
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ; 

             Κάζε γνλέαο είλαη εύινγν λα έρεη πξνζδνθίεο αιιά θαη αλεζπρίεο γηα ηηο 

επηδόζεηο ηνπ παηδηνύ ηνπ ζηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, ηδηαίηεξα αλ απηό είλαη 

έλα λέν άηνκν πνπ εληάζζεηαη γηα πξώηε θνξά ζε νξγαλσκέλν ζρνιηθό 

πεξηβάιινλ. Είλαη γλσζηό όκσο όηη όινη νη καζεηέο/ηξηεο δελ επηηπγράλνπλ ηηο 

ίδηεο ζρνιηθέο επηδόζεηο, δήηεκα ην νπνίν απαζρνιεί ηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλόηεηα αξθεηέο δεθαεηίεο ηώξα. Σηόρνο απηνύ ηνπ θεηκέλνπ είλαη ε 

παξνπζίαζε ησλ παξαγόλησλ πνπ επζύλνληαη γηα ηηο ρακειέο ζρνιηθέο επηδόζεηο 

θαη ε όζν ην δπλαηόλ εμάιεηςή ηνπο. 

               Πνιιέο θνξέο, ηδηαίηεξα ζηηο πξνεγνύκελεο δεθαεηίεο ε απνηπρία ζην 

ζρνιείν απνδηδόηαλ πεξηζζόηεξν ζε θιεξνλνκηθνύο παξάγνληεο παξά ζε 

θνηλσληθνύο. Η ζέζε απηή εληζρύεηαη από ηε γλσζηή θξάζε: «δε ηα παίξλεη ηα 

γξάκκαηα», πνπ όινη καο έρνπκε αθνύζεη. Η απνξία όκσο γνλέσλ όηη ην παηδί 

ηνπο ελώ είλαη «έμππλν» ην δπζθνιεύνπλ ηα «γξάκκαηα», καο θάλεη λα 

αλαξσηεζνύκε όηη ηειηθά, κήπσο δελ είλαη ππόζεζε θιεξνλνκηθώλ παξαγόλησλ 

νη επηδόζεηο ζην ζρνιείν, αιιά θάηη άιιν; Πώο είλαη δπλαηόλ δειαδή, γηα έλα 

παηδί πνπ νη γνλείο αιιά θαη ηα ζπγγεληθά πξόζσπά ηνπ, έρνπλ δηαθξίλεη ζε απηό 

εμππλάδα θαη επζηξνθία, όηαλ πεγαίλεη ζην ζρνιείν ηα κελύκαηα γηα ηηο 

επηδόζεηο ηνπ λα είλαη απνγνεηεπηηθά; Αληηζέησο πνιιέο θνξέο παηδηά πνπ δε 

ραξαθηεξίδνληαη σο εύζηξνθα θαη έμππλα, πώο κεηέπεηηα έρνπλ άξηζηεο 

ζρνιηθέο επηδόζεηο; 

            Μεγάιεο έξεπλεο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζε επηζηεκνληθά βηβιία θαη 

άξζξα ηεο εθπαίδεπζεο από ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη κεηά, ζπκθσλνύλ όηη ε 

ζρνιηθή επίδνζε εμαξηάηαη άκεζα από παξάγνληεο πνπ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο 

δε ζρεηίδνληαη κε ηνπο θιεξνλνκηθνύο. Καζνιηθή δηαπίζησζε απηώλ ησλ 

εξεπλώλ είλαη όηη ν βαζηθόηεξνο παξάγνληαο πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ επηηπρία ζην 

ζρνιείν είλαη ην «πεξηβάιινλ» ηεο νηθνγέλεηαο πνπ έρεη κεγαιώζεη ην παηδί πξηλ 

θαλ έξζεη ζε απηό. Τν θαηά πόζν δειαδή ην παηδί έρεη ιάβεη «εξεζίζκαηα» θαηά 

ηε βξεθηθή θαη λεπηαθή ηνπ ειηθία, πνπ ζα ην βνεζήζνπλ αξγόηεξα ζην 

δεκνηηθό ζρνιείν. Εύινγα αλαξσηηέηαη θάπνηνο ηη είδνπο εξεζίζκαηα είλαη απηά; 

