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Θέµατα Ορολογίας
Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη

Η συστηµατική µελέτη του φαινοµένου της διγλωσσίας στον παγκόσµιο
χώρο έχει πολλές δεκαετίες πίσω της. Πολλοί επιστήµονες έχουν
ασχοληθεί µε το θέµα αυτό, από διάφορους επιστηµονικούς χώρους
όπως γλωσσολογία, κοινωνιολογία, εκπαίδευση, και ψυχολογία.

Στην

Ελλάδα, η αντίστοιχη ανασχόληση είναι ακόµα καινούργια, αν και τα
τελευταία χρόνια, οι διάφορες κοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα,
οδηγούν σε όλο και αυξανόµενο ενδιαφέρον για διγλωσσία.

Ένας

µικρός αριθµός επιστηµόνων από την Ελλάδα µελετούν διάφορες όψεις
του φαινοµένου της διγλωσσίας. Ένα πρόβληµα που παρουσιάζεται είναι
το πρόβληµα της µεταφοράς της πληροφορίας από άλλες γλώσσες,
κυρίως της Αγγλικής, στην Ελληνική. Το πρόβληµα αυτό το σχολίασε η
Ε. Σκούρτου στην εισαγωγή της στην Ελληνική έκδοση του βιβλίου του
Jim Cummins, Ταυτότητες υπό ∆ιαπραγµάτευση: Εκπαίδευση µε σκοπό
την Ενδυνάµωση σε µια Κοινωνία της Ετερότητας, Αθήνα: Gutenburg
(2000). Επίσης, το πρόβληµα της ορολογίας ήταν θέµα συζήτησης στο
εργαστήριο που πραγµατοποιήθηκε στη Νάξο το 1999 (επιστηµονική
υπεύθυνη: Ελένη Σκούρτου).
Το αποτέλεσµα του προβλήµατος της ορολογίας είναι ότι επιστήµονες
στην Ελλάδα, χρησιµοποιούν διαφορετικούς τρόπους περιγραφής του
ίδιου του φαινοµένου στην Ελληνική. Για αυτόν τον λόγο, ο ελληνικός
όρος σχεδόν πάντα συνοδεύεται από την αγγλική λέξη. Το εργαστήριο της
Νάξου είχε ως σκοπό την συζήτηση πάνω στο θέµα και κοινή αποδοχή
βασικής ορολογίας από την οµάδα εργασίας.

Η µικρή οµάδα από

επιστήµονες που έλαβαν µέρος, προσεγγίζουν τη
διαφορετικούς επιστηµονικούς κλάδους. Αυτό

διγλωσσία από

το γεγονός διευκόλυνε

την συζήτηση.
Ωστόσο, το πρόβληµα της
ελληνική µετάφραση.
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ορολογίας, δεν περιορίζεται µόνο στην

Σύµφωνα µε τον Η.Η. Stern (1991) τα
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προβλήµατα ορολογίας είναι ένα αναπόσπαστο µέρος της περιγραφής
της γλώσσας. Πάρα πολλοί ορισµοί που χρησιµοποιούνται είναι
προβληµατικοί γιατί δεν µπορούν να περιγράψουν µε σαφήνεια το
φαινόµενο. Ένα παράδειγµα είναι η λέξη «διγλωσσία» που έχει µια
πληθώρα από ορισµούς που προέρχονται από µια ποικιλία από
επιστηµονικούς χώρους. Ο Stern κάνει το πρόβληµα αυτό κατανοητό,
συζητώντας για προβληµατικούς ορισµούς όπως: teaching and learning,
learning and acquisition, language teaching, first language, second
language, κλπ. ∆εν θίγει καθόλου το θέµα του ορισµού της µητρικής
γλώσσας (βλ. Skutnabb Kangas 1981) που µπορεί να αναφέρεται στη
γλώσσα που έµαθε το παιδί πρώτα, τη γλώσσα που ξέρει καλύτερα, τη
γλώσσα που χρησιµοποιεί περισσότερο, τη γλώσσα µε την οποία
ταυτίζεται ή τον ταυτίζουν οι άλλη, τη γλώσσα στην οποία ονειρεύεται,
µετράει, γράφει ποιήµατα, ή η γλώσσα της µητέρας. Τότε, πώς λέγεται η
γλώσσα του πατέρα; Για τους παραπάνω λόγους, χρειάζεται προσοχή στη
χρήση τεχνικών όρων όταν πρόκειται την περιγραφή κάποιου γλωσσικού
φαινοµένου.
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
Α
academic - = εκπαιδευτικός/µορφωτικός/σχολικός/ακαδηµαϊκός
academic achievement =σχολική επίδοση/ µορφωτικά
επιτεύγµατα
academic aspects of language proficiency =ακαδηµαϊκές
πλευρές της γλωσσικής ικανότητας
academic competence = σχολική επίδοση
academic content =περιεχόµενο των µαθηµάτων
academic critics = κριτικοί από τον ακαδηµαϊκό χώρο
academic deficiency = εκπαιδευτική/µορφωτική µειονεξία
/αδυναµία στα µαθήµατα
academic development = µορφωτική/εκπαιδευτική
ανάπτυξη/ανάπτυξη ικανότητας για αφηρηµένη σκέψη
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academic difficulties= εκπαιδευτικές δυσκολίες/ δυσκολίες στα
µαθήµατα
academic efficacy = εκπαιδευτική/µορφωτική επάρκεια
academic effort = προσπάθεια για µάθηση/στο σχολείο
academic expectations = εκπαιδευτικές προσδοκίες
academic failure = σχολική αποτυχία
academic functioning = ακαδηµαϊκή λειτουργία (της γλώσσας)
academic inferiority = εκπαιδευτική/µορφωτική κατωτερότητα
academic loss = εκπαιδευτική/µορφωτική απώλεια
academic power = µορφωτική /εκπαιδευτική δύναµη
academic proficiency = ικανότητα στην ακαδηµαϊκή γλώσσα
academic prospects = εκπαιδευτικές/ µορφωτικές προοπτικές
academic retardation = επιβράδυνση της σχολικής προόδου
academic skills = ακαδηµαϊκές δεξιότητες/ ικανότητες
αφηρηµένης σκέψης
academic success = σχολική επιτυχία
academic tasks =εργασίες στο σχολείο / σχολικά καθήκοντα1
accelerated schools = σχολεία επιτάχυνσης
accommodation (Piaget) = προσαρµογή
acculturated / decultured bilingualism = πολιτισµικά προσαρµοσµένη
/αµφίλογη διγλωσσία προς δεύτερη γλώσσα2
acculturation to the dominant culture =
πολιτισµική οµάδα3

