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LANGUAGE, TEXTS AND TEXTUALITIES

H πρόσληψη της
γλωσσικής ποικιλότητας
σε κείμενα μαζικής
κουλτούρας από μαθητές
της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού1

Βάσια Τσάμη Πανεπιστήμιο Πατρών tsamibasil@yahoo.gr
Δημήτρης Παπαζαχαρίου Πανεπιστήμιο Πατρών papaz@upatras.gr
Άννα Φτερνιάτη Πανεπιστήμιο Πατρών afterniati@upatras.gr
Αργύρης Αρχάκης Πανεπιστήμιο Πατρών archakis@upatras.gr
Abstract
The aim of the present study is to explore whether the students of the 5th and 6th
grade are aware of the role of linguistic variation (geographical dialect, sociolect and
register) as an indicator of speakers’ social characteristics and identities. Moreover,
we investigate whether the way in which the students perceive linguistic variation is
influenced by parameters such as the social milieu of the area where the school is
located, parents’ educational background, students’ performance in Language Arts,
ethnic origin, gender and age. In the research process three mass culture TV excerpts,
in which linguistic variation is represented, were shown to the students. In order to
collect the data we used anonymous questionnaires. The research was conducted in
four public elementary schools in the prefecture of Achaia. The statistical analysis
indicates that the majority of the children of our sample are aware of the anticipated
linguistic variation to be used according to the social characteristics of each speaker
and the communicative setting; however, no further correlations with the above social
parameters are indicated.
Keywords
perception of linguistic variation , language attitudes , TV mass culture texts
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Εισαγωγή
Οι αξιολογικές αντιδράσεις και απόψεις απέναντι σε διάφορες γλωσσικές ποικιλίες αντανακλούν την υποκειμενική πρόσληψη της δομής και της χρήσης της γλώσσας και αποτελούν τις γλωσσικές στάσεις των ομιλητών (Βaker, 1992, σ. 12˙ Papapavlou, 1998, σ.
16˙ Ryan & Giles, 1982, σ. 7˙ Silverstein, 1979). Παράλληλα, οι γλωσσικές ποικιλίες λειτουργούν ως ενδείκτες των κοινωνικών χαρακτηριστικών και των ταυτοτήτων των ομιλούντων υποκειμένων, προσλαμβάνοντας κοινωνικό νόημα (Μοσχονάς, 1996˙ Τsitsipis,
1998˙ Τσιτσιπής, 2001). Έτσι, οι γλωσσικές στάσεις φανερώνουν αξιολογήσεις όχι μόνο
απέναντι στις ίδιες τις γλωσσικές ποικιλίες, αλλά και απέναντι στους ομιλητές των διαφόρων ποικιλιών και στις κοινωνικές ομάδες όπου ανήκουν αυτοί οι ομιλητές.
Οι γλωσσικές στάσεις διαμορφώνονται σε μικρή ηλικία, αποτελώντας μέρος της κοινωνικοποίησης του ατόμου, δηλαδή της εκμάθησης των κοινωνικά αποδεκτών απόψεων και συμπεριφορών (Κακριδή-Φερράρι, 2007). Δεν έχει υπάρξει όμως, μια κοινώς
αποδεκτή αντίληψη για τον ακριβή προσδιορισμό του χρόνου διαμόρφωσης των γλωσσικών στάσεων. Ο Labov (1965, όπως αναφέρεται στους Williams et al., 2002) υποστήριξε ότι τα παιδιά δεν έχουν επίγνωση της κοινωνικής σημαντικότητας των διαλέκτων
που μιλούν μέχρι την πρώιμη εφηβεία. Έχει δηλαδή διατυπωθεί η άποψη ότι η εφηβεία
αποτελεί μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη διαμόρφωση των γλωσσικών στάσεων και
αντιλήψεων (βλ. Βaker, 1988˙ Williams et al., 2002). Ωστόσο, τα ευρήματα άλλων ερευνών δείχνουν ότι τα παιδιά αναπτύσσουν γλωσσικές στάσεις και έχουν επίγνωση του κοινωνικού ρόλου των διαλέκτων ήδη από τη νηπιακή τους ηλικία (βλ. Αboud, 1976˙ Day,
1980, 1982˙ Pavlou, 1999) και κατά την φοίτησή τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
(Ηuguet & Llurda, 2010˙ Ιοannidou, 2009).
