε σο έλα αθόκα όθεινο πνπ πξνέθπςε από ηε
ρξήζε ηεο ΜΓ. Τξηάληα έμη ζπκκεηέρνληεο έλησζαλ πην αζθαιείο λα ζέζνπλ εξσηήκαηα ζηε
ΜΓ όπνηε είραλ θάπνηα ακθηβνιία. Η πηζαλόηεηα λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε ΜΓ ώζεζε ζε
απμεκέλε ζπκκεηνρή ζην κάζεκα. Έλαο καζεηήο αλέθεξε «Θα ήηαλ δύζθνιν αλ δελ
κπνξνύζα λα ξσηήζσ θάηη ζηα ειιεληθά...αλ έπξεπε λα ην θάλσ ζηα αγγιηθά πηζαλόλ λα
ληξεπόκνπλ θαη λα κελ ην ηνικνύζα». Κάπνηνο άιινο ζρνιίαζε «Η ρξήζε ησλ ειιεληθώλ ζε
βνεζά ζην κάζεκα...ληώζεηο πην άλεηα λα κηιήζεηο θαη λα πξνζπαζήζεηο λα πεηο θάηη
παξαπάλσ ζηα αγγιηθά».
Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο νη καζεηέο δελ θαηείραλ ην επηζπκεηό επίπεδν γλώζεο ηεο ΑΓ, νύησο
ώζηε λα κπνξνύλ ξσηήζνπλ ηηο απνξίεο ηνπο θαη απηό ηνπο εκπόδηδε λα εθθξαζηνύλ.
Δπηπιένλ, 42 καζεηέο είπαλ πσο ηνπο έδηλε απηνπεπνίζεζε ε πξνζθπγή ζηε ΜΓ. Αθόκα, έλα
πηζαλό ιάζνο ζηελ ΑΓ ίζσο πξνθαινύζε ηνλ ριεπαζκό ηνπ καζεηή. Η ρξήζε ηεο ΜΓ
επνκέλσο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα κέζν γηα λα ππεξπεδεζνύλ ηέηνηνπ είδνπο εκπόδηα.
Πεξαηηέξσ,36 καζεηέο ηόληζαλ όηη ε ΜΓ ηνπο εμνπιίδεη κε αζθάιεηα, αίζζεζε ε νπνία ήηαλ
δύζθνιν λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο ΑΓ. Έλαο καζεηήο αλέθεξε: «Κάλσ εξσηήζεηο (ζηα
ειιεληθά) ζηελ ηάμε. Δξσηήζεηο γηα ηνπο ρξόλνπο, γηα παξάδεηγκα, ή αλ δελ θαηαιαβαίλσ
θάηη γηα ηε ζύληαμε, ξσηώ γηα λα είκαη αζθαιήο». Άιινο καζεηήο είπε:«Δίλαη πνιύ
ζεκαληηθό γηα κέλα λα μέξσ πσο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζσ ειιεληθά όηαλ δελ
θαηαιαβαίλσ θάηη... είλαη θάηη ζαλ ζσζίβην».Όπσο απνθάιπςαλ απηνί νη καζεηέο, ε ΜΓ ηνπο
βνήζεζε λα μεπεξάζνπλ ηελ αλαζθάιεηα ηεο πηζαλώο ιαλζαζκέλεο ρξήζεο ηεο ΑΓ θαη ηε
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δπζθνιία λα θαηαιάβνπλ θάπνηεο πνιππινθόηεηέο ηεο. Απηέο νη ηδέεο θαζξεθηίδνληαη θαη
ζηηο κειέηεο ησλ Greggioθαη Gil (2007) θαη Meyer (2008).
4.1.3