αφοµίωση στην κυρίαρχη

achievement = επίδοση
active language use = ενεργή χρήση της γλώσσας
1
2
3

Βλ. Cummins 1999 (ένα σηµαντικό µέρος της ορολογίας είναι από το βιβλίο αυτό)
Βλ. Παπαπαύλου 1997
Βλ. Cummins 1999
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actual language use = πραγµατική χρήση γλώσσας
additive = προσθετική
additive bilingual enrichment principle = αρχή του διγλωσσικού
προσθετικού εµπλουτισµού/ αρχή του προσθετικού εµπλουτισµού
της διγλωσσίας
additive bilingualism = προσθετική διγλωσσία4
additive learning = προσθετική µάθηση
affective (aspect of language) = συναισθηµατική (πλευρά της γλώσσας)
affective problems (of immigrants) = προβλήµατα
συναισθηµατικής φύσεως5
affirmation = αποδοχή/ επιβεβαίωση
ambivalence = αµφιταλάντευση/αµφιθυµία/ αµφίρροπη στάση6
American English = Αγγλική της Αµερικής
analytic abilities = ικανότητες ανάλυσης
anomie = κοινωνική αποµόνωση
approaches = προσεγγίσεις
natural approach = φυσική προσέγγιση (στη διδασκαλία γλώσσας)
assessment =αξιολόγηση
performance assessment = αξιολόγηση βάσει (της) επίδοσης
portfolio assessment =αξιολόγηση βάσει προσωπικού φακέλου
psychological assessment =ψυχολογική αξιολόγηση7
self assessment = αυτοαξιολόγηση
assimilation = αφοµοίωση
αttitudes = στάσεις, απόψεις

4
5
6
7

Βλ.
Βλ.
Βλ.
Βλ.

Cummins
Cummins
Cummins
Cummins

1999
1999
1999
1999
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attrition = τριβή/φθορά
autonomy = αυτονοµία
auxiliary language = γλώσσα επικοινωνίας µεταξύ
διαφορετικές µητρικές γλώσσες (lingua franca; pidgin)8

ατόµων

µε

awareness = συνειδητοποίηση / συνείδηση / εγρήγορση / επίγνωση /
συναίσθηση9
language awareness = γλωσσική συνείδηση / επίγνωση /
εγρήγορση
metalinguistic language awareness = µεταγλωσσική συνείδηση /
επίγνωση/ εγρήγορση
Β
background knowledge = γνωστικό υπόβαθρο
banking model = συσσωρευτικό/αποταµιευτικό µοντέλο
basic interpersonal communicative skills =βασικές διαπροσωπικές
επικοινωνιακές δεξιότητες
behavioral (aspect of language) = συµπεριφοριστική (πλευρά της
γλώσσας)
bi-cultural = διπολιτισµικός10
biculturalism = διπολιτισµός /διπολιτισµική διγλωσσία11
bilingualism = διγλωσσία12
additive bilingualism = προσθετική διγλωσσία
adolescent bilingualism = εφηβική διγλωσσία
adult bilingualism = διγλωσσία ενηλίκων
balanced bilingualism = ισορροπηµενη διγλωσσία
compound bilingualism = σύνθετη διγλωσσία
8

Βλ. Ferguson & Heath 1981
Βλ. Cummins 1999
10 Βλ. Cummins 1999
11 Βλ. Παπαπαύλου 1997
12
Βλ. Σκούρτου 1999
9
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consecutive bilingualism = διαδοχική διγλωσσία
coordinate bilingualism = συντονισµένη διγλωσσία
childhood bilingualism = παιδική διγλωσσία
dominant bilingualism = κυρίαρχη διγλωσσία
endogenous bilingualism = ενδογενής διγλωσσία
exogenous bilingualism = εξωγενής διγλωσσία
functional bilingualism = λειτουργική διγλωσσία
individual bilingualism = ατοµική διγλωσσία
passive bilingualism = παθητική διγλωσσία
simultaneous bilingualism = ταυτόχρονη διγλωσσία
societal bilingualism = κοινωνική διγλωσσία
subtractive bilingualism = αφαιρετική διγλωσσία

13

bilingualism and = διγλωσσία και
bilingualism and cognitive development: διγλωσσία και νοητική
ανάπτυξη
bilingualism and cognitive functioning: διγλωσσία και νοητική
λειτουργία
bilingualism and intelligence = διγλωσσία και ευφυία
bilingualism and social development = διγλωσσία και κοινωνική
ανάπτυξη
bilingual = δίγλωσσος/η/ο
bilingual education = δίγλωσση εκπαίδευση
bilingual programs
early-exit bilingual programs = δίγλωσσα προγράµµατα ταχείας
εξόδου

13

Βλ. Παπαπαύλου 1997

Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη 2000

7

late-exit bilingual programs = βραδείας εξόδου [δίγλωσσα
προγ/τα]14
bilingual speaker = δίγλωσσος οµιλητής
bilingual skills = δεξιότητες /ικανότητες διγλωσσίας / διγλωσσικές
δεξιότητες
biliteracy = γραπτός λόγος σε δύο γλώσσες15
borrowing (lexical) = δανεισµός
bilingual whole language classroom = δίγλωσση τάξη µε προσέγγιση
βασισµένη στη θεώρηση της γλώσσας ως συνόλου16
bilingual education act = νόµος του 1968 στην Αµερική που εξασφάλιζε
οικονοµική υποστήριξη δίγλωσσων προγραµµάτων στη Α’βάθµια και
Β’βάθµια εκπαίδευση17.
Broken language = ατελής µορφή της γλώσσας που χρησιµοποιείται από
άτοµα που µαθαίνουν την γλώσσα18.

C
case studies =µελέτες [συγκεκριµένων] περιπτώσεων
code mixing = µεταφορά στοιχείων µιας γλώσσας (linguistic units) από
µια γλώσσα στην άλλη.
code switching = εναλλαγή του κώδικα / εναλλαγή από µια γλώσσα ή
µορφή γλώσσας (language variety) σε άλλη στα πλαίσια της ίδιας
επικοινωνιακής πράξης.19
coercive = εξουσιαστικός /εξαναγκαστικός /καταπιεστικός
coercive relations of power = εξουσιαστικές σχέσεις
/καταπιεστικές σχέσεις εξουσίας /σχέσεις καταπίεσης20

14
15
16

Βλ. Cummins 1999
Βλ. Cummins 1999
Βλ. Whitmore K. F. & Crowell C. G. 1994.

