
παρανοήσεις για τη
διγλωσσία και τη 
δίγλωσση εκπαίδευση

 μονογλωσσία είναι ο 
κανόνας 
και η διγλωσσία 

είναι η εξαίρεση.
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του παγκόσμιου πληθυσμού μιλάει 
περισσότερες από μία γλώσσα 

καθημερινά.

πριν μάθετε μια άλλη 
γλώσσα,

πρέπει να έχετε ήδη τέλεια γνώση 

μιας γλώσσας.

Είστε σίγουροι;  Ο χειρισμός των δύο 

γλωσσών είναι σπάνια τέλειος και 
ισορροπημένος.

Δεν θα γίνετε ποτέ 
δίγλωσσοι αν

 μάθετε μια δεύτερη γλώσσα 

πολύ αργά. 

 

 Λάθος.  Δεν υπάρχει κανένα όριο 
ηλικίας για να ξεκινήσετε 
να μάθετε μία ξένη γλώσσα.

Το να είσαι δίγλωσσος, 
σημαίνει 

να κατέχεις τέλεια δύο γλώσσες και δύο 

κουλτούρες.
 

Και όμως όχι!  O τέλειος 
χειρισμός μίας γλώσσας είναι 
ένα δέλεαρ, συνεχίζουμε να 

μαθαίνουμε σε όλη μας τη ζωή.

 Ένα παιδί που ακολουθεί
 μία δίγλωσση διδασκαλία 

πρέπει 
 Δεν έχει καμία σχέση.  Η δίγλωσση 

διδασκαλία απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, 

όποιο και να είναι το γλωσσικό οικογενειακό 

υπόβαθρο μέσα στο οποίο εξελίσσονται.
Πρέπει να είναι κανείς 
καλός μαθητής για να 
ακολουθήσει μία δίγλωσση διδασκαλία.

 

Λάθος.  Η δίγλωσση διδασκαλία 
απευθύνεται σε όλα τα παιδιά 

χωρίς καμία διάκριση. 

 να έχει τουλάχιστον ένα δίγλωσσο γονιό. 

Θα πρέπει να 
αποφεύγεται η χρήση
διαφορετικών γλωσσών στην τάξη.

Είναι ακριβώς το αντίθετο, γιατί ο 

δίγλωσσος θα αναπτύξει τις γλώσσες 
του συμπληρωματικά.

 μία θεματική σε μία ξένη γλώσσα αν δεν 

χειριζόμαστε τέλεια αυτή τη γλώσσα.

 

Λάθος.  Τα πάντα εξαρτώνται από 
τις στρατηγικές που υιοθετεί ο 

διδάσκων ο οποίος θα 
προσαρμοστεί στο γλωσσικό 

επίπεδο των μαθητών .

Τα οφέλη από μία 
δίγλωσση διδασκαλία 

είναι μόνο γλωσσικά.

 

 
Λάθος.  Η δίγλωσση διδασκαλία 
επιτρέπει επίσης την εμβάθυνση 
στη γνώση των γλωσσών και της 

αντίστοιχης κουλτούρας.

Η σχολική φοίτηση ενός 
παιδιού σε δύο γλώσσες 

αυξάνει το ρίσκο για μαθησιακές 
δυσκολίες.

 

Λάθος. Τα δίγλωσσα παιδιά δεν έχουν 

περισσότερες δυσκολίες στη μάθηση 

από τα μονόγλωσσα.
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Δεν μπορούμε να 
μάθουμε καλά 

   Λάθος.  Εκτιμούμε ότι  40%  