Βειηηώλνληαο ηελ αηκόζθαηξα ζηελ ηάμε

Τειηθώο, 35 καζεηέο ππέζεζαλ όηη ε ΜΓ απνηειεί εγγελή παξάγνληα ν νπνίνο δίλεη δσληάληα
ζηελ ηάμε. Έλαο καζεηήο αλέθεξε: «Τν πεξηβάιινλ... είλαη θηιηθόηεξν όηαλ κπνξείο λα
ρξεζηκνπνηήζεηο ηε γιώζζα ζνπ ζηελ ηάμε». Έλαο άιινο καζεηήο ζρνιίαζε: «Έλα αζηείν
ζρόιην ζηα ειιεληθά, πξνηνύ μεθηλήζεη ην κάζεκα είλαη πνιιέο θνξέο απηό πνπ
ρξεηαδόκαζηε».
Όπσο εμεγνύλ νη καζεηέο, ε ρξήζε ηεο ΜΓ απνηειεί έλαπζκα γηα λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή
ηνπο ζην κάζεκα, ηνλίδνληαο ηνλ ζπλαηζζεκαηηθό ξόιν πνπ έπαημε ζηελ ηάμε. Καηά κία
έλλνηα, ππνγξάκκηζαλ πσο ην λα κνηξάδνληαη κηα θνηλή γιώζζα ηνπο έδηλε ηελ αίζζεζε
νκαδηθόηεηαο:«ζαλ νηθνγέλεηα», όπσο 6 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ. Έηζη, ε ρξήζε ηεο ΜΓ
ζπλέβαιε ζην ρηίζηκν εκπηζηνζύλεο κεηαμύ ησλ καζεηώλ νη νπνίνη επηπιένλ ζεώξεζαλ πσο
επεηδή ε θαζεγήηξηα κπνξνύζε λα κνηξαζηεί καδί ηνπο «πξνζσπηθέο ηζηνξίεο» θάλνληαο
ρξήζε ηεο ΜΓ, όπσο έλαο καζεηήο δήισζε, «είλαη κία από καο». Σπλεπώο, απηό
δεκηνύξγεζε κηα αξκνληθή ζρέζε αλάκεζα ζηνπο καζεηέο κα θαη καδί κε ηηο θαζεγήηξηέο
ηνπο. Μηα ηέηνηα ζρέζε θαζξεθηίδεηαη ζηε κειέηε ησλ Littlewood θαη Yu (2011).
Οη ηξεηο πεξηγξαθείζεο θαηεγνξίεο καο δείρλνπλ ηα θύξηα επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ
νη καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμνπλ ηα νθέιε από ηε ρξήζε ηεο ΜΓ. Τν επόκελν κέξνο
ηεο κειέηεο εκβαζύλεη ζηα «ζέισ ηνπο», εμεηάδνληαο ηελ άπνςε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά
κε ηε ρξήζε ηεο ΜΓ από ηηο θαζεγήηξηέο ηνπο.
4.2

Η άπνςε ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ΜΓ από ηηο θαζεγήηξηεο

Καηά ηηο ζπλεληεύμεηο δείμακε ζηνπο καζεηέο κηα ιίζηα ε νπνία θαλέξσλε ηηο ιεθηηθέο
πξάμεηο πνπ εθπιήξσλε ε ρξήζε ηεο ΜΓ από ηηο θαζεγήηξηεο. Έπεηηα, ηνπο δεηήζεθε λα
αμηνινγήζνπλ θαη λα ηηο ζρνιηάζνπλ. Με βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπο, πξνέθπςαλ νη ζθνπνί
πνπ ζα επηζπκνύζαλ ε ΜΓ λα εμππεξεηνύζε όηαλ ρξεζηκνπνηείην από ηηο θαζεγήηξηεο. Οη
ζθνπνί απηνί θαηεγνξηνπνηήζεθαλ όπσο απεηθνλίδεηαη ζηα γξαθήκαηα 2 θαη 3.
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Γξάθεκα 2.Σθνπνί πνπ ε ρξήζε ηεο ΜΓ πξέπεη λα εμππεξεηεί, ζύκθσλα κε ηνπο καζεηέο.
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Γξάθεκα 3.Σθνπνί πνπ δε ζα έπξεπε ε ρξήζε ηεο ΜΓ λα εμππεξεηεί, ζύκθσλα κε ηνπο καζεηέο.