17

Βλ. Ferguson & Heath S. B. (eds.) 1981

18

Βλ. Ferguson & Heath (eds.) 1981

19
20

Βλ. Ferguson & Heath 1981
Βλ. Cummins 1999, Σκούρτου 1999
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cognitive development = νοητική / γνωστική ανάπτυξη
cognates = οµόρριζα
cognition = νόηση
cognitive = νοητικός/γνωστικός
cognitive ability = νοητική/γνωστική ικανότητα
cognitive academic language proficiency = γνωστική/νοητική
ακαδηµαϊκή γλωσσική ικανότητα, γνωστική σχολική γλωσσική
ικανότητα
cognitive action = νοητική δράση
cognitive apprenticeship = γνωστική εµπειρική µάθηση /
γνωστική µαθητεία
cognitive challenge = πρόκληση στη νοητική ικανότητα
/νοητική/γνωστική πρόκληση
cognitive executive function = γνωστική /νοητική επιτελεστική
/εκτελεστική λειτουργία
cognitive involvement = γνωστική /νοητική δραστηριότητα
/συµµετοχή21
cognitive level = νοητικό επίπεδο
cognitive performance =νοητική (/γνωστική) επίδοση
cognitive schemata = νοητικά σχήµατα
cognitive sphere = σφαίρα της νόησης
cognitive strategies = γνωστικές στρατηγικές
cognitively demanding activities = νοητικά απαιτητικές δραστηριότητες
cognitively undemanding activities = νοητικά µη απαιτητικές
δραστηριότητες
cohesive devise = µηχανισµός κειµενικής συνοχής
collaborative = συνεργατικός

21

Βλ. Cummins 1999
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collaborative empowerment = συνεργατική ενδυνάµωση
collaborative inquiry = συνεργατική έρευνα /διερεύνηση
collaborative power relationships = συνεργατικές σχέσεις
εξουσίας22
collaborative critical inquiry = συνεργατική κριτική έρευνα23
collective role definition = συλλογικός προσδιορισµός ρόλου
colonization = αποίκιση
Common Underlying Proficiency = Koινή Υπο-κείµενη ικανότητα24
Communal language = γλώσσα που χρησιµοποιείται
συγκεκριµένη θρησκευτική οµάδα ή άλλη οµάδα25

από

µια

Communicative = επικοινωνιακή
communicative interaction = επικοινωνιακή αλληλεπίδραση
communicative method = επικοινωνιακή µέθοδος
communicative skills = επικοινωνιακές δεξιότητες
compensatory bilingual programs = αντισταθµιστικά δίγλωσσα προγ/τα
competence = ικανότητα
computer assisted language learning (CALL) = εκµάθηση γλώσσας µέσω
υπολογιστή
comprehensible input = κατανοητή εισερχόµενη πληροφορία
concepts = έννοιες/ εννοιολογικές κατηγορίες
conceptual base = εννοιολογική βάση
conceptual foundation = εννοιολογική υποδοµή /συγκρότηση/
βάση
conceptual functioning = εννοιολογική λειτουργία

22

Βλ. Cummins 1999, Σκούρτου 1999
Βλ. Cummins υπό έκδοση
24 Βλ. Cummins 1999
25 Βλ. Ferguson & Heath (eds.) 1981
23
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conceptual horizons = εννοιολογικοί ορίζοντες
conceptual information = εννοιολογικές πληροφορίες
conceptual knowledge = εννοιολογική/ νοηµατική γνώση
conceptual proficiency = εννοιολογική ικανότητα26
connotations = [συνδηλώσεις/] συνυποδηλώσεις
consequences = συνέπειες
cognitive consequences = νοητικές συνέπειες
academic consequences = ακαδηµαϊκές συνέπειες
constriction zone = ζώνη συρρίκνωσης
construction zone = ζώνη συγκρότησης
content = περιεχόµενο
content, abstract = αφηρηµένο περιεχόµενο
content, situated = εντοπισµένο περιεχόµενο
content-word = λέξη περιεχοµένου
context(s) = συµφραζόµενα/περιβάλλον(τα)/πλαίσια/πλαίσιο αναφοράς
contexts of empowerment = πλαίσια/συνθήκες ενδυνάµωσης
social context = κοινωνικά συµφραζόµενα
out of context = εκτός πλαισίου αναφοράς
‘context-free’= ‘α-συγκειµενικό’/ χωρίς πλαίσιο
context-embedded = συγκειµενικά εδραιωµένο / πλαισιωµένo /
στερεωµένο /µε συγκειµενική βάση
context-reduced = συγκειµενικά απλαισίωτο /συγκειµενικά
µειωµένο /µε µικρή συγκειµενική βάση
contextual cues =συγκειµενικές ενδείξεις
contextual support = συγκειµενική υποστήριξη
26

Βλ. Cummins 1999
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contextualized = συγκειµενοποιηµένο27
decontextualized = γλώσσα που η κατανόηση της βασίζεται
στα συµφραζόµενα, χωρίς εξωλεκτικά βοηθητικά στοιχεία
από το πλαίσιο αναφοράς
continuum = συνεχές/ άξονας
control group = οµάδα ελέγχου
conversational = επικοινωνιακό
conversational aspects of language proficiency = επικοινωνιακές
πλευρές της γλωσσικής ικανότητας
conversational contexts = επικοινωνιακά πλαίσια
conversational development = επικοινωνιακή ανάπτυξη
conversational language = γλώσσα συνοµιλίας/συνοµιλιακή
γλώσσα/ επικοινωνιακή γλώσσα
cooperative learning = συνεργατική µάθηση
core curriculum =κεντρικό/βασικό αναλυτικό πρόγραµµα
creative writing = δηµιουργική συγγραφή/γράψιµο
(the) creative reading act =πράξη δηµιουργικής ανάγνωσης28
creole = γλώσσα κρεόλ
critical = κριτική
critical inquiry = κριτική έρευνα/διερεύνηση
critical analysis of language = κριτική ανάλυση γλώσσας
critical learning = κριτική µάθηση
critical literacy = κριτικός αλφαβητισµός29
critical language awareness = κριτική γλωσσική εγρήγορση
Critical thinking = κριτική σκέψη
27
28
29