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του βαθμού πρόσληψης του κοινωνικού χαρακτήρα της γλωσσικής ποικιλότητας από μαθητές της Ε΄ και ΣΤ’ Δημοτικού,
μέσω της μελέτης των γλωσσικών τους στάσεων. Η μελέτη μας ξεκινά με μια σύντομη
ανασκόπηση της ερευνητικής δραστηριότητας που έχει αναπτυχθεί στο πεδίο της κοινωνιογλωσσολογίας για τις γλωσσικές στάσεις και συγκεκριμένα, για τις γλωσσικές ποικιλίες που είναι αναμενόμενες ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση και τα κοινωνικά
χαρακτηριστικά των ομιλητών (βλ. Ηalliday, 1978). Ακολουθεί η περιγραφή της μεθοδολογίας για το σχεδιασμό της έρευνας και τη διαδικασία διεξαγωγής της. Στη συνέχεια,
παρουσιάζονται και συζητούνται τα ερευνητικά ευρήματα, ενώ η τελευταία ενότητα περιλαμβάνει συμπερασματικές παρατηρήσεις για τα αποτελέσματα της ανάλυσης.
Στάσεις προς γλωσσικές ποικιλίες και επικοινωνιακή περίσταση: Ερευνητικά πορίσματα
Ήδη τα πορίσματα από τις πρώτες συσχετιστικές έρευνες της κοινωνιογλωσσολογίας συνέδεσαν τη χρήση τύπων της νόρμας με το επισημότερο και πιο προσεγμένο ύφος, ενώ στην
ανεπίσημη καθημερινή ομιλία οι ομιλητές φαίνεται να χρησιμοποιούσαν με μεγαλύτερη συχνότητα τους αποκλίνοντες από τη νόρμα τύπους (Cheshire, 1978˙ Labov, 1972˙ Trudgill,
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1974, 1975). Σε αντίστοιχα συμπεράσματα κατέληξαν και οι πιο πρόσφατες έρευνες του
Preston (2002, 2003) και της van Βezooijen (2002, σ. 22). Μάλιστα, η τελευταία στο δείγμα
της συμπεριέλαβε όχι μόνο ενήλικες αλλά και παιδιά ηλικίας μέχρι 10 ετών.
Εστιάζοντας στην ελληνική πραγματικότητα, πλήθος ερευνών έχουν ασχοληθεί με τις
γλωσσικές στάσεις προς τις γεωγραφικές ποικιλίες, κυρίως προς την κυπριακή διάλεκτο.
Τα ευρήματα των μελετών αυτών, οι οποίες χρησιμοποιούσαν ως δείγμα άτομα διαφόρων
ηλικιακών ομάδων, έδειξαν ότι η γεωγραφική ποικιλία αντιμετωπίζεται ως η «λανθασμένη» γλώσσα, ενώ η Κοινή Νεοελληνική Γλώσσα θεωρείται ως ο σωστός τρόπος ομιλίας
και συνδέεται με τη γλώσσα των εκπαιδευτικών και γενικότερα με επαγγέλματα υψηλού
κύρους (Kαρυολαίμου, 2000˙ Κουρδής, 1997, 2001, 2007˙ Pavlou, 1999˙ Papapavlou,
1988, 1998, 2001˙ Papas, 2006˙ Παπάς, 2008˙ Πλαδή, 2000˙ Sciriha, 1995). Παράλληλα, αντίστοιχες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί για τις γλωσσικές στάσεις προς τις κοινωνιολέκτους. Συγκεκριμένα, έχει διαπιστωθεί ότι η γλώσσα των νέων προσδιορίζεται
ως ποικιλία χαμηλού κύρους, η οποίο χρησιμοποιείται μόνο για ιδιωτική επικοινωνία και
δεν θεωρείται κατάλληλη για επίσημες επικοινωνιακές περιστάσεις (βλ. Ανδρουτσόπουλος, 1998, 2001˙ Ιορδανίδου & Ανδρουτσόπουλος, 1999). Λιγότερες είναι οι έρευνες
που έχουν πραγματοποιηθεί για τις γλωσσικές στάσεις των ομιλητών απέναντι στις υφολογικές ποικιλίες. Η Αραποπούλου (2006) μελέτησε την κατά φύλο διαφοροποίηση των
στάσεων των ομιλητών της ελληνικής απέναντι σε ποικιλίες με στοιχεία καθαρεύουσας
(Υψηλή ποικιλία) και σε άλλες με στοιχεία δημοτικής (Χαμηλή ποικιλία), διαπίστωσε ότι
και τα δύο φύλα αξιολογούν την υψηλή ποικιλία θετικότερα από την χαμηλή. Μάλιστα, τα
κορίτσια κατατάσσουν τους ομιλητές της καθαρεύουσας ως άτομα ανώτατης μόρφωσης,
τα οποία ασκούν επαγγέλματα υψηλού κύρους.