Γηαηί λα είλαη δηαθνξεηηθά από νηθνγέλεηα ζε νηθνγέλεηα; 

             Μία ζνβαξή ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε, πνπ κπνξεί λα καο δώζεη 

απαληήζεηο ζε απηά ηα εξσηήκαηα είλαη απηή ηνπ Άγγινπ θαζεγεηή Basil 

Bernstein πνπ επεξέαζε θαηαιπηηθά ην ρώξν ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο 

Εθπαίδεπζεο. Η αμηόινγε δνπιεηά ηνπ επηθεληξώλεηαη ζηε ζρέζε ηεο γιώζζαο 

πνπ ην άηνκν θαηέρεη από ηελ πξνέιεπζή ηνπ θαη ηεο γιώζζαο πνπ δηδάζθεη θαη 

πξνσζεί ην ζρνιείν κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ. Υπνζηεξίδεη όηη ε 

γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζρνιείν είλαη κόλν κηα από ηηο κνξθέο πνπ παίξλεη 

ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσλίαο. Απηή ηε γιώζζα θαηέρνπλ κε άληζν ηξόπν νη 

καζεηέο θαη θαη’ επέθηαζε ηα άηνκα, θη απηό έρεη ζρέζε κε ην νηθνγελεηαθό ηνπο 

πεξηβάιινλ. Γηα ηνλ Bernstein ε γιώζζα, ε γλώζε ρεηξηζκνύ ηεο θαη ε επρέξεηα 

εθκάζεζεο ησλ θαλόλσλ ηεο, είλαη έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο, αλ όρη ν 

ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο ή απνηπρίαο. Σε 

δηαθνξεηηθέο νηθνγέλεηεο κηινύλ δηαθνξεηηθή γιώζζα, όρη ηόζν σο πξνο ην 

ιεμηιόγην, αιιά θπξίσο σο πξνο ηε δνκή ηεο θαη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ δίλεη ζην 

παηδί λα εθθξαζηεί. Φξεζηκνπνηνύλ, ρσξίο νη ίδηεο λα ην γλσξίδνπλ, δύν 

δηαθνξεηηθνύο γισζζηθνύο θώδηθεο, ηνλ πεξηνξηζκέλν θαη ηνλ επεμεξγαζκέλν 

θώδηθα. Μπνξεί θαλείο λα ηνπο νξίζεη ζην γισζζηθό επίπεδν, κε θξηηήξην ην 

ύςνο ησλ πηζαλνηήησλ πξόβιεςεο ησλ ζπληαθηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ ζηελ θάζε 



πεξίπησζε ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ιόγνπ σο λνήκαηνο. Σηελ 

πεξίπησζε ηνπ επεμεξγαζκέλνπ θώδηθα, ν νκηιεηήο δηαζέηεη έλα επξύ πεδίν 

επηινγήο ζύληαμεο θαη ν ηξόπνο νξγάλσζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ δελ κπνξεί λα 

πξνβιεθζεί κε κεγάιν βαζκό βεβαηόηεηαο. Σηελ πεξίπησζε ηνπ πεξηνξηζκέλνπ 

θώδηθα, ν αξηζκόο επηινγώλ ζύληαμεο είλαη ζπρλά πνιύ πεξηνξηζκέλνο θαη 

κπνξεί θαλείο λα ηηο πξνβιέςεη κε κηθξέο πηζαλόηεηεο λα θάλεη ιάζνο. Οη 

θώδηθεο απηνί δηεπθνιύλνπλ ή εκπνδίδνπλ ηε ζπκβνιηθή έθθξαζε ησλ 

πξνζέζεσλ ηνπ αηόκνπ κε ηελ ιεθηηθή επηθνηλσλία. 