Βλ. Cummins 1999
Βλ. Cummins 1999
Βλ. Σκούρτου 1999
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Critical ESL Pedagogy = Κριτική Παιδαγωγική στη διδασκαλία της
Αγγλικής ως δεύτερης γλώσσας30
Critical Language Teaching = Κριτική ∆ιδασκαλία Γλώσσας31
cross-language correlations = δια-γλωσσικές αντιστοιχίες[/συστοιχίες]
/αντιστοιχίες µεταξύ γλωσσών
cues = ενδείξεις/κλειδιά
culture = πολιτισµός
youth culture= νεανική κουλτούρα
cultural concepts = πολιτισµικές έννοιες/εννοιολογικές
κατηγορίες
cultural difference = πολιτισµική διαφορά/ διαφοροποιήση/
ετερότητα
primary cultural differences = πρωταρχικές/πρωτεύουσες
πολιτισµικές διαφορές
secondary cultural differences = υστερογενείς/δευτερεύουσες
πολιτισµικές διαφορές
cultural diversity = πολιτισµική πολυµορφία / ετερότητα /
ανοµοιογένεια / ποικιλία
cultural illiteracy = πολιτισµικός αναλφαβητισµός, πολιτισµικά
προσδιορισµένος αναλφαβητισµός
cultural invasion = πολιτισµική εισβολή
cultural literacy = πολιτισµικά προσδιορισµένος αλαφαβητισµός32
cultural norms = πολιτισµικές σταθερές /νόρµες/πολιτισµικοί
κανόνες
cultural pluralism = πολιτισµικός πλουραλισµός / πολιτισµική
πολυφωνία33
30

Βλ. Morgan B. D. 1998

31

Βλ. Morgan B. D. 1998

32
33

Βλ. Σκούρτου 1999
Βλ. Cummins 1999
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cultural rules34 = πολιτισµικοί κανόνες
culturally diverse = πολιτισµικά διαφέρων
culturally specific (knowledge) = πολιτισµικά προσδιορισµένη
(γνώση)
curriculum = αναλυτικό πρόγραµµα
curriculum material = διδασκόµενη ύλη
D
de-contextualized= απο-συγκειµενοποιηµένο / χωρίς υποστηρικτικό
πλαίσιο
deficient cognitive abilities = µειωµένες νοητικές /γνωστικές ικανότητες
deficits = ελλείψεις35
deficit perspective (of school failure)36 = σχολικής αποτυχίας λόγο
µεινεκτήµατος της οµάδας /του παιδιού
difference perspective (of school failure) = σχολικής αποτυχίας λόγο
διαφοράς37
developmental = αναπτυξιακός, ή, ο
developmental aspects = αναπτυσιακές πλευρές
developmental errors = αναπτυξιακά λάθη
developmental sequence = αναπτυξιακή ακολουθία
Dialect = διάλεκτος
Dialect atlas = χαρτογράφηση διαλέκτων
Dialect geography/ dialectology = µελέτη διαλέκτων µε ιστορική ή
γεωγραφική προσέγγιση

Βλ. Ogbu 1997
Βλ. Cummins 1999
36 Βλ. Ogbu 1997
37
Βλ. Ogbu 1997
34
35
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Dialect leveling = όταν οι διάλεκτοι αλλάζουν ώστε να µοιάζει η µία µε
την άλλη.38
dialectologists = διαλεκτολόγοι
differential literacy success = διαφοροποιηµένη επιτυχία στο γραπτό
λόγο
diglossia = διµορφία39
disabling = αποδυνάµωση
discourse = (κοινωνικός ) λόγος/Λόγος / επιχειρηµατολογία/ οµιλία
discourses = είδη λόγου/παραδείγµατα κοινωνικού λόγου
disempowerment = αποδυνάµωση
diversity = ετερότητα /διαφοροποίηση/ ανοµοιογένεια/ποικιλία40
domain = χώρος χρήσης, πεδίο χρήσης
dominant = κυρίαρχη
dominant language/ weaker language
αδύνατη γλώσσα

41

= κυρίαρχη γλώσσα /

dominant -subordinated groups = κυρίαρχες -υποτελείς οµάδες
E
Education = εκπαίδευση
educational achievement = σχολική επίδοση
educational practice = παιδαγωγική πράξη42
educational segregation = εκπαιδευτικός διαχωρισµός
emigrant = απόδηµος
empowerment =ενδυνάµωση
English Language Learners = ∆ιδασκόµενοι την Αγγλική γλώσσα/ .. που
µαθαίνουν Αγγλικά43
38

Βλ. Ferguson & Heath (eds.) 1981

39

Bλ. Σκούρτου 1999
Βλ. Cummins 1999
41 Βλ. Ogbu 1997
42
Βλ. Cummins 2000
40
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enrichen = εµπλουτίζω
English as a Foreign Language (EFL) = Αγγλική ως ξένη γλώσσα
English as a Second Language (ESL) = Αγγλική ως δεύτερη γλώσσα
English as a Third language = Αγγλική ως τρίτη γλώσσα44
English language learning (ELL) = εκµάθηση αγγλικής γλώσσας
ethnic = εθνοτικός/εθνικός
ethnic languages = εθνικές γλώσσες
ethnic indigenous languages = γλώσσες αυτόχθων

ethnography of communication = εθνογραφία της επικοινωνίας45
evaluation of language
διδασκαλίας γλώσσας

education:

αξιολόγηση

προγραµµάτων

exclusionary [sructures] = αποκλείουσες/αποκλειστικές δοµές
experiential learning = εµπειρική µάθηση
exposure (to a language) = έκθεση σε /επαφή µε µια γλώσσα
F
Failure of socialization46 = αποτυχία κοινωνικοποίησης
family language = γλώσσα του σπιτιού/γλώσσα της οικογένειας
family literacy programs (FELP) = προγράµµατα αλφαβητισµού µε
στόχο την ανάπτυξη αλφαβητισµού για όλη την οικογένεια47
feedback = ανα-τροφοδότηση
corrective feedback = διορθωτικές παρατηρήσεις/πληροφορίες
Βλ. Cummins 1999
Βλ. Cenoz & Jessner 2000
45 Βλ. Ferguson & Heath (eds.) 1981
43
44

46
47

Βλ. Ogbu 1997
Βλ. Weinsterin-Shr & Quintero 1995
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first language literacy =ικανότητες γραπτού λόγου στην πρώτη γλώσσα
fluency = άνεση/ευχέρεια λόγου
fluent = ικανοί οµιλητές48
focus = εστίαση
focus on language = εστίαση στη γλώσσα
focus on meaning = εστίαση στο νόηµα
focus on use = εστίαση στη χρήση49
foreign accent = ξένη προφορά
foreign language = ξένη γλώσσα
formal language = επίσηµη γλώσσα
fossilization = πάγωµα λαθών
framework (of discourse ) = λειτουργικό πλαίσιο (του λόγου)
framework = [θεωρητικό] πλαίσιο/σχήµα / πλαίσιο εργασίας
full language development50 = πλήρη γλωσσική ανάπτυξη
functions = λειτουργίες
functional = λειτουργικό
functional literacy = λειτουργικό αλφαβητισµό51
functional separation of two languages = λειτουργικός διαχωρισµός δύο
γλωσσών
G
global Information Society; Παγκόσµιο ∆ίκτυο Πληροφορίας
graded intergenerational disruption scale for threatened languages
(GIDS) = κλίµακα σταδιακής διαγενεακής φθοράς για απειλούµενες
γλώσσες

