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Η κατασκευή της ταυτότητας των διευθυντών της δημοτικής 

εκπαίδευσης: Μια κοινωνικοψυχολογική ανάλυση του λόγου τους 

Περίληψη 
 

Οι εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης είναι ραγδαίες και οι μελέτες στρέφονται όλο 

και περισσότερο στην εκπαιδευτική ηγεσία και τη σύνδεση της με τη σχολική 

αποτελεσματικότητα. Και ενώ οι περισσότεροι μελετητές ερευνούν το ρόλο και τα 

χαρακτηριστικά του σύγχρονου διευθυντή/ντριας ως ηγέτη, δε φαίνεται να δείχνουν 

εξίσου ενδιαφέρον σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζεται η 

επαγγελματική του ταυτότητα στο πλαίσιο της δικής του επιχειρηματολογίας. Η 

μελέτη της ταυτότητας ενός διευθυντή μας δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά 

με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και συμπεριφέρεται, αλλά και τον τρόπο με τον 

οποίο αντιμετωπίζει και προσαρμόζεται σε όλες τις αλλαγές που προκύπτουν στο 

χώρο της εκπαίδευσης, από τη δική του οπτική. Επομένως, είναι ένα πεδίο έρευνας το 

οποίο αξίζει να διευρυνθεί, καθώς είναι πολύ μικρός ο αριθμός των ερευνών γύρω 

από το συγκεκριμένο ζήτημα. 

Η παρούσα έρευνα εστιάζει το ενδιαφέρον της στον τρόπο κατασκευής της 

ταυτότητας των διευθυντών/ντριών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αυτές 

αναδύονται μέσα στον λόγο τους, όταν οι ίδιοι/ιες μιλούν για το έργο τους στη 

σχολική καθημερινότητα. Αντλεί το θεωρητικό και το μεθοδολογικό της πλαίσιο από 

την Κοινωνική Ψυχολογία του Λόγου, προκειμένου να ερευνήσει τον τρόπο με τον 

οποίο οι συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες κατασκευάζουν την ταυτότητά τους 

μιλώντας. 

Η συγκεκριμένη θεωρία δίνει τη δυνατότητα να διερευνηθούν τα νοήματα που 

εμπεριέχονται στο λόγο των ομιλητών/τριών, αλλά και οι δυνατότητες χρήσης του 

λόγου που δημιουργούν οι επικοινωνιακές συνθήκες στο πλαίσιο συνεντεύξεων. Ως 

σημαντικά ευρήματα της έρευνας προέκυψαν η ανάδυση πολλαπλών ταυτοτήτων των 

συμμετεχόντων/ουσών, καθώς και η συνεχής μεταβολή της ταυτότητας ενός ατόμου 

ως ομιλητή/τριας, ταυτότητα η οποία κατασκευάζεται και ανακατασκευάζεται 

συνεχώς, καθώς τα άτομα μιλούν για την καθημερινή εμπειρία τους ως 

διευθυντές/ντριες. 
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Λέξεις –κλειδιά: Κοινωνική Ψυχολογία του Λόγου, διευθυντές/ ντριες, κατασκευή 

ταυτότητας, ανάλυση λόγου.  

The construction of primary school principals’ identity from a 

discourse analytic perspective 

 

ABSTRACT 

 

There is a rapid growth in education and as a result more and more studies are 

interested in educational leadership and its connection with school efficiency. While 

most researchers focus on the role and the characteristics of school leaders, it seems 

that they do not put so much interest in the way in which the participants’ professional 

identity is constructed in accordance to the participant’s own arguments. The identity 

of a participant provides us not only with all the necessary information about the way 

in which he behaves, but also with the way in which the participant faces and is 

adjusted in accordance to the different changes that may occur in education. 

Therefore, it is an area of research which really worth to be investigated as there is 

only a small number of studies about this particular issue. 

This research focuses its interest on the way that the identity of participants in 

Primary Schools is constructed, by closely observing participants’ discourse about 

their own workings throughout their everyday school life. Both the theoretical and the 

methodological frames derive from the theory of the Discursive Social Psychology, so 

as to research the way in which the participants construct their identity through their 

own discourse. 

This particular theory enables the researchers to investigate the meaning included in 

the speakers’ discourse, as well as the conditions under which the different forms of 

discourse are emerged through the process of interviewing. As a result, the important 

finding of the research is the emergence of the participants’ multiple identities as the 

continuously development of a person’s identity was confirmed. This identity does 

not seem to be stable over time, but it is constantly constructed, reconstructed, and 

changed when people talk about their everyday experience as school leaders. 
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Εισαγωγή 
 

Οι εξελίξεις στη σύγχρονη κοινωνία είναι ραγδαίες με αποτέλεσμα οι 

απαιτήσεις για εκσυγχρονισμό συνεχώς να αυξάνονται. Οι εξελίξεις αυτές φυσικά δεν 

θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο τον χώρο της εκπαίδευσης. Βασικός σκοπός 

των εκπαιδευτικών συστημάτων όλων των χωρών είναι η προσαρμογή στα νέα 

δεδομένα και στη δημιουργία αποτελεσματικότερων συστημάτων εκπαίδευσης. 

Όλοι όσοι εμπλέκονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό ενός σχολείου έχουν 

μερίδιο ευθύνης γα την πραγματοποίηση του σχολείου τους σε αποτελεσματικό 

σχολείο , το πρόσωπο – κλειδί όμως δεν είναι άλλο από το διευθυντή/ντρια της 

εκάστοτε σχολικής μονάδας , που παίζει τον κυριότερο ρόλο σε αυτή την διαδικασία.  

Παραδοσιακά οι ερευνητές που ασχολούνται με το θέμα της εκπαιδευτικής 

ηγεσίας και το ρόλο του διευθυντή/ντριας στη διοίκηση της σχολικής μονάδας, 

επικεντρώνονται κυρίως στις ικανότητες και τις δεξιότητες που πρέπει να 

συγκεντρώνει  ένα διευθυντής προκειμένου να θεωρηθεί αποτελεσματικός ηγέτης και 

όχι τόσο στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος θεωρεί ότι εκτελεί το διοικητικό του έργο 

(Scribner & Crow, 2012 ·Crow & Moller, 2017), δηλαδή στον τρόπο που ο ίδιος 

εξηγεί πώς σκέφτεται και ενεργεί, πώς αντιμετωπίζει τους συναδέλφους του, τους 

εξωτερικούς φορείς, τους γονείς, τους μαθητές κτλ. 

Συνεπώς, αυτό το οποίο δε λαμβάνεται υπόψη είναι ο τρόπος ανάπτυξης αλλά 

και κατασκευής της επαγγελματικής του ταυτότητας από τον ίδιο ως συμμετέχοντα 

από μια συγκεκριμένη θέση στη σχολική καθημερινότητα. Η επαγγελματική 

ταυτότητα ενός διευθυντή/ντριας μας παρέχει σημαντικά στοιχεία τα οποία μας 

βοηθούν να κατανοήσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του 

αλλά  και τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται και προσαρμόζεται στις συνεχείς 

αλλαγές που προκύπτουν στον εκπαιδευτικό χώρο πάντα σύμφωνα με την 

υποκειμενική του οπτική (Scribner & Crow, 2012). 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε την προσπάθεια των Crow, Day & Moller 

(2016) να δημιουργήσουν μια σύνθεση των διαφορετικών θεωρητικών πλαισίων, που 

σχετίζονται με τον τρόπο που κατασκευάζονται και αναπτύσσονται οι επαγγελματικές 

ταυτότητες των διευθυντών/τριών . Στο άρθρο τους επισημαίνουν την πίεση από τη 

μεριά των κυβερνήσεων των χωρών για την ανάγκη απόκτησης τεχνοκρατικών 

ικανοτήτων από τους διευθυντές/ντριες προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν 
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στο νέο και απαιτητικό τους ρόλο, κάτι το οποίο αναφέρουν και άλλοι ερευνητές 

(Day & Leithwood , 2007· Scribner & Crow,2012). 

Αυτό βέβαια συμβαίνει και στη χώρα μας, όπου οι εξελίξεις σχετικά με τον 

τρόπο επιλογής των διευθυντών/ντριων συνεχώς τρέχουν. Η απαίτηση από την 

πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αλλαγή του τρόπου επιλογής των 

διευθυντών/ντριων με αυστηρότερα κριτήρια είναι γεγονός, με αποτέλεσμα να 

πραγματοποιηθεί εκ νέου η κρίση και επιλογή των διευθυντών το 2017 με 

διαφορετικά κριτήρια όπως καθορίζεται από το άρθρο 1 του νόμου 4473 (ΦΕΚ 78, 

Τεύχος Α’, 30.5.2017). Βάσει του συγκεκριμένου νόμου, η επιλογή γίνεται με βάση 

τα προσόντα των υποψήφιων τα οποία μοριοδοτούνται, και βάση αυτών 

κατατάσσονται σε έναν ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών  

μονάδων.  

Έτσι υποστηρίζεται από πολλούς ερευνητές (Crow κ.ά..,2017) η αναγκαιότητα 

πραγματοποίησης νέων ερευνών γύρω από το ζήτημα που αφορά τους διευθυντές, 

αλλά στοχεύοντας κυρίως στον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζεται η ταυτότητά τους 

μέσα από την ανάλυση του λόγου τους. Αυτός λοιπόν είναι και ο κεντρικός στόχος 

της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας. 

Πιο συγκεκριμένα η παρούσα ποιοτική έρευνα εστιάζει το ενδιαφέρον της στη 

μελέτη της κατασκευή της ταυτότητας των διευθυντών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης καθώς αυτοί μιλούν για το έργο τους στη σχολική καθημερινότητα. Η 

μελέτη αυτή βασίστηκε στην Κοινωνική Ψυχολογία του Λόγου, η οποία αποτέλεσε το 

θεωρητικό και το μεθοδολογικό πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

Η ερευνητική εργασία αποτελείται από δυο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά το 

θεωρητικό πλαίσιο και το δεύτερο μέρος την ερευνητική προσέγγιση της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας.    

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τα τρία πρώτα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο 

εισάγει την έννοια της Κοινωνικής Ψυχολογίας και τη στροφή της στο λόγο, 

περιλαμβάνει τα κύρια συστατικά της ανάλυσης του λόγου,  όπως επίσης 

περιλαμβάνει και την περιγραφή του μοντέλου Λογοψυχολογίας των Edwards & 

Potter (1992) που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των αποσπασμάτων. Το δεύτερο 

κεφάλαιο αφορά την έννοια της ταυτότητας και την κατασκευή της ταυτότητας των 

διευθυντών/ντριων των σχολικών μονάδων, καθώς και τη στροφή των ερευνητών 

στην ποιοτική έρευνα και την ανάλυση λόγου. Επίσης στο τελευταίο κεφάλαιο του 

πρώτου μέρους, γίνεται αναφορά στις βασικές έννοιες της διεύθυνσης και της ηγεσίας  
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που συνδέονται με τον ηγετικό ρόλο του διευθυντή/ντριας στο σύγχρονο σχολείο ως 

διάσταση της ταυτότητά τους και έπειτα ακολουθεί ο στόχος και το ερώτημα της 

έρευνας. 

 Το δεύτερο μέρος της διπλωματικής εργασίας περιλαμβάνει τα τρία τελευταία 

κεφάλαια της διπλωματικής εργασίας. Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μέθοδος που 

χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση της έρευνας, το υλικό της συνέντευξης, η 

διαδικασία της συλλογής δεδομένων, τα στοιχεία των συμμετεχόντων και τέλος η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων. 

Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας. 

Πιο συγκεκριμένα, σε αυτό το σημείο της εργασίας παρουσιάζονται οι εκδοχές των 

ταυτοτήτων των διευθυντών που αναδύθηκαν μέσα από την ανάλυση του λόγου τους, 

όπως επίσης παρατίθενται και αυτούσια αποσπάσματα των συνεντεύξεων τους σε 

συνδυασμό με την ανάλυση τους.  

Στο 6ο κεφάλαιο ακολουθεί η συζήτηση επί των αποτελεσμάτων , οι 

περιορισμοί της έρευνας και οι ερευνητικές προτάσεις. 

Στο τέλος της παρούσας εργασίας,  παρατίθενται οι ξένες και ελληνικές 

βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν από την ερευνήτρια για την 

εκπόνηση της εργασίας, όπως επίσης ακολουθεί και το παράρτημα στο οποίο 

περιλαμβάνεται ο πίνακας με τα χαρακτηριστικά των διευθυντών, ο πίνακας με τα 

σύμβολα φωνητικής μεταγραφής, η ενημερωτική επιστολή που στάλθηκε στους 

συμμετέχοντες/συμμετέχουσες και το σχέδιο της  ημιδομημένης συνέντευξης.  
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Α’ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1ο Κεφάλαιο : Κοινωνική Ψυχολογία και Λόγος 
 

1.1. Το πεδίο της Κοινωνικής Ψυχολογίας 

 

 Ξεκινώντας, είναι σημαντικό να ορίσουμε την επιστήμη της κοινωνικής 

ψυχολογίας. Σύμφωνα με τον Allport (1954), η κοινωνική ψυχολογία είναι « η 

επιστημονική διερεύνηση του πως οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές 

των ατόμων επηρεάζονται από την πραγματική , φανταστική ή υπαινισσόμενη 

παρουσία των άλλων» (Allport, 1954a, σ.5 στο  Hogg&Vaughan, 2010). 

Η Κοινωνική Ψυχολογία είναι μια επιστήμη στην οποία συναντάμε 

διαφορετικές ερμηνείες του τρόπου με τον οποίο οι επιστήμονες αντιλαμβάνονται και 

κατανοούν το άτομο. Σύμφωνα με τους Sapsford, Still, Miell, Stevens & Wetherell, 

2006), η κοινωνική ψυχολογία χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πολλών και 

διαφορετικών θέσεων και απόψεων και αυτό οφείλεται στο ότι αποτελεί μια ζωντανή, 

παλλόμενη αλλά και ανοιχτή επιστήμη.  

Αυτό το οποίο μπορεί να αντιληφθεί κανείς μέσα από την έρευνα για την 

εξέλιξη της επιστήμης, είναι ότι λόγω των εξελίξεων που προέκυψαν σε κοινωνικό 

επίπεδο, μετά τη δεκαετία του ’60 άρχισαν να εμφανίζονται διαφορετικές κοινωνικές 

θεωρίες οι οποίες διέφεραν σε σημαντικό βαθμό μεταξύ τους. Όπως τονίζουν και οι 

Sapsford κ.ά. (2006), μπορούμε να εντοπίσουμε διαφορετικές οπτικές γωνίες 

αντίληψης της επιστήμης ακόμα και σε επίπεδο χωρών. 

Οι κοινωνικοί ψυχολόγοι φαίνεται να διαφωνούν μεταξύ τους για τον τρόπο 

μελέτης της κοινωνικής συμπεριφοράς όμως κοινός στόχος όλων φαίνεται να είναι η 

εύρεση των παραγόντων αλλά και των διαδικασιών που εμπλέκονται στην κοινωνική 

συμπεριφορά των ατόμων ( Κοκκινάκη, 2006).  

Έτσι αρχικά διατυπώνουν τις θεωρίες τους με γενικούς όρους και έπειτα 

καταλήγουν σε συγκεκριμένες υποθέσεις , μέσα από τις οποίες προσπαθούν να 

ανακαλύψουν τις πιθανές σχέσεις μεταξύ των παραγόντων που εμπλέκονται στο 

φαινόμενο που εξετάζουν (Fiske, 2004 στο Κοκκινάκη, 2006). Για να ελέγξουν κατά 

πόσο ισχύουν οι υποθέσεις στις οποίες καταλήγουν, πραγματοποιούν έρευνες είτε 
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ποσοτικές, είτε ποιοτικές. Οι έρευνες αυτές, εντάσσονται σύμφωνα με τον Burr 

(2003) στο ευρύτερο επιστημολογικό πλαίσιο του κοινωνικού κονστρουξιονισμού.  

Οι συγκεκριμένοι ερευνητές προτιμούν την ποσοτική ανάλυση δεδομένων, 

όμως τα τελευταία χρόνια αρκετοί από αυτούς έχουν στραφεί στη ποιοτική ανάλυση 

στοχεύοντας στη διεξαγωγή ουσιαστικότερων συμπερασμάτων. Μια μέθοδος 

ποιοτικής ανάλυσης, είναι η ανάλυση του λόγου την οποία θα αναλύσουμε 

παρακάτω. 

 

1.2 Η στροφή της Κοινωνικής Ψυχολογίας στον λόγο 

 

Από τη δεκαετία του ‘80, φαίνεται πως η κοινωνική ψυχολογία έχει στραφεί 

προς το λόγο . Η συγκεκριμένη θεωρία και μέθοδος ποιοτικής έρευνας δεν 

υποστηρίζεται από όλους τους επιστήμονες, αλλά μόνο από έναν αριθμό. Και αυτό 

συμβαίνει γιατί η κοινωνική ψυχολογία του λόγου έρχεται σε αντίθεση με την 

παραδοσιακή κοινωνική ψυχολογία (γνωστική και συμπεριφορική) (Potter & 

Wetherell, 1987).   

Είναι σχετικά μια πρόσφατη προσέγγιση της κοινωνικής ψυχολογίας, η οποία 

όμως δεν εμφανίστηκε ξαφνικά σύμφωνα με τους Potter & Wetherell (1987), αλλά  

έχει τις ρίζες της σε μια ποικιλία καθιερωμένων πρακτικών της φιλοσοφίας, της 

ιστορίας και της επιστήμης της κοινωνιολογίας.  

Οι ερευνητές της κοινωνικής ψυχολογίας του λόγου υποστηρίζουν ότι οι 

άνθρωποι όταν μιλούν ή γράφουν επιτελούν δράσεις και μέσα από τη λεπτομερή 

ανάλυση του λόγου τους μπορεί να αποκαλυφθεί η φύση των δράσεων αυτών 

(Wetherell, 2005). 

Οι McKinlay & McVittie (2011) αναφέρουν τη σημαντικότητα δυο 

παραγόντων, την ευελιξία και τη μεταβλητότητα,  που φαίνονται να επηρεάζουν σε 

μεγάλο βαθμό τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο εκφράζονται οι άνθρωποι κάθε 

φορά ανάλογα με την περίσταση. Επίσης υποστηρίζουν ότι μέσω της ανάλυσης του 

λόγου, μπορούμε να μελετήσουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές του τρόπου με τον 

οποίο εκφράζονται οι άνθρωποι κάθε φορά προκειμένου να εκτελέσουν μια ποικιλία 

κοινωνικών πράξεων.  

Εάν προσπαθούσαμε να δώσουμε ένα κοινά αποδεκτό ορισμό για το λόγο 

επίσης δε θα ήταν δυνατό , καθώς και σε αυτή την περίπτωση συναντάμε έντονες 
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αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους θεωρητικούς (Phillips & Jorgensen, 2002) και αυτό 

κυρίως οφείλεται στις ταυτόχρονες εξελίξεις που συμβαίνουν στους διαφορετικούς 

επιστημονικούς κλάδους της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, της γλωσσολογίας κ.ά.  

Δυο είναι οι βασικές προσεγγίσεις οι οποίες φαίνεται να αντικρούονται 

σχετικά με τον ορισμό του λόγου, η μια είναι η εθνομεθοδολογική προσέγγιση (ή 

αλλιώς ανάλυση του λόγου σε μικρο-επίπεδο) με κυριότερους εκφραστές της τους: 

Jonathan Potter και Derek Edwards και η άλλη είναι η φουκοϊκή προσέγγιση (ή 

αλλιώς ανάλυση του λόγου σε μακρο-επίπεδο) με κυριότερο εκφραστή της τον Ian 

Parker. 

Σύμφωνα με τους Potter & Wetherell, οι οποίο φαίνονται να κινούνται 

ανάμεσα και στα δυο επίπεδα ανάλυσης του λόγου, ο λόγος είναι «… κάθε τυπική ή 

άτυπη γλωσσική διάδραση, κάθε επικοινωνία που χρησιμοποιεί το γλωσσικό κώδικα 

και είναι ενταγμένη σε ένα γνωστικό, κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο» (Potter & 

Wetherell, 1987 στο Παπαστάμου, 2001, σ. 492). Επίσης ένας λόγος αναφέρεται σε 

ένα σύνολο σημασιών, μεταφορών, αναπαραστάσεων, εικόνων, ιστοριών, δηλώσεων 

και ούτω καθ’ εξής που με κάποιο τρόπο παράγουν μια συγκεκριμένη εκδοχή των 

γεγονότων (Burr, 2003). 

Για τους συγκεκριμένους μελετητές σε μια ανάλυση λόγου, ο λόγος είναι 

αυτός ο οποίος αποτελεί το θέμα της ανάλυσης και δεν είναι αναλυτικό απόθεμα που 

δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητές να διατυπώνουν ή και να επιβεβαιώνουν 

υποθέσεις  που εντοπίζονται πέρα από αυτόν (Μποζατζής & Δραγώνα, 2011).  

Με αυτό τον τρόπο αιτιολογείται και το ενδιαφέρον των κοινωνικών 

επιστημών , οι οποίες έχουν στραφεί προς τη μελέτη της γλώσσας μέσω της οποίας 

τους δίνεται η δυνατότητα διερεύνησης του νοήματος που εμπεριέχεται μέσα στο 

λόγο, όσο και οι συνθήκες μέσω των οποίων γίνεται δυνατή η ανάδυση των  

διαφορετικών μορφών λόγου (Παπαστάμου, 2001· Burr, 2003) 

Αυτό σημαίνει ότι το αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης είναι η ίδια η 

γλώσσα, η οποία δε θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορη την κοινωνική ψυχολογία, 

καθώς αποτελεί τη σημαντικότερη και την πιο διαδεδομένη μορφή αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των ανθρώπων. Δεν είναι απλά ένας κώδικας επικοινωνίας, αλλά κάτι πιο 

ουσιαστικό από αυτό και επίσης σύμφωνα με τους Potter & Wetherell(1987), είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαδικασία της σκέψης και της αιτιολόγησης.  

Επίσης στην ανάλυση του λόγου εμπεριέχεται και το στοιχείο της δράσης 

(Edwards & Potter ,1992· Potter & Wetherell, 2009) , δεδομένου ότι η ομιλία και το 
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κείμενο είναι δυο εκδοχές που προσανατολίζονται στη δράση, καθώς επίσης η 

ανάλυση του λόγου συσχετίζεται και με την πράξη.   

Από την αντίπερα όχθη, ο Ian Parker  υποστηρίζει ότι «… οι Λόγοι δεν 

περιγράφουν απλώς τον κόσμο αλλά τον κατηγοριοποιούν, δίνουν ορατότητα σε 

φαινόμενα. Στην ακραία του μορφή αυτό το επιχείρημα θα υποστήριζε ότι οι Λόγοι 

μας επιτρέπουν να εστιάσουμε σε πράγματα που δεν είναι «στην πραγματικότητα» 

εκεί, και ότι εφόσον τα όρια ενός αντικειμένου έχουν περιγραφεί και προδιαγραφεί 

από Λόγους, είναι δύσκολο να μην αναφέρεται κανείς σ΄ αυτό ωσάν αυτό να ήταν 

πραγματικό» (Parker 1990a: 1991, στο Μποζατζής & Δραγώνα, 2011, σ. 39). 

Ο συγκεκριμένος ερευνητής, αντιλαμβάνεται την ανάλυση του λόγου ως μια 

πιο σύνθετη διαδικασία, στην οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον αναλυτή 

πολλά περισσότερα πέρα από την ανάλυση του ίδιου του λόγου. 

Προτείνει και αυτός με τη σειρά του ένα πιο σύνθετο τρόπο ανάλυσης του 

λόγου, επισημαίνοντας επτά βασικά κριτήρια και στη συνέχεια άλλα τρία βοηθητικά 

κριτήρια, τα οποία αποτελούν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο αναλυτής 

προκειμένου να εντοπίσει τους λόγους μέσα στα κείμενα (Κωνσταντινίδου, 2000· 

Μποζατζής & Δραγώνα, 2011).  