Η έθθξαζε ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ θαζώο θαη νη θνηλσληθνί όξνη πνπ 

δεκηνπξγνύληαη ζηα πιαίζηα θάπνησλ νηθνγελεηώλ πξαγκαηώλεηαη κε έλα 

πεξηνξηζκέλν θώδηθα, ν νπνίνο έρεη απιή θαη πξνβιέςηκε ζύληαμε, πεξηνξηζκέλε 

θαη πξνζδηνξηζκέλε, όπσο είλαη θαη νη ζρέζεηο πνπ δηακνξθώλνληαη ζηα πιαίζηα 

ηνπο. Οη ζρέζεηο απηέο παξακεξίδνπλ ηελ αηνκηθόηεηα, βαζίδνληαη ζηελ 

απηαξρηθόηεηα θαη κεηώλνπλ ηα πεξηζώξηα ηνπ αηόκνπ γηα πξσηνβνπιία θαη 

ζθέςε. Αληίζεηα ζε άιιεο νηθνγέλεηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επεμεξγαζκέλνο 

γισζζηθόο θώδηθαο, κε πεξίπινθε θη απξόβιεπηε ζπληαθηηθή δνκή ην άηνκν 

δξαζηεξηνπνηείηαη, θαζώο θάζε θνξά θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη δηαθνξεηηθέο 

ζπληαθηηθέο δνκέο. Οη δπν γιώζζεο θαζνξίδνπλ θαη δπν δηαθνξεηηθνύο 

γλσζηηθνύο πξνζαλαηνιηζκνύο, εθθξάδνπλ δπν δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο 

επηθνηλσλίαο θαη δηαθνξεηηθή ρξήζε ηνπ ιόγνπ ζηηο επηθνηλσληαθέο ζρέζεηο. Οη 

γιώζζεο απηέο όκσο πξνζιακβάλνληαη σο θπζηθέο θαη γίλνληαη απνδεθηέο από 

ηα άηνκα ζηα πιαίζηα ηεο θάζε νηθνγέλεηαο. Η ακθηζβήηεζε ηεο εμνπζίαο από 

έλα παηδί ζηα πιαίζηα κηαο «νηθνγέλεηαο ζέζεσλ» παίξλεη ηελ απάληεζε «επεηδή 

έηζη ζνπ ιέσ»(πεξηνξηζκέλνο θώδηθαο) κηα απάληεζε πνπ δελ ελζαξξύλεη ηελ 

πξνθνξηθή δηεξεύλεζε ησλ αηνκηθώλ θηλήηξσλ θαη πξνζέζεσλ. Αληίζεηα ε 

νηθνγέλεηα κε πξνζαλαηνιηζκό ζην άηνκν, ηνπνζεηείηαη πξνο ηα θίλεηξα θαη ηηο 

απόςεηο άιισλ, ελώ νη θαλόλεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ππόθεηληαη ζε ζπδήηεζε. Άξα 

ζύκθσλα κε ην Bernstein, ην παηδί θάπνησλ νηθνγελεηώλ πθίζηαηαη από ηελ 

πξώηε λεπηαθή ειηθία έκκεζε θαη άκεζε πίεζε λα κεηαηξέπεη ηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ ζε ιόγν. Ο έιεγρνο δελ αλαπηύζζεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε 

ηνπ παηδηνύ κέζα ζε ζαθώο θαζνξηζκέλεο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο νη θαλόλεο 

θαη ηα ζύλνξα έρνπλ δηαηππσζεί ξεηά. Αληίζεηα ν έιεγρνο επηηπγράλεηαη κε ηελ 

αλάπηπμε όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξεο πνηθηιίαο πξνο παηδί. Οη άθακπηεο δνκέο 

είλαη πηζαλό λα πεξηνξίζνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο πνηθηιίαο θαη απνξξίπηνληαη. 