Βλ. Cummins 1999
Βλ. Cummins 1998
50 Βλ. Ogbu 1997
51
Βλ. Σκούρτου 1999
48
49
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grammatical constructions = γραµµατικές δοµές
graphic organizers = γραφικά βοηθήµατα
group identity = ταυτότητα οµάδας
grouping patterns = σχήµατα οµαδοποίησης
growth curves = καµπύλες ανάπτυξης
H
hands-on-activities = δραστηριότητες / εµπειρικές δραστηριότητες
high levels of language proficiency = επίτευξη υψηλών επιπέδων
γλωσσικής ικανότητας52
high variety / low variety = η µορφή γλώσσας που έχει ψηλό κύρος/
µορφή γλώσσας που έχει χαµηλό κύρος.
Ηispanic = Ισπανόφωνοι
Historical dialectologists = ιστορικοί διαλεκτολόγοι
historical pattern = ιστορικό σχήµα/µοντέλο
holistic = ολιστικός
holistic approach = ολιστική προσέγγιση
home discourse style53 = τρόπος επικοινωνίας στο σπίτι
home language = γλώσσα του σπιτιού
host country = χώρα υποδοχής
I
identity conflict = σύγκρουση ταυτοτήτων/ταυτότητας
identity crisis = κρίση ταυτότητας
identity
52
53

Βλ. Bialystok 1996
Βλ. Ogbu 1997
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ambivalent identity = αµφίρροπη/αµφίθυµη ταυτότητα
collective identity = συλλογική ταυτότητα
oppositional identity = αντιθετική ταυτότητα
ideological power = ιδεολογική δύναµη /εξουσία
immigrant = µετανάστης
immigrant languages = γλώσσες µεταναστών

54

immersion programs = προγράµµατα εµβάπτισης / βαθµιαία
διδασκαλία όλων των µαθηµάτων στη γλώσσα-στόχο55
inadequate language development = ανεπαρκής γλωσσική ανάπτυξη56
indigenous = αυτόχθων
individual differences = ατοµικέ διαφορές (στην εκµάθηση γλώσσας)
input = ερέθισµα /προσφερόµενο/εισαγόµενο µήνυµα
instruction = διδασκαλία
instructional environment = διδακτικό περιβάλλον
instructional strategies = στρατηγικές διδασκαλίας
integrated (school program) = ενοποιηµένο/ενιαίο (πρόγραµµα)
integration =ενοποίηση / (κοινωνική) ένταξη
intelligence = ευφυία / νοηµοσύνη
intellectual benefits = πνευµατικά οφέλη
interaction =αλληλεπίδραση/ σχέση αλληλεπίδρασης / διάδραση
interactional level of competence = αλληλεπιδρασιακό επίπεδο
ικανότητας / διαδραστικό επίπεδο ικανότητας
interactional style = αλληλεπιδρασιακό στυλ/ αµοιβαίας
επίδρασης, διαδραστικό στυλ
54

Βλ. Ferguson & Heath 1981
Βλ. Cummins 1999
56 Βλ. Ogbu 1997
55
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interactive learning = αλληλεπιδρασιακή µάθηση/ αµοβαίας επίδρασης
µάθηση, διαδραστική µάθηση
inter-active space =διεπιδρασιακός/αλληλεπιδρασιακός / διαδραστικός
χώρος57
intercultural = διαπολιτισµικός/ή/ό
intercultural education = διαπολιτισµική εκπαίδευση
intercultural literacy = διαπολιτισµική ικανότητα γραπτού λόγου
intercultural sensitivity = διαπολιτισµική ευαισθησία /
ευαισθητοποίηση58
interference = αρνητικά αξιολογούµενη ανάµιξη/ επιρροή της πρώτης
γλώσσας του ατόµου στη δεύτερη γλώσσα (π.χ. στη προφορά, στη χρήση
λεξιλογίου). 59
internalize = εσωτερικεύω/ αφοµοιώνω
interpersonal = διαπροσωπική
‘
interpersonal cues =διαπροσωπικές ενδείξεις
interpersonal space = διαπροσωπικός χώρος
intersection =διατοµή
intonation = τονισµός60
involuntary minorities = ακούσιες/ κατ’ επιβολή/ αναγκαστικές
µειονότητες
IQ = δείκτης νοηµοσύνης (∆Ν)
IQ tests =τεστ νοηµοσύνης

J

Βλ. Cummins 1999
Βλ. Cummins 1999
Βλ. Ferguson & Heath 1981
60
Βλ. Ferguson & Heath 1981
57
58
59
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Jargon = ειδικό λεξιλόγιο σύµφωνα µε επάγγελµα, κοινωνική οµάδα,
κλπ.

K

L
Language = γλώσσα
L1 ή first language = Γ 1 ή πρώτη γλώσσα
L2 ή Second language = Γ2 ή δεύτερη γλώσσα
language acquisition = κατάκτηση/απόκτηση της γλώσσας
language and identity: γλώσσα και ταυτότητα
language aptitude = γλωσσική ικανότητα
language awareness =συναίσθηση /συνειδητοποίηση της γλώσσας
/γλωσσική συναίσθηση
language borders61 = γλωσσικά σύνορα
cross language borders = να προσπεράσουν γλωσσικά σύνορα
willingness to cross language
προσπεράσουν γλωσσικά σύνορα

borders

=

θέληση

να

language community = γλωσσική κοινότητα
language conflict = σύγκρουση γλωσσών
language contact = επαφή γλωσσών
language contraction = γλωσσική συρρίκνωση
language contact = επαφή γλωσσών
language death = γλωσσικός θάνατος
language development: γλωσσική ανάπτυξη