Στόχος μας στην παρούσα έρευνα είναι να μελετήσουμε αν τα παιδιά αντιλαμβάνονται το
ρόλο της γλωσσικής ποικιλότητας (γεωγραφική διάλεκτο, κοινωνιόλεκτο, υφολογική ποικιλία) ως ενδείκτη των κοινωνικών χαρακτηριστικών και των ταυτοτήτων των ομιλητών.
Παράλληλα, θα επιχειρήσουμε να διαπιστώσουμε αν οι γλωσσικές στάσεις και ο τρόπος
που προσλαμβάνουν οι μαθητές τη γλωσσική ποικιλότητα επηρεάζεται από παράγοντες,
όπως η κοινωνική διαστρωμάτωση της περιοχής του σχολείου, το μορφωτικό υπόβαθρο
των γονιών, η σχολική επίδοση του ίδιου του μαθητή στο γλωσσικό μάθημα, η εθνοτική
του προέλευση, το φύλο του και η τάξη του δημοτικού στην οποία φοιτά (Ε’ ή ΣΤ’).
Μεθοδολογία
Επιλογή των δεδομένων
Ως ερέθισμα (stimulus) για την εκμαίευση των στάσεων των παιδιών αξιοποιήσαμε τηλεοπτικά κείμενα μαζικής κουλτούρας τα οποία περιέχουν φαινόμενα γλωσσικής ποικιλότητας και εντάσσονται στις προτιμήσεις των μαθητών της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού (βλ.
Archakis et al., 2014˙ Φτερνιάτη et al., 2013). Μ’ αυτόν τον τρόπο, διασφαλίσαμε ότι οι
μαθητές θα έχουν έρθει κατ’ επανάληψη σε επαφή με τις προς μελέτη αναπαριστώμενες
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γλωσσικές ποικιλίες στα κείμενα αυτά. Οπότε, οι απαντήσεις των μαθητών φανερώνουν
την ύπαρξη ή όχι γλωσσικών στάσεων προς τις γλωσσικές ποικιλίες, αποκλείοντας το
ενδεχόμενο η μη εμφάνιση γλωσσικών στάσεων να επηρεάζεται από το γεγονός ότι τα
παιδιά αγνοούν τα κείμενα αυτά.
Συγκεκριμένα, αξιοποιήσαμε στιγμιότυπα από την τηλεοπτική διαφήμιση της Vodafone
με πρωταγωνιστές τον Κίτσο και την Τασούλα στην οποία εμφανίζονται φαινόμενα γεωγραφικής ποικιλότητας. Στη διαφήμιση αυτή η αναπαριστώμενη γεωγραφική ποικιλία δεν
είναι μια σαφώς καθορισμένη γλωσσολογικά ποικιλία, αλλά αποτελεί έναν στερεοτυπικό
τρόπο παρουσίασης του έλληνα επαρχιώτη με βορειοελλαδίτικα διαλεκτικά στοιχεία (βλ.