Έλα αλαπόθεπθην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθύπηεη από ηε κειέηε είλαη όηη νη καζεηέο ζε θακία
πεξίπησζε δελ ακθηζβεηνύλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζα κπνξνύζε λα έρεη ε ρξήζε ηεο
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ΜΓ. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, ραξαθηήξηζαλ ηε ρξήζε ηεο ΜΓ αλαπόθεπθηε θαη θπζηνινγηθή
ζπκπεξηθνξά ζηελ ηάμε, κα θαη πνιύηηκν ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνύζε δπλεηηθά λα γαινπρήζεη
έλα ζεκαληηθό αξηζκό από νθέιε γηα ην κάζεκα.
Οη ζπκκεηέρνληεο πξνηίκεζαλ ηε ρξήζε ηεο ΜΓ από ηνπο θαζεγεηέο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα
δηδαρζνύλ γξακκαηηθή θαη ιεμηιόγην. Σαξάληα ελλέα καζεηέο ηόληζαλ ηε ζεκαζία λα
δηδάζθνληαη ηηο ζπγθιίζεηο θαη ηηο απνθιίζεηο ησλ δύν γισζζηθώλ ζπζηεκάησλ, επεηδή όπσο
ιέλε, πξνηηκνύλ λα μέξνπλ ηηο αληίζηνηρεο δνκέο ζηε ΜΓ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ
θαιύηεξα.Όπσο έλαο καζεηήο δήισζε: «Καηά ηε γλώκε κνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα
ειιεληθά ζηε γξακκαηηθή...Μόλν έηζη γίλεηαη θαηαλνεηό ην κάζεκα». Δπηπιένλ, ε έξεπλα
ζπλέιεμε ζηνηρεία πνπ θαλεξώλνπλ πσο όηαλ νη καζεηέο γλσξίδνπλ πηζαλέο ζπλδέζεηο
κεηαμύ ηεο ΜΓ θαη ηεο ΑΓ, κεηώλνληαη νη ιαλζαζκέλεο εληππώζεηο (Βutzkamm,2003;
Imran&Wyatt, 2015).Παξά ην όηη νη δύν γιώζζεο ζπλδπάδνπλ αληηηηζέκελα γξακκαηηθά
ζπζηήκαηα, νη καζεηέο αηζζάλζεθαλ όηη ε ελαιιαγή ησλ δύν γισζζώλ βνήζεζε ζε
ζαθέζηεξεο εμεγήζεηο. Όκνηα, κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί από ηνπο Levine (2003) θαη
Kayaoğlu(2012) έδεημαλ ηελ πξνζπκία ησλ θαζεγεηώλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε ΜΓ όηαλ
δηδάζθνπλ γξακκαηηθή αιιά όρη, όπσο ηνλίδνπλ νη θαζεγεηέο,ζηελ έξεπλα ησλ Copland θαη
Neokleous (2011), γηα απεπζείαο ζπγθξίζεηο αλαγλσξίδνληάο ηεο σο κία επίθνβε ζηξαηεγηθή
ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ αξθεηέο ζπγθιίζεηο.
Τξηάληα ηξεηο καζεηέο ππνγξάκκηζαλ επηπιένλ ηε ζεκαζία ηεο κεηάθξαζεο ζηε ΜΓ νύησο
ώζηε λα παξακέλνπλ ζε εγξήγνξζε θαη λα αληεπεμέξρνληαη ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο.
Έλαο καζεηήο ζρνιίαζε: «Δίλαη απαξαίηεην, εηδηθά όηαλ έρνπκε θείκελν κε δύζθνιεο ιέμεηο.
Αλ δηαβάζεη ην θείκελν κεηαθξάδνληαο θάπνηεο ιέμεηο ηνπ ηόηε ην θαηαλννύκε θαιύηεξα».
Κάπνηνο άιινο δήισζε: «Βειηηώλνληαη ηα αγγιηθά καο κε ηηο κεηαθξάζεηο αθνύ
εκπινπηίδεηαη ην ιεμηιόγηό καο θαη καζαίλνπκε λέεο ιέμεηο».
Καηαλνώληαο ηνπο δηαθνξεηηθνύο ζπλεηξκνύο πνπ πνιιέο ιέμεηο πηζαλόηαηα εκπεξηέρνπλ,ε
δηαηήξεζε ηνπ ξπζκνύ ηνπ καζήκαηνοθαη ε εμνηθνλόκεζε ρξόλνπαπνηεινύλ ηνπο βαζηθνύο
ιόγνπο πίζσ από απηήλ ηελ πξνηίκεζε, ε νπνία θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα
κειεηώλ ηνπ Dujmovic (2007) θαη ηνπ Macaro (2005). Κάηη ηέηνην δελ ππνζηεξίδεηαη όκσο
από έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, αθνύ νη πιείζηνη ζπκκεηέρνληεο
ππνζηεξίδνπλ πσο ε κεηάθξαζε εγθπκνλεί έλα πξαγκαηηθό θίλδπλναθνύ ζα κπνξνύζε λα
θάλεη ηνπο καζεηέο λα ζπγρένπλ κηα ιέμε κε κηα άιιε. Αθόκα, ππνζηεξίδνπλ πσο όηαλ νη
καζεηέο πηέδνληαηαπό ηνλ θαζεγεηή πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ ην κάζεκα ζπρλά
πξνζπνηνύληαηόηη έρνπλ θαηαλνήζεη, αθόκα θη αλ δελ θαηάιαβαλ νύηε θαη όηαλ ε εξκελεία
δόζεθε ζηε ΜΓ (Copland&Neokleous, 2011, Ford, 2009).
Παξόιν πνπ ζεσξνύλ ηε ΜΓ πνιύηηκε θαη πξνζδνθνύλ από ηνπο θαζεγεηέο λα ηε
ρξεζηκνπνηνύλ πξνθεηκέλνπ λα κεηξηάζνπλ επηθείκελεο δπζθνιίεο, 21 ζπκκεηέρνληεο
έθξνπζαλ ηνλ θώδσλα ηνπ θηλδύλνπ γηα πηζαλέο επηπηώζεηο. Δίθνζη ηέζζεξηο καζεηέο
ππνζηήξημαλ πσο θαθή δηαρείξηζε ηεο ΜΓ ή θαηάρξεζή ηεο κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά
ην κάζεκα. Όπσο θαίλεηαη ζηα γξαθήκαηα 3 θαη 4, απηόήηαλ εκθαλέο από ηνπο καζεηέο
ζρεηηθά κε ηε ρξήζε κεηάθξαζεο.
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Σταςη μαθητών απζναντι ςτη χρήςη τησ ΑΓ
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47,3