61

Βλ. Ogbu 1997
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language ethnography = γλωσσική εθνογραφία
language ethnographers = γλωσσικοί εθνογράφοι
language expansion = γλωσσική διερεύνηση
language frames = γλωσσικά πλαίσια
different language frames = διαφορετικά γλωσσικά πλαίσια
non oppositional language frames = γλωσσικά πλαίσια που δεν
συγκρούονται62
language imperialism: γλωσσικός ηγεµονισµός
Language in Use = η γλώσσα µέσα από τη χρήση της63
language loyalty = γλωσσική πίστη
language maintenance: γλωσσική διατήρηση
language planning: γλωσσικός προγραµµατισµός
language processing = γλωσσική επεξεργασία64
language proficiency =γλωσσική επάρκεια / ικανότητα
language rules65 = γλωσσικοί κανόνες
language shift = γλωσσική µετατόπιση
language skills = γλωσσικές δεξιότητες
language skills, pragmatic = πραγµατολογικές γλωσσικές δεξιότητες
language spread = γλωσσική εξάπλωση66
language use = χρήση της γλώσσας
language use in the bilingual community: η χρήση της γλώσσας στη
δίγλωσση κοινότητα

62

Βλ. Ogbu 1997

63

Βλ. Ferguson & Heath (eds.) 1981

64
65
66

Βλ. Bialystok 1996
Βλ. Ogbu 1997
Βλ. Cenoz & Jessner 2000
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language revitalization / revival = γλωσσική αναβίωση
language use patterns =σχήµατα /τύποι γλωσσικής χρήσης
Latino/Latina = λατινοαµερικανικής καταγωγής
Learner = µαθητής
learning deficit = µαθησιακό έλλειµµα
learning difficulties = µαθησιακές δυσκολίες
learning strategies = µαθησιακές στρατηγικές
effective learning strategies = αποτελεσµατικές µαθησιακές
στρατηγικές
language learning strategies = στρατηγικές µάθησης γλώσσας
lesson’s markers = χαρακτηριστικά σηµάδια για το µάθηµα / δείκτες
µαθήµατος
level = επίπεδο
lexical borrowing: = λεξιλογικός δανεισµός
lexical (aspects of language) = λεξικές (πλευρές της γλώσσας)
lexical content = λεξικό περιεχόµενο
lexical knowledge = λεξική γνώση / γνώση του λεξικού
Lexicon = το λεξιλόγιο ενός ατόµου /το σύνολο των λέξεων σε µια
γλώσσα67
lingua franca = κοινή γλώσσα/ γλώσσα επικοινωνίας µεταξύ ατόµων µε
διαφορετική µητρική γλώσσα 68
linguistic consequences = γλωσσικές συνέπειες
linguistic consequences of bilingualism: γλωσσικές συνέπειες της
διγλωσσίας
linguistic diversity = γλωσσική πολυµορφία
linguistic identity = γλωσσική ταυτότητα
67
68

Βλ. Ferguson & Heath (eds.) 1981
Βλ. Ferguson & Heath 1981
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linguistic imperialism = γλωσσικός ηγεµονισµός
linguistic interdependence principle = αρχή της γλωσσικής
αλληλεξάρτησης69
linguistic mismatch = γλωσσικό ασύµβατο/ γλωσσική ασυµφωνία70
linguistic operations = γλωσσικές διεργασίες
linguistic pluralism = γλωσσικός πλουραλισµός/ γλωσσική πολυφωνία
linguistic processing = γλωσσική επεξεργασία
linguistic repertoire = γλωσσικό ρεπερτόριο
listening comprehension = ακουστική κατανόηση/ κατανόηση κειµένου
literacy = αλφαβητισµός/
εγγραµµατοσύνη71

γραπτός

λόγος

/

γραµµατισµός/

critical literacy = κριτική παιδεία/κριτικός αλφαβητισµός
shared literacy (program) = (πρόγραµµα) ‘κοινής παιδείας’
literacy activities = δραστηριότητες γραπτού λόγου/
αλφαβητισµού/ γραµµατισµού
literacy development = ανάπτυξη γραπτού λόγου / αλφαβητισµού
/γραµµατισµού
literacy materials = υλικό αλφαβητισµού/ γραµµατισµού
literacy results = αποτελέσµατα γραπτού λόγου / αλφαβητισµού
loanword = δανεική λέξη72
longitudinal study = διαχρονική µελέτη, µελέτη µεγάλης διάρκειας
M
macro-interactions =µακρο-αλληλεπιδράσεις

Βλ. Cummins 1999
Βλ. Ogbu 1997
71 Βλ. Kalantzis & Cope 1999, Σκούρτου 1999
72 Βλ. Ferguson & Heath 1981
69
70
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mainstream education with foreign language teaching = µονόγλωσση
εκπαίδευση µε διδασκαλία ξένων γλωσσών
mainstream monolingual
µονογλωσσική εκπαίδευση 73

education

programs

=

δεσπόζουσα

mainstream society = κοινωνία της κυρίαρχης τάσης
maintenance program = πρόγραµµα συντήρησης / διαφύλαξης
maintenance and heritage language program = προγράµµατα
διατήρησης των γλωσσών πολιτισµικής κληρονοµιάς
majority = πλειοψηφία
maximum exposure principle = αρχή της µέγιστης έκθεσης σε µία
γλώσσα
measures, cognitive = νοητικά /γνωστικά
measures, linguistic = γλωσσικά κριτήρια
member of a speech community = µέλος γλωσσικής κοινότητας /
οµάδας
meta-linguistic ability = µετα-γλωσσική ικανότητα
metalinguistic awareness = µετα-γλωσσική συνειδητοποίηση74
method = µέθοδος
micro-interactions =µικρο-αλληλεπιδράσεις
migration = αποδηµία / µετανάσευση
minority = µειοψηφία/ µειονότητα
minority speech community = γλωσσική κοινότητα µειονότητας
minority students = µαθητές µειονότητας/µειοψηφίας /
µειονοτικοί µαθητές
mismatch hypothesis75 = επικοινωνιακά προβλήµατα µειονοτικών
µαθητών που οφείλονται στη διαφορετική γλώσσα στο σπίτι και στο
σχολείο
73

Βλ. Ferguson & Heath 1981
Βλ. Cummins 1999
75 Βλ. Ogbu 1997
74
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mixed ability class = τάξη µε µαθητές σε διαφορετικά επίπεδα
modality = τροπικότητα
monocultural (students) = φορείς ενός µόνου πολιτισµού
monolingualism = µονογλωσσία
mother tongue = µητρική γλώσσα
motivation = κίνητρο
intrinsic motivation = εσωτερικό κίνητρο
extrinsic motivation = εξωτερικό κίνητρο
multi-cultural = πολυ-πολιτισµικός/ή/ό
multiculturalism = πολυπολιτισµικότητα
multicultural awareness = συναίσθηση της πολυπολιτισµικότητας
multicultural and bilingual education: πολυπολιτισµική
δίγλωσση εκπαίδευση