σχετικά Κοντοσόπουλος, 2008, σ. 92-108).
Επίσης, επικεντρώσαμε την προσοχή μας σε στιγμιότυπα από τη σειρά Λατρεμένοι
μου γείτονες. Η υπόθεση της σειράς αναφέρεται στην οικογένεια Μουστοξύδη, η οποία
ζει στη Νίκαια, ένα αθηναϊκό προάστιο συνδεδεμένο με την εργατική τάξη. Η οικογένεια
Μουστοξύδη ξαφνικά πλουτίζει και μετακομίζει στο Διόνυσο, ένα προάστιο όπου κατοικούν άτομα των προνομιούχων κοινωνικών στρωμάτων. Στη διπλανή μεζονέτα από
αυτή της οικογένειας Μουστοξύδη, ζει η οικονομικά ευκατάστατη οικογένεια Παπαπαύλου. Οι οξείες κοινωνικές διαφορές μεταξύ των δύο οικογενειών αντανακλώνται έντονα
στον τρόπο ομιλίας των πρωταγωνιστών, καθώς τα μέλη της οικογένειας Μουστοξύδη
χρησιμοποιούν κοινωνιόλεκτο που συνδέεται με μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα.
Το τρίτο απόσπασμα προέρχεται από τη σειρά Οι βασιλιάδες και περιέχει υφολογική
ποικιλότητα. Σύμφωνα με το σενάριο της σειράς ένας καλοπροαίρετος βιοπαλαιστής ψαράς, ο Μάρκος Βασιλιάς ένα βράδυ σώζει τη ζωή της πάμπλουτης Ευγενίας Παλαιολόγου. Εκείνη, αντιλαμβανόμενη τον καλοσυνάτο χαρακτήρα του, του εμπιστεύεται τη θέση
του προέδρου στην εταιρεία της. Κατά την παρουσίαση του νέου προέδρου της εταιρείας,
ο Μάρκος καλείται να εκφωνήσει μια μικρή ομιλία, στην οποία χρησιμοποιεί ανεπίσημο
«λαϊκό» ύφος, ενώ αναμένεται να υιοθετήσει επίσημο ύφος. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί
στο λόγο του γλωσσικά στοιχεία από τη λειτουργική ποικιλία των μηχανικών αυτοκινήτων και των ηλεκτρολόγων, τη γλώσσα των νέων, τη γλώσσα της πιάτσας και στο τέλος
της ομιλίας του διαφημίζει την οικογενειακή τους ταβέρνα προσκαλώντας τους παρευρισκόμενους να την επισκεφτούν.
Επιλογή του δείγματος
Η επιλογή του δείγματος βασίζεται στη στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία (stratified
random sampling), καθώς το δείγμα συνελέγη με τρόπο ώστε να υπάρχει διαστρωμάτωση ως προς το κοινωνικό επίπεδο των μαθητών ανάλογα με την περιοχή στην οποία
λειτουργεί το σχολείο που φοιτούν (βλ. Robson, 2007, σσ. 310-311).
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2013 σε τέσσερα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή του νομού Αχαΐας. Συνολικά επελέγησαν
96 μαθητές Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού (11-12 ετών). Τα τέσσερα σχολεία κατηγοριοποιούνται
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ανάλογα με το κοινωνικό επίπεδο της περιοχής στην οποία λειτουργούν ως εξής: χαμηλό
(2 σχολεία), μέτριο (1 σχολείο) και υψηλό (1 σχολείο). Το μορφωτικό επίπεδο των γονιών
προκύπτει από το μέσο όρο δεκάβαθμης κλίμακας2 (βλ. πίνακα 1).