Μακθτζσ αξιολογοφν ωσ πολφτιμθ τθ χριςθ τθσ ΑΓ από
κακθγθτζσ

70,9
%

Ανθςυχίεσ για περιοριςμζνεσ ευκαιρίεσ πρακτικισ τθσ ΑΓ

Ανάγκθ για ενίςχυςθ προφορικισ χριςθσ τθσ ΑΓ

45,4

52,7

0
20
40
60
Ποςοςτό
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Δίθνζη ηξεηο καζεηέο είραλ αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηνλ πηζαλό θίλδπλν πνπ ζα πξόθππηε εάλ νη
θαζεγεηέο ηνπο κεηάθξαδαλ απεπζείαο θάζε θαηλνύξηα ιέμε. Όπσο εμέθξαζε έλαο
ζπλεληεπμηαδόκελνο θάηη ηέηνην ζα ηνπο κεηέηξεπε ζε «κεηαθξαζηέο ξνκπόη». Δπίζεο,
θάπνηνο άιινο καζεηήο ζρνιίαζε πσο απηή ε ηαθηηθή ζα ζπλέβαιιε ζην λα είλαη αθεξεκέλνη
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, κε ην κάζεκα λα «κεηαηξέπεηαη ζε κηα ζεηξά
κεηαθξαδόκελσλ ιέμεσλ». Δίθνζη δύν καζεηέο ππνγξάκκηζαλ πσο κηα ηέηνηα ηαθηηθή ήηαλ
πην επνηθνδνκεηηθή όηαλ ρξεζηκνπνηείην γηα έλλνηεο νη νπνίεο ήηαλ δύζθνιν λα κεηαθεξζνύλ
από ηε κηα γιώζζα ζηελ άιιε. Απηό ζπλέβαηλε θπξίσο επεηδή ζεσξείην δεδνκέλν πσο κία
ιέμε ηεο ΜΓ αληηζηνηρνύζε ζε κόλν κία ηεο ΑΓ θαη ην αληίζεην. Δπίζεο, απηό κείσλε ηελ
πξνζπάζεηα πνπ ζα θαηέβαιιαλ νη καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ,άπνςε ε νπνία
θαζξεθηίδεηαη θαη ζηε κειέηε ηνπ Pacek, 2003. Έλαο καζεηήο δήισζε: «Σηεξίδεζαη ζηε
κεηάθξαζε ηνπ δαζθάινπ θαη δελ κπαίλεηο ζηνλ θόπν λα ειέγμεηο αλ πξάγκαηη είλαη ζσζηή ή
όηη ηελ θαηάιαβεο ζσζηά...Θεσξείο όηη θαηάιαβεο αθόκα θη αλ δελ έρεηο ηδέα ηη ζεκαίλεη ε
ιέμε αθόκα θαη κεηαθξαζκέλε». Κάπνηνο άιινο ζρνιίαζε: «Γελ κπνξνύλ όιεο νη ιέμεηο λα
κεηαθξαζηνύλ. Πνιιέο θνξέο ζπλαληνύκε ιέμεηο γηα ηηο νπνίεο δελ κπνξνύκε λα βξνύκε
ζπλώλπκν». Σπλεπώο, 26 καζεηέο πξνηίκεζαλ λα ηνπο εμεγείηαη κηα ιέμε πξώηα ζηελ ΑΓ.
4.3