και

N
native = αυτόχθων
native speaker = φυσικός οµιλητής
negotiation of identities = διαπραγµάτευση ταυτοτήτων/ταυτότητας
negotiation of power = διαπραγµάτευση εξουσίας
nomination = όταν ο δάσκαλος «σηκώνει» τον µαθητή να πει το
µάθηµα76
non-discriminatory assessment = αξιολόγηση που δεν ευνοεί τις
διακρίσεις
norms = νόρµες
norm group = οµάδα της νόρµας
76

Βλ. Ferguson & Heath 1981

Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη 2000

26

normal curve equivalent (NCE) = ισοδύναµο κανονικής καµπύλης
norms, grade- =κανονικά επίπεδα της τάξης
O
Official language = επίσηµη γλώσσα
Office of Bilingual Education and Minority Language Affairs (OMELBA)
= γραφείο δίγλωσσης εκπαίδευσης και θεµάτων γλωσσών µειονοτήτων
(ΗΠΑ).
oppositional behavior = αντιδραστική/αντιθετική συµπεριφορά
oral = προφορικό
oral fluency = ευχέρεια στον προφορικό λόγο / προφορική
ευχέρεια λόγου
oral proficiency = προφορική ικανότητα, επάρκεια
oral syntactic function = προφορική συντακτική λειτουργία
Orthography = ορθογραφία
P
Pattern = σχήµα
pattern of academic failure/success = εικόνα σχολικής
αποτυχίας/επιτυχίας
pattern of disempowerment = σχήµα αποδυνάµωσης
patterns of confirmation/disconfirmation = σχήµατα /µοντέλα
αποδοχής / επιβεβαίωσης – απόρριψης
patterns of interaction = τύπος[/µοντέλο] σχέσεων διάδρασης/
αλληλεπίδρασης/ αλληλεπιδράσεων/ διαδράσεων
patterns of
[εξουσίας]

power

relations

=

πρότυπα/µοντέλα

σχέσεων

pedagogical model = παιδαγωγικό µοντέλο
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traditional
µοντέλο
progressive
µοντέλο

pedagogical
pedagogical

model
model

=

παραδοσιακό

παιδαγωγικό

= προοδευτικό

παιδαγωγικό

transformative
pedagogical
model
/µεταβατικό παιδαγωγικό µοντέλο

=

µετασχηµατιστικό

pedagogical orientation = παιδαγωγικός προσανατολισµός
transformative pedagogical orientation = µεταβατικός
παιδαγωγικός προσανατολισµός
pedagogy, culturally relevant =παιδαγωγική πολιτισµικής
συνάφειας
peers = συνοµήλικοι
peer interaction = αλληλεπίδραση µε συνοµήλικους
peer tutoring = (βοηθητική) διδασκαλία από συνοµηλίκους
performance = επίδοση
Performance IQ = δείκτης νοηµοσύνης για την επίδοση
phonics =Φωνολογία ή φωνητική
Phoneme = φθόγγος, φώνηµα
Phonemic = φθογγικός, φωνητικός
phonological performance = φωνολογική εκτέλεση
pidgin = παραφθαρµένες γλώσσες ή γλωσσικά κατασκευάσµατα/
κατασκευασµένη γλώσσα σε απλούστερη µορφή που χρησιµοποιείται ως
γλώσσα επικοινωνίας µεταξύ ατόµων µε διαφορετικές µητρικές
γλώσσες.77
plateau = ανώτατο όριο / οριακά επίπεδα
plateau = όριο/ οριακό επίπεδο
plateau effect = φαινόµενο του ανώτατου ορίου

77

Βλ. Ferguson & Heath 1981
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policy = εκπαιδευτική πολιτική
policy-makers = σχεδιαστές (εκπαιδευτικής) πολιτικής
polyglossia = πολυγλωσσία78
power = εξουσία
power hegemonies = εξουσιαστικές ηγεµονίες
power relations = σχέσεις εξουσίας
power structure = δοµή εξουσίας
pragmatic = πραγµατολογικός
predictor variables = µεταβλητές πρόβλεψης
prior knowledge = προηγούµενη γνώση
primary language = πρώτη/αρχική γλώσσα
primary language skills =δεξιότητες στην πρώτη γλώσσα
processing = επεξεργασία
processing of comprehensible input = επεξεργασία κατανοητής
εισερχόµενης πληροφορίας79
processing system = σύστηµα επεξεργασίας
project = εργασία / δραστηριότητα
project based learning = µάθηση µέσω δραστηριοτήτων
proficiency, common underlying = κοινή υπο-κείµενη ικανότητα80
Proficiency, Separate Underlying = Ξεχωριστή Υπο-κείµενη Ικανότητα81
linguistic proficiency = γλωσσική ικανότητα / επάρκεια
progressive pedagogy = προοδευτική παιδαγωγική82

78
79
80
81
82

Βλ.
Βλ.
Βλ.
Βλ.
Βλ.

Sjogren 1997
Cummins in print
Cummins 1999
Cummins 1999
Cummins 1999
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psychological dimensions of bilingualism: ψυχολογικές διαστάσεις της
διγλωσσίας
pull-out program83 = τα παιδιά παρακολουθούν µαθήµατα ενισχητικής
διδασκαλίας λίγες ώρες της ηµέρες. Τις άλλες ώρες είναι στην κανονική
τάξη.
punitive power = τιµωρητική δύναµη/εξουσία

Q

R
reading comprehension
κατανόηση

=

κατανόηση

κειµένου

/

αναγνωστική

reading scores = επίδοση στην ανάγνωση
reading skills = δεξιότητες ανάγνωσης
reception classes = τάξεις υποδοχής
Refugees = πρόσφυγες
Repatriates = παλιννοστούντες
relationships = σχέσεις
remedial instruction = θεραπευτική[/ενισχυτική] διδασκαλία
remediation = επανορθωτική/θεραπευτική αντιµετώπιση
Residential Schools = Σχολεία / Οικοτροφεία
Revitalizing language shift = αντιστροφή της γλωσσικής µετατόπισης
role models = πρότυπα /υποδείγµατα (ρόλων)