Πίνακας 1: Εκπαιδευτικό επίπεδο γονιών ανάλογα με το κοινωνικό επίπεδο του σχολείου

Η κατανομή των μαθητών που συνιστά το δείγμα της έρευνας ανά φύλο και σχολική
επίδοση παρουσιάζεται στον πίνακα 2. Τα μονόγλωσσα παιδιά ήταν ελληνικής καταγωγής
και αποτελούν το 86,44% του δείγματος. Όσον αφορά στους δίγλωσσους μαθητές συνιστούν το 13,56% του συνολικού δείγματος. Η καταγωγή τους είναι αλβανική, βουλγαρική,
ρουμανική και ουκρανική. Επίσης στο δείγμα μας συγκαταλέγεται ένας μαθητής Ρομά.
Πίνακας 2: Κατανομή του πληθυσμού των μαθητών του δείγματος της έρευνας ανά φύλο,
εθνοτική καταγωγή και σχολική επίδοση

Η πολύ μικρή εκπροσώπηση κάθε μίας από τις παραπάνω εθνοτικές ομάδες, μας οδήγησαν στην δημιουργία μιας ομάδας με όλους τους μαθητές μη ελληνικής καταγωγής, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα και τα μεθοδολογικά προβλήματα που ενυπάρχουν σε μία τέτοια απόφαση.
Mέσο συλλογής δεδομένων και διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας
Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας, οι μαθητές παρακολουθούσαν τρία τηλεοπτικά αποσπάσματα διάρκειας περίπου 2 λεπτών το καθένα: στο πρώτο υπήρχε η διαφήμιση
της Vodafone με πρωταγωνιστές τον Κίτσο και την Τασούλα, το δεύτερο περιελάμβανε
ένα στιγμιότυπο από τη σειρά Λατρεμένοι μου γείτονες και το τρίτο εστίαζε σε ένα απόσπασμα της σειράς Οι βασιλιάδες. Για τη συλλογή των ευρημάτων της έρευνάς μας αξιοποιήσαμε το ανώνυμο ερωτηματολόγιο. Σχεδιάστηκαν δύο ερωτηματολόγια, ένα για
τους μαθητές και ένα για τους γονείς τους.3
Στο ερωτηματολόγιο των μαθητών διατυπώνονται ερωτήσεις κλειστού τύπου, ορισμένες από τις οποίες αξιοποιούνται στο παρόν άρθρο. Στις προς ανάλυση ερωτήσεις,
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τα παιδιά καλούνταν να απαντήσουν σε ποιο βαθμό θεωρούσαν πιθανό να ακούσουν
κάποιον δάσκαλο, γιατρό, δημοσιογράφο να χρησιμοποιεί στην επικοινωνιακή περίσταση του εργασιακού του περιβάλλοντος τις χαμηλού γοήτρου γεωγραφικές, κοινωνικές
και υφολογικές ποικιλίες που χρησιμοποιούν οι τηλεοπτικοί χαρακτήρες στα παραπάνω
τρία αποσπάσματα. Οι απαντήσεις των μαθητών ήταν καταχωρημένες σε μια τετράβαθμη
κλίμακα (1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Πολύ, 4=Πάρα πολύ). Το ερωτηματολόγιο των γονιών
ήταν μονοσέλιδο και αποσκοπούσε στον προσδιορισμό του μορφωτικού επιπέδου της
οικογένειας, μέσω κλειστών ερωτήσεων.
Η συλλογή των δεδομένων διήρκησε περίπου ένα μήνα. Τα ερωτηματολόγια, μετά από
πιλοτική εφαρμογή, συμπληρώθηκαν στα σχολεία του δείγματος από τους μαθητές με την
παρουσία του εκπαιδευτικού τους και μιας ερευνήτριας. Από τους εκπαιδευτικούς ζητήθηκε να συμπληρώσουν το στοιχείο της σχολικής επίδοσης κάθε μαθητή στο γλωσσικό μάθημα και την εθνοτική του προέλευση, καθώς διαπιστώθηκε σε δοκιμαστική εφαρμογή της
έρευνας ότι οι απαντήσεις των παιδιών δεν ήταν πάντα ακριβείς ως προς το στοιχείο αυτό.
Αποτελέσματα
Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS 20.0.