Αλεζπρίεο καζεηώλ

Όπσο δεηθλύνπλ νη ζπλεληεύμεηο, νη καζεηέο ήηαλ ζεηηθόηεξνη ζε παξόκνηεο πξνζπάζεηεο από
ηνπο θαζεγεηέο (γξάθεκα 4). Ο ζηόρνο ησλ θαζεγεηώλ ηνπο λα δηεμάγνπλ ην κάζεκα
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ελζσκαηώλνληαο όζνλ ην δπλαηό πεξηζζόηεξν ηε ρξήζε ηεο ΑΓ, απνδείρζεθε αμηνζεκείσηα
πνιύηηκνο από 39 καζεηέο, κε 26 από απηνύο λα εθθξάδνπλ ηελ επγλσκνζύλε ηνπο πξνο ηνπο
θαζεγεηέο πνπ θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο λα δηαηεξήζνπλ ηε ζπδήηεζε απνθιεηζηηθά ζηελ
ΑΓ: «Μνπ αξέζεη πνπ ε δαζθάια κνπ εθκεηαιιεύεηαη θάζε επθαηξία γηα λα καο θάλεη λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα αγγιηθά».
Παξά ηελ επηθξαηέζηεξε άπνςε ησλ καζεηώλ ππέξ ηεο ρξήζεο ηεο ΜΓ, 25 ζπκκεηέρνληεο
εμέθξαζαλ βάζηκεο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγνύληαη γηα
εμάζθεζε ηεο ΑΓ. Τν γεγνλόο όηη δελ έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ ΑΓ εθηόο ηάμεσο,ηνπο θάλεη
εμαηξεηηθά ακήραλνπο λα εμαζθνύλ ηα επηθνηλσληαθά ηνπο πξνζόληα. Αλαγλσξίδνπλ,
επνκέλσο, ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο αύμεζεο ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ. Γεηθλύνπλ πσο θάηη ηέηνην
κπνξεί λα επηηεπρζεί πξνζζέηνληαο κία επηπιένλ ώξα ζην ήδε ππάξρνλ 2σξν πνπ
δηδάζθνληαη ηελ ΑΓ, ε νπνία ζα ήηαλ αθηεξσκέλε ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν. Σπλεπώο, 29
καζεηέο πξνζδνθνύλ από ηνπο δαζθάινπο ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα καζεζηαθό
πεξηβάιινλ πνπ ζα επηηξέπεη λα πινπνηεζεί θάηη ηέηνην. Γηα ηελ αθξίβεηα, όπσο θαλεξώλνπλ
έξεπλεο πνπ επηθεληξώλνληαη ζηελ άπνςε ησλ θαζεγεηώλ, ε έιιεηςε ρξόλνπ εμάζθεζεο ηεο
ΑΓ, απνηειεί ην θύξην επηρείξεκα πνπ πξνβάιινπλ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ
απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο ΑΓ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο (Copland&Neokleous, 2011,
Ford, 2009).
Παξόιν πνπ αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο αύμεζεο ηεο πξνθνξηθήο ρξήζεο ηεο ΑΓ, 54
ζπκκεηέρνληεο πξνεηδνπνίεζαλ όηη ε απνπζία ηεο ΜΓ ελδέρεηαη λα έρεη αξλεηηθέο επηπηώζεηο
ζηε καζεζηαθή ηνπο εκπεηξία. Έλαο καζεηήο είπε: «Φπζηθά θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύκε ηα
αγγιηθά όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξν. Παξ‟ όια απηά, όηαλ θάηη είλαη δύζθνιν λα ην
θαηαλνήζσ, δελ λνκίδσ λα είλαη θαθή ηδέα λα ρξεζηκνπνηνύκε ηα ειιεληθά. Βνεζά...πνιύ.»
Κάπνηνο άιινο δήισζε: «Πηζηεύσ πσο πξέπεη λα δηαζέζνπκε πεξηζζόηεξν ρξόλν ζηελ
εμάζθεζε ηεο αγγιηθήο...όρη όκσο λα απνθεύγνληαη ηα ειιεληθά».Η αλάγθε αύμεζεο ηεο
ρξήζεο ηεο πξνθνξηθήο ΑΓ δε ζα έπξεπε λα εθιακβάλεηαη σο απνδνθηκαζία ηεο ΜΓ.
Αληηζέησο, νη καζεηέο ππνζηεξίδνπλ όηη νη θαζεγεηέο ηνπο δελ πξέπεη λα κεηώζνπλ ηε ρξήζε
ηεο ΜΓ.