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυο παραπάνω διαφορετικές προσεγγίσεις, μπορούμε 

να κατανοήσουμε το δύσκολο ρόλο ενός ερευνητή που επιθυμεί να προχωρήσει στην 

ανάλυση του λόγου είτε ομιλίας είτε κειμένου, προκειμένου να μελετήσει την 

κατασκευή της ταυτότητας ενός ατόμου ως χρήστη της γλώσσας.  
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1.3  Οι κύριες διαστάσεις της ανάλυσης λόγου: Λειτουργία, 

κατασκευή και μεταβλητότητα στο μοντέλο των Potter & 

Wetherell 

 

 Η προσέγγιση των θεωρητικών της ανάλυσης λόγου Potter & Wetherell (2009), 

εισάγει τις τρεις κομβικές έννοιες της ανάλυσης λόγου που εντάσσονται στο πλαίσιο 

της Κοινωνικής Ψυχολογίας.  

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη γλώσσα σε όλες τους τις κοινωνικές 

δραστηριότητες και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η «λειτουργία» της γλώσσας 

αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά της ανάλυσης λόγου.   

Τα άτομα χρησιμοποιούν ως μέσο τους το λόγο για να «κάνουν» πράγματα, όπως 

για να διατάξουν, να ζητήσουν , να πείσουν, να κατηγορήσουν» (Potter & Wetherell, 

2009, σ. 58).  Έτσι κατά τη συνομιλία τους με άλλους ανθρώπους ο λόγος τους 

εκτυλίσσεται σε μικροδράσεις , οι οποίες παίρνουν τη μορφή των δικαιολογήσεων, 

των ερωτήσεων, των μομφών, των κριτικών , των αξιολογήσεων, των επαίνων κ.ά. 

(Λάρδη, 2017).  

Βέβαια, τα άτομα δεν εκφράζουν αυτό που θέλουν να πουν πάντα με άμεσο 

τρόπο. Πολλές φορές αυτό που θέλουν να πουν το λένε με έμμεσο τρόπο. Για 

παράδειγμα μπορεί να ζητήσουν κάτι με πλάγιο τρόπο από το συνομιλητή τους , 

δίνοντας του τη δυνατότητα να αρνηθεί χωρίς όμως να γίνει φανερή αυτή η άρνηση 

(Drew, 1984, όπ. αναφ. στο Potter & Wetherell, 2009). Έτσι δείχνουν την πρόθεση 

τους να προστατέψουν τον εαυτό τους από οποιαδήποτε άρνηση που ενδεχομένως 

μπορεί να προκύψει από τη συνομιλία τους με άλλους ανθρώπους. Γι’ αυτό το λόγο η 

ανάλυση της λειτουργίας της γλώσσας  δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ένα απλό 

ζήτημα κατηγοριοποίησης των αποσπασμάτων ομιλίας, αλλά ως διαδικασία η οποία 

εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο ο αναλυτής θα ερμηνεύσει τα συμφραζόμενα 

τα οποία εμπεριέχονται στο λόγο του ομιλητή (Potter & Wetherell, 2009).  

Ο σκοπός μιας συνομιλίας αλλά και η περίσταση είναι αυτά τα οποία καθορίζουν 

τον τρόπο με τον οποίο θα περιγράψει ένα άτομο μια κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι η 

λειτουργία της γλώσσας διαφέρει σε κάθε περίσταση και από την κάθε περίσταση 

προκύπτουν διαφορετικές κατασκευές , γεγονός το οποίο δηλώνει τη παρουσία του 

χαρακτηριστικού της «μεταβλητότητας» (Potter & Wetherell, 2009). Για παράδειγμα 

ένα άτομο περιγράφει ένα πρόσωπο ή ένα φαινόμενο με διαφορετικό τρόπο σε έναν 
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φίλο του από ότι σε ένα άτομο που δεν γνωρίζει πολύ καλά. Αυτό σημαίνει ότι τα 

άτομα χρησιμοποιούν ως μέσο τη γλώσσα προκειμένου να «κατασκευάσουν» εκδοχές 

του κοινωνικού κόσμου και αυτό αποτελεί και το τρίτο βασικό συστατικό της 

ανάλυσης λόγου. Σύμφωνα με τους θεωρητικούς της ανάλυσης του λόγου,  δεν είναι 

τυχαία η επιλογή της έννοιας της κατασκευής, καθώς παρομοιάζουν το συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό με το χτίσιμο μιας οικοδομής, στην οποία ο χτίστης είναι αυτός ο 

οποίος επιλέγει κάθε φορά τα κατάλληλα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσει. Στην 

περίπτωση των ατόμων, τα άτομα είναι αυτά τα οποία επιλέγουν ποιους γλωσσικούς 

πόρους θα χρησιμοποιήσουν και ποιους όχι προκειμένου να περιγράψουν μια 

κατάσταση. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε φορά τα άτομα κατασκευάζουν 

συνειδητά μια εκδοχή, καθώς είναι βέβαιο ότι υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες 

λειτουργούν αυθόρμητα  (Potter & Wetherell, 2009).  

Αυτές λοιπόν είναι οι τρεις κομβικές έννοιες στις οποίες επικεντρώνονται οι 

ερευνητές της Κοινωνικής ψυχολογίας κατά τη διαδικασία της ανάλυσης του λόγου, 

με βασικό σκοπό να εντοπίσουν τα διαφορετικά και αντιφατικά νοήματα που 

εμπεριέχονται στο λόγο των ομιλητών και αυτή αποτελεί τη βασική τους  αντίθεση με 

τις παραδοσιακές θεωρίες οι οποίες βασίζονται αποκλειστικά στον εντοπισμό ενός 

μοναδικού νοήματος (Fox & Prilleltensky, 2003 όπ. αναφ. στο Μάλλιου, 2017).  
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1.4  Discursive Action Model (DAM) – Το μοντέλο λογο-δράσης 

των Edwards & Potter 

 

Οι θεωρητικοί της λογο- ψυχολογίας (discursive psychology) υποστηρίζουν ότι οι 

άνθρωποι μιλώντας ή και γράφοντας επιτελούν δράσεις και η φύση αυτών των 

δράσεων μπορεί να αποκαλυφθεί μέσα από μία λεπτομερή ανάλυση του λόγου 

(Wetherell, 2005). Γι’ αυτό και πολύ συχνά στις έρευνές τους επικεντρώνονται στις 

συνομιλίες των ανθρώπων τις οποίες αντιμετωπίζουν ως πρακτικές του λόγου. Μέσω 

αυτής της διαδικασίας εστιάζουν στη δράση, στην κατασκευή, στη ρητορική και στον 

τρόπο με τον οποίο οικοδομούνται οι εκδοχές του κόσμου και στον τρόπο με τον 

οποίο αυτές οι εκδοχές συνδέονται με την οικοδόμηση των εκδοχών του εαυτού 

(Wetherell, 2005). 

Το ενδιαφέρον της λόγο - ψυχολογίας επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι 

άνθρωποι επιχειρηματολογούν προκειμένου να περιγράψουν ένα πρόσωπο ή μία 

κατάσταση. Τα άτομα προκειμένου να διασφαλίσουν τη μη αμφισβήτηση των 

λεγομένων τους αλλά και για να εξασφαλίζουν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία 

των όσων αναφέρουν χρησιμοποιούν συγκεκριμένους τρόπους επιχειρηματολογίας.  

Για παράδειγμα στην περίπτωση που ένα άτομο λογοδοτεί για να ξεπεραστεί η 

υπονόμευση του λόγου του, αναπτύσσει την επιχειρηματολογία του με τέτοιο τρόπο, 

ώστε η αφήγηση του να φαίνεται ότι δε σχετίζεται με το προσωπικό του συμφέρον. Ο 

τρόπος αυτός αναφέρεται ως ‘εμβολιασμός κατά του διακυβεύματος’  (Edwards & 

Potter, 2012, όπ. αναφ. στο Μάλλιου 2017), όπου εκεί το άτομο χρησιμοποιεί 

ρητορικές τεχνικές ,όπως για παράδειγμα φράσεις που να υποδηλώνουν αβεβαιότητα 

‘ξέρω γω’ κ.τ.λ.  προκειμένου να μετριάσουν με αυτό τον τρόπο την απολυτότητα του 

ισχυρισμού τους (Edwards & Potter, 2012, όπ. αναφ. στο Μάλλιου 2017).  

Επίσης σύμφωνα με τους ίδιους θεωρητικούς τα άτομα λογοδοτούν 

χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες τεχνικές δόμησης γεγονικότητας, τις οποίες οι ίδιοι 

έχουν συγκεντρώσει στο μοντέλο λογο-δράσης το οποίο έχουν δημιουργήσει και το 

οποίο αναφέρουν ως DAM (Discursive Action Model) (Edwards & Potter ,1992· 

Potter et.al., 1993).  

Το μοντέλο αυτό είναι σχεδιασμένο για να ενώνει διαφορετικά χαρακτηριστικά 

του λόγου των συνομιλητών με έναν συστηματικό τρόπο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 
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στους τρόπους λειτουργίας αυτών των χαρακτηριστικών στις κοινωνικές πρακτικές 

των συμμετεχόντων στη συνομιλία. Ταυτόχρονα, δίνει έμφαση στις συνδέσεις που 

υπάρχουν ανάμεσα στις ψυχολογικές έννοιες, οι οποίες μέχρι πρότινος ήταν 

ξεχωριστές. Η λογική, η ταυτότητα αλλά και η πραγματικότητα συμπεριλαμβάνονται 

στο μοντέλο DAM , αλλά όσον αφορά την αναπαράσταση και όχι ως αντικείμενα 

αυτά καθ’ αυτά. Αυτό σημαίνει ότι συνδυάζονται όλα μαζί για την πραγματοποίηση 

της αναπαράστασης, υφίστανται μόνο ως σύνολο και δεν χρησιμοποιούνται 

ξεχωριστά. Επίσης δεν είναι μοντέλο επεξεργασίας το οποίο σχετίζεται με τον 

παραδοσιακό τρόπο της γνωστικής ψυχολογίας. (Potter et.al., 1993) 

To μοντέλο των Edwards και Potter αναγνωρίζει την ύπαρξη εννέα τεχνικών 

δόμησης γεγονικότητας, οι οποίες εστιάζουν σε τρεις βασικούς άξονες: τη δράση, το 

γεγονός, το συμφέρον αλλά και τη λογοδοσία (Edwards & Potter, 1992). Οι τεχνικές 

του μοντέλου DAM χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανάλυση των αποσπασμάτων των 

συνεντεύξεων της παρούσας έρευνας και αναλύονται παρακάτω: 

 

1.Ζωηρή περιγραφή (Vivid Description): Η τεχνική αυτή περιλαμβάνει περιγραφές 

του ομιλητή πλούσιες σε λεπτομέρειες και περιστατικά,  καθιστώντας τον ομιλητή 

ιδιαίτερα παρατηρητικό με κύριο σκοπό του να προσδώσει στο λόγο του 

αντικειμενικότητα (Tannen, 1989 όπ. αναφ. στο Edwards & Potter, 1992).  

 

2.  Ενεργή φωνητικοποίηση- Active voicing (Edwards & Potter, 1992, όπ. αναφ. στο 

Μάλλιου, 2017), η οποία συμπεριλαμβάνεται στην τεχνική της ζωηρής περιγραφής. 

Στην περίπτωση αυτή τα λόγια κάποιου άλλου μεταφέρονται από τον ομιλητή με 

χρήση ενεργητικής φωνής, προσδίδοντας έτσι ρεαλισμό στην αφήγησή του.   

3.Αφήγηση (Narrative): Συνδέεται στενά με την τεχνική της ζωηρής περιγραφής,  

ωστόσο η βασική τους διαφορά έγκειται στην αιτιατική ακολουθία των γεγονότων. Η 

ενσωμάτωση της αιτιατικής ακολουθίας των γεγονότων στοχεύει στην αύξηση της 

αξιοπιστίας μιας έκθεσης (Edwards & Potter, 1992). 

4. Συστηματική αοριστία (Systematic Vagueness): Είναι η τεχνική η οποία έρχεται σε 

αντίθεση με τις προηγούμενες δυο τεχνικές, αυτές της ζωηρής περιγραφής και της 

αφήγησης. Σε αυτή την περίπτωση ο ομιλητής δεν αναφέρεται σε λεπτομέρειες , 

κάνει αόριστες γενικές διατυπώσεις αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο να δεχτεί 
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αντικρούσεις, καταφέρνοντας τελικά να φανεί αξιόπιστος στον συνομιλητή του 

(Edwards & Potter, 1992). 

5. Λογοδοσία με όρους εμπειρισμού (Empiricist Accounting): Πρόκειται για ένα στυλ 

ή ρεπερτόριο του λόγου το οποίο αποτελεί ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της 

επιστημονικής ομιλίας αλλά και γραφής. Τα φαινόμενα παρουσιάζονται ανεξάρτητα 

από τον ομιλητή, δίνοντας του το ρόλο του παθητικού παρατηρητή (Edwards & 

Potter, 1992). Στον απλό λόγο, η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται όταν ο ομιλητής 

αφηγείται ένα γεγονός  η εξέλιξη του οποίου δεν εξαρτάται από τον ίδιο (Edwars & 

Potter, 1992, όπ. αναφ. στο Μάλλιου 2017). 

6. Ρητορική του επιχειρήματος (Rhetoric of Argument): Η δημιουργία ισχυρισμών του 

ομιλητή με τη μορφή λογικών αλλά και ρεαλιστικών επιχειρημάτων. Οι τεχνικές 

αυτού του είδους είναι ιδιαίτερα σημαντικές όταν οι εκδοχές κινητοποιούνται με 

σκοπό να παρέχουν συγκεκριμένα αντικειμενικά συμπεράσματα, όπως για 

παράδειγμα κατά την περίπτωση απόδοσης ευθύνης, όπου τα συμπεράσματα 

παρουσιάζονται όπως προκύπτουν με βάση τα ίδια τα γεγονότα ή τις δράσεις και όχι 

με τον τρόπο που επιθυμεί ο ομιλητής (Edwards & Potter, 1992).    

7. Διατυπώσεις ακραίας περίπτωσης (Extreme Case Formulations): Οι άνθρωποι 

χρησιμοποιούν συχνά αυτή την τεχνική. Σε αυτή την περίπτωση τα άτομα 

παρουσιάζουν ένα γεγονός ως κάτι αναμφισβήτητο αποκλείοντας οποιαδήποτε 

περίπτωση αντίκρουσης. Επίσης χρησιμοποιούν φράσεις οι οποίες αναφέρονται στο 

σύνολο όπως ‘όλοι’ ή ‘κανένας’ προκειμένου να ενισχύσουν την αξιοπιστία των 

λεγομένων τους (Pomerantz, 1986, όπ. αναφ. στο Edwards & Potter, 1992).   

8. Συναίνεση και επιβεβαίωση (Consensus and Collaboration): Είναι μια ακόμα 

ρητορική τεχνική γεγονικότητας, όπου ο ομιλητής στην αφήγηση του τοποθετεί την 

άποψη άλλων ατόμων ως μαρτύρων, οι οποίοι συναινούν και επιβεβαιώνουν την 

τοποθέτηση του οδηγώντας τον ακροατή στη μη αμφισβήτηση των λεγόμενων του. 

Αυτό συμβαίνει γιατί ο ομιλητής παρουσιάζει κάτι ως άποψη πολλών ατόμων και όχι 

μόνο ως  δική του, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο την εγκυρότητα των όσων 

αφηγείται.     

9. Λίστες και αντιπαραβολές (Lists and Contrasts): Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται 

προκειμένου να επιτευχθεί μια πειστική επιχειρηματολογία. Σύμφωνα με την 
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Jefferson (1990, όπ. αναφ. στο Edwards & Potter, 1992), η λίστα η οποία αποτελείται 

από τρία μέρη, δίνει την αίσθηση του ολοκληρωμένου και εμπεριστατωμένου 

επιχειρήματος. 

Τέλος , υπάρχει και ένα τελευταίο χαρακτηριστικό το οποίο αναφέρεται στο 

μοντέλο DAM  των Edwards & Potter  και είναι αυτό του Ερείσματος (Footing ) 

(Goffman, 1979·Levinson, 1988, όπ. αναφ. στο Edwards & Potter, 1992) , το οποίο 

διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη λογοδοσία. Η αφήγηση ενός γεγονότος από το 

άτομο προέρχεται από την άμεση εμπειρία του ή βασίζεται στην μαρτυρία ενός 

αξιόπιστου μάρτυρα. Επίσης συνδέεται με την αλλαγή του προσώπου κατά τη 

διάρκεια της αφήγησης (Edwards & Potter,1992). 
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2o Κεφάλαιο : Κατασκευή της ταυτότητας και ανάλυση λόγου 
 

2.1  Η έννοια της ταυτότητας στο πλαίσιο της κοινωνικής ψυχολογίας 

του λόγου 

  

 Η έννοια της ταυτότητας είναι πολύπλοκη και πολυδιάστατη. Έχει αποτελέσει 

αντικείμενο ποικίλων συζητήσεων και πολλοί θεωρητικοί προσπάθησαν να 

προσδιορίσουν την ακριβή έννοια της (Crow κ.ά., 2017· McKinlay &McVittie, 2011).  

Είναι, κατά τη δική μου άποψη, η έννοια που χρησιμοποιείται κυρίως από 

αυτούς που κατανοούν την προσωπικότητα και τα χαρακτηριστικά που εμπεριέχονται 

σε ένα άτομο, με έναν πιο πολύπλοκο τρόπο.  

 Σύμφωνα με τη Δραγώνα (2007), η έννοια της ταυτότητας περιλαμβάνει όλες 

τις αντιλήψεις, τις πεποιθήσεις αλλά και τα συναισθήματα που έχουν να κάνουν με 

τον ίδιο μας τον εαυτό. Επίσης , σύμφωνα με τον Burr (2003), η χρήση του όρου 

γίνεται κυρίως από τους θεωρητικούς του κοινωνικού κονστρουξιονισμού , οι οποίοι 

αναζητώντας μια ουσιαστικότερη έννοια για τον τρόπο κατανόησης του εαυτού μας 

κατέληξαν στην έννοια της ταυτότητας.     

 Όταν μιλάμε για την ταυτότητα, δεν αναφερόμαστε σε κάτι σταθερό το οποίο 

δεν αλλάζει ή εξελίσσεται. Αντίθετα, η ταυτότητα είναι μια διαδικασία η οποία 

βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και διαμορφώνεται από τις δικές μας προσπάθειες , το 

παρελθόν, το μέλλον και το παρόν μας (Wenger, 1998 στο Crow κ.ά., 2017).  

 Οι Hogg & Vaughan (2010), βασιζόμενοι στις αναφορές κάποιων θεωρητικών 

αναφέρουν την ύπαρξη δυο ταυτοτήτων, της κοινωνικής και της προσωπικής 

ταυτότητας (Tajfel & Turner,1979 στο Hogg&Vaughan, 2010). Η κοινωνική 

ταυτότητα συνδέεται με την ομαδική και διομαδική συμπεριφορά των ατόμων, όπως 

είναι ο εθνοκεντρισμός, η ενδο-ομαδική μεροληψία, η ομαδική αλληλεγγύη, η 

διομαδική διάκριση, η συμμόρφωση, η προκατάληψη, η στερεοτυποίηση και η 

κανονιστική συμπεριφορά, ενώ η προσωπική ταυτότητα συνδέεται με τις θετικές και 

αρνητικές στενές διαπροσωπικές σχέσεις αλλά και με τις ιδιοσυγκρασιακές ατομικές 

συμπεριφορές. Όπως πάλι αναφέρουν οι ίδιοι, οι κοινωνικές μας ταυτότητες είναι 

τόσες όσες και οι ομάδες στις οποίες νιώθουμε ότι ανήκουμε,  ενώ οι προσωπικές μας 

ταυτότητες  είναι τόσες όσες και οι διαπροσωπικές σχέσεις στις οποίες εμπλεκόμαστε 

(Hogg & Vaughan ,2010).  
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 Σύμφωνα με τη Θεωρία της Κοινωνικής Ταυτότητας, οι άνθρωποι μπορούν να 

έχουν πολλαπλές κοινωνικές ταυτότητες και να συμμετέχουν ταυτόχρονα σε 

διαφορετικές ομάδες στις οποίες να νιώθουν ότι ταυτίζονται με όλες αυτές την ίδια 

ακριβώς στιγμή. Η συγκεκριμένη θεωρία μελετά την ομάδα «… όχι ως κάτι 

εξωτερικό ως προς το άτομο αλλά ως αναπόσπαστο κομμάτι της έννοιας του εαυτού» 

(Wetherell, 2005,σ.72), αφήνει όμως αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τη διαφορά 

ανάμεσα στην κοινωνική και την προσωπική ταυτότητα. 

 Αυτό συνεπάγεται ότι η ταυτότητα ενός ατόμου διαμορφώνεται από τη 

σύνδεση πολλών διαφορετικών λεπτών νημάτων. Υπάρχει το νήμα της ηλικίας, του 

επαγγέλματος, του εισοδήματος, της εθνικότητας, του φύλου κ.ά. Όλα αυτά τα 

νήματα συνδεδεμένα μαζί , υφαίνουν και διαμορφώνουν την ταυτότητα του ατόμου 

(Burr, 2003).  

 Βάσει όλων των παραπάνω, κατανοούμε ότι η κατασκευή της ταυτότητας 

είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες που τελικά 

οδηγούν στην τελική κατασκευή της ταυτότητάς μας. Δεν επηρεάζεται μόνο από τον 

εσωτερικό μας κόσμο αλλά και από το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 

δρούμε. Βέβαια αυτό δε συνεπάγεται ότι ο τρόπος κατασκευής αποτελεί μια τυχαία 

διαδικασία, αλλά αντιθέτως μια διαδικασία που συνεχώς εξελίσσεται και 

διαμορφώνεται μέσα στην πάροδο του χρόνου.  

 Αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί στο σημείο αυτό είναι ότι η Θεωρία της 

Κοινωνικής Ταυτότητας βρίσκεται σε αντίθεση με τη μελέτη της ταυτότητας μέσα 

στο πλαίσιο της Κοινωνικής Ψυχολογίας του λόγου στην οποία θα βασιστούμε για τη 

διεξαγωγή της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας. Η  Κοινωνική Ψυχολογία του 

λόγου θεωρεί ότι η διάκριση αυτή δεν ισχύει και ότι οι ταυτότητες ως γλωσσικές 

κατασκευές είναι ταυτόχρονα και προσωπικές αλλά και κοινωνικές (Κωνσταντινίδου, 

2000). 
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2.2  Η κατασκευή της ταυτότητας των διευθυντών και διευθυντριών 

και η στροφή στην ποιοτική έρευνα και την ανάλυση του λόγου 

 

Η συζήτηση παλαιότερων ερευνών γύρω από την ταυτότητα των διευθυντών είχε 

καταλήξει στην ύπαρξη πολλαπλών ταυτοτήτων, οι οποίες κατασκευάζονταν, 

ανακατασκευάζονταν ή μπορούσαν και να μεταβληθούν μέσα από τις 

αλληλεπιδράσεις τόσο σε προσωπικό όσο και σε εργασιακό επίπεδο αλλά και βάση 

πλαισίου (Crow κ.ά.,2017). 

Η συζήτηση των Crow & Moller (2017),  επικεντρώνεται στην ύπαρξη των 

επαγγελματικών ταυτοτήτων των σχολικών ηγετών και το πως αυτές γίνονται 

κατανοητές, εξετάζοντας κυρίως ζητήματα που σχετίζονται με την επιρροή του 

τρόπου συμπεριφοράς τους, αλλά και τους λόγους αυτής τους της προθυμίας να 

αναλάβουν τη σχολική ηγεσία στοχεύοντας στη δημιουργική και αποτελεσματική 

διοίκηση των σχολικών τους μονάδων παρά τις υψηλές απαιτήσεις της σύγχρονης 

κοινωνίας.   

Ωστόσο επισημαίνουν τη διάκριση της επαγγελματική ταυτότητας των σχολικών 

ηγετών από τον εργασιακό τους ρόλο (Scribner & Crow,2012 όπ. αναφ. στο Crow & 

Moller, 2017), παρουσιάζοντας τον εργασιακό ρόλο των διευθυντών ως κάτι σταθερό 

το οποίο δε μεταβάλλεται εύκολα, ενώ την ταυτότητα ως κάτι το οποίο δημιουργείται 

αυθόρμητα και εξελίσσεται συνεχώς. Επίσης αναφερόμενοι στην ύπαρξη πολλαπλών 

ταυτοτήτων των σχολικών ηγετών, τονίζουν την κατασκευή από την πλευρά τους 

διαφορετικών και πολλές φορές και αντιφατικών μεταξύ τους ταυτοτήτων βάσει 

κοινωνικού πλαισίου. (Ryan 2007, όπ. αναφ. στο Crow & Moller, 2017). 

