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Η τρέχουσα επιστηµονική αντίληψη θεωρεί ότι η γλώσσα αποτελεί λειτουργικό σύστηµα το οποίο ο
µαθητής οφείλει, στην περίπτωση της δεύτερης (ή ξένης) γλώσσας, να αναδηµιουργήσει µέσα από
µια διαδικασία εµπλοκής σε γλωσσική δραστηριότητα. Στην προσπάθειά του όµως να
δραστηριοποιηθεί ως “συνοµιλητής” και να παραγάγει λόγο, στηριζόµενος σε ένα υπό κατασκευήν
και λίγο-πολύ ατελές σύστηµα επικοινωνίας, είναι φυσικό να κάνει και ορισµένα ‘λάθη’ τα οποία
αποτελούν, βεβαίως, το αναπόφευκτο αποτέλεσµα της όλης διαδικασίας εκµάθησης της γλώσσας.
Εξετάζοντας λοιπόν το ‘λάθος’ υπό το πρίσµα αυτό, δεν το θεωρούµε πλέον ως απευκταίο στοιχείο
της µαθησιακής δραστηριότητας, ούτε ως απόδειξη της αποτυχίας του µαθητή, της µεθόδου ή του
διδάσκοντος, αλλά ως φυσική συνέπεια µιας πορείας που οδηγεί σταδιακά και µεθοδικά στη
δηµιουργία ενός νέου γλωσσικού κώδικα. Θα µπορούσαµε µάλιστα να προσθέσουµε ότι η εµφάνιση
λαθών δε θεωρείται πλέον αρνητικό φαινόµενο αλλά αντιµετωπίζεται ως µοναδική ευκαιρία, ως
παράθυρο που οδηγεί κατευθείαν στον εσωτερικό κόσµο του µαθητή. Τα λάθη βοηθούν το
διδάσκοντα να σχηµατίσει σαφή αντίληψη, όχι µόνον για το βαθµό κατάκτησης των γλωσσικών
δοµών και την αποτελεσµατικότητα της διδακτικής µεθόδου, αλλά επίσης για τη µαθησιακή πορεία,
την πρόοδο, τα κενά, τις προσπάθειες που καταβάλλουν και τις στρατηγικές που αναπτύσσουν οι
µαθητές κατά τη διαδικασία εκµάθησης της γλώσσας.
Εποµένως, τα λάθη συνιστούν το µοναδικό τρόπο πρόσβασης στο ‘σκληρό δίσκο’ των
µαθητών, αφού µόνο µέσω αυτών είναι δυνατόν να πληροφορηθεί επαρκώς ο διδάσκων σχετικά µε
τα όσα οι µαθητές έχουν (ή δεν έχουν) µάθει. Για το λόγο αυτόν τα λάθη κρίνονται σήµερα ως
ευεργετικές ενδείξεις που µας υποδεικνύουν να λαµβάνουµε τα κατάλληλα µέτρα και να κινούµαστε
προς τη σωστή κατεύθυνση. Με το να αποτρέπουµε τους µαθητές µας από το να κάνουν λάθη, ποτέ
δε θα µπορέσουµε να διαγνώσουµε τις αδυναµίες και να αντιληφθούµε τις ελλείψεις τους.
Πριν προχωρήσουµε σε προτάσεις σχετικές µε την αντιµετώπιση των λαθών, πρέπει να
προβούµε σε µια πολύ γενική κατηγοριοποίησή τους. Κατ’ αρχήν, τα λάθη µπορούν να διακριθούν σε
δυο βασικές κατηγορίες: σε λάθη περιεχοµένου και σε λάθη µορφής. Με τον όρο λάθη περιεχοµένου
εννοούµε τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο παραγόµενος λόγος πάσχει νοηµατικά, ενώ είναι
γραµµατικά ορθός. Π.χ. η απουσία κάποιου στοιχείου, η λανθασµένη ή ακατάλληλη για την
περίπτωση χρήση µιας λέξης κ.λπ. συνιστούν λάθη περιεχοµένου, τα οποία επηρεάζουν το νόηµα
του εκφωνήµατος και, κατ’ επέκτασιν, την ορθή επικοινωνία. Με τον όρο λάθη µορφής εννοούµε τις
περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο χρήστης παραβιάζει συγκεκριµένους γραµµατικο-συντακτικούς
ή ορθογραφικούς κανόνες της γλώσσας. Στην περίπτωση αυτή τα λάθη υποκατηγοριοποιούνται σε
γραµµατικά (λάθη σχετικά µε την κλίση και τις καταλήξεις των λέξεων), συντακτικά (λάθη σχετικά µε
την παράθεση των λέξεων στο λόγο) και ορθογραφικά (λάθη που σχετίζονται προπαντός µε την
ορθογραφία της λεξιλογικής ρίζας/θέµατος των λέξεων).