5. Σπδήηεζε-Πξνηάζεηο
Τα επξήκαηα δεηθλύνπλ πσο νη ζπκκεηέρνληεο ππεξςεθίδνπλ ηε ρξήζε ηεο ΜΓ ζηελ ηάμε,
αληαπνθξηλόκελα ζε απηό πνπ ν Macaro (2001) ηαπηνπνηεί σο ηε βέιηηζηε ζέζε. Σηηο
ζπλεληεύμεηο ηνπο, νη καζεηέο απνδέρνληαη πσο δελ κπνξνύλ λα απαιιαγνύλ από ηελ ρξήζε
ηεο, κε 54 από απηνύο λα αγθαιηάδνπλ ηα σθειήκαηα ηα νπνία απνθνκίδνπλ από ηελ
παξνπζία ηεο θαη λα ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία πνπ απαηηεί ε ρξήζε ηεο.Δπηπιένλ, θαηαλννύλ ηελ
αλάγθε λα απμήζνπλ ηε ρξήζε ηεο ΑΓ.
Αλ θαη δελ εξσηήζεθαλ επζέσο, 37 ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πσο πξνηηκνύλ κηα ηάμε κε έλαλ
εθπαηδεπηηθό κε ηνλ νπνίν λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε ΜΓ. Γη‟ απηνύο, ε
θαηαιιειόηεηα ηεο ΜΓ ζα πξέπεη λα πξνθύπηεη από ην αλ ζπκβάιιεη ζηελ καζεζηαθή
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εκπεηξία. Απηή ε άπνςε έρεη ηνληζηεί θαη ζε δύν πξόζθαηεο κειέηεο (Lee&Macaro, 2013;
Lin&Wu,2015), νη νπνίεο εηζεγνύληαη πσο ε ΜΓ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ
δηεπθνιύλεη ηελ θαηαλόεζε ηεο ΑΓ.
Τα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο δείρλνπλ κηα θαηεύζπλζε ε νπνία αληηθαηνπηξίδεη ηελ
ηδαληθή ηάμε γηα ηνπο καζεηέο σο κία ζηελ νπνία ε ΜΓ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλεηά. Παξόιν πνπ
ε ΜΓ δελ πξέπεη λα απνθιεηζηεί από ηα ηκήκαηα δηδαρήο ηεο ΑΓ, πξέπεη λα ηεζνύλ μεθάζαξα
όξηα γηα ην πόηε θαη πώο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη. Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο, απηό κπνξεί
λα έξρεηαη ζε ζύγθξνπζε κε ηα πηζηεύσ ησλ θαζεγεηώλ, δεδνκέλνπ όηη έξεπλεο δεηθλύνπλ
πσο νη θαζεγεηέο έρνπλ ζπρλά κηα πξνδηάζεζε πξνο ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο
ΑΓ(Copland&Neokleous, 2011; Imran&Wyatt, 2015). Οη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ όηη ην λα
θάλνπλ ζπγθξίζεηο κε ηε ΜΓ ζπκβάιεη ζηελ πξνώζεζε ηεο κάζεζεο. Αληίζεηα, όπνπ κειέηεο
εμεηάδνπλ ηελ άπνςε ησλ θαζεγεηώλ δηαθαίλεηαη πσο νη δηδάζθνληεοδελ είλαη ηδηαίηεξα
ππνζηεξηθηηθνί ζε ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο (Brown, 2009).
Οη ελ δπλάκεη αληηθξνπόκελεο απόςεηο κεηαμύ θαζεγεηώλ θαη καζεηώλ ζε ζπλδπαζκό κε ην
ηη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε καζεζηαθή εκπεηξία, όπσο απηή ε κειέηε απνδεηθλύεη, ηνλίδνπλ
πσο ε άπνςε ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ζέκαηα δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο δελ πξέπεη λα
παξαγλσξίδεηαη. Απηό ην άξζξν δίλεη έκθαζε ζην γεγνλόο όηη είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο νη
θαζεγεηέο λα απνθηήζνπλ επαξθή θαηαλόεζε ησλ αλαγθώλ ησλ καζεηώλ γηα λαπξνσζήζνπλ
πξαθηηθέο πνπ ζεσξνύληαη σθέιηκεο θαη λα αληηκεησπίζνπλ εθείλεο πνπ απνδεηθλύνληαη
πξνβιεκαηηθέο. Απηή ε έλλνηα ππεξζεκαηίδεηαη από ην γεγνλόο όηη ζπρλά, όπσο θαίλεηαη
ζηελ έξεπλα, νη δηδάζθνληεο ηεο αγγιηθήο βαζίδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο ζε δηθέο ηνπο
πεπνηζήζεηο, ρξεζηκνπνηώληαο ζηελ ηάμε κεζόδνπο κε ηηο νπνίεο, ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, νη