Άλλη έρευνα όπως αυτή του Tubin (2017) , μελετά τη σύνδεση της κατασκευής 

της ηγετικής ταυτότητας των διευθυντών σχολικών μονάδων με την επιτυχημένη και 

αποτελεσματική διοίκηση. Η ικανότητα δηλαδή των διευθυντών να διοικούν με 

αποτελεσματικότητα, επιτυγχάνοντας τους στόχους τους και έχοντας επιτύχει την 

αποδοχή τους από τους υφισταμένους τους, οδηγεί στην κατανόηση της ύπαρξης της 

ηγετικής τους ταυτότητας. Η μελέτη αυτή επιβεβαίωσε τη σύνδεση αυτή μέσω της 

πραγματοποίησης συνεντεύξεων με επιτυχημένους διευθυντές/ντριες σχολικών 

μονάδων, οι οποίοι αφηγήθηκαν τις εμπειρίες τους μέσα από την καθημερινή τους 

πρακτική.  
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Στην Ελλάδα είναι απογοητευτικό το γεγονός της απουσίας ποιοτικών ερευνών 

που να μελετούν την κατασκευή της ταυτότητας των διευθυντών σχολικών μονάδων.   

Υπάρχει μόνο μια έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί σχετικά με τον τρόπο 

κατασκευής των ταυτοτήτων των διευθυντών των δημοτικών σχολείων , μέσα όμως 

από συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς οι οποίοι καταθέτουν την καθημερινή τους 

εμπειρία. Είναι μια ποιοτική έρευνα η οποία αντλεί το θεωρητικό αλλά και το 

μεθοδολογικό της πλαίσιο από την Κοινωνική Ψυχολογία του Λόγου, όπως και η 

παρούσα έρευνα (Μάλλιου, 2017). 

Η ερευνήτρια μέσα από την  ανάλυση των αποσπασμάτων των συνεντεύξεων  των 

εκπαιδευτικών, κατέληξε στην κατασκευή πολλαπλών ταυτοτήτων για τους 

διευθυντές/ντριες των σχολείων, οι οποίες κατασκευάζονται, ανακατασκευάζονται 

και αλλάζουν σε βάθος χρόνου. Επίσης μέσα από το λόγο των εκπαιδευτικών 

αναδείχθηκαν ταυτότητες όπως αυτή του διευθυντή δικαστή, του χαρισματικού ηγέτη 

– ήρωα , του συντονιστή, του μέντορα, του ηγεμονικού –αυταρχικού, του 

ανθρωπιστή, του φίλου, του παιδαγωγού, του δια βίου μαθητή, του φίλου, του παλιού 

εμπειρικού διευθυντή, του διπλωμάτη, του παιδαγωγού, του δημοσίου υπαλλήλου –

διεκπεραιωτή, του μεροληπτικού, του παθιασμένου, η κατασκευή της ταυτότητας του 

διευθυντή ως μητέρα – πατέρα και άλλες (Μάλλιου, 2017).  

Επίσης η έρευνα της Γεωργάκη (2017), είναι μια από τις ποιοτικές έρευνες η 

οποία μελετά την εξέλιξη της επαγγελματικής ταυτότητας των διευθυντών δημοτικών 

σχολείων , μέσα όμως από βιογραφικές αφηγηματικές συνεντεύξεις . Στη 

συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος η ποιοτική ανάλυση 

περιεχομένου, γεγονός το οποίο την διαφοροποιεί  τόσο από την έρευνα της Μάλλιου 

(2017) όσο και από την παρούσα έρευνα.  

Οι μελέτες αυτές οδηγούν στην κατανόηση της αναγκαιότητας ύπαρξης και 

άλλων νέων ερευνών που να σχετίζονται με την κατασκευή της ταυτότητας των 

διευθυντών. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην ανακάλυψη της διαδικασίας μέσω 

της οποίας οι διευθυντές/ντριες οικοδομούν την ταυτότητά τους μέσα από την 

ανάλυση του λόγου τους, μέσω των αφηγήσεων δηλαδή που προέρχονται από την 

εμπειρία της σχολικής τους καθημερινότητας.  

 Όπως υποστηρίζουν οι Benwell & Stokoe (2006) η ταυτότητα κάποιου 

κατασκευάζεται ή και ανακατασκευάζεται, τροποποιείται, παράγεται από στιγμή σε 

στιγμή μέσα από τις καθημερινές του συνομιλίες. Επομένως η σύνδεση μεταξύ της 
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αφήγησης και της ταυτότητας είναι στενή,  αφού  μέσα από την μια προκύπτει η 

άλλη. 

Βέβαια, η ανάλυση των αποσπασμάτων μιας αφήγησης είναι μια δύσκολη 

διαδικασία,  καθώς δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και κάποιους παράγοντες οι 

οποίοι δυσκολεύουν την διεξαγωγή απόλυτων συμπερασμάτων. Οι παράγοντες αυτοί 

αφορούν κυρίως τον επηρεασμό των αφηγήσεων των συμμετεχόντων από τη σχέση 

τους με τους ερευνητές και πιο συγκεκριμένα από το χρόνο, το χώρο,  τον τόπο και 

τον τρόπο διεξαγωγής της συνέντευξης.  

 Επίσης αυτό το οποίο φαίνεται να παίζει πρωταρχικό ρόλο στον τρόπο με τον 

οποίο καταθέτουν οι συμμετέχοντες τις απόψεις και τις εμπειρίες τους, είναι η 

επιλογή των ερωτήσεων αλλά και ο τρόπος με τον οποίο εκμεταλλεύεται ο ερευνητής 

τις απαντήσεις που του δίνονται  (Moller & Splindler, 2002· Scribner & Crow, 2012 

στο Crow κ.ά., 2017). 

Ωστόσο οι παράγοντες αυτοί είναι περιορισμένοι σε σχέση με τα οφέλη του 

ερευνητή που επιχειρεί να αναλύσει τις αφηγήσεις αυτές, διεξάγοντας σημαντικά 

συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζουν οι συμμετέχοντες τις 

ταυτότητές τους μέσα από τις λογοδοτήσεις τους, δυνατότητα η οποία δε θα του 

δινόταν στην περίπτωση πραγματοποίησης μιας ποσοτικής έρευνας.  

Μέσα από την αφήγηση προκύπτουν ποικίλα συμπεράσματα και η μέθοδος αυτή 

παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τον ίδιο τον ερευνητή, αρκεί για την εξαγωγή 

των  συμπερασμάτων του να έχει βασιστεί σε επιστημονικές θεωρίες και μεθόδους.  

Η απουσία ερευνών γύρω από το θέμα της κατασκευής των ταυτοτήτων των 

διευθυντών των σχολικών μονάδων όπως αυτές προκύπτουν μέσα από το λόγο των 

ίδιων των διευθυντών, οδήγησε στην πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας. Μέσα 

από την πραγματοποίηση συνεντεύξεων με διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων 

όπου αφηγούνται τις απόψεις και τις εμπειρίες τους, επιχειρείται η διεξαγωγή 

συμπερασμάτων. Οι αφηγήσεις αυτές αποτέλεσαν τον πυρήνα της έρευνας και η 

ανάλυση τους βασίστηκε επιλεκτικά στα μοντέλα που προτείνουν οι Edwards & 

Potter (1992) αλλά και οι Potter & Wetherell (2009). 
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3ο Κεφάλαιο : Ο ρόλος των σύγχρονων διευθυντών και διευθυντριών 
 

3.1 Βασικές έννοιες: Διεύθυνση και Ηγεσία 

 

Οι έρευνες των τελευταίων χρόνων οι οποίες σχετίζονται με τους 

διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων , κυρίως εστιάζουν στην έννοια της 

σχολικής ηγεσίας και πιο συγκεκριμένα στα προσόντα αλλά και στα γνωρίσματα ενός 

διευθυντή τα οποία συνδέονται με την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του  

(Pashiardis, 1998· Πασιαρδής, Π. 2004 ·Brauckmann & Pashiardis, 

2011·Αργυροπούλου & Συμεωνίδης, 2017).  

Μια από τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης των οργανισμών είναι η διεύθυνση 

και η ηγεσία. Σύμφωνα με τους Σαϊτης & Σαϊτη (2012) η διοίκηση έχει σχέση με τον 

ανθρώπινο παράγοντα, γεγονός που την κάνει να αποτελεί τη δυσκολότερη 

λειτουργία της διοίκησης αφού η συμπεριφορά του παράγοντα αυτού είναι δύσκολο 

να προβλεφθεί.  Από την άλλη μεριά, η ηγεσία σύμφωνα με τους Robbins & Judge 

(2011, σ. 356) , είναι « η ικανότητα άσκησης επιρροής σε μια ομάδα με στόχο την 

υλοποίηση ενός οράματος ή μιας σειράς στόχων». Όπως επίσης και το πρωταρχικό 

μέλημα της ηγεσίας , είναι ο επηρεασμός της συμπεριφοράς όλων των μελών μιας 

ομάδας, να εργαστούν με προθυμία για την πραγματοποίηση ενός έργου, βασιζόμενοι 

σε κάποιο αποτελεσματικό άτομο –ηγέτη ( Σαϊτη & Σαϊτης, 2012). 

Πολλοί ερευνητές της Διοικητικής Επιστήμης έχουν ασχοληθεί με τη 

διασαφήνιση των όρων διεύθυνση και ηγεσία, καθώς προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν 

τη διαφορετική τους έννοια. Σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2004:211) , «ο όρος 

διεύθυνση έχει να κάνει με την καθημερινή διοίκηση του οργανισμού, αλλά 

ταυτόχρονα ο ηγέτης δίνει κατεύθυνση στον οργανισμό μέσα σε έναν χρονικό 

ορίζοντα μερικών μηνών ή και ενός ή δυο χρόνων ακόμα».  

Ταυτόχρονα ο Πασιαρδής (2004) διαχωρίζει τους διευθυντές/ντριες σε δυο 

κατηγορίες με βάση τον τρόπο άσκησης της διοίκησης των σχολικών μονάδων. Η 

πρώτη κατηγορία αφορά τους διευθυντές/ντριες οι οποίοι ενεργούν ως ηγέτες και η 

δεύτερη κατηγορία αφορά τους διευθυντές/ντριες που ενεργούν ως διεκπεραιωτές. 

Στους διευθυντές -ηγέτες, εντάσσει διευθυντές/ντριες οι οποίοι έχουν όραμα για τη 

σχολική τους μονάδα και προσπαθούν να μεταδώσουν αυτό τους στο όραμα στο 

προσωπικό, στους γονείς, στους μαθητές αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα. Επίσης 
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θέτουν μακροπρόθεσμους στόχους , είναι καθοδηγητές αλλά και φίλοι με τους 

υφισταμένους τους,  ενδιαφέρονται για την εισαγωγή καινοτομιών στη σχολική τους 

μονάδα, αναθέτουν αρμοδιότητες στους υφισταμένους τους , είναι δια βίου μαθητές 

και συνεχώς επιδιώκουν την επιμόρφωση τους και τέλος λαμβάνουν μέρος σε όλες τις 

διαδικασίες που αφορούν τη σχολική τους μονάδα.   

Από την άλλη πλευρά, στους διευθυντές- διεκπεραιωτές εντάσσει διευθυντές οι 

οποίοι είναι αρκετά μορφωμένοι και έμπειροι, ακολουθούν κατά γράμμα τους νόμους 

και τα προεδρικά διατάγματα, είναι απόλυτοι, δεν αναθέτουν εύκολα αρμοδιότητες 

στους υφισταμένους τους , είναι αυστηροί με όλους αλλά και με τον ίδιο τους τον 

εαυτό και συνήθως δεν αφιερώνουν χρόνο στην επικοινωνία τους με τους άλλους 

(Πασιαρδής, 2004). 

Ο Σαϊτης (2008) κατατάσσει με τον ίδιο τρόπο σκέψης τους διευθυντές, σε ηγέτες 

και σε προϊσταμένους,  διαχωρίζοντας τους με βάση τον τρόπο με τον οποίο 

αξιοποιούν τον ανθρώπινο παράγοντα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αλλά 

και με βάση τη σχολική τους αποτελεσματικότητα. Ο ίδιος βέβαια υποστηρίζει ότι ο 

ιδανικότερος συνδυασμός για τον χώρο της διοικητικής ηγεσίας είναι ο διευθυντής  ο 

οποίος είναι και ηγέτης αλλά και προϊστάμενος.   

Το πεδίο της έρευνας για την ηγεσία αποτελεί ένα πεδίο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 

με τους ερευνητές να αναζητούν εκείνα τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν τον 

σχολικό ηγέτη. Οι απόψεις των ερευνητών διίστανται, από την μια πλευρά 

υποστηρίζουν ότι ένας ηγέτης δε γεννιέται , αλλά γίνεται σε βάθος χρόνου (Σκουλάς, 

1983 όπ. αναφ. στο Σαϊτης, 2008), υποστηρίζοντας  ότι είναι στην ευχέρεια του κάθε 

ατόμου να γίνει κάποιος ηγέτης και να αποκτήσει ηγετικά χαρακτηριστικά και 

προσόντα. Από την αντίθετη πλευρά υπάρχουν ερευνητές οι οποίοι υποστηρίζουν ότι 

η τέχνη της ηγεσίας δε διδάσκεται, μιλούν για ανθρώπους που είναι προικισμένοι με 

ηγετικά χαρακτηριστικά και ικανότητες από τη φύση τους και είναι γεννημένοι για να 

πρωτοστατούν (Σαϊτης, 2008).   

Ωστόσο παρακολουθώντας πρόσφατες έρευνες βλέπουμε το ενδιαφέρον ιδιαίτερα 

των κοινωνικών μελετητών, να στρέφεται στην ταυτότητα του διευθυντή και πιο 

συγκεκριμένα στους τρόπους κατασκευής των ταυτοτήτων των σχολικών ηγετών, 

(Crow κ.ά., 2017· Crow & Moller, 2017· Johnson & Crow,2017), αναζητώντας τον 

τρόπο με τον οποίο τις δομούν, θέλοντας να ρίξουν φως στο δύσκολο και περίπλοκο 

έργο του σύγχρονου διευθυντή.  
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3.2 Ο ηγετικός ρόλος των διευθυντών και διευθυντριών στο σύγχρονο 

σχολείο ως διάσταση της ταυτότητάς τους 

 

Στον 21ο αι. , μας απασχολεί ο νέος ηγετικός ρόλος του διευθυντή,  ο οποίος 

απαιτεί πρωτίστως νέες ικανότητες και δεξιότητες, όπως αποφασιστικότητα, 

συλλογικότητα, ευελιξία, αυτοπεποίθηση, ευφυΐα,  κατανόηση και θάρρος (Badaracco 

& Ellsworth 1989, όπ. αναφ. στο Dethloff, 2005) και επίσης από την πλευρά του τη 

δημιουργία κοινού οράματος το οποίο θα είναι σε θέση να μεταφέρει σε όλους όσους 

εμπλέκονται στη σχολική διαδικασία.  

Πλέον οι περισσότεροι μελετητές εστιάζουν στους σχολικούς ηγέτες και όχι στους 

σχολικούς διευθυντές (Πασιαρδής, 2004 ·Pont et.al, 2008· όπ. αναφ. στο Sugrue, 

2015) τονίζοντας τη σημασία του ρόλου τους στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα. 

Στη σύγχρονη εποχή  ο  ρόλος και το έργο του διευθυντή μιας σχολικής μονάδας, 

θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως πολύπλοκο. Αρχικό του μέλημα είναι ο σωστός 

διαχειρισμός των οικονομικών πόρων του σχολείου του, ώστε να καλύπτονται  οι 

λειτουργικές ανάγκες του σχολείου. Ταυτόχρονα θέτει υψηλούς και 

πραγματοποιήσιμους στόχους, καθοδηγεί και βοηθά τους νεότερους εκπαιδευτικούς , 

αναλαμβάνει ο ίδιος αλλά και ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών τόσο από τον 

υποδιευθυντή όσο και από τους εκπαιδευτικούς, συντονίζει το έργο του διδακτικού 

του προσωπικού ώστε να μην υπάρχουν αντιθέσεις και συγκρούσεις , εμπνέει,  δίνει 

θετικά κίνητρα, ελέγχει τη πορεία των εργασιών αλλά και αξιολογεί τους 

εκπαιδευτικούς του βάσει νομοθεσίας (Σαϊτης, 2007). 

Φυσικά, τα καθήκοντα του δεν περιορίζονται μόνο στην ομαλή και αποδοτική 

λειτουργία της σχολικής του μονάδας (Θεοφιλίδης, 2012), καθώς είναι επίσης 

υπεύθυνος και για τη δημιουργία κατάλληλου σχολικού κλίματος.  

Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τις καταστάσεις με τις οποίες καθημερινά 

έρχεται αντιμέτωπος, αλλά και οι πρακτικές που χρησιμοποιεί είναι αυτά που 

συμβάλλουν στη δημιουργία του σχολικού κλίματος με κύριο σκοπό την 

αποτελεσματικότητα του σχολείου.  

Ο σημαντικότερος ίσως ρόλος του για τη δημιουργία θετικού κλίματος, είναι η 

εξασφάλιση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ όλων όσων εμπλέκονται 

στη σχολική ομάδα, αλλά και της ορθής οργάνωσης της σχολικής του μονάδας 

(Πασιαρδής, 2004). Αυτό σημαίνει ότι μέσα από την επιδίωξη της συνεργασίας και 
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της επικοινωνίας με το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής του μονάδας , με τους 

γονείς των μαθητών, με τους ίδιους τους μαθητές, αλλά και με φορείς του εξωτερικού 

περιβάλλοντος επιτυγχάνει τη δημιουργία θετικού κλίματος εντός και εκτός του 

σχολείου. 

Για παράδειγμα, έρευνες υποστηρίζουν ότι η στενή συνεργασία μεταξύ διευθυντή 

και γονέων , μπορεί να βελτιώσει ακόμα και τη συμπεριφορά των μαθητών , όταν οι 

μαθητές γνωρίζουν ότι οι γονείς τους έχουν αυτή την αλληλεπίδραση με τον 

διευθυντή του σχολείου τους και με  τους εκπαιδευτικούς τους (Pashiardis, 1998).  

Επίσης είναι πολύ σημαντικό ένας διευθυντής των ημερών μας,  να γνωρίζει τις 

βασικές αρχές της οργάνωσης και διοίκησης ( Σαϊτης, 2012), και να τις κατέχει σε 

τέτοιο βαθμό ώστε να είναι σε θέση να τις εφαρμόσει στη δική του σχολική μονάδα, 

με σκοπό της επίτευξη των μέγιστων αποτελεσμάτων γι’ αυτή .  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ίδιο το ακαδημαϊκό 

πλαίσιο αποτελεί πεδίο όπου κατασκευάζεται η ταυτότητα των διευθυντών και 

προβάλλονται ως επιθυμητές συγκεκριμένες εκδοχές της. 

Ακριβώς το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και για το θεσμικό πλαίσιο, και πιο 

συγκεκριμένα στην Ελλάδα, όπου οι συνεχείς αλλαγές στη νομοθεσία σχετικά με τον 

καθορισμό κριτηρίων επιλογής διευθυντών σχολείων μπορούν να ερμηνευτούν ως 

πεδίο επίσημης αντιπαράθεσης σχετικά με την ταυτότητα των διευθυντών. 

Είναι γεγονός η συχνή διαφοροποίηση των αντικειμενικών κριτηρίων που 

επιλέγονται κάθε φορά από την εκάστοτε διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας, η οποία 

φαίνεται να δημιουργεί προβλήματα ως προς την αξιοπιστία της διαδικασίας επιλογής 

των  διευθυντικών στελεχών. Επίσης για οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιείται δεν 

δίνεται ένα χρονικό περιθώριο προσαρμογής στους υποψήφιους έτσι ώστε να τους 

δίνεται η ευκαιρία να προετοιμαστούν κατάλληλα. Έτσι λοιπόν ένα πιο αξιόπιστο 

αλλά και σταθερό σύστημα επιλογής διευθυντών θα ήταν η ιδανικότερη λύση για 

όλους τους υποψήφιους, παλιούς και νεότερους στο χώρο της εκπαίδευσης, 

προκειμένου να αποκτήσουν τα προσόντα που απαιτούνται και να χαράξουν το δρόμο 

της εξέλιξης  που θα ακολουθήσουν (Κάκκος κ.ά.,2017·Αργυροπούλου & 

Συμεωνίδης, 2017). 

Ο χώρος της εκπαίδευσης θα πρέπει να αποτελεί έναν ανοιχτό χώρο συζήτησης 

μεταξύ όλων όσων εμπλέκονται στη σχολική διαδικασία, προκειμένου να 

καθοριστούν τα καταλληλότερα κριτήρια επιλογής διευθυντικών στελεχών 

λαμβάνοντας υπόψη και τα ηγετικά χαρακτηριστικά ενός υποψηφίου, την εμπειρία 
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του αλλά και τα προσόντα τα οποία διαθέτει για να μπορέσει να ανταποκριθεί επάξια 

στο ρόλο του ως διευθυντής και τα αποτελέσματα της σχολικής του μονάδας να είναι 

ορατά. Ο ρόλος της εκπαιδευτικής ηγεσίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός και η σωστή 

επιλογή των κατάλληλων διευθυντικών στελεχών είναι απαραίτητη και θα πρέπει να 

αποτελεί το κεντρικό στόχο όλων των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων 

(Μπακάλμπαση & Φωκάς, 2018 ). 

Η παρούσα έρευνα μπορεί να θεωρηθεί ως συμμετοχή στη δημόσια συζήτηση 

γύρω από την ταυτότητα των διευθυντών και διευθυντριών προβάλλοντας τις εκδοχές 

που οι ίδιοι και οι ίδιες κατασκευάζουν μιλώντας για το έργο τους στο πλαίσιο της 

συνέντευξης. 
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3.3 Η ανάδειξη των πολλαπλών ταυτοτήτων των διευθυντών/τριών 

στον λόγο τους: Στόχος και ερώτημα της έρευνας 

 

 

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην ανάδειξη της ύπαρξης ποικίλων ταυτοτήτων 

των διευθυντών όπως αυτές κατασκευάζονται όταν οι ίδιοι οι διευθυντές/ντριες 

περιγράφουν τις πράξεις τους, τις εμπειρίες τους, τις συμπεριφορές τους από τη 

σχολική τους καθημερινότητα. Πιο συγκεκριμένα,  θα ερευνηθούν ποιες είναι οι 

ταυτότητες που προκύπτουν τελικά στο πλαίσιο αυτής της επιχειρηματολογίας. 

Καθώς φαίνεται από την επισκόπηση τόσο της ελληνικής αλλά και της ξένης 

βιβλιογραφίας, η θεωρητική και μεθοδολογική οπτική της κοινωνικής ψυχολογίας του 

λόγου δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση της κατασκευής της ταυτότητας 

των διευθυντών και αυτό το κενό επιδιώκει να καλύψει η παρούσα διπλωματική 

εργασία.  

Το ερευνητικό ερώτημα της έρευνας διαμορφώνεται ως εξής: 

 Πώς κατασκευάζεται η ταυτότητα των διευθυντών/τριών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης , όταν οι ίδιοι μιλούν για το έργο τους; Με άλλα λόγια,  τι λένε για το 

έργο τους και με ποιούς τρόπους το περιγράφουν, το εξηγούν και το τεκμηριώνουν; 
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Β’ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Κεφάλαιο:4ο  Μεθοδολογία έρευνας 
 

4.1 Μέθοδος έρευνας  

 

Για την πραγματοποίηση μιας έρευνας, ο ερευνητής είναι αυτός που αποφασίζει 

τη μέθοδο που θα ακολουθήσει βασιζόμενος πάντα στο σκοπό της έρευνας του και 

στα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία θέλει να δώσει απάντηση.  

Είναι λοιπόν σημαντικό να σημειωθεί ότι ο ρόλος του ερευνητή είναι πολύ 

σημαντικός,  καθώς δεν είναι ένας απλός παρατηρητής ο οποίος απλά αρκείται στο να 

καταγράφει τα δεδομένα , αλλά είναι αυτός ο οποίος συμμετέχει ενεργά κατά την 

παραγωγή των δεδομένων όσο και κατά την ανάλυση των  δεδομένων αυτών 

(Τσιώλης, 2014). 