Για την ανάλυση των δεδομένων μας χρησιμοποιήσαμε διάφορα στατιστικά τεστ, μη παραμετρικά (όπως, το Οne-Sample Chi-Square Test) και παραμετρικά (όπως τα T-test, Anova Test,
Correlation Test), ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των ανεξάρτητων κα των εξαρτημένων μεταβλητών. Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται ένα μικρό μέρος από τα δεδομένα των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν, καθώς το υλικό που συλλέχθηκε ήταν ιδιαίτερα πλούσιο
σε πληροφορίες που σχετίζονται με θέματα πρόσληψης της γλωσσικής ποικιλότητας σε τηλεοπτικά κείμενα μαζικής κουλτούρας από μαθητές. Ως προς τη γεωγραφική ποικιλία, τα παιδιά
ρωτήθηκαν αν θα περίμεναν να ακούσουν έναν δάσκαλο στην τάξη, έναν δημοσιογράφο στην
τηλεόραση και έναν γιατρό στο ιατρείο του να χρησιμοποιεί ομιλία όπως αυτή του Κίτσου και
της Τασούλας στη διαφήμιση της Vodafone. Τα παρακάτω τρία ιστογράμματα δείχνουν τη συντριπτικά αρνητική απάντηση των παιδιών και στις τρεις επικοινωνιακές περιστάσεις:

Ιστογράμματα 1, 2, 3. Χρήση της
γεωγραφικής ποικιλίας σε επίσημες
επικοινωνιακές περιστάσεις.
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Και στις τρεις ερωτήσεις η απάντηση «καθόλου» δόθηκε από ποσοστό μεγαλύτερο
του 65% των μαθητών (66,3%, 67,7% και 76,6% αντίστοιχα), ενώ ο συμψηφισμός του
«καθόλου» και του «λίγο» (δηλαδή, των αρνητικών απαντήσεων) ξεπερνούσε το 89%
-ειδικά στην περίπτωση του γιατρού έφτασε στο 96,8% των απαντήσεων. Το x2 test έδειξε ότι τα παραπάνω αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά, με σημαντικότητα: 0.000
και για τις τρεις ερωτήσεις.
Μία αντίστοιχη εικόνα παρουσιάστηκε και από τις απαντήσεις των παιδιών αναφορικά
με την χαμηλού κύρους κοινωνιόλεκτο, όταν ρωτήθηκαν αν θα περίμεναν να ακούσουν
έναν δάσκαλο στην τάξη, έναν δημοσιογράφο στην τηλεόραση, και έναν γιατρό στο ιατρείο του να χρησιμοποιεί ομιλία όπως αυτή της οικογένειας Μουστοξύδη, από την τηλεοπτική σειρά Λατρεμένοι μου γείτονες. Τα παρακάτω τρία ιστογράμματα μας δείχνουν
και πάλι ότι οι αρνητικές απαντήσεις των παιδιών είναι συντριπτικά περισσότερες από τις
θετικές (δηλαδή, το «πολύ» και το «πάρα πολύ»):

Ιστογράμματα 4, 5, 6. Χρήση κοινωνιολέκτου χαμηλού κύρους σε επίσημες επικοινωνιακές περιστάσεις.

Και στις τρεις ερωτήσεις η απάντηση «καθόλου» δόθηκε από ποσοστό μεγαλύτερο
του 55% των μαθητών (55,9%, 64,6% και 67,4%, αντίστοιχα), ενώ ο συμψηφισμός του
«καθόλου» και του «λίγο» (δηλαδή, των αρνητικών απαντήσεων) ξεπερνούσε το 89%
(89,2%, 93,6% και 93,7%, αντίστοιχα). Το x2 test έδειξε ότι τα παραπάνω αποτελέσματα
είναι στατιστικά σημαντικά με σημαντικότητα: 0.000 και για τις τρεις ερωτήσεις.