καζεηέο δε ζπκθσλνύλ (Brown, 2009; Ford, 2009). Ο Canagarajah (2011) ηόληζε ηελ αλάγθε
νη εθπαηδεπηηθνί λα αλαπηύμνπλ ηερληθέο δηδαζθαιίαο από ηηο ζηξαηεγηθέο ηηο νπνίεο
ρξεζηκνπνηνύλ νη ίδηνη νη καζεηέο παξά λα επηβάιινπλ ηηο δηθέο ηνπο απόςεηο. Με απηόλ ηνλ
ηξόπν νη παηδαγσγηθέο ζηξαηεγηθέο ζα ιεηηνπξγνύλ πξνο όθεινο ησλ καζεηώλ.
Τν πξώην βήκα γηα λα δηαπηζησζεί πσο ε ΜΓ ρξεζηκνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο
ησλ καζεηώλ είλαη ε εμέηαζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα πξνθύςεη από
κνλόγισζζαζρνιηθά πεξηβάιινληα.Τνηνπηνηξόπσο, ε βέιηηζηε πξνζέγγηζε πνπ δηαθεξύηηεη
πσο ε ΜΓ απνηειεί έλα πνιύηηκν θεθάιαην ζηελ ηάμε ζα επαλεμεηαζηεί κε βάζε αηνκηθέο
θαη όρη ζπιινγηθέο πεξηπηώζεηο. Πνζνηηθά κηιώληαο, ν Macaro (2005) εηζεγήζεθε 10-15%
ρξήζε ηεο ΜΓ. Η επεμήγεζε ηνπ όκσο είλαη πεξηνξηζκέλε θαη γη‟ απηό νηLittlewood θαη Wu
(2011) αλαθέξνπλ πσο απηό εξκελεύεηαη ζύκθσλα κε ηελ αηνκηθή δηαίζζεζε ηνπ
δηδάζθνληα. Αλη‟ απηνύ ε δηεμαρζείζα έξεπλα ηνλίδεη όηη ε βέιηηζηε ρξήζε ηεο ΜΓ ζα
πξέπεη λα ζπιιακβάλεηαη σο ακνηβαίσο ζπκθσλεζείζα κεηαμύ θαζεγεηή θαη καζεηώλ θάζε
κνλόγισζζεο ηάμεο. Έλα πηζαλό πξόβιεκα κε ηελ θαζνιηθόηεηά ηεο είλαη ε δπζθνιία λα
νξηζηεί έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηό γηα όιεο ηηο ηάμεηο. Απηό ζπκβαίλεη επεηδή απόκεξηθέο
κεηαβιεηέο,όπσο ην επίπεδν ησλ καζεηώλ θαη ην αληηθείκελν ησλ καζεκάησλ, δύλαηαη λα
πξνθύςεη ε αλαγθαηόηεηα εθαξκνγήο δηαθνξεηηθώλ πνζνζηώλ ρξήζεο ηεο ΜΓ.
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Οη πεξηζζόηεξεο κειέηεο εηζεγνύληαη ηε ζπλεξγαζία ησλ θαζεγεηώλ πξνθεηκέλνπ λα
απνθαζηζηεί κηα ζηξαηεγηθή ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ΜΓ (Inbar-Lourie, 2010). Γηα
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή μεθάζαξσλ πξαθηηθώλ θαη εύξεζε ηεο ρξπζήο ηνκήο, απηό ην
άξζξν ηνλίδεη ηε ζεκαζία ύπαξμεο κηαο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο, πνπ εθηηκώληαο ηηο
πξνηηκήζεηο ησλ καζεηώλ, ζαπξνζδηνξίζεη ην δηθό ηεο βέιηηζην πνζνζηό. Γη‟ απηόλ ηνλ ιόγν
νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα δηεμάγνπλ μερσξηζηή έξεπλα γηα θάζε ηάμε πξνθεηκέλνπ λα
εληνπίζνπλ ηνπο ζθνπνύο πνπ πξέπεη ε ΜΓ λα εμππεξεηεί γηα δηεπθόιπλζε ηνπ καζήκαηνο.
Παξόκνηεο ελέξγεηεο ζα βνεζήζνπλ ηνπο θαζεγεηέο λα βειηηώζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο
ζηεξηδόκελνη ζηελ θαηαλόεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ ησλ καζεηώλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο
νξηζκόο ηνπ βέιηηζηνπ πνζνζηνύ ρξήζεο ηεο ΜΓ ζε θάζε ηάμε, εμεγνύλ νη εξεπλεηέο, ζα
βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα απμήζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο κα παξάιιεια ζα επηηξέςεη ζηνπο
θαζεγεηέο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάρξεζε ηεο ΜΓ, εθόζνλ θάζε ηκήκα ζα απνθαζίδεη ηηο
ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο πνπ εμππεξεηεί ε ρξήζε ηεο ΜΓ θαη ηνλ ρξόλν πνπ ζα πξέπεη λα
ηεο παξαρσξεζεί. Σπκπεξαζκαηηθά, θάζε ηάμε ζα ρξεζηκνπνηεί ηε ΜΓ ζε πεξηπηώζεηο πνπ
κόλν ζεηηθά ζα ζπκβάιινπλ ζηελ παηδαγσγηθή ηεο.