Όηαλ νη θαλόλεο είλαη ξεηνί ηόηε νη ζρέζεηο εμνπζίαο είλαη πνιύ ζαθείο. 

Πξόθεηηαη γηα κηα ζρέζε ξεηήο ππνηαγήο θαη επηβνιήο. Αλ είλαη άξξεηνη ηόηε ε 

εμνπζία θαιύπηεηαη πξνο ράξε ηνπ δέθηε. Μηα ξεηή ζρέζε κεηαμύ γνλέα- 

δαζθάινπ θαη καζεηή πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο ηνπ ηύπνπ : « πνιύ σξαίνο 

άλδξαο, αιιά έρεη κόλν ηξία δάρηπια»,ή «πνιύ θαιό ην ζπίηη αιιά πνύ είλαη ε 

θακηλάδα;». Τν αληίζεην κηα άξξεηε ζρέζε πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο ηνπ ηύπνπ : 

« Μίιεζέ κνπ γηα απηήλ» ή «απηό είλαη πνιύ ελδηαθέξνλ». 

Τα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ πξνσζνύλ θαη απαηηνύλ πνιιέο θνξέο 

επεμεξγαζκέλνπο θώδηθεο. Τν παηδί ινηπόλ πνπ έρεη κεγαιώζεη ζε νηθνγελεηαθό 

πεξηβάιινλ πνπ ρξεζηκνπνηεί επεμεξγαζκέλν θώδηθα καζαίλεη ηελ επίζεκε 

γιώζζα πνπ απαηηεί ην πξόγξακκα ζπνπδώλ από ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Τν 

γισζζηθό πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ είλαη γλσζηό, όηαλ γηα πξώηε θνξά θνηηά ζ’ 

απηό. Αληίζεηα ην παηδί ησλ νηθνγελεηώλ κε πεξηνξηζκέλν γισζζηθό θώδηθα 

γλσξίδεη κόλν ηελ θνηλή γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επαθή κεηαμύ ίζσλ 

θαη νκνίσλ ζηηο εθθάλζεηο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Με ηελ είζνδό ηνπ ζην ζρνιείν 

βξίζθεηαη ζ’ έλα πεξηβάιινλ μέλν θαη αλνίθεην. Γηα ηα παηδηά απηά, πνπ 



αληηιακβάλνληαη θαη εθθξάδνπλ ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηνλ θόζκν κέζα από ηνλ 

πεξηνξηζκέλν θώδηθα, όηαλ κπνπλ ζην ζρνιείν, είλαη πνιύ πηζαλό λα 

δπζθνιεπηνύλ. Πώο όκσο όια απηά ηα ζεσξεηηθά κπνξεί λα γίλνπλ ρξήζηκν 

εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ γνλέα; 

Η γιώζζα ραξαθηεξίδεηαη από πνιπκνξθία ιόγσ ησλ δηαθνξεηηθώλ ρξήζεώλ 

ηεο αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο. Η πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο 

πξνζδηνξίδεηαη αλάινγα κε ην ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεπόκαζηε, ηελ πξόζεζή καο 

θαη ην κέζν επηθνηλσλίαο (γξαπηά, πξνθνξηθά, ηειεθσληθά).Άξα ην γισζζηθό 

ύθνο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε (γξαπηά ή πξνθνξηθά), δελ έρεη πάληα κηα ζηαζεξή 

κνξθή, αιιά ην πξνζαξκόδνπκε, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θάζε 