Τέλος, οι μαθητές ρωτήθηκαν αν θα περίμεναν να ακούσουν έναν δάσκαλο, έναν
δημοσιογράφο και έναν γιατρό να χρησιμοποιούν στο εργασιακό τους περιβάλλον μία
χαμηλού κύρους υφολογική ποικιλία, αντίστοιχη με αυτή που χρησιμοποιεί ο Μάρκος
Βασιλιάς στην τηλεοπτική σειρά Οι βασιλιάδες. Τα παιδιά και πάλι στη συντριπτική τους
πλειοψηφία απάντησαν ότι η συγκεκριμένη υφολογική ποικιλία δεν ταιριάζει σε ομιλητές υψηλού κύρους, ειδικά όταν αυτοί μιλούν με επισημότητα σε αντίστοιχες επικοινωνιακές περιστάσεις.
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Ιστογράμματα 7, 8, 9. Χρήση ανεπίσημου ύφους σε επίσημες επικοινωνιακές περιστάσεις.

Και στις τρεις ερωτήσεις η απάντηση «καθόλου» δόθηκε από ποσοστό μεγαλύτερο
του 50% των μαθητών (50,5%, 59,4% και 68,45%, αντίστοιχα), ενώ ο συμψηφισμός του
«καθόλου» και του «λίγο» (δηλαδή, των αρνητικών απαντήσεων) ξεπερνούσε το 80%
(80%, 90,6% και 93,75%, αντίστοιχα). Το x2 test έδειξε ότι τα παραπάνω αποτελέσματα
είναι στατιστικά σημαντικά με σημαντικότητα: 0.000 και για τις τρεις ερωτήσεις.
Στη συνέχεια, διερευνήσαμε αν ο τρόπος που προσλαμβάνουν οι μαθητές τη γλωσσική ποικιλότητα επηρεάζεται από παράγοντες, όπως η κοινωνική διαστρωμάτωση της
περιοχής του σχολείου, το μορφωτικό υπόβαθρο των γονιών, η σχολική επίδοση του
μαθητή στο γλωσσικό μάθημα, η εθνοτική του προέλευση, το φύλο του και η τάξη φοίτησής του στο δημοτικό (Ε’ ή ΣΤ). Με αυτόν τον τρόπο, προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε
το ενδεχόμενο οι παραπάνω κοινωνικές παράμετροι να διαδραματίζουν κάποιον ρόλο
στη διαμόρφωση των γλωσσικών στάσεων των μαθητών. Για τον πιθανό συσχετισμό των
γλωσσικών στάσεων των παιδιών με τη σχολική τους επίδοση, την κοινωνική διαστρωμάτωση της περιοχής του σχολείου και το μορφωτικό υπόβαθρο των γονιών τους αξιοποιήσαμε τα Correlation tests, ενώ για την εθνοτική προέλευση, το φύλο των μαθητών,
καθώς και την τάξη φοίτησής τους (Ε’ και ΣΤ’) χρησιμοποιήσαμε Τ-tests. Οι παράγοντες
της κοινωνικής διαστρωμάτωσης της περιοχής του σχολείου και της σχολικής επίδοσης
των παιδιών ελέγχθηκαν και με Anova Τests. Tα αποτελέσματα δεν έδειξαν ούτε ένα
στατιστικά σημαντικό συσχετισμό ανάμεσα στις παραπάνω ανεξάρτητες μεταβλητές και
στις απαντήσεις των παιδιών. Ως εκ τούτου, συνάγουμε ότι η επίγνωση των μαθητών για
τη μη αποδεκτότητα των γλωσσικών ποικιλιών χαμηλού κύρους σε επίσημες επικοινωνιακές περιστάσεις έχει αναπτυχθεί ανεξάρτητα από το ρόλο των προαναφερθέντων
κοινωνικών παραμέτρων.
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Συμπεράσματα
Τα παιδιά με τις απαντήσεις τους φανερώνουν ότι έχουν επίγνωση της γλωσσικής ποικιλίας που αναμένεται να χρησιμοποιείται ανάλογα με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του
κάθε ομιλητή και την επικοινωνιακή περίσταση. Με άλλα λόγια, τα παιδιά γνωρίζουν ότι
σε επίσημες επικοινωνιακές περιστάσεις και από άτομα υψηλού κύρους (όπως γιατρός,
δημοσιογράφος, εκπαιδευτικός) δεν αναμένεται η χρήση μιας γεωγραφικής ποικιλίας,
μιας κοινωνιολέκτου χαμηλού κύρους ή μιας αποκλίνουσας υφολογικής ποικιλίας.