6. Δπηπιένλ κειέηε
Παξόιν πνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο είλαη ζπλεπή κε επξήκαηα πνπ δείρλνπλ
πξνηίκεζε ζηελ έληαμε δίγισζζεο πξνζέγγηζεο ζηε δηδαζθαιία ηεο ΑΓ (Garcia,2009;
Hornberger&Link, 2012; Lin&Wu,2015), ν κηθξόο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ εηζεγείηαη πσο δε
ζα έπξεπε λα γεληθνπνηεζεί. Απηόο ν πεξηνξηζκόο παξάιιεια, κπνξεί λα θαηεπζύλεη
επόκελεο κειέηεο κε πεξηζζόηεξνπο ζπκκεηέρνληεο, δηαθνξεηηθώλ καζεζηαθώλ επηπέδσλ.
Δπηπξόζζεηα, ε ρξήζε ηεο ΜΓ νθείιεη λα εμεηάδεηαη ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα
πξνεηνηκαζίαο δαζθάισλ γηα λα βνεζήζεη ηνπο κειινληηθνύο εθπαηδεπηηθνύο λα αλαπηύμνπλ
ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ρξήζεο ηεο.Πεξαηηέξσ, ε δηεμαγσγή παξόκνησλ κειεηώλ ζα
δηαθσηίζεη επηπιένλ ην ζέκα σζώληαο ηα Υπνπξγεία Παηδείαο, λα νξγαλώζνπλ εκεξίδεο
όπνπ ζα ζπδεηνύληαη ζηξαηεγηθέο θαηεύζπλζεο ηεο ρξήζεο ηεο ΜΓ πξνο επεξγεζία
δηδαζθόλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ.
Η έγεξζε ηεο γλώζεο ησλ δηδαζθόλησλ ζε ζέκαηα πνπ ζεσξνύληαη ζεκαληηθά από ηνπο
καζεηέο ζα δώζεη έλα παξαγσγηθό ελαξθηήξην ζεκείν γηα κειινληηθή έξεπλα εθόζνλ ζα
ππεξβαίλεη ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο βαζηά ξηδσκέλεο ζηε δηδαζθαιία ηεο ΑΓ. Η θνηλνπνίεζε
εξεπλώλ πνπ εμεηάδνπλ ηε θσλή ηνπ καζεηή κπνξεί λα επηηύρεη ηεζύγθιηζε θαηλνκεληθά
αληίζεησλ απόςεσλ, δίδνληαο έλα νιηζηηθό απνινγηζκό σο πξνο ην πώο ζα πξέπεη λα
δηεμάγεηαη ε δηδαζθαιία ηεο ΑΓ ζε κνλόγισζζα πεξηβάιινληα. Γνπιεύνληαο ινηπόλ κε
επξήκαηα παξόκνησλ κειεηώλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ απάιεηςε ηνπ ζηίγκαηνο πνπ είλαη
ζπλδεδεκέλν κε ηε ρξήζε ηεο ΜΓ θαη επηπιένλ κπνξεί λα αλνίμεη ηνλ δξόκν γηα λα
δεκηνπξγεζεί απηό πνπ ζπρλά ζεσξείηαη αθαηόξζσην...ην ηδαληθό καζεζηαθό πεξηβάιινλ.
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Ford, K. (2009). Principles and practices of L1/L2 use in the Japanese university EFL
classroom. JALT Journal, 31(1), 63-80.
Garcia, O. (2009). Emergent bilinguals and TESOL: What‟s in a name? TESOL Quarterly,
43(2), 322-326.
Greggio, S. & Gil, G. (2007). Teachers‟ and learners‟ use of code switching in the English as
a foreign language classroom: A qualitative study. Linguagem&Ensino, 10(2), 371393.
Hall, G., & Cook, G. (2012). Own-language use in language teaching and learning.Language
Teaching, 45(3), 271-308.
Hornberger, N.H., & Link, H. (2012).Translanguaging and transnational literacies in
multilingual classrooms: A biliteracy lens. International Journal of Bilingual
Education and Bilingualism, 15(3), 261-278.
Imran, S. & Wyatt, M. (2015). Pakistani university English teachers‟ cognitions and
classroom practices regarding their use of the learners‟ first languages. Asian EFL
Journal, 17(1), 138-179.
Inbar-Lourie, O. (2010). English only? The linguistic choices of teachers of young EFL
learners.International Journal of Bilingualism, 14(3), 351-367.
Kayaoğlu, M.N. (2012). The use of mother tongue in foreign language teaching from
teacher‟s practice and perspective.PamukkaleÜniversitesiEğitimFakültesiDergisi, 32,
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