S
schemata = (γνωστικά) σχήµατα
83

Βλ. Miramontes 1997
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school district = σχολική/εκπαιδευτική περιφέρεια
school failure =σχολική αποτυχία
school effectiveness = σχολική επίδοση/αποτελεσµατικότητα
second language learners = όσοι µαθαίνουν δεύτερη γλώσσα/µαθητές
δεύτερης γλώσσας
segregated schooling =χωριστή σχολική εκπαίδευση
segregation = διαχωρισµός
segregationalist = εκπαίδευση αποκλεισµού
semantics = σηµασιολογία
semantic relative =συνώνυµο/σηµασιολογικά συγγενής (λέξη)
semantic webs = σηµασιολογικά πλέγµατα
semilingualism = ηµιγλωσσία
sense of self =αίσθηση ταυτότητας/τού ποιος είµαι/ αυτεπίγνωση
set = σύνολο
shift, cultural = πολιτισµική µεταβολή
shift, linguistic = γλωσσική µεταβολή
sister class = αδελφοποιηµένη τάξη
sites =τοποθεσία
skills = δεξιότητες
parenting skills = γονεϊκές δεξιότητες
productive skills, = δηµιουργικές/παραγωγικές δεξιότητες
receptive skills, = δεξιότητες πρόσληψης
social aspects of the bilingual community = κοινωνικές όψεις της
δίγλωσσης κοινότητας
social dimensions of language use = κοινωνικές διαστάσεις της χρήσης
της γλώσσες
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social injustice = κοινωνική αδικία
combating social injustices = καταπολέµηση κοινωνικών αδικιών
social interaction = κοινωνική αλληλεπίδραση
Socialization = κοινωνικοποίηση
societal resources = πηγές κοινωνικού πλούτου
speech assessment = αξιολόγηση της ικανότητας λόγου
speech community = γλωσσική κοινότητα
standard cognitive measures = καθιερωµένα νοητικά/γνωστικά
µέτρα/κριτήρια
standard English = καθιερωµένη Αγγλική
static condition = στατική κατάσταση
stratified (samples)= διαστρωµατωµένα (δείγµατα)
structured immersion
εµβάπτυσης84

(program)

=

(πρόγραµµα)

δοµηµένη(ς)

subordination =υποτέλεια
submersion programs = προγράµµµατα εµβύθισης¨/ διαδικασία
σταδιακής εξανφάνισης της µητρικής γλώσσας85
submersion with withdrawal classes = εµβύθιση µε τάξεις απόσυρσης
sub-skills =επιµέρους δεξιότητες
supplementary teaching material = βοηθητικό διδακτικό υλικό
success at school = επιτυχία στο σχολείο
T
Target language = γλώσσα στόχος
Temporary stay = προσωρινή διαµονή
84
85

Βλ. Cummins 1999
Βλ. Cummins 1999
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Teaching of English as a Second Language (TESOL) = διδασκαλία της
Αγγλικής ως δεύτερης γλώσσας
Teaching of English as a Foreign Language (TOEFL) = διδασκαλία της
Αγγλικής ως ξένης γλώσσας
test taking skills = δεξιότητες/ικανότητες επιτυχίας στα διαγωνίσµατα
text, edited = διορθωµένο κείµενο
text, interactive = αλληλεπιδρασιακό κείµενο, κείµενο αλληλεπίδρασης,
διαδραστικό κείµενο
Torrance Fluency
δηµιουργικότητας

&

Imagination

measures

=

Torrance

τεστ

theory = θεωρία
theoretical framework =θεωρητικό σχήµα
theoretical perspective = θεωρητική προσέγγιση
threatened language = απειλούµενη γλώσσα
threshold hypothesis = υπόθεση του ανώτατου ορίου/ βασικού ορίου86
threshold level = ανώτατο όριο/οριακό επίπεδο / βασικό επίπεδο

87

‘time-on-task’ principle = αρχή του ‘χρόνου ανά εργασία/δραστηριότητα’
total immersion = συνολική εµβαπτίση
total physical response = TPR (µέθοδος διδασκαλίας ξένης γλώσσας)
tracking = κατάταξη µαθητών [σε επίπεδα]
transformative = µετασχηµατιστική
transformational process = µετασχηµατιστική / µεταβατική διαδικασία
(στην εκπαίδευση)88
transitional = µεταβατικός

86
87
88

Βλ. Cummins 1999
Βλ. Cummins 1999
Βλ. Nieto S. 1999
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transitional bilingual education = δίγλωσση εκπαίδευση που στοχεύει
στην εισαγωγή της µειονότητας στη δεσπόζουσα µονογλωσσική
εκπαίδευση (mainstream monolingual education programs)89.
translation skill = δεξιότητα στη µετάφραση /µεταφραστική δεξιότητα
transmission approach to pedagogy = µεταβιβαστική παιδαγωγική
προσέγγιση / παιδ/κή προσέγγιση µεταβίβασης90
trilingual education = τρίγλωσση εκπαίδευση
tutoring = φροντιστηριακά µαθήµατα
two-way immersion programs = προγράµµατα εµβάτισης διπλής
κατεύθυνσης91
U
underachievement = χαµηλή επίδοση
universal language = παγκόσµια γλώσσα92
utterance = εκφώνηµα / εκφορά λόγου
V
Values = αξίες
Verbal / non-verbal communicative codes = λεκτικοί / µη-λεκτικοί
κώδικες επικοινωνίας
verbal IQ = νοηµοσύνη λόγου /ρηµατικός/γλωσσικός δείκτης
νοηµοσύνης
verbal mediation = ο λόγος ως µέσο /γλωσσική διαµεσολάβηση
/διαµεσολάβηση του λόγου
vernacular = οµιλούµενη γλώσσα µιας κοινότητας93

89

Βλ. Ferguson & Heath 1981
Βλ. Cummins 1999
91 Βλ. Cummins 1999
92
Βλ. Ferguson & Heath 1981
90

93

Βλ. Ferguson & Heath 1981
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voluntary minorities/involuntary minorities = εκούσιες / ακούσιες –
κατ’ επιλογή /κατ’ επιβολή µειονότητες 94
W
Wechsler Preschool & Primary Scale of Intelligence = Κλίµακα
Νοηµοσύνης Wechsler για την Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία
White middle-class = λευκή µεσαία τάξη
whole language approaches = προσεγγίσεις [βασισµένες στη θεώρηση]
της γλώσσας ως σύνολο/όλον
whole language instruction = διδασκαλία της γλώσσας ως όλον /σύνολο
whole language pedagogy = παιδαγωγική της γλώσσας ως όλον/σύνολο95
X
Y
Z
zone of proximal development = Ζώνη Προσεγγιστικής Ανάπτυξης
Ζώνη Επικείµενης Ανάπτυξης96

/
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