Παράλληλα, σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, οι μαθητές θεωρούν το ιατρείο ως το
πιο απρόσμενο μέρος για να χρησιμοποιηθεί κάποια από τις τρεις γλωσσικές ποικιλίες
χαμηλού κύρους (γεωγραφική, κοινωνική, υφολογική). Μάλιστα, τα παιδιά φαίνεται να
μην αναμένουν τη χρήση μιας αποκλίνουσας και χαμηλού κύρους γλωσσικής ποικιλίας
από τον ίδιο το φορέα κύρους, δηλαδή το γιατρό, τη στιγμή άσκησης της εξουσίας του.
Έπεται ο δημοσιογράφος, και τελευταίος ακολουθεί ο εκπαιδευτικός.
Η παραπάνω ιεράρχηση των παιδιών πιθανόν να σχετίζεται με το γεγονός ότι με το
δάσκαλο νοιώθουν μεγαλύτερο βαθμό οικειότητας άρα θεωρούν ελαφρώς πιο πιθανή τη
χρήση ανεπίσημου ύφους σε επίσημες επικοινωνιακές περιστάσεις. Αντίθετα, με το γιατρό πιθανόν να νοιώθουν μεγαλύτερη απόσταση η οποία ίσως μεγαλώνει και εξαιτίας του
φόβου, οπότε στην περίπτωση αυτή θεωρούν ως λιγότερο πιθανή τη χρήση ανεπίσημου
ύφους στο περιβάλλον του ιατρείου. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι οι απαντήσεις των
παιδιών με την επιλογή «καθόλου» ήταν και στις τρεις περιπτώσεις πάνω από το 50%.
Επίσης, οι αρνητικές επιλογές (δηλαδή, ο συμψηφισμός του «καθόλου» και του «λίγο»),
κυμαινόταν από 80% ως 96,8% των απαντήσεων των παιδιών. Τέλος, η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι οι αξιολογικές στάσεις των παιδιών προς τις αποκλίνουσες γλωσσικές
ποικιλίες δεν επηρεάζεται (στατιστικώς σημαντικά) από κάποια ανεξάρτητη μεταβλητή,
όπως η κοινωνική διαστρωμάτωση της περιοχής του σχολείου, το μορφωτικό υπόβαθρο των γονιών των μαθητών, η σχολική επίδοση του ίδιου του μαθητή, η εθνοτική του
προέλευση, το φύλο του και η τάξη στην οποία φοιτούν (Ε’ ή ΣΤ’).
Υποσημειώσεις
1.

2.
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Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και
από εθνικούς πόρους. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία χρηματοδοτείται από το ερευνητικό
πρόγραμμα Θαλής (2011-2015), με τίτλο: «Γλωσσική ποικιλότητα και γλωσσικές ιδεολογίες στα
κείμενα μαζικής κουλτούρας: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση παιδαγωγικού υλικού για την
ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης» (Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού &
Αθλητισμού, Κωδικός ID: MIS 375599).
Η εκπαίδευση των γονιών κατηγοριοποιήθηκε σε δεκάβαθμη κλίμακα, όπου 1 = καμία εκπαίδευση ή λίγες τάξεις του δημοτικού, 2 = πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 3 = έναρξη αλλά όχι ολοκλήρωση
του γυμνασίου, 4 = ολοκλήρωση του γυμνασίου, 5 = έναρξη αλλά όχι ολοκλήρωση του λυκείου,
6 = ολοκλήρωση του λυκείου, 7 = έναρξη αλλά όχι ολοκλήρωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 8 =
κάτοχος τίτλου από τεχνολογικό ίδρυμα (Τ.Ε.Ι), 9 = κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 10 =
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού.
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3.

Για τον προσδιορισμό του μορφωτικού επιπέδου των γονιών αξιοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο που
σχεδιάστηκε σε έρευνα της Φτερνιάτη (2001).
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