Κατά τη δική μου άποψη , η καταλληλότερη μέθοδος για τη διεξαγωγή της 

συγκεκριμένης έρευνας, εφόσον βασιζόμαστε στην ανάλυση του ίδιου του λόγου των 

διευθυντών, είναι η ποιοτική η οποία «…στοχεύει στην περιγραφή, ανάλυση, 

ερμηνεία και κατανόηση κοινωνικών φαινομένων, καταστάσεων και 

χαρακτηριστικών κοινωνικών ομάδων απαντώντας κυρίως στα ερωτήματα «πώς» και 

«γιατί» (Ιωσηφίδης , 2008, σ.21)». 

Αυτού του είδους η έρευνα χρησιμοποιείται από αρκετούς ερευνητές , οι οποίοι 

σαν στόχο τους έχουν την ανάλυση μεμονωμένων περιπτώσεων προκειμένου να 

καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα, χωρίς όμως να προσπαθούν να γενικεύσουν 

αυτά τα συμπεράσματα στον υπόλοιπο πληθυσμό.  

Για τη διεξαγωγή της έρευνας, ως ερευνητικό εργαλείο για τη  συλλογή του 

ποιοτικού υλικού χρησιμοποιήθηκε η συνέντευξη.  Όπως είναι γνωστό οι 

συνεντεύξεις κατέχουν εξέχουσα θέση στις έρευνες  των κοινωνικών επιστημών και η 

συμβολή της είναι τόσο ποιοτική όσο και ειδική για τη θεωρητική κατανόηση της 

ανθρώπινης δράσης και εμπειρίας ( Mishler, 1986). 

Ο σκοπός χρήσης της συνέντευξης, είναι να συλλέξουμε όσο το δυνατόν 

περισσότερα και πλουσιότερα δεδομένα από το συνεντευξιαζόμενο που λαμβάνει 

μέρος στην ερευνητική διαδικασία, επιδιώκοντας την ανάδειξη της δικής του οπτικής 

ως ομιλητή (Antaki, Condor & Levine, 1996). 
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Σύμφωνα με τον Παπαστάμου (2001), υπάρχουν τρεις κατηγορίες ερευνητικών 

συνεντεύξεων: η αδόμητη, η ημιδομημένη και η δομημένη συνέντευξη.   

Από αυτούς τους τρεις τύπους συνέντευξης, επέλεξα να χρησιμοποιήσω την 

ημιδομημένη συνέντευξη. Στην περίπτωση της  ημιδομημένης συνέντευξης, οι 

ερωτήσεις είναι προκαθορισμένες , χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι να τις 

ακολουθούμε με τη σειρά με την οποία τις έχουμε τοποθετήσει στο πρωτόκολλο 

συνέντευξης που έχουμε ήδη συντάξει, όπως επίσης δεν είμαστε υποχρεωμένοι και να 

τις διατυπώνουμε έτσι ακριβώς όπως τις έχουμε καταγράψει. (Σαραφίδου, 2011) . Με 

λίγα λόγια το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της είναι ότι παρέχει ευελιξία δίνοντας τη 

δυνατότητα στον ερευνητή να αντλήσει πληροφορίες σε βάθος.  

 

 

4.2 Υλικό συνέντευξης 

 

Αρχικά, αφού καθορίστηκαν ο σκοπός της έρευνας και το ερευνητικό ερώτημα 

της παρούσας έρευνας, ακολούθησε ο σχεδιασμός του σχεδίου συνέντευξης το οποίο 

αποτελείται από 12 ενότητες ερωτήσεων (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).  

Η πρώτη ενότητα περιείχε ερωτήσεις που αφορούσαν τα προσωπικά στοιχεία του 

συμμετέχοντα/χουσα (σπουδές, χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση κ.ά). Η δεύτερη 

ενότητα περιείχε ερωτήσεις σχετικά με τις σχέσεις του διευθυντή/ντριας με τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου του. Στην τρίτη ενότητα ο συμμετέχων/χουσα 

καλούνταν να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τις σχέσεις του με τον 

υποδιευθυντή/ντρια της σχολικής του μονάδας. Οι ερωτήσεις της τέταρτης ενότητας 

αφορούσαν τις σχέσεις του διευθυντή/ντριας με τους μαθητές. Στην επόμενη ενότητα 

οι ερωτήσεις ανίχνευαν τις σχέσεις του με τους γονείς των μαθητών του σχολείου, 

καθώς και στην έκτη ενότητα με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.  

Στη συνέχεια η έβδομη ενότητα περιείχε ερωτήσεις σχετικά με τις σχέσεις του 

συμμετέχοντα/χουσας με τους σχολικούς συμβούλους και η όγδοη με τις 

εκπαιδευτικές διοικητικές υπηρεσίες. Ακολουθούσε η ένατη ενότητα η οποία 

σχετιζόταν με τις σχέσεις του διευθυντή/ντριας με την ευρύτερη κοινότητα.  

Στη δέκατη ενότητα περιέχονταν ερωτήσεις σχετικά με τη διεκδίκηση της θέσης 

του διευθυντή/ντριας και τη διοικητική διαδικασία επιλογής και στη συνέχεια στην 
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ενδέκατη ενότητα ο διευθυντής/ντρια απαντούσε σε ερωτήσεις σχετικά με την  

εμπειρία του.  

Τέλος, η δωδέκατη ενότητα η οποία ήταν και η τελευταία, έδινε τη δυνατότητα 

στον διευθυντή/ντρια να αναφερθεί στα μελλοντικά του σχέδια.  

Όπως ήταν φυσικό, για να ελεγχθεί η λειτουργικότητα του σχεδίου συνέντευξης 

πραγματοποιήθηκε μια πρώτη πιλοτική συνέντευξη με τον πρώτο διευθυντή (Δ1), η 

οποία μαγνητοφωνήθηκε και στη συνέχεια ακολούθησε η απομαγνητοφώνηση της  

προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες του σχεδίου. Εφόσον στην πρώτη 

συνέντευξη δεν εντοπίστηκαν αδυναμίες, δε χρειάστηκε να προστεθούν ή να 

αφαιρεθούν ερωτήσεις , οπότε ακολούθησε η πραγματοποίηση και των λοιπών 

συνεντεύξεων.  

Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να αναφέρω τη χρήση ημερολογίου το οποίο 

χρησιμοποιούσα κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων προκειμένου να καταγράψω τα 

σημαντικότερα σημεία των συναντήσεων, διάφορες χρήσιμες παρατηρήσεις, 

δυσκολίες αλλά και διάφορες πληροφορίες που έπρεπε να λάβω υπόψη κατά τη 

διάρκεια των αναλύσεων των αποσπασμάτων.   

 

4.3 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

 

Προκειμένου να δοθεί απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας 

έρευνας, πραγματοποίησα συνεντεύξεις με δέκα διευθυντές/ντριες της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης οι οποίοι επιλέχθηκαν για τις θέσεις των διευθυντικών στελεχών βάσει 

κριτηρίων που ορίζει το άρθρο 1 του νόμου 4473 (ΦΕΚ 78, Τεύχος Α’, 30.5.2017). 

Αρχικά απεστάλη στους υποψήφιους συμμετέχοντες ενημερωτική επιστολή 

διεξαγωγής της έρευνας στην οποία τους γνωστοποιήθηκε η φύση και ο σκοπός της 

έρευνας, αλλά και τους επισημάνθηκε η διατήρηση της ανωνυμίας τους με τη χρήση 

ψευδωνύμων στη περίπτωση συμμέτοχής τους.  

Θετική ήταν η ανταπόκριση δέκα διευθυντών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, από τους οποίους οι 7 κατάγονταν από το Νομό Φλώρινας, 2 από το 

Νομό Λευκάδας και 1 από το Νομό Πέλλας. Σε δεύτερο στάδιο ακολούθησε η 

προσωπική τους ενημέρωση μέσω προσωπικής συνάντησης προκειμένου να 

ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες της συνέντευξης αλλά και για τον πλήρη 
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προγραμματισμό της διεξαγωγής της συνέντευξης (ημέρα, ώρα κτλ). Στη συνάντηση 

αυτή τους εξηγήθηκε η δυνατότητα ανάγνωσης του σχεδίου συνέντευξης και 

επιλύθηκαν τυχόν απορίες τους σχετικά με τη διαδικασία της συνέντευξης.  

Επίσης ενημερώθηκαν για τον τρόπο ηχογράφησης αλλά και για τη 

δυνατότητα αποστολής του ηχητικού αρχείου στην περίπτωση που το επιθυμούσαν.  

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν κυρίως στα γραφεία των διευθυντών , 

μετά από δική τους επιθυμία, από τις οποίες κάποιες πραγματοποιήθηκαν εν ώρα 

λειτουργίας του σχολείου και κάποιες τις απογευματινές ώρες. Σε αυτό το σημείο 

είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι όσες συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε 

πρωινές ώρες δεν παρακωλύθηκε καθόλου η διαδικασία διεξαγωγής τους, καθώς 

πραγματοποιήθηκαν σε ώρες που οι μαθητές βρίσκονταν στις τάξεις τους.  

 

4.4 Οι συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες της έρευνας 

  

 Το δείγμα της έρευνας ήταν 8 άνδρες διευθυντές και 2 γυναίκες διευθύντριες 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα από τον Οκτώβριο 

του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018 και οι συνεντεύξεις διήρκησαν από 40 μέχρι 65 

λεπτά.  

 Παρακάτω ακολουθούν τα προφίλ των συμμετεχόντων: 

 Ο Δ1 έχει συνολικά 25 χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση από τα οποία τα 7 

τελευταία είναι διευθυντής. Έχει σπουδάσει στην Παιδαγωγική Ακαδημία και 

έχει μεταπτυχιακό στη γνωστική και κινητική ανάπτυξη. Έχει εργαστεί ως 

διευθυντής σε 3 σχολεία της περιοχής της Φλώρινας και η συνέντευξη μαζί 

του διήρκησε 45 min και 34s.  

 Ο Δ2 έχει 32 έτη στην εκπαίδευση, από τα οποία τα τελευταία 23 χρόνια 

κατέχει τη διευθυντική θέση σε σχολεία του Νομού Φλώρινας. Έχει 

σπουδάσει στην Παιδαγωγική ακαδημία και έχει κάνει εξομοίωση. Συνολικά 

έχει διατελέσει διευθυντής σε τρία σχολεία. Στο σχολείο που διευθύνει την 

παρούσα περίοδο, είναι διευθυντής τα τελευταία 17 χρόνια. Η συνέντευξη του 

διήρκησε 41min και 39s. 

 Ο Δ3 έχει 20 χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση από τα οποία τα 6 χρόνια 

διατέλεσε διευθυντής σε 3 σχολεία του Νομού Φλώρινας και σε 1 στο Νομό 
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Καστοριάς. Έχει σπουδάσει Λογιστική, στη συνέχεια σπούδασε στην 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και την περίοδο της 

πραγματοποίησης της συνέντευξης ήταν  μεταπτυχιακός  φοιτητής στις 

φυσικές επιστήμες. Η συνέντευξη του διήρκησε 55 min και 2s. 

 Ο Δ4 έχει συνολικά 35 έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση από τα οποία τα 16 

χρόνια έχει διατελέσει διευθυντής σε σχολεία του Νομού Φλώρινας. Έχει 

σπουδάσει στην Παιδαγωγική Ακαδημία και έχει κάνει εξομοίωση. Η 

συνέντευξη ήταν η μικρότερη σε διάρκεια και διήρκησε 39min και 33s. 

 Ο Δ5 έχει συνολικά 25 χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση από τα οποία είναι 

πρώτη φορά διευθυντής σε πολυθέσιο σχολείο, όμως έχει διατελέσει και 

προϊστάμενος σε μικρότερα σχολεία τα προηγούμενα χρόνια. Έχει σπουδάσει 

στην Παιδαγωγική Ακαδημία, αργότερα έκανε εξομοίωση, στη συνέχεια 

σπούδασε σε Σχολή Γεωπονίας και στην παρούσα φάση είναι μεταπτυχιακός 

φοιτητής στις Επιστήμες της Αγωγής. Η συνέντευξη ήταν διάρκειας 40 min 

και 12s.  

 Ο Δ6 έχει συνολικά 31 χρόνια υπηρεσίας, από τα οποία τα τελευταία 11 είναι 

διευθυντής σε σχολεία του Νομού Φλώρινας. Έχει σπουδάσει στην 

Παιδαγωγική Ακαδημία και έχει κάνει εξομοίωση. Επίσης έχει σπουδάσει στο 

ΤΕΙ Εμπορίας και Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, και τέλος είναι  

μεταπτυχιακός φοιτητής στον τομέα της Καινοτομίας στην Εκπαίδευση. Η 

διάρκεια της συνέντευξης είναι 42min και 33s.  

 Ο Δ7 έχει συνολικά 30 έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση. Έχει σπουδάσει στην 

Παιδαγωγική Ακαδημία και έχει κάνει εξομοίωση.  Έχει διατελέσει 10 χρόνια 

προϊστάμενος σε ολιγοθέσια σχολεία και 13 ως διευθυντής σε πολυθέσια 

σχολεία του Νομού Φλώρινας. Η συνέντευξη διήρκησε 65min και 14s. 

 Ο Δ8 έχει συνολικά 15 χρόνια υπηρεσίας από τα οποία είναι διευθυντής τα 

τελευταία 3 χρόνια σε σχολείο του Νομού Λευκάδας. Έχει σπουδάσει στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική 

Ακαδημία και είναι κάτοχος δυο μεταπτυχιακών. Το πρώτο μεταπτυχιακό που 

κατέχει αφορά την Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και το δεύτερο 

το πραγματοποίησε στο  Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος με 

ειδίκευση στους τρόπους αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών στις σχολικές 

μονάδες. Η συνέντευξη διήρκησε 41minκαι 44s. 
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 Η Δ9 έχει συνολικά στην εκπαίδευση 30 έτη, εκ των οποίων τα τελευταία 3 

έτη διευθύνει μια από τις μεγαλύτερες σχολικές μονάδες του Νομού 

Λευκάδας. Έχει σπουδάσει στην Παιδαγωγική Ακαδημία και αργότερα έκανε 

εξομοίωση. Η συνέντευξη διήρκησε 50min και 11s 

 Τέλος, η Δ10 έχει συνολικά 30 έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση, από τα οποία 

έχει διατελέσει διευθύντρια τα τελευταία 11 χρόνια σε δυο σχολεία του Νομού 

Πέλλας. Σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία και έκανε εξομοίωση στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια σπούδασε σε 

Φιλοσοφική Σχολή και μετεκπαιδεύτηκε σε διδασκαλείο Ειδικής Αγωγής. Την 

περίοδο της συνέντευξης παρακολουθούσε μεταπτυχιακό στην Οργάνωση και 

Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Η συνέντευξη διήρκησε 50min και 29s. 

 

4.5 Διαδικασία ανάλυσης δεδομένων 

Μετά την μαγνητοφώνηση της κάθε συνέντευξης, ακολουθούσε πρώτα η 

ενημέρωση του ημερολογίου μου και έπειτα η απομαγνητοφώνηση του 

ηχογραφημένου αρχείου με τη ταυτόχρονη χρήση του τροποποιημένου συστήματος 

συμβόλων απομαγνητοφώνησης (βλ. Πίνακας 2) το οποίο προτείνουν οι  Potter και 

Wetherell (2009) βασιζόμενοι στο αρχικό σύστημα συμβόλων της Gail Jefferson 

(Atkinson & Herritage 1984, όπ. αναφ. στο Potter & Wetherell 2009, σ. 261).  

Η ανάλυση του λόγου των συνεντευξιαζόμενων έγινε σε συνδυασμό με αυτό 

των Edwards και Potter (1992) με σκοπό την ανάδειξη των πολλαπλών ταυτοτήτων 

των διευθυντών, αλλά και στο τρόπο με τον οποίο δομούνται αυτές στο λόγο των 

διευθυντών ως ενεργοί συμμετέχοντες στη σχολική διαδικασία. 

Επίσης κατά την ανάλυση των αποσπασμάτων λήφθηκαν υπόψη και οι έξι 

λανθασμένοι τρόποι ανάλυσης λόγου που αναφέρουν οι Antaki et.al.(2003), καθώς 

σύμφωνα με τους ίδιους είναι πολύ εύκολο να προκύψει παρερμηνεία των λεγομένων 

κάποιου αν αυτός που αναλύει τον λόγο δεν εκπαιδευτεί σε αυτό που κάνει ή δεν 

χρησιμοποιήσει μια σαφή και συστηματική ανάλυση βασισμένη σε σοβαρές μεθόδους 

και θεωρίες ( Dijk 1990, σ.14, όπ. αναφ. στο Antaki et al., 2003). 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι ταυτότητες που προέκυψαν από τις 

αναλύσεις των αποσπασμάτων, προέκυψαν από τις απαντήσεις που έδωσαν οι 

συμμετέχοντες/χουσες στις ερωτήσεις μου ,οι οποίες αναλύθηκαν ως λογοδοτήσεις 

(accounts) (Potter & Wetherell, 2009) μέσα στο επικοινωνιακό πλαίσιο της 
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συνέντευξης.  Με άλλα λόγια, οι συμμετέχοντες/χουσες  διευθυντές/ντριες μέσα στο 

πλαίσιο των λογοδοτήσεων κατασκεύασαν την ταυτότητά τους , οπότε τόσο η 

ταυτότητά τους όσο και η επιχειρηματολογία τους προσδιορίζονται από τα πλαίσια 

της συνέντευξης και των λογοδοτήσεων. Συνεπώς η οικοδόμηση των ταυτοτήτων 

τους προέκυψε από τον τρόπο που μιλούν για τον εαυτό τους , περιγράφοντας και 

εξηγώντας την καθημερινή τους εμπειρία ως διευθυντές/ντριες. Αυτή είναι και η 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στην ανάλυση της παρούσας έρευνας και σε ποιοτικές 

έρευνες οι οποίες για την εξαγωγή συμπερασμάτων χρησιμοποιούν ως μέθοδο την 

ανάλυση περιεχομένου.  

Η ανάλυση των λογοδοτήσεων έγινε με συνεχές και προσεκτικό διάβασμα 

των απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων και η τελική επιλογή των αποσπασμάτων 

πραγματοποιήθηκε μέσα από τη διαδικασία τριών φάσεων ανάλυσης των δεδομένων. 

Στην 1η φάση επεξεργασίας των δεδομένων έγινε ομαδοποίηση των απαντήσεων των 

συμμετεχόντων ανά ερώτηση, από τις οποίες προέκυψαν 81 κατηγορίες θεμάτων 

(σπουδές, χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση, σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς κ.ά.). 

Στην 2η φάση επεξεργασίας των δεδομένων δημιουργήθηκαν κατηγορίες κατά 

ομοιότητα περιεχομένου , με αποτέλεσμα τον περιορισμό των κατηγοριών σε 38. 

Στην 3η και τελευταία φάση επεξεργασίας έγινε η τελική επιλογή των αποσπασμάτων 

βάσει της επιχειρηματολογίας των συμμετεχόντων.  

Από την ανάλυση των αποσπασμάτων προέκυψαν τα παρακάτω 

αποτελέσματα, τα οποία παρατίθενται με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται η δυνατότητα 

στον κάθε αναγνώστη να τα ερμηνεύσει με τον δικό του τρόπο.   
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Κεφάλαιο 5: Παρουσίαση αποτελεσμάτων της εμπειρικής έρευνας 
 

5.1 Περίληψη 

 

 Κατά τη διαδικασία ανάλυσης των συνεντεύξεων που παραχώρησαν οι 

συμμετέχοντες , προέκυψε η δόμηση των παρακάτω προσωπικών αλλά και 

κοινωνικών ταυτοτήτων των διευθυντών/ ντριων που συμμετείχαν στην έρευνα και οι 

οποίες είναι οι εξής: «Ο παραδοσιακός διευθυντής», «Ο δια βίου μάθησης 

διευθυντής», «Ο υπεύθυνος διευθυντής», «Ο χαρισματικός διευθυντής», «Ο 

συνεργατικός διευθυντής», «Ο αγχώδης διευθυντής», «Η διευθύντρια ως μητέρα» και 

τέλος «Ο μετασχηματιστικός ηγέτης - διευθυντής».  

Παρακάτω ακολουθούν οι αναλύσεις αποσπασμάτων της έρευνας για κάθε 

ταυτότητα που προέκυψε , οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με βάση το μοντέλο λόγου 

και δράσης των Edwards & Potter (1992) γνωστό ως DAM (Discursive Action 

Model) στο οποίο συμπεριλαμβάνονται δέκα στρατηγικές οι οποίες χρησιμοποιούνται 

από τους συμμετέχοντες προκειμένου να επιχειρηματολογήσουν, αλλά και με βάση το 

μοντέλο των Potter  &  Wetherell (1987).  

Επίσης ακολουθούν και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων έτσι ώστε να 

είναι ευκολότερο για τον αναγνώστη να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο δομούν 

οι συμμετέχοντες τις ταυτότητες τους μέσα από την ανάλυση του λόγου τους, κυρίως 

απαντώντας σε ερωτήσεις που αφορούν τους λόγους διεκδίκησης της διευθυντικής  

τους θέσης, την αλλαγή του τρόπου εργασίας τους από τη πρώτη τους θητεία έως και 

σήμερα αλλά και τις απόψεις τους για τη σημασία της εμπειρίας στη διοίκηση μιας 

σχολικής μονάδας.      

Επειδή η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται κυρίως στην ταυτότητα που δομούν 

οι διευθυντές/ντριες για τον εαυτό τους, επιλέχθηκαν οι απαντήσεις των 

συμμετεχόντων σε ερωτήσεις που εντάσσονταν στην 11η και 12η ενότητα του σχεδίου 

συνέντευξης. Σε αυτές τις ενότητες οι συμμετέχοντες μιλούν περισσότερο για τον 

εαυτό τους, ενώ σε προηγούμενες ενότητες επιχειρηματολογούν για τις σχέσεις τους 

κυρίως με τους άλλους (εκπαιδευτικό προσωπικό, υποδιευθυντές, γονείς, μαθητές, 

σχολικού σύμβουλοι,  φορείς κτλ).   
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5.2 Ο παραδοσιακός διευθυντής  

 

Στο πρώτο και δεύτερο απόσπασμα ο 4ος διευθυντής (Δ4) κατασκευάζει την 

ταυτότητα του παραδοσιακού διευθυντή με πολλά χρόνια υπηρεσίας και κυρίως στο 

σχολείο του χωριού του στο οποίο φοίτησε και ο ίδιος. Κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης αναφέρθηκε αρκετές φορές στη καλή του σχέση με τους γονείς και τους 

μαθητές οι οποίοι είναι συγχωριανοί του και στη διάθεση του να προσφέρει στο 

συγκεκριμένο σχολείο στο οποίο υπήρξε και ο ίδιος μαθητής.  

 

1ο Απόσπασμα  

(Δ4.1) 

 

Ε: Ας σταθούμε όμως στο λόγο που επιλέξατε να είσαστε διευθυντής.  314 

Δ4: Λοιπόν. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται (.) οι λόγοι που επέλεξα να γίνω διευθυντής 315 

είναι να παραμείνω διευθυντής επειδή ανανεώθηκε και η θητεία μου. Βασικά είναι δύο. 316 

Πρώτα (.) έχω διάθεση επειδή είμαι από το χωριό , θέλω να δουλέψω στο χωριό μου 317 

και στο σχολείο μου. Δηλαδή έρχομαι και τα απογεύματα και δουλεύω παραπάνω από 318 

ότι ορίζει το ωράριο μου. Και δεύτερος λόγος είναι (.)  και το οικονομικό μπορώ να 319 

πω, μην το παραβλέψω αυτό. Παρόλο που το επίδομα θέσης είναι μικρό, εντούτοις στην 320 

παρούσα συγκυρία είναι και αυτό χρήσιμο. 321 

 

 Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο απόσπασμα ο 4ος διευθυντής παραθέτει τους 

λόγους για τους οποίους επέλεξε να βρίσκεται στη θέση του διευθυντή. Ξεκινώντας 

την ανάλυση του αποσπάσματος και επειδή σύμφωνα με την Mithun (2015, στο 

Tannen et. al, σ. 12) ο λόγος και η γραμματική συνδέονται στενά μεταξύ τους 

λαμβάνοντας κάθε φορά  υπόψη την κατάσταση κατά την οποία βρίσκεται ο ομιλητής 

, είναι σημαντικό να αναφερθεί η χρήση της προστακτικής του ρήματος «άκου» από 

τον ομιλητή, σε β’ ενικό πρόσωπο (γραμμή 315)  θέλοντας να ενισχύσει τη δύναμη 

της θέσης και του κύρους του.  
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Στη συνέχεια αναφέρει ως κύριο λόγο επιλογής της διευθυντικής του θέσης 

την ανανέωση της θητείας του  και στη συνέχεια χρησιμοποιεί την τεχνική της λίστας 

των τεσσάρων μερών  (γραμμές 317-318)  «έχω διάθεση», «είμαι από το χωριό», « 

θέλω να δουλέψω στο χωριό μου και στο σχολείο μου» «και το οικονομικό» (γραμμή 

319) προκειμένου να δημιουργήσει την αίσθηση του εμπεριστατωμένου και 

ολοκληρωμένου επιχειρήματος (Edwards & Potter, 1992, σ. 163).  