Γενικά, η κατηγοριοποίηση των λαθών και η κατά περίπτωση ερµηνεία των αιτιών που τα
προκαλούν, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωστή αντιµετώπισή τους εκ µέρους του
διδάσκοντος. Τα είδη των λαθών, η αιτιολογία και η σωστή ιεράρχησή τους καθορίζουν τα όρια και
τους τρόπους της δικής του παρέµβασης και οδηγούν στην υιοθέτηση αποτελεσµατικών τεχνικών
διδασκαλίας. Κύρια διαδικασία αντιµετώπισης του λάθους συνεχίζει να αποτελεί βεβαίως η
διόρθωση, αλλά ο όρος αυτός δε διαθέτει πλέον το παραδοσιακό του περιεχόµενο. Σύµφωνα µε τη
σύγχρονη διδακτική αντίληψη, ‘διόρθωση’ δε σηµαίνει υποχρεωτικά τη σύγκριση της γλώσσας του
µαθητή µε την επίσηµη µορφή της διδασκόµενης γλώσσας, ούτε επίσης την αποκατάσταση όλων
των λαθών που έχουν κάνει οι µαθητές, µε στόχο την επίτευξη της απόλυτης ορθότητας. Αντίθετα µε
τις παραδοσιακές αντιλήψεις, η διόρθωση έχει σήµερα την έννοια µιας τεχνικής που εντάσσεται
οργανικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και αποβλέπει στη συνεχή παροχή συνδροµής προς τους
µαθητές µε στόχο την απόκτηση, όσο το δυνατόν, µεγαλύτερης ακρίβειας στη χρήση της γλώσσας
(accuracy), η οποία θα προχωρεί παράλληλα µε τη βελτίωση της ικανότητας για ευχερή παραγωγή
λόγου (fluency). Αυτό σηµαίνει ότι σε κάθε περίπτωση οι διορθωτικές παρεµβάσεις του διδάσκοντος
κινούνται στο πλαίσιο µιας συγκεκριµένης και προγραµµατισµένης διδακτικής στρατηγικής που
αποβλέπει στην πληρέστερη και ταχύτερη επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας.
Πιο συγκεκριµένα, όταν η διδακτική διαδικασία αποσκοπεί στην απόκτηση ευχέρειας λόγου
και, γενικά, στη βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητας, τότε είναι αυτονόητο ότι η προσοχή των
µαθητών δεν µπορεί να επικεντρώνεται ταυτόχρονα και στη µορφή της γλώσσας. Στις περιπτώσεις
αυτές, µια συνεχής διορθωτική παρέµβαση του διδάσκοντος θα ήταν άστοχη, γιατί ο λόγος των
µαθητών θα έχανε το πληροφοριακό του φορτίο, άρα και την επικοινωνιακή του αξία, µε αποτέλεσµα
να αποθαρρύνονται και να αποφεύγουν κάθε περαιτέρω συµµετοχή τους σε γλωσσική
δραστηριότητα. Εποµένως, όταν η διδασκαλία αποβλέπει στην απόκτηση ευχέρειας λόγου (όταν
δηλαδή οι µαθητές µας ασκούνται στο να χρησιµοποιούν επικοινωνιακά τη γλώσσα), τότε είναι