δξαζηεξηόηεηαο πνπ βαζίδεηαη ζηελ επηθνηλσλία(π.ρ επηθνηλσλία κε: κηα 

επηζηνιή, έλα γξάκκα ζε θίιν, κηα αίηεζε, κηα νκηιία ζε θνηλό, έλα άξζξν, έλα 

πνίεκα, έλα ηειεθώλεκα, νδεγίεο ρξήζεσο θιπ). Τν ζρνιείν όκσο θέξλεη, όπσο 

δείμακε παξαπάλσ, ζε επαθή ηνπο καζεηέο /ηξηεο κε κηα ζπγθεθξηκέλε ηππηθή 

γιώζζα πνπ απνηειεί έλα κεκνλσκέλν γισζζηθό ύθνο. Έηζη όκσο 

παξαγλσξίδνληαη ε πνιπκνξθία ηεο γιώζζαο θαη ηα πνηθίια γισζζηθά ύθε πνπ 

νκηινύληαη κέζα ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ νηθνγέλεηα. Απηό έρεη σο ζπλέπεηα ην 

ζρνιείν λα δεηά από ηνπο καζεηέο λα πξνζαξκνζηνύλ ζε κηα ζηεξεόηππε 

γιώζζα, ε νπνία είλαη αληίζεηε κε ηηο δηαηζζήζεηο πνπ έρνπλ δηακνξθώζεη από 

ηελ εκπεηξία ηνπο. Οη καζεηέο πνπ αληαπνθξίλνληαη πην απνηειεζκαηηθά ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ, είλαη εθείλνη πνπ ζην νηθνγελεηαθό ηνπο πεξηβάιινλ 

είραλ ηελ επθαηξία λα αθνύλ παξόκνηα γισζζηθή κνξθή κε απηή πνπ πξνσζεί. 

Με δεδνκέλα ηα παξαπάλσ, ε πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηείηαη από ηα λέα βηβιία ηεο 

γιώζζαο ζην δεκνηηθό ζρνιείν είλαη ε επηθνηλσληαθή, ε νπνία ζπληζηά ηε ρξήζε 

κηα πνηθηιίαο θεηκέλσλ ζηε δηδαζθαιία ώζηε νη καζεηέο/ηξηεο λα έξζνπλ ζε 

επαθή κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο. Η δηδαζθαιία εληαηηθήο 

γξακκαηηθήο πνπ σο ηώξα ζεσξνύηαλ από ηνπο πεξηζζόηεξνπο γνλείο θαη 

αξθεηνύο εθπαηδεπηηθνύο σο ην βαζηθό ζηνηρείν ζηελ επηηπρία ηνπ καζήκαηνο 

δελ πξέπεη λα γίλεηαη ζηνλ ίδην βαζκό πηα. Γηα λα είλαη θάπνηνο επαξθήο 

νκηιεηήο ( γξαπηά ή πξνθνξηθά) δε θηάλεη κόλν λα γλσξίδεη ην δνκηθό ζύζηεκα 

ηεο γιώζζαο ηνπ( γξακκαηηθή) αιιά λα θάλεη θαιή ρξήζε απηνύ ηνπ 

ζπζηήκαηνο αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο; (ιεηηνπξγηθή ρξήζε) . 

Δίλεηαη πξνηεξαηόηεηα ινηπόλ ζηε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηνπ ιόγνπ θαη κέζσ απηήο 

γίλεηαη ε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο θαη ε θαηαλόεζε ηνπ γισζζηθνύ 

ζπζηήκαηνο. Πάιη εδώ όκσο ηίζεηαη ν ίδηνο πξνβιεκαηηζκόο κε απηόλ πνπ έζεηε 

ν Bernstein όηαλ αλαθεξόηαλ ζηελ επαθή ησλ παηδηώλ κε ηνπο γισζζηθνύο 

θώδηθεο. Μήπσο δειαδή πάιη κε ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε πνπ πξνσζνύλ 

ηα βηβιία, απνθιείνληαη καζεηέο πνπ πξηλ έξζνπλ ζην ζρνιείν δελ είραλ αξθεηέο 

επθαηξίεο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο πνπ παίξλεη ν 

πξνθνξηθόο θαη γξαπηόο ιόγνο; 

Καπετσώνης Κων/νος 

 