Στις γραμμές 318-319 αναφέρει ότι εργάζεται παραπάνω από ότι ορίζει το 

ωράριο του δουλεύοντας και τα απογεύματα, χρησιμοποιώντας την τεχνική της 

συστηματικής αοριστίας  (Edwards & Potter, 1992, σ. 162) ώστε να εξασφαλίσει την 

αξιοπιστία των λεγόμενων του.  

Στο τέλος του αποσπάσματος  (γραμμές 320-321) αναφέρεται στη σημασία 

του επιδόματος της διευθυντικής θέσης, θέλοντας να τονίσει την ειλικρίνεια του ως 

ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του. 

 Στη συνέχεια ακολουθεί και ένα δεύτερο απόσπασμα της συνέντευξης του 

ίδιου διευθυντή , στο οποίο αναφέρει την άποψη του σχετικά με την αξία της 

επιμόρφωσης ενός διευθυντή με πολλά χρόνια υπηρεσίας. 

 

2ο Απόσπασμα 

(Δ4.2) 

Ε: Θεωρείτε: ότι αν μπαίνατε στη διαδικασία να κάνετε για παράδειγμα ένα 322 

μεταπτυχιακό ή να συμμετέχετε σε ημερίδες,  θα σας βοηθούσε στο να αλλάξετε τον 323 

τρόπο που διοικείτε το σχολείο σας;(.)  Ή θεωρείτε ότι η εμπειρία  είναι πιο σημαντική 324 

//  325 

Δ4: Σίγουρα βοηθάνε γιατί πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Τα σχολεία δεν είναι 326 

όπως ήταν πριν από: έχουν γίνει πλέον λίγο πολύ ένα στυλ (.) εμείς οι διευθυντές 327 

γινόμαστε κάπου ένα στυλ μάνατζερ. Εεε (.)  σίγουρα θα βοηθούσε οποιοδήποτε 328 

σεμινάριο, αλλά πλέον (.) νομίζω ότι έχω ακούσει τόσα πολλά και έχω μάθει τόσα 329 

πολλά που: επειδή και τελειώνω και:: την υπηρεσία μου σε λίγα χρόνια, σε 1-2 χρόνια, 330 

φαντάζομαι ότι δεν έχει να μου προσφέρει κάτι ιδιαίτερο ένα οποιοδήποτε άλλο 331 

σεμινάριο.332 



Αρχικά ο διευθυντής παραδέχεται την αναγκαιότητα της συνεχούς 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε διευθυντικές θέσεις λόγω των 

εξελίξεων στο χώρο της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, στις γραμμές 326-327 

αναφέρει «Σίγουρα βοηθάνε γιατί πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Τα σχολεία δεν 

είναι όπως ήταν πριν από» χρησιμοποιώντας την τεχνική της συναίνεσης και 

επιβεβαίωσης (Edwards & Potter, 1992,σ.163) , αναφέροντας το γεγονός της εξέλιξης 

της εκπαίδευσης ως κάτι το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί καθώς αποτελεί μια 

γενική παραδοχή. Επίσης ενισχύει την άποψη του προσθέτοντας παρακάτω τη φράση 

«σίγουρα θα βοηθούσε οποιοδήποτε σεμινάριο» (328-329), στην οποία το ρήμα 

«σίγουρα» προσδίδει απολυτότητα.  

Με τη φράση « εμείς οι διευθυντές γινόμαστε ένα στυλ μάνατζερ», διακρίνεται 

ειρωνεία (Mayers, 1981) στο τόνο της φωνής του σχετικά με το νέο ρόλο των 

σύγχρονων διευθυντών.  

Στη συνέχεια της αφήγησης παρατηρείται αλλαγή του ερείσματος σε κοντινό- 

close footing (Goffman, 1979· Levinson 1988, στο Μάλλιου,2017) καθώς η αφήγηση 

συνεχίζεται σε α’ πρόσωπο (γραμμές 329 -332) με τον ομιλητή  να τροποποιεί  την 

άποψή του για την προσφορά των σεμιναρίων στον ίδιο. Ο λόγος του παύει να είναι 

απόλυτος και κατηγορηματικός, «νομίζω», «φαντάζομαι» αναφέροντας την 

πραγματική του άποψη για τα οφέλη που μπορούν να του προσφέρουν τα σεμινάρια 

επιμόρφωσης και χρησιμοποιώντας μια λίστα τριών μερών στο τέλος του 

αποσπάσματος « έχω ακούσει τόσα πολλά»,  «έχω μάθει τόσα πολλά», «τελειώνω την 

υπηρεσία μου» (329-330) τεκμηριώνει την άποψη του προκειμένου να ενισχύσει την 

εγκυρότητα των όσων έχει αφηγηθεί. 

Με τον τρόπο αυτό κατασκευάζει την ταυτότητα του παραδοσιακού διευθυντή 

με την μεγάλη εμπειρία, την οποία θεωρεί σημαντικότερη από την παρακολούθηση 

οποιασδήποτε μορφής επιμόρφωσης πάνω σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης.   
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5.3 Ο δια βίου μάθησης διευθυντής 

 

Στα αποσπάσματα που ακολουθούν ο 5ος διευθυντής (Δ5) καθώς μιλά για το 

έργο του, αναφέρετε συχνά στη σημασία που έχει για τον ίδιο η συνεχής επιμόρφωση 

του ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στο ρόλο του κατασκευάζοντας με αυτό τον 

τρόπο την ταυτότητα του δια βίου μάθησης διευθυντή. Το ίδιο συμβαίνει και στην 

περίπτωση του 1ου διευθυντή (Δ1) ο οποίος επίσης τονίζει τη σημασία της δια βίου 

μάθησης προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί επάξια στο ρόλο του ως 

διευθυντής.  

3ο Απόσπασμα 

(Δ5.1) 

Ε: Όχι, υπάρχουν πράγματα τα οποία επιδιώξατε να αλλάξετε στον τρόπο δουλειάς σας; 370 

Δ5: Εε η ζωή: (.) τα χρόνια όσο περνάνε , οι απαιτήσεις του σχολείου αυξάνουν και 371 

δυσκολεύουν. Λογικό είναι να πρέπει να προσαρμοστείς στις ανάγκες , αλλά: (.) 372 

ευτυχώς ανά διαστήματα κάνω διάφορες επιμορφώσεις , παρακολουθώ προγράμματα . 373 

Προσπαθώ να επιμορφώνομαι σε διάφορα θέματα, αυτό με έχει βοηθήσει πολύ, οπότε 374 

αλλαγές γίνονται αλλά χωρίς να το αντιλαμβάνομαι γιατί γίνονται από μόνες τους , 375 

λόγω του ότι και εγώ παρακολουθώ την εξέλιξη.  376 

Στην ερώτηση που αφορά την επιδίωξη αλλαγής του τρόπου εργασίας του, ο 

5ος διευθυντής με τη φράση στις γραμμές 371-372 «τα χρόνια όσο περνάνε , οι 

απαιτήσεις του σχολείου αυξάνουν και δυσκολεύουν», χρησιμοποιεί μια ρητορική  

τεχνική γενικότητας, την τεχνική της συναίνεσης και της επιβεβαίωσης (Edwards & 

Potter, 1992, σ. 163) ως εισαγωγή στην αφήγηση του , εκφράζοντας μια γενική 

άποψη μη αμφισβητήσιμη προκειμένου να ξεκινήσει την αφήγηση του μιλώντας 

γενικά και έπειτα να καταλήξει πιο συγκεκριμένα στη δική του περίπτωση.  

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη χρήση β’ προσώπου «πρέπει να 

προσαρμοστείς» (γραμμή 372) στην έναρξη της αφήγησης του και στη συνέχεια με 

την αλλαγή του ερείσματος σε close- footing (Goffman, 1979· Levinson 1988, στο 

Μάλλιου,2017) μιλώντας σε α’ πρόσωπο «κάνω», «παρακολουθώ», «προσπαθώ», 

«επιμορφώνομαι» κτλ (373-376) μέχρι το τέλος του αποσπάσματος. Σε αυτές τις 

γραμμές ο ομιλητής παραθέτει τη δική του άποψη επιχειρηματολογώντας σχετικά με 
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τα οφέλη που του προσφέρει η συνεχής επιμόρφωση του θέλοντας να υποστηρίξει 

την άποψη του για τη προσπάθεια του να επιμορφώνεται συνεχώς σε διάφορα θέματα 

και για το πόσο τον έχουν βοηθήσει στην εξέλιξη του έργου του ως διευθυντή.    

Συνεχίζοντας την διαδικασία της συνέντευξης , προέκυψε μια ερώτηση η 

οποία δεν βρισκόταν στο σχέδιο συνέντευξης αλλά θεωρήθηκε σημαντική για να 

δημιουργηθεί μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για την κατασκευή της ταυτότητας του 

ομιλητή. Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι η ερώτηση και η απάντηση του ίδιου 

διευθυντή (Δ5).  

 

4ο Απόσπασμα 

(Δ5.2) 

 

Ε:Κάποιοι διευθυντές (.) από όσους πρόλαβα να πάρω συνεντεύξεις μέχρι σήμερα που 377 

μιλάμε, υποστηρίζουν ότι η εμπειρία είναι πιο σημαντική  από την απόκτηση προσόντων 378 

, τα μεταπτυχιακά κτλ. Ποια είναι η δική σας άποψη; 379 

Δ5: Εεε (.) συμφωνώ εν μέρει. Όντως η εμπειρία παίζει μεγάλο ρόλο , αλλά δεν είναι το 380 

παν. Επειδή εγώ (.) εμένα μ’ αρέσει να εε επιμορφώνομαι , βλέπω ότι πολλά πράγματα 381 

δε θα μπορούσα να τα πετύχω αν δεν είχα τις γνώσεις , τις απαραίτητες γνώσεις. Ε (.) 382 

οι οποίες βοηθάνε  σε ένα κόσμο σύγχρονο , όπου η τεχνολογία έχει μπει μέσα στη ζωή 383 

μας, μέσα στο σχολείο. Αυτά δεν θα μπορούσα να τα πετύχω αν δεν είχα κάνει τις 384 

κατάλληλες σπουδές. 385 

Αρχικά ο διευθυντής δίνει μια διπλωματική απάντηση «συμφωνώ εν μέρει» 

(373) αποφεύγοντας να διαφωνήσει με την ερώτηση της ερευνήτριας. Στην εισαγωγή 

της αφήγησης του χρησιμοποιεί τη φράση  «όντως η εμπειρία παίζει μεγάλο ρόλο» 

(373) όπου ο ομιλητής με την τεχνική της συστηματικής αοριστίας (Edwards& Potter, 

1992, σ.162) διατυπώνει την άποψη του αόριστα και γενικά αποφεύγοντας να δώσει 

μια πιο συγκεκριμένη απάντηση.  

Συνεχίζει την αφήγηση του λέγοντας «αλλά δεν είναι το παν» μετριάζοντας 

την άποψη του , φράση η οποία λειτουργεί ως εμβολιασμός κατά του διακυβεύματος 

(Dilemma of stake) (Edwards & Potter, 1992, στο Μάλλιου 2017,σ.55) με την οποία 

παραδέχεται  τη θετική προσφορά των επιμορφώσεων στη δική του περίπτωση ώστε 

να γίνει αποτελεσματικότερος στο τρόπο που διοικεί.  
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Η αφήγηση συνεχίζεται πλέον σε α’ πρόσωπο (close-footing) (Goffman, 1979· 

Levinson 1988, στο Μάλλιου,2017)  ξεκινώντας με τη φράση «εγώ (.) εμένα μ’ αρέσει 

να εε επιμορφώνομαι» (374) επιβεβαιώνοντας την κατασκευή της ταυτότητας του σε 

διευθυντή δια βίου μάθησης. Όπως επίσης συνεχίζει παρακάτω λέγοντας «πολλά 

πράγματα δε θα μπορούσα να τα πετύχω αν δεν είχα τις γνώσεις , τις απαραίτητες 

γνώσεις» (γραμμές 375-376).  

Στη μέση του αποσπάσματος και πιο συγκεκριμένα στις γραμμές 376-377 με 

τη φράση  «οι οποίες βοηθάνε σε ένα κόσμο σύγχρονο , όπου η τεχνολογία έχει μπει 

μέσα στη ζωή μας, μέσα στο σχολείο» ο διευθυντής αναφέρει μια γενική παραδοχή με 

σκοπό να τονίσει την αναγκαιότητα της συνεχούς επιμόρφωσης λόγω των 

κοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων. 

Το απόσπασμα ολοκληρώνεται με τη φράση «αυτά δεν θα μπορούσα να τα 

πετύχω αν δεν είχα κάνει τις κατάλληλες σπουδές» (377-378) τονίζοντας και πάλι την 

σημασία της δια βίου μάθησης για τον ίδιο. Παρά τα πολλά χρόνια εμπειρίας του ως 

διευθυντής, θεωρεί σημαντική την προσφορά των επιμορφώσεων στο έργο του όσον 

αφορά τη σχολική του καθημερινότητα και αυτό διακρίνεται ξεκάθαρα στο λόγο του. 

 

5ο απόσπασμα 

(Δ1) 

 

Ε: Σαφώς, τι νομίζετε ότι θα πρέπει να κάνετε ώστε να πετύχετε και πάλι;  493 

Δ1: Καταρχήν να μην επαναπαυτώ. Εγώ πιστεύω ότι ο διευθυντής πρέπει να ψάχνεται 494 

και μέσω του διαδικτύου και ηλεκτρονικά να ψάχνεται. Να επιμορφώνεται. Εεε (.) δεν 495 

σας κρύβω ότι παρόλο όλα αυτά τα χρόνια, πέρυσι πήγα σε σεμινάριο διευθυντών και 496 

πήγαινα στην Κοζάνη αφιλοκερδώς, δεν πληρώθηκα ούτε (.)  δηλαδή δεν πήρα ούτε ένα 497 

ευρώ. Με έξοδα δικά μου. Πήγα γιατί ήθελα να μάθω (.) ήθελα να μάθω καινούργιους 498 

τρόπους για το πως μπορώ να διοικήσω καλύτερα μία μονάδα. Πρέπει (.) όχι μόνο ο 499 

διευθυντής και οι δάσκαλοι πρέπει να ψάχνονται. Υπάρχουν συνάδελφοι που τελείωσαν 500 

την ακαδημία πριν από 35 χρόνια, και έχουν επαναπαυτεί σε αυτό. Δεν γίνεται όμως 501 

αυτό, οι καιροί έχουν αλλάξει. Και εμείς αλλάζουμε και τα παιδιά αλλάζουν. Άρα δεν 502 

πρέπει να μένουμε στάσιμοι. 503 

Στο παραπάνω απόσπασμα ο διευθυντής απαντά στην ερώτηση της 

ερευνήτριας σχετικά με το εάν χρειάζεται να κάνει κάτι επιπλέον ώστε να 
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εξασφαλίσει τη διευθυντική του θέση σε μελλοντική διαδικασία. Με βάση την 

επιχειρηματολογία  που επιλέγει οικοδομεί την εικόνα του διευθυντή που είναι υπέρ 

της δια βίου μάθησης.  

Αρχικά, ο συμμετέχων αφηγείται σε α’ πρόσωπο «να μην επαναπαυτώ», «εγώ 

πιστεύω» (494) και έπειτα παρατηρείται μετατόπιση του ερείσματος (Goffman, 1979· 

Levinson 1988, στο Μάλλιου,2017) «ο διευθυντής πρέπει να ψάχνεται» (494), «να 

επιμορφώνεται» (495) επιλέγοντας να μιλήσει γενικά σχετικά με τη συνεχή και 

απαραίτητη ενημέρωση όσων κατέχουν διευθυντικές θέσεις.     

Ακολουθεί μια σύντομη αφήγηση - Narrative (Edwards & Potter, 1992, σ. 

162) του ομιλητή σχετικά με την παρακολούθηση ενός σεμιναρίου που σχετιζόταν με  

τη διοίκηση των σχολικών μονάδων. Η επιλογή περιγραφής του συγκεκριμένου 

συμβάντος από τον συμμετέχων έχει ως στόχο την ενίσχυση της  αξιοπιστίας των 

όσων αφηγείται παραπάνω.  

Βέβαια στο ίδιο σημείο του αποσπάσματος ο συμμετέχων συνεχίζει να 

επιχειρηματολογεί αναφέροντας την οικονομική του επιβάρυνση για την 

παρακολούθηση του σεμιναρίου «πήγαινα στην Κοζάνη αφιλοκερδώς, δεν πληρώθηκα 

ούτε (.)  δηλαδή δεν πήρα ούτε ένα ευρώ. Με έξοδα δικά μου» (497-498), θέλοντας να 

τονίσει  την επιδίωξη της επιμόρφωσης του από την πλευρά του με στόχο να 

μπορέσει να διοικήσει αποτελεσματικότερα μια σχολική μονάδα.  

Η αφήγηση συνεχίζεται σε γ’ πρόσωπο «και οι δάσκαλοι πρέπει να ψάχνονται» 

(500) εκφράζοντας μια γενική άποψη  μη αμφισβητήσιμη σχετικά με την απαραίτητη 

επιμόρφωση και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας,  προσθέτοντας 

επιπλέον τη φράση «υπάρχουν συνάδελφοι που τελείωσαν την ακαδημία πριν από 35 

χρόνια, και έχουν επαναπαυτεί σε αυτό» (500-501) στην οποία είναι φανερή η χρήση 

της τεχνικής της ακραίας διατύπωσης περίπτωσης - Extreme case formulation 

(Pomeranz, 1986· Potter & Wetherell, 2009, σ. 77) και η οποία οδηγεί  στην 

αξιοπιστία της επιχειρηματολογίας του. 

 Την τεχνική αυτή ακολουθεί  η  λίστα τριών μερών (Atkinson, 1984· Heritage 

& Greatbatch,1986· Edwards & Potter, 1992· στο Μάλλιου 2017, σ. 49) «οι καιροί 

έχουν αλλάξει. Και εμείς αλλάζουμε και τα παιδιά αλλάζουν» (502) προκειμένου να 

διασφαλιστεί η  εγκυρότητα  των λεγόμενων του.  

Ο Δ1 κλείνει συμπερασματικά την αφήγηση του με τη φράση «Άρα δεν πρέπει 

να μένουμε στάσιμοι» (502-503) μιλώντας σε α’ πληθυντικό πρόσωπο, θέλοντας να 

ολοκληρώσει με αυτό τον τρόπο τη λογική της επιχειρηματολογίας του. Με τη χρήση 
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του επιθέτου «στάσιμοι» (503) στην παραπάνω φράση , φανερώνεται η αρνητική  

στάση του Δ1 απέναντι σε όσους επαναπαύονται και δεν επιδιώκουν την επιμόρφωση 

τους αλλά και την ενημέρωση τους.  

Όπως επίσης αναφέρεται και σε όλους όσους ασκούν εκπαιδευτικό έργο και 

όχι μόνο σε όσους καταλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις ,  ενισχύοντας την άποψη του 

για την αναγκαιότητα της συνεχούς επιμόρφωσης όλων όσων εμπλέκονται στη 

σχολική διαδικασία ,λόγω των συχνών εξελίξεων στο χώρο της εκπαίδευσης. 
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5.4 Ο  ευσυνείδητος  διευθυντής  

 

 Ο ευσυνείδητος διευθυντής είναι αυτός ο οποίος κατανοεί την υπευθυνότητα 

της θέση του και γνωρίζοντας καλά τις υποχρεώσεις του και τα καθήκοντα του είναι 

σε θέση να αξιολογήσει τον εαυτό του αλλά και να αποφασίσει για την ικανότητα του 

ως διευθυντής.  

 Το παρακάτω απόσπασμα αφορά τον 8ο διευθυντή (Δ8) ο οποίος πήρε μέρος 

στην παρούσα έρευνα και μετά την ανάλυση του λόγου του , η οποία ακολουθεί 

παρακάτω, προέκυψε η κατασκευή της ταυτότητας του ως υπεύθυνου διευθυντή.  

 

6ο Απόσπασμα 

(Δ8) 

Ε: Τι νομίζετε ότι θα πρέπει να κάνετε ώστε να είστε διευθυντής και στην επόμενη 441 

διαδικασία. 442 

 

Δ8:Δεν έχω να κάνω κάτι τώρα. Άλλα μεταπτυχιακά δεν πρόκειται να πάρω. 443 

 

Ε: Έχετε ήδη δύο το αναφέρατε πριν// 444 

 

Δ8: Απλώς εγώ προσπαθώ να βελτιώνομαι σε: (.) στο τέλος σας είπα της κάθε χρονιάς, 445 

κάνω μία αυτοαξιολόγηση της σχολικής (.) της δουλειάς την οποία έχω κάνει. Εάν δω 446 

ότι η σχολική χρονιά πήγε πολύ καλά, τότε συνεχίζω. Εάν κρίνω ότι με (.) αποφάσεις 447 

μου ή οτιδήποτε άλλο , έχω κάνει ζημιά τόσο σε μαθητές όσο και σε εκπαιδευτικούς, 448 

έχω τη δύναμη να πω την επόμενη χρονιά φεύγω από διευθυντής και επιστρέφω στη 449 

τάξη μου. Αυτό το’ χω πει στον εαυτό μου, ότι θα το κάνω ,εάν δω ότι προκαλώ ζημιά 450 

στο χώρο του σχολείου ή μία αναστάτωση ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό θα το κάνω δεν 451 

υπάρχει περίπτωση, όταν (.)  καταλήξω ότι δεν πήγα καλά, αποχωρώ. Δεν μπορώ να 452 

κάτσω σε αυτή τη θέση μόνο και μόνο για να λέω είμαι διευθυντής ή για να το παίζω 453 

διευθυντής ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να είμαι στην ουσία διευθυντής. 454 

 

Στο παραπάνω απόσπασμα ο Δ8 απαντά στην ερώτηση για τον αν χρειάζεται 

να κάνει κάτι επιπλέον ώστε να εξασφαλίσει τη διευθυντική του θέση. Με τη φράση 
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«Δεν έχω να κάνω κάτι τώρα. Άλλα μεταπτυχιακά δεν πρόκειται να πάρω» (443) , ο 

διευθυντής έχοντας ήδη δυο μεταπτυχιακά δίνει τη συγκεκριμένη απάντηση και 

συνεχίζοντας παρακάτω αφηγείται χρησιμοποιώντας μια από τις βασικές τεχνικές 

ανάλυσης του λόγου των Edwards &Potter (1992, σ. 162) αυτή της αφήγησης 

(Narrative) τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί κατά το τέλος της κάθε σχολικής 

χρονιάς «προσπαθώ να βελτιώνομαι» (445),  προκειμένου να αξιολογήσει ο ίδιος τον 

εαυτό του για την αποτελεσματικότητα του ως διευθυντή με σκοπό την βελτίωση του 

κάθε φορά. Ο ομιλητής χρησιμοποιεί την τεχνική αυτή στοχεύοντας στην ενίσχυση 

της αξιοπιστίας των λεγομένων του. Επίσης η εκφώνηση της λέξης 

«αυτοαξιολόγηση» με επιπλέον  έμφαση από τον ομιλητή επιβεβαιώνει την 

παραπάνω άποψη.  

 Συνεχίζοντας ο Δ8 χρησιμοποιεί την τεχνική της ρητορικής του επιχειρήματος 

(Rhetoric of argument) αναλύοντας τα επιχειρήματα προκειμένου να γίνει 

ρεαλιστικότερος ο λόγος του.  Χρησιμοποιώντας τα επιχειρήματα «εάν κρίνω ότι με 

(.) αποφάσεις μου ή οτιδήποτε άλλο , έχω κάνει ζημιά τόσο σε μαθητές όσο και σε 

εκπαιδευτικούς» (447-448), «εάν δω ότι προκαλώ ζημιά στο χώρο του σχολείου ή μία 

αναστάτωση ή οτιδήποτε άλλο» (450-451),  θέλει να βεβαιωθεί ότι ο ερευνητής έχει 

πειστεί  για την αποχώρηση του από τη διευθυντική θέση στην περίπτωση που 

αντιληφθεί ότι έκανε σημαντικά λάθη κατά τη διάρκεια της θητείας του. 

Με αυτό τον τρόπο και βάσει των φράσεων που ακολουθούν  στο παραπάνω 

απόσπασμα «έχω τη δύναμη να πω την επόμενη χρονιά φεύγω από διευθυντής και 

επιστρέφω στη τάξη μου» (449-450), «το’ χω πει στον εαυτό μου, ότι θα το κάνω» 

(450), «αυτό θα το κάνω δεν υπάρχει περίπτωση όταν (.)  καταλήξω ότι δεν πήγα καλά, 

αποχωρώ.» (451-452)  δείχνει την υπευθυνότητα των πράξεων του.  

Η απάντηση του ολοκληρώνεται με τη φράση «Δεν μπορώ να κάτσω σε αυτή 

τη θέση μόνο και μόνο για να λέω είμαι διευθυντής ή για να το παίζω διευθυντής ή 

οτιδήποτε άλλο. Θέλω να είμαι στην ουσία διευθυντής» (452-454) , με την οποία 

ολοκληρώνει την επιχειρηματολογία του διακρίνοντας στον τόνο της φωνής του την 

σιγουριά των όσο λέει για να υποστηρίξει τον λόγο για τον οποίο έχει επιλέξει να 

βρίσκεται σε αυτή τη θέση την οποία επιθυμεί να υπηρετήσει με υπευθυνότητα
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5.5 Ο  χαρισματικός διευθυντής  

 

 Ο 6ος διευθυντής (Δ6) μιλώντας για τους λόγους της απόφασης του να 

συμμετέχει στη τελευταία διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών στελεχών, όπως  

και για την άποψη του σχετικά με τον τρόπο επιλογής των διευθυντών, οικοδομεί την 

εικόνα του  χαρισματικού διευθυντή. Ο Δ6 επισημαίνει τη σημασία της ύπαρξης των 

ηγετικών χαρακτηριστικών στη προσωπικότητα ενός διευθυντή προκειμένου να 

μπορέσει να επιτύχει στο έργο του. 

Το ίδιο ισχύει και για τον 7ο διευθυντή που συμμετείχε στην έρευνα, ο οποίος 

αναλύοντας τους δικούς του λόγους επιλογής της διευθυντικής θέσης επίσης 

κατασκευάζει την ταυτότητα του  χαρισματικού διευθυντή . Στην ανάλυση του 8ου 

αποσπάσματος που ακολουθεί, ο Δ7 επιχειρηματολογεί υποστηρίζοντας ότι η 

διοίκηση είναι κάτι το οποίο δεν τον δυσκόλεψε καθώς είναι κάτι το οποίο προϋπήρχε 

στον χαρακτήρα του και στην προσωπικότητα του.    

 

7ο Απόσπασμα 

(Δ6) 

Ε: Γιατί επιλέξατε να είσαστε υποψήφιος για τη θέση του διευθυντή; 264 

Δ6:Όπως το έχω πει και άλλες φορές εεε (.) χωρίς να (.) θέλω να φανώ ε (.) πώς να το 265 

πω; Όχι προκλητικός (.)  αλα::  αλαζόνας. Θεωρώ ότι πολύ περισσότερες δυνατότητες 266 

έχω να προσφέρω στη διοίκηση του σχολείου από ότι μέσα στην τάξη. Εεε (.) έχω 267 

εμπειρία μεγάλη και σαν διευθυντής 11 χρόνια και σαν υποδιευθυντής τα προηγούμενα 268 

χρόνια, και νομίζω ότι τα ε (.) πηγαίνω αρκετά καλά. Φυσικά α: (.) όσον αφορά τον 269 

τρόπο επιλογής που μου είπατε, έχω τις ενστάσεις μου, αν θέλετε να σας αναλύσω 270 

κατόπιν. Ο τελευταίος (.) η τελευταία επιλογή διευθυντών με βρίσκει αντίθετο, διότι δεν 271 

λαμβάνεται υπόψη πλέον η άποψη του συλλόγου διδασκόντων, που νομίζω ότι είναι ο 272 

πιο δίκαιος κριτής για τις ικανότητες ενός διευθυντή. Φυσικά:  πιστεύω επίσης ότι και 273 

τα πρόσθετα προσόντα τα τυπικά δεν εξασφαλίζουν επιτυχημένη διοίκηση. Εεε (.) 274 

εργάζομαι πάνω σε αυτό στο μεταπτυχιακό μου και πιστεύω και θέλω να αποδείξω και 275 

σε άλλους ότι ένας ηγέτης και κατ’ επέκταση ένας διευθυντής γεννιέται. Δεν γίνεται με 276 

τα χαρτιά. 277 
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Στο παραπάνω απόσπασμα ο συμμετέχων εξηγεί του λόγους για τους οποίους 

έχει επιλέξει να είναι υποψήφιος για τη θέση του διευθυντή. Στην έναρξη του 

αποσπάσματος χρησιμοποιεί την τεχνική της συστηματικής αοριστίας (Systematic 

vagueness) (Edwards & Potter, 1992, σ. 162) με τη φράση « Όπως το έχω πει και 

άλλες φορές» (265), θέλοντας να εξασφαλίσει την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των 

όσων θα αφηγηθεί παρακάτω.  

Με τη χρήση των επιθέτων «προκλητικός» , «αλαζόνας» (266) , τα οποία 

λειτουργούν ως εμβόλιο κατά του διακυβεύματος ( Edwards & Potter, 1992, στο 

Μάλλιου 2017, σ. 55) ο συμμετέχων αποφεύγει να χαρακτηριστεί αρνητικά από την 

ερευνήτρια σχετικά με την επιχειρηματολογία που έχει επιλέξει για να υποστηρίξει 

την άποψη του. 

Στη συνέχεια επιχειρηματολογεί με τη χρήση μιας λίστας που απαρτίζεται από 

τρία μέρη (Edwards & Potter, 1992, σ. 163)  «θεωρώ ότι πολύ περισσότερες 

δυνατότητες έχω να προσφέρω στη διοίκηση του σχολείου από ότι μέσα στην τάξη» 

(266-267), «έχω εμπειρία μεγάλη και σαν διευθυντής 11 χρόνια και σαν υποδιευθυντής 

τα προηγούμενα χρόνια» (267-269), «νομίζω ότι τα ε (.) πηγαίνω αρκετά καλά» (269) , 

επιθυμώντας να υποστηρίξει την άποψη του σχετικά με τους λόγους για τους οποίους 

επέλεξε να  διεκδικήσει τη θέση αυτή.  

Στη μέση του αποσπάσματος, με αφορμή την παραπάνω ερώτηση,  ο ομιλητής  

αναφέρεται στη δική του άποψη σχετικά με την τελευταία διαδικασία επιλογής των 

διευθυντών, η οποία δεν τον βρίσκει σύμφωνο (271) αναλύοντας παρακάτω και τους 

λόγους για τους οποίους υποστηρίζει τη συγκεκριμένη άποψη σε μια λίστα δυο μερών 

(Edwards & Potter, 1992, σ. 163). Συγκεκριμένα αναφέρει  «διότι δεν λαμβάνεται 

υπόψη πλέον η άποψη του συλλόγου διδασκόντων» (271-272), και «πιστεύω επίσης ότι 

και τα πρόσθετα προσόντα τα τυπικά δεν εξασφαλίζουν επιτυχημένη διοίκηση» (273-

274). 

 Στην πρώτη περίπτωση αναφέρεται στη σημασία που έχει για τον ίδιο η 

άποψη του συλλόγου διδασκόντων σχετικά με τις ικανότητες του ως διευθυντής, 

καθώς πιστεύει ότι είναι ο δικαιότερος κριτής. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στην 

απουσία της μοριοδότησης των υποψήφιων διευθυντών στην τελευταία διαδικασία 

επιλογής των διευθυντών των σχολικών μονάδων από τη μυστική ψηφοφορία του 
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συλλόγου διδασκόντων , γεγονός το οποίο ίσχυε στην προηγούμενη διαδικασία 

επιλογής (Αιτιολογική Έκθεση Ν. 4327/2015, σ. 14-15).   

Στη δεύτερη περίπτωση και ξεκινώντας με το επίρρημα «φυσικά» (273) 

επισημαίνει την προσωπική του εκδοχή σχετικά με τη σημασία των πρόσθετων 

τυπικών προσόντων στην επιτυχημένη διοίκηση μιας σχολικής μονάδας, 

υποστηρίζοντας ότι ένας διευθυντής – ηγέτης γεννιέται και δε γίνεται. Σε αυτό το 

σημείο του αποσπάσματος, «πιστεύω και θέλω να αποδείξω και σε άλλους ότι ένας 

ηγέτης και κατ’ επέκταση ένας διευθυντής γεννιέται. Δεν γίνεται με τα χαρτιά» (275-

277), ο συμμετέχων χρησιμοποιεί την τεχνική της ακραίας διατύπωσης περίπτωσης 

(Pomeranz, 1986 · Potter & Wetherell, 2009, σ. 77), παρουσιάζοντας την άποψη του 

ως κάτι το οποίο δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί ή να αντικρουστεί καθώς όπως 

επίσης αναφέρει ο ίδιος είναι κάτι το οποίο ερευνεί στα πλαίσια της διπλωματικής του 

εργασίας.
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8ο Απόσπασμα 

(Δ7) 

Ε: Ας πάμε τώρα στη διαδικασία επιλογής των διευθυντών. Γιατί επιλέξατε να είσαστε 507 

διευθυντής; Ποια ήταν τα κίνητρα σας;  508 

Δ7: Θα σου πω. Όταν σε πρώτη φάση (.)  πολύ πολύ παλαιότερα σε μία σχολική 509 

μονάδα, που επίσης ήταν μία σχολική μονάδα ε (.) που συγχωνεύθηκε (.) θα έπρεπε εκ 510 

των έσω κάποιος να:: αναλάβει τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας. Φυσικά, μέσα από 511 

τις διατάξεις οι οποίες προέβλεπαν ας πούμε μία διαδικασία κρίσης , μεταξύ αιτούντων 512 

και μέσα από τις διατάξεις που: (.) προέβλεπαν ότι θα γίνει εεε  από τις αιτήσεις και θα 513 

κριθεί από: το ΠΥΣΠΕ  (.) της  τότε παράδειγμα: εποχής. Εγώ από τα πρώτα χρόνια 514 

λειτούργησα σε ολιγοθέσια σχολεία. Μονοθέσια, διθέσια σχολεία. Πάντα είχα 515 

παράδειγμα την (.) γραφειοκρατία παράδειγμα, όλο το λειτουργικό κομμάτι αυτό εδώ 516 

πέρα, το γραφειοκρατικό. Γνώριζα αρκετά πραγματάκια. Ήμουν άνθρωπος που: (.) μου 517 

άρεσε παράδειγμα να (.) να είμαι σε μία μονάδα πού:: Και στα ολιγοθέσια που ήμουν, 518 

έτυχε να είμαι παλαιότερος σε σχέση με νεότερους παράδειγμα και να έχω πάλι έτσι τη 519 

διεύθυνση της σχολικής μονάδας. Ήταν κάτι που μου άρεσε να το κάνω. Ήθελα  να 520 

έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους, με φορείς, με σεμινάρια, να προτείνω,  να λειτουργώ, 521 

να προωθώ εεε  και νομίζω ότι δεν χρειάστηκε να το ψάξω μέσα μου. Μου άρεσε να το 522 

κάνω και όταν σε πρώτη δεδομένη στιγμή βρέθηκα και στην εξαθέσια μονάδα και 523 

ήμουν τότε και έκανα την αίτηση που ήθελε (.) μου βγήκε και:  ήταν το έναυσμα όλης 524 

αυτής της κατάστασης, του να υπάρξει μία (.) πορεία πάνω σε αυτό. 525 
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Στο παραπάνω απόσπασμα ο συμμετέχων χρησιμοποιεί την τεχνική της 

αφήγησης (Edwards & Potter, 1992, σ. 162) καθώς επιχειρηματολογεί για τους 

λόγους για τους οποίους επέλεξε να αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση ευθύνης. 

Αφηγείται τα γεγονότα χρονικά (509-511), δίνοντας λεπτομέρειες για τη 

διαδικασία κατά την οποία ανέλαβε την θέση του διευθυντή για πρώτη φορά και πως 

αυτή η πρώτη φορά υπήρξε το έναυσμα για να αναλάβει από τότε μέχρι σήμερα 

αρκετές φορές τη διεύθυνση σχολικών μονάδων.  

Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στη πρώτη του φορά ως διευθυντής σε μια 

συγχωνευμένη σχολική μονάδα στην οποία κάποιος από το εκπαιδευτικό προσωπικό 

έπρεπε να αναλάβει τη διευθυντική θέση. Ακολουθεί η φράση «Φυσικά, μέσα από τις 

διατάξεις οι οποίες προέβλεπαν ας πούμε μία διαδικασία κρίσης» (511-512), όπου με 

τη χρήση του επιρρήματος «φυσικά» εκφράζει τη θετική του στάση απέναντι στη 

διαδικασία μέσω της οποίας ορίστηκε διευθυντής, θέλοντας ταυτόχρονα να 

σημειώσει την επιλογή του ως διευθυντή λόγω κατοχής των περισσότερων 

προσόντων από τους υπολοίπους υποψηφίους.  

Στη μέση του αποσπάσματος  ο συμμετέχων επιχειρηματολογεί σχετικά με 

την επιλογή του να διεκδικήσει τη συγκεκριμένη θέση χρησιμοποιώντας μια λίστα 

(Edwards & Potter 1992, σ. 163) τεσσάρων μερών «Πάντα είχα παράδειγμα την (.) 

γραφειοκρατία παράδειγμα, όλο το λειτουργικό κομμάτι αυτό εδώ πέρα, το 

γραφειοκρατικό. Γνώριζα αρκετά πραγματάκια» (515-517), «έτυχε να είμαι 

παλαιότερος σε σχέση με νεότερους» (519), «Ήταν κάτι που μου άρεσε να το κάνω» 

(520), «Ήθελα  να έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους, με φορείς, με σεμινάρια, να 

προτείνω,  να λειτουργώ, να προωθώ» (520-522) στοχεύοντας στην ενίσχυση της 

εγκυρότητας της επιχειρηματολογίας του.  

 Με τις φράσεις «νομίζω ότι δεν χρειάστηκε να το ψάξω μέσα μου» (522) και 

«μου βγήκε» (524) ο συμμετέχων οικοδομεί την εικόνα του χαρισματικού διευθυντή, 

ο οποίος έχει γεννηθεί με το χάρισμα του ανθρώπου που έχει την ικανότητα και τη 

δυνατότητα να διοικεί και να οργανώνει μια σχολική μονάδα χωρίς να χρειάζεται να 

καταβάλλει επιπλέον προσπάθεια.   
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5.6 Ο συνεργατικός διευθυντής 

 

Για την ομαλή λειτουργία μιας σχολικής μονάδας ,απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι η άριστη συνεργασία μεταξύ του διευθυντή και των εκπαιδευτικών. Στο 8ο 

απόσπασμα ο 2ος διευθυντής  (Δ2) που συμμετείχε στην έρευνα,  υποστηρίζει την 

αναγκαιότητα ύπαρξης της αρμονικής συνεργασίας μεταξύ του ιδίου και των 

υφισταμένων του , κατασκευάζοντας την ταυτότητα του συνεργατικού διευθυντή.   

  

9ο Απόσπασμα 

(Δ2) 

 

Ε: Θεωρείτε ότι έχετε αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εργάζεστε ως διευθυντής  από 441 

τότε μέχρι σήμερα;  442 

Δ2: Όχι θεωρώ ότι έμεινα εκεί (.) τις αξίες που είχα δεν τις έχω αλλάξει. Πίστευα 443 

πάντα και πιστεύω ακράδαντα ότι ο διευθυντής θα πρέπει να είναι ασπίδα των 444 

συναδέλφων. Είναι αυτός ο οποίος θα δώσει λύσεις σε θέματα δύσκολα. Πάντα λέω 445 

στους συναδέλφους ότι όταν κουραστούμε μέσα στην τάξη ελάτε εγώ θα μπω, θα σπάσω 446 

λίγο την ένταση και θα σας βοηθήσω. Νομίζω σε θέματα πάρα πολλά, όπως είναι οι 447 

σχολικές εκδηλώσεις, η συμμετοχή αυτών, διάφορες ομιλίες (.) μπαίνω μπροστά και 448 

τους βοηθάω. Όλα αυτά δεν έχουν αλλάξει μαζί μου. Μπαίνω στην τάξη. Θεωρώ ότι 449 

είναι υποχρέωσή μου να μπω για να μην:  χάσω το δρόμο μου. Δηλαδή η τάξη είναι 450 

αυτή που έχουμε επαφή με τα παιδιά αλλά και με τους συναδέλφους. 451 

 

Στο παραπάνω απόσπασμα η ερευνήτρια ζητά από τον συμμετέχων να 

αναφερθεί στην πιθανή αλλαγή του τρόπου διοίκησης από τα πρώτα χρόνια που είχε 

αναλάβει ως διευθυντής μέχρι και σήμερα. 

Ξεκινώντας ο Δ2 αρνείται την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο διοικεί από 

παλαιότερα μέχρι σήμερα , καθώς επίσης υποστηρίζει και τη σταθερότητα του όσον 

αφορά τις αξίες του χαρακτήρα του. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει «Όχι θεωρώ ότι 

έμεινα εκεί (.) τις αξίες που είχα δεν τις έχω αλλάξει» (443) και συνεχίζει την αφήγηση 

του εκφράζοντας την προσωπική του άποψη «πίστευα πάντα και πιστεύω» (443-444) 

σχετικά με τον ορθό τρόπο διοίκησης των διευθυντών με τη χρήση δυο φράσεων «ο 
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διευθυντής θα πρέπει να είναι ασπίδα των συναδέλφων» (444) και «είναι αυτός ο 

οποίος θα δώσει λύσεις σε θέματα δύσκολα» (444-445). Την άποψη του αυτή την 

υποστηρίζει ως αδιαμφισβήτητη χρησιμοποιώντας το επίρρημα «ακράδαντα» (444). 

Στη συνέχεια του αποσπάσματος παρατηρείται αλλαγή του ερείσματος σε 

κοντινό –close footing (Goffman, 1979· Levinson 1988, στο Μάλλιου 2017 σ. 50), με 

τον συμμετέχων να αφηγείται σε α’ πρόσωπο χρησιμοποιώντας τη φράση στις 

γραμμές 445-447 «Πάντα λέω στους συναδέλφους ότι όταν κουραστούμε μέσα στην 

τάξη ελάτε εγώ θα μπω, θα σπάσω λίγο την ένταση και θα σας βοηθήσω».  

Στο συγκεκριμένο σημείο του αποσπάσματος ο Δ2 χαρακτηρίζει τους 

υφισταμένους του συναδέλφους και με αυτό τον τρόπο οικοδομεί την εικόνα του 

συνεργατικού διευθυντή, ο οποίος είναι πάντα δίπλα στους συναδέλφους του, τους 

βοηθάει αλλά και τους κατανοεί δείχνοντας την διάθεση του να βοηθήσει όποτε του 

το ζητήσουν και χρειαστεί. Επίσης με τη χρήση του ρήματος «κουραστούμε» (446) σε 

α΄ πληθυντικό πρόσωπο, επικυρώνει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους 

υφισταμένους του σε ομαδικό κλίμα συνεργασίας. 

Έπειτα ακολουθεί η φράση  «σε θέματα πάρα πολλά, όπως είναι οι σχολικές 

εκδηλώσεις, η συμμετοχή αυτών, διάφορες ομιλίες (.) μπαίνω μπροστά και τους 

βοηθάω» (447-449), με τον ομιλητή να χρησιμοποιεί την τεχνική της διατύπωσης 

ακραίας περίπτωσης  (Edwards & Potter, 1992, σ. 162-163) παρουσιάζοντας τη 

βοήθεια που προσφέρει στους συναδέλφους του ως κάτι αδιαμφισβήτητο το οποίο 

μπορεί να επιβεβαιωθεί και από τους ίδιους.  

Στο τέλος του αποσπάσματος με τη φράση «όλα αυτά δεν έχουν αλλάξει μαζί 

μου» (449) , ο Δ2 στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης του, θέλοντας να επισημάνει όχι 

μόνο τη σταθερότητα στον τρόπο αντιμετώπισης των συναδέλφων του αλλά και στη 

σταθερότητα του χαρακτήρα του με το πέρασμα των χρόνων. Την άποψη του αυτή 

την επιβεβαιώνει και με τη φράση «μπαίνω στην τάξη» (449) , πράγμα το οποίο 

θεωρεί ως βασικό του μέλημα προκειμένου να μη χάσει το δρόμο του όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά στη γραμμή 450 και φανερώνοντας με αυτό τον τρόπο την επιδίωξη 

της διατήρησης της καλής  επαφής που έχει με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς 

της σχολικής του μονάδας .  
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5.7 Ο αγχώδης διευθυντής  

 

Η πηγή του άγχους σε ένα άτομο μπορεί να προέλθει από το επάγγελμα του 

και κυρίως από την επιβάρυνση του με επιπλέον καθήκοντα από αυτά που του έχουν 

ανατεθεί. Σε αυτή την περίπτωση δημιουργείται στο άτομο ένα είδος σύγκρουσης 

κατά την άσκηση του ρόλου του, καθώς θεωρεί ότι μειώνεται με αυτό τον τρόπο η 

αποδοτικότητα στη βασική του εργασία και οδηγείται σε μια κατάσταση που 

ονομάζεται ρόλος επιφορτισμένος με επιπλέον καθήκοντα (Ζαβλανός 2002, σ. 147). 

 Ο 3ος διευθυντής (Δ3) ο οποίος έλαβε μέρος στη διεξαγωγή της έρευνας, 

κατασκευάζει την ταυτότητα του αγχώδους διευθυντή. Ο ίδιος θεωρεί ότι ο ρόλος του 

ως διευθυντής είναι αρκετά επιβαρυμένος με πολλαπλά καθήκοντα (διοικητικά, 

διδακτικά κτλ) με αποτέλεσμα να αγχώνεται για την ορθότητα των αποφάσεων που 

λαμβάνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του . 

Ακολουθούν δυο αποσπάσματα (10ο και 11ο) της συνέντευξης που 

παραχώρησε, τα οποία επιβεβαιώνουν την κατασκευή της συγκεκριμένης ταυτότητας 

από τον ίδιο καθώς επιχειρηματολογεί για τον τρόπο που λειτουργεί ως διευθυντής 

από παλαιότερα μέχρι και την ημέρα παραχώρησης της συνεντεύξεως του στην 

ερευνήτρια.    

 

10ο Απόσπασμα 

(Δ3.1) 

 

Ε: Θεωρείτε ότι έχετε αλλάξει τον τρόπο δουλειάς σας από τότε μέχρι σήμερα; Και αν 657 

να τι είναι αυτό που έχετε αλλάξει; 658 

Δ3: Ο τρόπος δουλειάς. Όπως σου είπα// 659 

Ε: Καταρχήν αυτό που αναφέρατε ναι σίγουρα// 660 

Δ3: Θα συνεχίσω από κει πέρα. Βλέπεις μας απάλλαξαν από διάφορες οικονομικές 661 

αρμοδιότητες, αλλά φόρτωσαν άλλες. Δηλαδή, μπήκε (.) προς το καλό , προς όφελος 662 

βέβαια. Εγώ το δέχομαι το ότι γίνεται , γίνεται για το καλό. Αλλά το θέμα είναι λίγο να 663 

(.) να σκέφτεσαι και τον άλλο. Δηλαδή ο διευθυντής μέσα στο σχολείο κάνει εκ των 664 

πραγμάτων σε αυτή τη θέση 12 ώρες. Έχεις 12 ώρες μάθημα κανονικά. Ε (.) βλέπω ότι 665 

κάθε μέρα όμως , στέλνουν και ζητάν. Καλά είναι διασταυρώνουν πληροφορίες , αλλά 666 
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κανονικά θέλει κάποιον να ασχολείται μόνο με αυτά. Δηλαδή μας ζητάει κάτι το my 667 

school, ζητάει πληροφορίες, κάθε χρόνο βάζουν και το άλλο, βάζουν και το άλλο , 668 

βάζουν (.) τώρα πρόσφατα ήρθε η περιουσία του σχολείου να περαστεί . Ποια 669 

περιουσία του σχολείου; Δηλαδή τα πάντα, αυτά που βλέπεις το οτιδήποτε πρέπει να 670 

περαστεί. Αυτό είναι δουλειά για ένα άτομο για ένα χρόνο. Τα πάντα. Από στυλό, από 671 

μολύβια, να πάμε κάτω στην αίθουσα φυσικών επιστημών, τα σφυριά να μετρήσεις. 672 

Δηλαδή δεν είναι πέντε γραφεία , είναι τα πάντα. Δηλαδή ζητάει, πότε να γίνουν αυτά; 673 

Έρχεται ένας συνάδελφος, ζητάει μια άδεια, για να γίνει μια άδεια ολοκληρωμένη θέλει 674 

ένα τέταρτο, είκοσι λεπτά. Αν αρχίσεις από το πρωτόκολλο, να αρχίσεις από τη σύνταξη 675 

διαβιβαστικού, να τη βάλεις στο my school να την:  (.) θέλει ένα τεταρτάκι. Άρα λοιπόν, 676 

σου τυχαίνει το ένα, σου τυχαίνει το άλλο , ο χρόνος είναι λίγος. Αγχώνεσαι. Αγχώνεσαι 677 

και ξέρεις το άγχος επηρεάζει πολλές φορές την κρίση σου. Αγχώνεσαι, είσαι άνθρωπος 678 

και μπορείς να κάνεις λάθος, σφάλμα. 679 
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Στο παραπάνω απόσπασμα ο συμμετέχων απαντά στην ερώτηση της 

ερευνήτριας σχετικά με τον αν έχει αλλάξει τον τρόπο εργασίας του από την πρώτη 

του θητεία ως διευθυντής μέχρι και σήμερα.  

Ξεκινώντας, όπως φαίνεται και στις γραμμές 661-662  «Θα συνεχίσω από κει 

πέρα. Βλέπεις μας απάλλαξαν από διάφορες οικονομικές αρμοδιότητες», ο Δ3 

συνεχίζει την αφήγηση του βασιζόμενος στην απάντηση που έδωσε στην ακριβώς 

προηγούμενη ερώτηση που αφορούσε την πρώτη του εμπειρία ως διευθυντή. Στην 

ερώτηση αυτή αναφέρθηκε για την απαλλαγή των διευθυντών από διάφορες επιπλέον 

οικονομικές αρμοδιότητες , απάντηση η οποία λειτούργησε ως αφορμή για την 

απάντηση που δίνει στο 10ο απόσπασμα σχετικά με την αλλαγές που έχει 

παρατηρήσει στον τρόπο δουλειάς του από παλαιότερα μέχρι και σήμερα.  

Στην ίδια φράση ο συμμετέχων τονίζει τις επιπλέον αρμοδιότητες που τους 

έχουν ανατεθεί « αλλά φόρτωσαν άλλες» (662) ως διευθυντικά καθήκοντα και στη 

συνέχεια προσπαθεί να δικαιολογήσει την απάντηση του ξεκινώντας με τη λέξη 

«δηλαδή» (662) ακολουθώντας μια παύση «μπήκε (.) προς το καλό , προς όφελος 

βέβαια» (662-663) η οποία φανερώνει τον χρόνο που παίρνει ο ομιλητής προκειμένου 

να σκεφτεί την απάντηση που πρέπει να δώσει ώστε να μην χαρακτηριστεί ως 

μεροληπτικός. Στην ουσία η φράση αυτή χρησιμοποιείται προκειμένου ο ομιλητής να 

μετριάσει την αρνητική του στάση απέναντι στον εμπλουτισμό των αρμοδιοτήτων 

του με επιπλέον καθήκοντα, η οποία φράση λειτουργεί ως εμβόλιο κατά του 

διακυβεύματος ( Edwards & Potter, 1992, στο Μάλλιου 2017, σ. 55) . 

Ακολουθεί στη γραμμή 663 αλλαγή του ερείσματος σε κοντινό (close-footing) 

(Goffman, 1979· Levinson 1988, στο Μάλλιου,2017)  με τη φράση «Εγώ το δέχομαι 

το ότι γίνεται , γίνεται για το καλό» (663), όπου παρατηρείται αλλαγή της αφήγησης 

σε α’ πρόσωπο με τον συμμετέχων να προσδίδει γενικότητα στον λόγο του.  

Στη συνέχεια του αποσπάσματος ο Δ3 λέγοντας «Αλλά το θέμα είναι λίγο να 

(.) να σκέφτεσαι και τον άλλο» (663-664), μπορούμε να δούμε ότι η φράση αυτή 

λειτουργεί ως αποποίηση – disclaimer, η οποία χρησιμοποιείται από τον ομιλητή 

προκειμένου να αποφευχθούν οι αρνητικές ερμηνευτικές αποδόσεις που μπορεί να 

προκύψουν από τα λεγόμενα του (Hewitt & Stokes, 1975 ·Potter & Wetherell 2007, σ. 

77) .  

Με μια λίστα τριών μερών (Atkinson, 1984· Heritage & Greatbatch,1986· 

Edwards & Potter, 1992· στο Μάλλιου 2017, σ. 49) «Έχεις 12 ώρες μάθημα κανονικά. 
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Ε (.) βλέπω ότι κάθε μέρα όμως , στέλνουν και ζητάν. Καλά είναι διασταυρώνουν 

πληροφορίες , αλλά κανονικά θέλει κάποιον να ασχολείται μόνο με αυτά. Δηλαδή μας 

ζητάει κάτι το my school, ζητάει πληροφορίες, κάθε χρόνο βάζουν και το άλλο, βάζουν 

και το άλλο , βάζουν (.) τώρα πρόσφατα ήρθε η περιουσία του σχολείου να περαστεί 

(665-669) ο συμμετέχων επιδιώκει την πειστικότητα της επιχειρηματολογίας του 

σχετικά με τη φόρτωση των διευθυντών κάθε χρόνο με επιπλέον καθήκοντα.  

Στη μέση του αποσπάσματος (669-673) ο Δ3 χρησιμοποιεί την τεχνική της 

ζωηρής περιγραφής – Vivid Description (Edwards & Potter 1992, σ. 161) 

αναφερόμενος στην οδηγία του Υπουργείου για την καταγραφή της περιουσίας των 

σχολείων. Κατά τη διάρκεια της περιγραφής δείχνει στην ερευνήτρια αντικείμενα που 

ανήκουν στη σχολική μονάδα και πρέπει να καταγραφούν , όπως μολύβια, στυλό, 

εκτυπωτές , γραφεία, καρέκλες κ.ά. «Δηλαδή τα πάντα, αυτά που βλέπεις το οτιδήποτε 

πρέπει να περαστεί. Αυτό είναι δουλειά για ένα άτομο για ένα χρόνο. Τα πάντα. Από 

στυλό, από μολύβια να πάμε κάτω στην αίθουσα φυσικών επιστημών, τα σφυριά να 

μετρήσεις» ,παρουσιάζοντας με αυτό τον τρόπο τον λόγο του ως αντικειμενικό.  

Στη συνέχεια  εκφράζει τη δυσαρέσκεια του σχετικά με αυτή την απόφαση 

του Υπουργείου παρουσιάζοντας τη ως παράλογη με τη φράση  «Δηλαδή δεν είναι 

πέντε γραφεία , είναι τα πάντα. Δηλαδή ζητάει, πότε να γίνουν αυτά;» (673). 

Ολοκληρώνει την πειστικότητα της επιχειρηματολογίας του με την περιγραφή 

της διαδικασίας της χορήγησης άδειας σε κάποιον εκπαιδευτικό , δίνοντας 

λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο εκδίδεται μια άδεια «για να γίνει μια άδεια 

ολοκληρωμένη θέλει ένα τέταρτο, είκοσι λεπτά. Αν αρχίσεις από το πρωτόκολλο, να 

αρχίσεις από τη σύνταξη διαβιβαστικού, να τη βάλεις στο my school να την:  (.) θέλει 

ένα τεταρτάκι» (674-676), προκειμένου να γίνει αντιληπτό ότι ακόμα και αυτή η 

γραφειοκρατική διαδικασία εξασφαλίζει χρόνο από τα καθήκοντα του διευθυντή με 

αποτέλεσμα ο χρόνος του να είναι περιορισμένος  «Άρα λοιπόν, σου τυχαίνει το ένα, 

σου τυχαίνει το άλλο , ο χρόνος είναι λίγος» (676-677). 

Στο τέλος του αποσπάσματος, ο διευθυντής με τη χρήση β’ προσώπου και με 

τις φράσεις «Αγχώνεσαι. Αγχώνεσαι και ξέρεις το άγχος επηρεάζει πολλές φορές την 

κρίση σου. Αγχώνεσαι, είσαι άνθρωπος και μπορείς να κάνεις λάθος, σφάλμα. (677-

679), χτίζει τη δομή του αγχώδους διευθυντή στηριζόμενος στα παραπάνω 

επιχειρήματα περί έλλειψης χρόνου λόγω επιβάρυνσης του φόρτου εργασίας του από 

τα επιπλέον καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί και τα οποία μπορεί να οδηγήσουν 

ακόμα και σε εσφαλμένη κρίση του. 
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Το επόμενο απόσπασμα που ακολουθεί (11ο) , είναι η συνέχεια της 

συνεντεύξεως με την ερευνήτρια να ρωτά για τα πράγματα που δεν έχει αλλάξει ο 

διευθυντής στον τρόπο εργασίας του σε βάθος χρόνου. 
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11ο Απόσπασμα 

(Δ3.2) 

Ε: Υπάρχουν πράγματα που δεν έχετε αλλάξει στον τρόπο δουλειάς σας από τότε μέχρι 681 

σήμερα;  682 

Δ3:Ναι, κάτι που δεν θα το αλλάξω [γέλια]. Τον χαρακτήρα μου. Δηλαδή, αυτό δεν το 683 

αλλάζω. Είμαι (.) πολλές φορές είμαι υπέρ του δέοντος, με την καλή έννοια αγχώδης. 684 

Θέλω δηλαδή έτσι πάντα να με διακρίνει (.) αλλά προσπαθώ. Ξέρω ότι πολλές φορές, 685 

δεν είμαι τελειομανής σε εισαγωγικά εκεί που το θέλω. Καμιά φορά προσπαθώ στην 686 

τάξη, να τα καταφέρω, να δώσω περισσότερη προσοχή στην τάξη. Θέλω να δώσω 687 

περισσότερο εδώ. Θέλω.  Αλλά αν βγάλεις τις ώρες, δουλεύω αρκετές ώρες στο σπίτι, 688 

για να βγάλω πολλά χαρτιά, πολλές ενημερώσεις. Πρέπει να περάσω βαθμούς από όλες 689 

τις τάξεις, πρέπει από όλο το σχολείο, πρέπει τα πάντα. Δεν είναι: εντάξει η 690 

γραμματειακή υποστήριξη ουσιαστικά πέφτει σε σένα. Παίρνεις δουλειά στο σπίτι σε 691 

βάρος της οικογενειακής ζωής. Τα παιδιά σπουδάζουν, ακόμα και εγώ πηγαίνω που 692 

σου είπα.//  693 

Ε:Στο μεταπτυχιακό.  694 

Δ3: Ναι. Πιέζεσαι. Δηλαδή η θέση του διευθυντή σε ένα πολυθέσιο σχολείο, είναι 695 

δύσκολη. Βέβαια μπορούν να βρεθούν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, που κάνουν 696 

ορισμένοι διευθυντές, πού (.) με κάποια ανοχή  των γραφείων, γιατί είναι άνθρωποι 697 

βλέπουν και καταλαβαίνουν ορισμένα πράγματα, σε ορισμένα (.) σε κάποιο μέτρο έτσι; 698 

Γιατί; Γιατί εκ των πραγμάτων δεν γίνεται αλλιώς.  699 
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Αρχικά ο συμμετέχων ξεκινάει την αφήγηση με τη φράση « Ναι, κάτι που δεν 

θα το αλλάξω [γέλια]» (683) η οποία φράση καταλήγει σε γέλιο του διευθυντή, το 

οποίο όμως δεν εκφράζει ειρωνεία στη συγκεκριμένη περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη 

τις σημειώσεις του προσωπικού ημερολογίου της ερευνήτριας, αλλά εμπεριέχει το 

στοιχείο του χιούμορ (Attardo, στο Tannen et.al. 2015, σ.168) , το οποίο χρησιμοποιεί 

προκειμένου να αναφερθεί στη συνέχεια στο στοιχείο του χαρακτήρα του το οποίο 

έχει παραμείνει σταθερό από την πρώτη ημέρα ανάληψης της διευθυντικής θέσης 

μέχρι και την ημέρα της συνεντεύξεως.  

Συνεχίζει την κατασκευή της ταυτότητας του αγχώδους διευθυντή, 

χαρακτηρίζοντας ο ίδιος τον εαυτό του ως αγχώδη, προσθέτοντας τη φράση «με την 

καλή έννοια αγχώδης» (684) με την οποία προσπαθεί να μετριάσει την αρνητική 

σημασία της έννοιας της λέξης αυτής.   

Αυτό το χαρακτηριστικό του εαυτού του το οποίο όπως αναφέρει 

κατηγορηματικά δεν το αλλάζει (683-684), σε επόμενη φράση του δηλώνει πως 

προσπαθεί να το αλλάξει «αλλά προσπαθώ» (685).  

Ακολουθεί η προσπάθεια του ομιλητή να επιχειρηματολογήσει για την 

παρουσία του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού στην προσωπικότητα του 

χρησιμοποιώντας την τεχνική της λίστας (Edwards & Potter 1992, σ. 163) των 

τεσσάρων μερών, «Αλλά αν βγάλεις τις ώρες, δουλεύω αρκετές ώρες στο σπίτι, για να 

βγάλω πολλά χαρτιά, πολλές ενημερώσεις. Πρέπει να περάσω βαθμούς από όλες τις 

τάξεις, πρέπει από όλο το σχολείο, πρέπει τα πάντα. Δεν είναι:  εντάξει η γραμματειακή 

υποστήριξη ουσιαστικά πέφτει σε σένα.  Παίρνεις δουλειά στο σπίτι σε βάρος της 

οικογενειακής ζωής. Τα παιδιά σπουδάζουν, ακόμα και εγώ πηγαίνω που σου είπα.// 

(αναφέρεται στο μεταπτυχιακό που πραγματοποιεί)» (688-693),  τονίζοντας το 

μεγάλο φόρτο εργασίας που έχει ως διευθυντής και το οποίο τον αναγκάζει να 

εργάζεται και στο σπίτι σπαταλώντας προσωπικό χρόνο σε βάρος της οικογενειακής 

του ζωής. Τα πολλαπλά καθήκοντα του διευθυντή που διοικεί ένα πολυθέσιο σχολείο, 

σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις του ως πατέρας αλλά και ως μεταπτυχιακός 

φοιτητής του προκαλούν ανησυχία και άγχος με αποτέλεσμα να νιώθει πιεσμένος 

«Ναι. Πιέζεσαι.» (695).  

Το απόσπασμα κλείνει με τον αφηγητή να χρησιμοποιεί την τεχνική της 

συστηματικής αοριστίας – Systematic vagueness (Edwards & Potter 1992, σ. 162), 

κάνοντας μια γενική αναφορά στην ανοχή που δείχνουν τα γραφεία εκπαίδευσης 

σχετικά με τα χρονικά περιθώρια που δίνουν στους διευθυντές , προκειμένου να 
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εκτελέσουν συγκεκριμένες εργασίες δείχνοντας κατανόηση στο μεγάλο όγκο 

εργασίας που τους έχει ανατεθεί. Βέβαια στο σημείο αυτό ο Δ3 αποφεύγει να δώσει 

λεπτομέρειες δικαιολογώντας παράλληλα τη στάση των γραφείων εκπαίδευσης 

συμπληρώνοντας την αφήγηση του με τις φράσεις  «σε κάποιο μέτρο έτσι; Γιατί; Γιατί 

εκ των πραγμάτων δεν γίνεται αλλιώς» (698-699), τονίζοντας ότι είναι κάτι το οποίο 

δεν μπορεί να αποφευχθεί.  
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5.8 Η διευθύντρια ως ‘μητέρα’  

 

 Τα αποσπάσματα που ακολουθούν προέρχονται από την συνέντευξη της 9ης 

συμμετέχουσας (Δ9) της έρευνας για την κατασκευή της ταυτότητας των διευθυντών 

μέσα από την ανάλυση του λόγου τους.  

 Η συμμετέχουσα καθώς επιχειρηματολογεί για τα αίτια επιλογής της 

διευθυντικής θέσης αλλά και για την εμπειρία της ως διευθύντρια ενός πολυθέσιου 

σχολείου με 235 μαθητές και 23 εκπαιδευτικούς, αναφέρεται συχνά σε έννοιες όπως 

αγάπη, υποστήριξη , βοήθεια, εμπιστοσύνη, καθοδήγηση κτλ, έννοιες ο οποίες 

οδηγούν στην κατασκευή της ταυτότητας της διευθύντριας ως ‘μητέρα’. 

 Βέβαια είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ανάλυση των απαντήσεων της 

διευθύντριας με βάση τις ερωτήσεις που της έχουν τεθεί, αναλύονται ως 

λογοδοτήσεις μέσα στο επικοινωνιακό πλαίσιο της συνέντευξης. 

 Ακολουθεί το 12ο απόσπασμα της συνέντευξης της Δ9 , στο οποίο αναφέρεται 

στην εμπιστοσύνη που της έδειξαν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής της μονάδας 

ψηφίζοντας τη για να αναλάβει τη σημαντική αυτή θέση.  

 

12ο Απόσπασμα 

(Δ9.1) 

Ε: Γιατί επιλέξατε να είσαστε υποψήφια για τη θέση της διευθύντριας;  479 

Δ9: Α μάλιστα. Δεν επέλεξα εγώ,  μου το επέβαλαν σχεδόν οι συνάδελφοι. Επειδή 480 

ήτανε:: με::  απόφαση του συλλόγου διδασκόντων με (.) ψηφοφορία, που έγινε με 481 

μυστική ψηφοφορία εεε ειδικά την πρώτη φορά, είχα και ένα προσωπικό οικογενειακό 482 

σοβαρό πρόβλημα που δεν ήταν καθόλου το μυαλό μου εκείνες τις μέρες στο σχολείο, 483 

παρόλα αυτά: (.)  παρόλα αυτά εεε οι συνάδελφοι με πίεσαν και μου είπαν Κ. το 484 

σχολείο είναι για σένα,  είναι δικό σου, εσύ ζεις εδώ πέρα, θα μας έρθει κανένας 485 

καινούργιος που δεν τον ξέρουμε και τι θα κάνουμε και τι θα γίνουμε και τελικά με 486 

έπεισαν.  Έκανα ένα:: έκανα αίτηση αμέσως πήρα την ψηφοφορία, εε πήρα την εκλογή 487 

από τους συναδέλφους και την δεύτερη φορά τώρα πάλι:  (.) ξανά έγινα γιατί ήμουνα 488 

και υποτίθεται πως είχα μάθει. (.) Όταν υπάρχει ένας υποψήφιος, όπως ήταν στο δικό 489 

μας σχολείο είναι χαράς Ευαγγέλιο.  490 

Ε: Ναι. Ναι.  491 
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Δ9: Τον βγάζεις και τελειώνεις. Όταν όμως είναι δύο και τρεις, που υποχρεωτικά θα 492 

βγει ο ένας δεν μπορούν να βγουν και οι δυο τρεις, εε (.) αλίμονο μετά και στον 493 

διευθυντή πώς θα βγάλει τη χρονιά του και τη θητεία του και αλίμονο και στους 494 

συναδέλφους πως θα βγάλουν μεταξύ τους τις χρονιές τους. Δηλαδή πραγματικά είναι, 495 

είναι δύσκολο. Όχι εγώ δεν θα ήθελα να εμπλέκεται ο σύλλογος διδασκόντων. Δηλαδή, 496 

θα ήθελα να υπάρχει ένα, κάτι πιο αξιοκρατικό. Δηλαδή, βάλε κάτω τα χρόνια σου 497 

υπηρεσίας, να μετράνε τα χρόνια υπηρεσίας και να μετράει και η εμπειρία του καθενός. 498 

Η εμπειρία του. Δεν είναι δηλαδή να γίνει ένας διευθυντής κάποιος ο οποίος επειδή έχει  499 

πέντε διδακτορικά , μπορεί να μην ξέρει να στηθεί στην τάξη, μέσα σε ένα σχολείο να 500 

μην ξέρει. Τα χρόνια υπηρεσίας είναι ένα ΠΑΡΑ πολύ καλό κριτήριο, γιατί όταν 501 

κάποιος έχει πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας σημαίνει ξέρει πώς δουλεύει ένα σχολείο, 502 

και αδιάφορος να είναι κάτι θα πάρει κάτι θα μάθει. Κάτι θα ξέρει ότι βαράμε το 503 

κουδούνι την τάδε ώρα και φεύγουμε την τάδε ώρα. Κάτι θα αρπάξει. Και:(.) να το 504 

θέλει; Δεν ξέρω αν είναι αυτό το να το θέλεις, γιατί εγώ δεν το ήθελα να γίνω 505 

διευθύντρια, δεν καίγομαι ας πούμε. Αν αύριο το πρωί μας πούνε ότι μας καταργούνε 506 

και πάω στην τάξη μου, θα το ευχαριστηθώ πάρα πολύ.  Όμως θα με τρώει το κομμάτι 507 

(.) ποιος είναι τώρα διευθυντής; Θα το προσέξει το σχολείο; Θα το αγαπήσει το 508 

σχολείο; Θα νοιαστεί για το σχολείο; Δηλαδή θα με τρώει αυτό. Γι' αυτό είμαι 509 

διευθύντρια για κανέναν άλλον λόγο. 510 
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 Ξεκινώντας η διευθύντρια αναφέρει την επιβολή ανάληψης της διευθυντικής 

θέσης του σχολείου από τους συναδέλφους της «Δεν επέλεξα εγώ,  μου το επέβαλαν 

σχεδόν οι συνάδελφοι» (480), χρησιμοποιώντας την τεχνική της ζωντανής περιγραφής 

(Edwards & Potter 1992, σ. 162).  

Η συμμετέχουσα περιγράφει όσα συνέβησαν την χρονική περίοδο της πρώτης 

της επιλογής ως διευθύντρια με μυστική ψηφοφορία από το σύλλογο διδασκόντων, 

επισημαίνοντας τη μη επιδίωξη από την πλευρά της να διεκδικήσει τη συγκεκριμένη 

θέση καθώς την περίοδο εκείνη αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό προσωπικό πρόβλημα « 

είχα και ένα προσωπικό οικογενειακό σοβαρό πρόβλημα που δεν ήταν καθόλου το 

μυαλό μου εκείνες τις μέρες στο σχολείο» (482-483). Συνεχίζει την περιγραφή των 

γεγονότων με τη φράση «παρόλα αυτά εεε οι συνάδελφοι με πίεσαν» (484), όπου το 

ρήμα «με πίεσαν» λαμβάνει θετική σημασία καθώς επισημαίνει ότι δεν το επιδίωξε η 

ίδια να βρεθεί στη θέση της διευθύντριας, αλλά ανταποκρίθηκε στο αίτημα των 

εκπαιδευτικών, την οποία θεωρούσαν ως καταλληλότερη για τη θέση της διοίκησης 

του σχολείου, αποκαλύπτοντας με αυτό τον τρόπο τη μη φιλόδοξη πλευρά του εαυτού 

της. 

Στο συγκεκριμένο σημείο του αποσπάσματος, εντάσσεται και η τεχνική της 

ενεργής φωνητικοποίησης- active voicing (Wooffitt 1992, όπ.αναφ. στο Edwards & 

Potter 1992, σ. 161), καθώς η ομιλήτρια χρησιμοποιεί ενεργητική φωνή προκειμένου 

να μεταφέρει με ρεαλιστικό τρόπο τα λόγια των συναδέλφων της.  

 Εδώ παρατηρείται ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας της 

το οποίο γνωστοποιείται από τα λεγόμενα των εκπαιδευτικών του σχολείου της , 

καθώς πρόκειται για έναν άνθρωπο που εμπνέει εμπιστοσύνη στους γύρω του. Επίσης 

αναφέρουν ότι το σχολείο είναι δικό της «και μου είπαν Κ. το σχολείο είναι για σένα,  

είναι δικό σου, εσύ ζεις εδώ πέρα» (484-485), δίνοντας την αίσθηση της κατοχής του 

σχολείου από την ίδια σαν να πρόκειται για την προσωπική της οικία. Και στην 

συνέχεια η εκδήλωση της απόγνωσης τους για την κατάληψη της θέσης από κάποιον 

καινούριο εκπαιδευτικό ο οποίος δεν ανήκει στο προσωπικό του σχολείου με τη 

φράση «θα μας έρθει κανένας καινούργιος που δεν τον ξέρουμε και τι θα κάνουμε και 

τι θα γίνουμε» (485-486).   

Τέλος δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε τη χρήση ενικού αριθμού από τους 

εκπαιδευτικούς, δείχνοντας την οικειότητα που νιώθουν με την Δ9. 
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Με τον τρόπο αυτό η συμμετέχουσα χτίζει σιγά- σιγά την εικόνα της 

‘μητέρας’ διευθύντριας  την οποία εμπιστεύονται όλοι και την θεωρούν ικανή να 

διοικήσει τη σχολική μονάδα. 

Στη μέση του αποσπάσματος  η διευθύντρια αφηγείται τη δυσκολία που ενέχει 

η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας και τις αρνητικές συνέπειες της διαδικασίας 

στις μεταξύ σχέσεις των εκπαιδευτικών με τον διευθυντή, κάτι το οποίο δε συνέβη 

στη δική της περίπτωση ενισχύοντας το κατάλληλο σχολικό κλίμα το οποίο 

προϋπήρχε στη δική τους περίπτωση και τελικά διατηρήθηκε. 

Η αφήγηση συνεχίζεται σε α’ πρόσωπο με τη μετατόπιση του ερείσματος σε 

κοντινό - close footing (Goffman, 1979· Levinson 1988, στο Μάλλιου,2017) με τη 

φράση «Όχι εγώ δεν θα ήθελα να εμπλέκεται ο σύλλογος διδασκόντων. Δηλαδή, θα 

ήθελα να υπάρχει ένα: κάτι πιο αξιοκρατικό» (496-497) εκφράζοντας την προσωπική 

της άποψη σχετικά με τα κριτήρια επιλογής των διευθυντικών στελεχών , τονίζοντας 

παράλληλα ως σημαντικότερο κριτήριο την εμπειρία. Χρησιμοποιώντας το επίθετο 

«αξιοκρατικό» στη συγκεκριμένη περίπτωση δείχνει τη σημασία που έχει για την ίδια  

η επιλογή και τελικά η επικράτηση του προσώπου που πραγματικά αξίζει να 

βρίσκεται στην εν λόγω θέση και όχι βάσει της καλής γνωριμίας του με τους 

υφισταμένους του.  

Στη συνέχεια τονίζει χρησιμοποιώντας υψηλότερο τόνο στη φωνή της τη 

χρησιμότητα των πολλών χρόνων υπηρεσίας για να αναλάβει κάποιος τη θέση του 

διευθυντή ακόμα και αν δεν είναι ικανός για τη συγκεκριμένη θέση.  

Ακολουθεί η φράση  «γιατί εγώ δεν το ήθελα να γίνω διευθύντρια, δεν καίγομαι 

ας πούμε. Αν αύριο το πρωί μας πούνε ότι μας καταργούνε και πάω στην τάξη μου, θα 

το ευχαριστηθώ πάρα πολύ» (505-507) , όπου η συμμετέχουσα μιλώντας σε α’ 

πρόσωπο δείχνει την προτίμηση της αρχικής της ιδιότητας ως δασκάλα από την 

τωρινή της ιδιότητα ως διευθύντρια.  

Όμως στη συνέχεια η Δ9 ολοκληρώνει την αφήγηση της με τον πραγματικό 

λόγο επιλογής της ιδιότητας της διευθύντριας, κάνοντας τέσσερις συνεχόμενες 

ερωτήσεις « Όμως θα με τρώει το κομμάτι (.) ποιος είναι τώρα διευθυντής; Θα το 

προσέξει το σχολείο; Θα το αγαπήσει το σχολείο; Θα νοιαστεί για το σχολείο; Δηλαδή 

θα με τρώει αυτό» (507-509), οι οποίες αποτυπώνουν την απόγνωση της για το 

μέλλον του σχολείου που διευθύνει, αλλά αποτυπώνει και το συναισθηματικό δέσιμο 

που έχει με αυτό. Σε αυτό το σημείο χρησιμοποιεί ρήματα τα οποία φανερώνουν τη 
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σημασία που έχει για την ίδια η φροντίδα του σχολείου , μιλώντας  με τέτοιο τρόπο 

σαν να πρόκειται για τη φροντίδα ενός παιδιού και όχι ενός σχολείου.  

Ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι του αποσπάσματος είναι ξεκάθαρη η 

οικοδόμηση της εικόνας της μητέρας διευθύντριας η οποία νοιάζεται για τη φροντίδα, 

την αγάπη και το ενδιαφέρον που θα δείξουν οι άλλοι στο σχολείο της όταν αυτή δεν 

θα είναι παρούσα.   

Η οικοδόμηση της συγκεκριμένης εικόνας συνεχίζεται και λίγο παρακάτω 

στην ερώτηση της ερευνήτριας για τη συμβουλή που θα έδινε ως διευθύντρια σε 

νεότερους εκπαιδευτικούς οι οποίοι κάποια στιγμή αναλάβουν και αυτοί την διοίκηση 

μιας σχολικής μονάδας.  Η ερώτηση αυτή δεν υπήρχε στο σχέδιο συνέντευξης, αλλά 

προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας της ερευνήτριας με τη συμμετέχουσα.

 

 

13ο Απόσπασμα 

(Δ9.2) 

 

Ε: Τι συμβουλή θα δίνατε στους νεότερους εκπαιδευτικούς που ίσως κάποια στιγμή 586 

βρεθούν στη θέση σας; 587 

Δ9: Να αγαπάτε τη δουλειά σας. Να αγαπάτε το κάθε πετραδάκι και το κάθε παιδάκι. 588 

Και το κάθε πετραδάκι και το κάθε παιδάκι του σχολείου. Αν το αγαπάς έρχονται όλα 589 

μόνα τους. Αγάπη πάνω από όλα και όρια στο κάθε τι. Όρια. Ούτε και την υπερβολική 590 

αγάπη, δεν θα μπαίνεις κάθε μέρα να θα τους αγκαλιάζεις και να τους φιλάς όλους(.) 591 

Αγάπη στο κάθε πετραδάκι και στο κάθε παιδάκι. Αυτό. 592 



Στο απόσπασμα αυτό η συμμετέχουσα μιλά σε β’ πρόσωπο δίνοντας 

συμβουλές στους νεότερους εκπαιδευτικούς προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί 

στη διοίκηση ενός σχολείου. Η φράση που επικρατεί στο εν λόγω απόσπασμα είναι 

«Να αγαπάτε το κάθε πετραδάκι και το κάθε παιδάκι» (588) το οποίο αναφέρει τρεις 

φορές δείχνοντας τη μεγάλη σημασία που έχει για την ίδια η αγάπη τόσο ως προς το 

ίδιο το σχολείο αλλά και η αγάπη προς τους μαθητές. Για την Δ9 σημασία έχει να 

αγαπάει κάποιος τόσο το χώρο εργασίας του και τη δουλειά που κάνει, όσο και τους 

ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτή.  

Στη συνέχεια με την τεχνική της διατύπωσης ακραίας περίπτωσης – extreme 

case formulation (Edwards & Potter 1992, σ. 162-163) παρουσιάζει ως κάτι 

αναμφισβήτητο το γεγονός της σίγουρης επιτυχίας όταν υπάρχει αγάπη με τη φράση 

«Αν το αγαπάς έρχονται όλα μόνα τους» (589-590). 

Η έμφαση στο τόνο της φωνής της στις λέξεις «αγάπη» και «όρια» καθώς 

αναφέρει τη φράση «Αγάπη πάνω από όλα και όρια στο κάθε τι» (590), έννοιες οι 

οποίες συνδέονται στενά με την έννοια της μητρότητας και συναινούν στην 

κατασκευή της ταυτότητας της διευθύντριας ως ‘μητέρα’ .   

Πιο συγκεκριμένα, οικοδομεί την εικόνα της μητέρας που δίνει απλόχερα την 

αγάπη της στα παιδιά της αλλά η οποία ταυτόχρονα θέτει και όρια σε αυτά 

φανερώνοντας και την αυστηρή πλευρά του εαυτού της.  
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5.9 Ο διευθυντής ως μετασχηματιστικός ηγέτης 

 

Το μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας είναι αυτό το οποίο αντικρίζει «την 

ηγεσία ως μια οργανισμική ολότητα παρά ως ευθύνη ενός μεμονωμένου ατόμου» 

(Θεοφιλίδης, 2012, σ. 211).  Μεταφέροντας αυτό το στυλ ηγεσίας στην εκπαίδευση , 

μπορούμε να κατανοήσουμε ότι ο μετασχηματιστικός ηγέτης- διευθυντής είναι αυτός 

ο οποίος διασφαλίζει ένα κοινό όραμα για τη σχολική του μονάδα, το οποίο 

γνωστοποιείται σε όλους όσους εμπλέκονται σε αυτή, βασιζόμενο πάντα σε κοινούς 

σκοπούς και στόχους. 

 Είναι αυτός ο οποίος μοιράζεται την εξουσία μαζί με τους υφισταμένους του, 

και δεν χρησιμοποιεί την εξουσία που έχει στα χέρια του προκειμένου να ασκήσει 

έλεγχο. Έτσι λοιπόν το σημαντικό σημείο σε αυτό το στυλ ηγεσίας , είναι η αλλαγή 

που έχει προκύψει ανάμεσα στη σχέση του διευθυντή και του εκπαιδευτικού 

προσωπικού, πάνω στην οποία χτίζεται το σχολικό όραμα και η δημιουργία θετικής 

σχολικής κουλτούρας (Σαϊτη & Σαϊτης, 2012). 

 Η 10η συμμετέχουσα χτίζει την εικόνα του μετασχηματιστικού ηγέτη, καθώς 

αφηγείται τους λόγους για τους οποίους έχει επιλέξει να βρίσκεται στη συγκεκριμένη 

θέση, επισημαίνοντας την ύπαρξη κοινού οράματος τόσο από την ίδια όσο και από 

τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας.  

Η κατασκευή της συγκεκριμένης ταυτότητας προέκυψε από την ανάλυση των 

λογοδοτήσεων της συμμετέχουσας στο απόσπασμα που ακολουθεί, δεδομένου του 

επικοινωνιακού πλαισίου της συνέντευξης.  

 

14ο Απόσπασμα 

(Δ10) 

Ε: Για ποιο λόγο επιλέξατε να είσαστε υποψήφια διευθύντρια; 351 

Δ10:Ε γιατί ήθελα να συνεχίσω στο σχολείο το συγκεκριμένο που είμαι , γιατί βασικά δε 352 

με ενδιέφερε να γίνω διευθύντρια γενικά. Ήθελα να συνεχίσω στο συγκεκριμένο σχολείο 353 

ε γιατί ξεκινήσαμε με τους συναδέλφους (.) εε να βάζουμε τα θεμέλια αυτού του 354 

σχολείου σε λειτουργία, γιατί μεταφερθήκαμε σε καινούριο κτίριο, παλιότερα 355 

στεγαζόμασταν σε ένα παλιό, ε και μεταφερθήκαμε σε καινούριο, δηλαδή είναι σαν να 356 

ξαναστήσαμε το σχολείο από την αρχή. Όχι μόνο από άποψη κτιρίου , αλλά γενικά και 357 

λειτουργίας. Οπότε είχα ένα όραμα γι’ αυτό το σχολείο και ήθελα να το ολοκληρώσω.  358 



Στην αρχή του αποσπάσματος η διευθύντρια επιχειρηματολογεί για τους 

λόγους για τους οποίους έθεσε υποψηφιότητα για τη θέση της διευθύντριας, 

χρησιμοποιώντας μια λίστα (Atkinson, 1984· Heritage & Greatbatch,1986· Edwards 

& Potter, 1992· στο Μάλλιου 2017, σ. 49) η οποία αποτελείται από τις φράσεις « γιατί 

ήθελα να συνεχίσω στο σχολείο το συγκεκριμένο που είμαι» (352), «ξεκινήσαμε με τους 

συναδέλφους (.) εε να βάζουμε τα θεμέλια αυτού του σχολείου σε λειτουργία, γιατί 

μεταφερθήκαμε σε καινούριο κτίριο» (354-355), «είχα ένα όραμα γι’ αυτό το σχολείο 

και ήθελα να το ολοκληρώσω» (358).  

Χρησιμοποιώντας την τεχνική της λίστας των τριών μερών, στοχεύει στη 

δημιουργία ενός ολοκληρωμένου επιχειρήματος για τους λόγους επιλογής της 

συγκεκριμένης θέσης ευθύνης. Η αναφορά στην ύπαρξη οράματος γα τη σχολική 

μονάδα που διοικεί, έχοντας όμως στο πλευρό της συμπαραστάτες της σε αυτή της 

την προσπάθεια τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, παραπέμπει στην κατασκευή της 

ταυτότητας του μετασχηματιστικού ηγέτη.  

Στη μέση του αποσπάσματος η συμμετέχουσα χρησιμοποιεί την τεχνική της 

αφήγησης (Edwards & Potter, σ. 162), περιγράφοντας την μεταφορά της σχολικής 

μονάδας σε νέο κτίριο και τη συμμετοχή ολόκληρου του εκπαιδευτικού προσωπικού 

προκειμένου να στηθεί το σχολείο ξανά από την αρχή και να μπορεί να λειτουργήσει 

με το καλύτερο δυνατό τρόπο.   

Επίσης ενώ αρχικά παρατηρείται η χρήση του α’ προσώπου κατά την 

αφήγηση της, στη μέση του αποσπάσματος λογοδοτεί χρησιμοποιώντας α’ 

πληθυντικό πρόσωπο «ξεκινήσαμε», «βάζουμε», «μεταφερθήκαμε» (354-357), 

τονίζοντας την συνεργασία της με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου με 

κοινό σκοπό την ομαλή λειτουργία του σχολείου τους. 

Στο τέλος του αποσπάσματος παρατηρείται  αλλαγή του ερείσματος σε 

κοντινό – close footing (Goffman, 1979· Levinson 1988, στο Μάλλιου,2017) με τη 

φράση «Οπότε είχα ένα όραμα γι’ αυτό το σχολείο και ήθελα να το ολοκληρώσω» 

(358) με την οποία κλείνει και την αφήγηση του αποσπάσματος, αναφέροντας ως 

κυριότερο επιχείρημα της επιλογής της  συγκεκριμένης θέσης την ολοκλήρωση του 

οράματος που έχει για τη σχολική μονάδα την οποία διοικεί.  

Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώνεται η δόμηση της εικόνας του 

μετασχηματιστικού ηγέτη από τη συμμετέχουσα , καθώς  όπως αναφέρει και ο  Bass 

(1985, όπ. αναφ. στο Πασιαρδής 2004, σ. 214) μετασχηματιστικός ηγέτης είναι αυτός 

που μιλά για αλλαγή, έχει όραμα, στοχεύει στην επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων , 
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είναι φίλος αλλά και καθοδηγητής για τους υφισταμένους τους και τέλος 

προσαρμόζει τον οργανισμό με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβαδίζει με το δικό του 

όραμα. 
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6ο Κεφάλαιο: Συζήτηση 
 

 Η παρούσα έρευνα κλήθηκε να απαντήσει στο ερευνητικό ερώτημα σχετικά 

με τον τρόπο κατασκευής της ταυτότητας των διευθυντών/ντριών  της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, όταν οι ίδιοι μιλούν για το έργο τους.  

 Η επιλογή της ποιοτικής μεθόδου και συγκεκριμένα της διεξαγωγής 

συνεντεύξεων με τους ίδιους τους διευθυντές/ντριες,  οδήγησε στην εξαγωγή 

ουσιαστικών συμπερασμάτων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οικοδομούν τις 

ταυτότητές τους μέσα από το λόγο τους.  

 Η ανάλυση του λόγου με βάση τα μοντέλα των Edwards & Potter (1992) και 

των Potter & Wetherell (2009), δίνει μια άλλη διάσταση  στις ποιοτικές έρευνες οι 

οποίες βασίζονται στην Κοινωνική Ψυχολογία. Η επιμονή των Potter & Wetherell 

(2009) να αποδείξουν τη χρησιμότητα της συγκεκριμένης μεθόδου έχει οδηγήσει 

ερευνητές στην επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου ακολουθώντας το παράδειγμα 

τους.  

 Το μοντέλο των Edwards & Potter (1992), προτείνει τις τεχνικές δόμησης 

γεγονικότητας, οι οποίες οδηγούν τον ερευνητή σε μα βαθύτερη και ουσιαστικότερη 

ανάλυση των δεδομένων του και όχι σε μια απλή εξήγηση των λεγομένων του 

συμμετέχοντα, όπως προκύπτει από μια απλή ανάλυση περιεχομένου.  Οι τεχνικές 

χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανάλυση των αποσπασμάτων και μέσα από την 

λεπτομερή ανάλυση της επιχειρηματολογίας των συμμετεχόντων γραμμή προς 

γραμμή αναδύθηκαν οι εκδοχές των ταυτοτήτων τους.  

 Από τις δέκα συνεντεύξεις της παρούσας έρευνας, αναλύθηκαν αρκετά 

αποσπάσματα των συμμετεχόντων, όμως καθώς υπάρχει περιορισμός στην έκταση 

της έρευνας επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν 14 από αυτά. Στις αναλύσεις αυτές 

εντοπίστηκαν σχεδόν όλες οι ρητορικές τεχνικές του μοντέλου DAM  των Edwards & 

Potter (1992) εκτός της τεχνικής της λογοδοσίας με όρους εμπειρισμού.  

 Η ανάλυση των αποσπασμάτων απέδειξε την ύπαρξη των ρητορικών τεχνικών 

δόμησης, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν από τους ομιλητές προκειμένου να 

λογοδοτήσουν για το έργο τους, στοχεύοντας στη διασφάλιση της  αξιοπιστίας και 

της εγκυρότητας των λεγόμενων τους.    

 Επίσης τα ευρήματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν την ύπαρξη των 

δυο σημαντικών παραγόντων που αναφέρουν οι McKinlay & McVittie (2011) και οι 
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οποίοι  φαίνεται να  επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται οι άνθρωποι 

ανάλογα με την περίσταση. Οι παράγοντες αυτοί είναι η μεταβλητότητα και η 

ευελιξία. Αυτό σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες λογοδότησαν μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο και κλήθηκαν να καταθέσουν τις απόψεις τους και τις 

εμπειρίες τους σε μια ερευνήτρια η οποία δεν είχε εμπειρία ως διευθύντρια αλλά ως 

εκπαιδευτικός. Προφανώς σε ένα διαφορετικό επικοινωνιακό πλαίσιο με έναν 

ερευνητή, ο οποίος θα είχε την εμπειρία του διευθυντή και ίσως η συνέντευξη 

λάμβανε χώρα σε έναν εξωτερικό χώρο αντί για το γραφείο εργασίας του , οι 

συμμετέχοντες να εκφράζονταν με διαφορετικό τρόπο.    

 Αυτό υποστηρίζουν και οι Potter & Wetherell (2009), οι οποίοι επίσης 

αναφέρονται στο χαρακτηριστικό της μεταβλητότητας, σύμφωνα με το οποίο τα 

άτομα ανάλογα με την περίσταση και με το σκοπό της συνομιλίας καθορίζουν και τον 

τρόπο με τον οποίο θα εκφραστούν κάθε φορά. Άρα λοιπόν η λειτουργία της 

γλώσσας χρησιμοποιείται από τον ομιλητή με βάση το επικοινωνιακό πλαίσιο, μέσω 

του οποίου προκύπτουν διαφορετικές κατασκευές κάθε φορά.   

Με την παρούσα έρευνα επιβεβαιώνεται η σημαντικότητα των τριών εννοιών 

που αναφέρουν ως κύρια συστατικά της ανάλυσης λόγου οι Potter & Wetherell 

(2009).  

Παράλληλα στο ημερολόγιό μου ως βασική παρατήρηση έχουν καταγραφεί οι 

συγκεκριμένες έννοιες, καθώς παρατηρήθηκαν τόσο κατά τη διεξαγωγή των 

συνεντεύξεων όσο και μετά το πέρας της ηχογράφησης. Οι διευθυντές/ντριες 

συνέχιζαν να μου αναφέρουν περιστατικά και γεγονότα από την καθημερινή σχολική 

τους εμπειρία , αλλάζοντας τον τρόπο έκφρασης τους και μιλώντας σε πιο φιλικό και 

συμβουλευτικό επίπεδο.  

 Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη το συγκεκριμένο 

επικοινωνιακό πλαίσιο μέσα στο οποίο λογοδότησαν οι συμμετέχοντες για να 

κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο καταλήξαμε στις συγκεκριμένες εκδοχές 

ταυτοτήτων. Ενδεχομένως σε ένα άλλο επικοινωνιακό πλαίσιο να καταλήγαμε σε 

διαφορετικές εκδοχές της ταυτότητας των διευθυντών. 

 Το βασικό θέμα της ανάλυσης αποτέλεσε ο ίδιος ο λόγος των συμμετεχόντων 

όπως προέκυψε από την κατάθεση των απόψεων και των εμπειριών τους και όχι η 

προσπάθεια διατύπωσης ή και επιβεβαίωσης υποθέσεων που επισημάνθηκαν πέρα 

από αυτόν (Μποζατζής & Δραγώνα, 2011).  
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 Οι συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας τη γλώσσα τους ως μέσο οικοδόμησαν 

την ταυτότητά τους , είτε συνειδητά είτε και ασυνείδητα, χρησιμοποιώντας 

συγκεκριμένους γλωσσικούς πόρους (Potter & Wetherell, 2009). 

 Σημαντικό γεγονός κατά την ανάλυση του λόγου των συνεντεύξεων των 

ομιλητών, αποτέλεσε ο εντοπισμός διαφορετικών και αντιφατικών νοημάτων και όχι 

η αναζήτηση ενός μόνο νοήματος όπως προτείνουν οι παραδοσιακές θεωρίες 

ανάλυσης περιεχομένου (Fox & Prilleltensky, 2003 στο Μάλλιου, 2017). 

 Βασικός στόχος μου ήταν η επιβεβαίωση της συνεχούς εξέλιξης της 

ταυτότητας ενός ατόμου, ταυτότητα η οποία δεν παραμένει σταθερή σε βάθος 

χρόνου, αλλά κατασκευάζεται, ανακατασκευάζεται και αλλάζει συνεχώς καθώς οι 

άνθρωποι μιλούν για την καθημερινή τους εμπειρία τους ως  διευθυντικά στελέχη 

(Wenger, 1998 στο Crow κ.ά., 2017 ·Μάλλιου, 2017).  

Η παρούσα έρευνα με την ανάλυση των αποσπασμάτων αξιοποίησε την 

οπτική της δόμησης πιο απρόσωπων ταυτοτήτων ως κοινωνικών ρόλων για την 

κατασκευή της ταυτότητας των διευθυντών/ντριών, οπτική που σχετίζεται με το 

θεωρητικό πλαίσιο και τις διαπιστώσεις μελετητών όπως οι Hogg & Vaughan (2010). 

Ως εκ τούτου  αναδύθηκαν ταυτότητες όπως του παραδοσιακού διευθυντή, του δια 

βίου μάθησης, του συνεργατικού, του μετασχηματιστικού ηγέτη αλλά και της 

διευθύντριας ως μητέρας. Ταυτόχρονα, όμως, για το ίδιο σκοπό αξιοποίησε την 

οπτική της δόμησης πιο προσωπικών ταυτοτήτων, όπως του ευσυνείδητου διευθυντή, 

του χαρισματικού και του αγχώδους διευθυντή. Η διαπίστωση αυτή συμφωνεί και με 

την έρευνα της Μάλλιου (2017), όπου μέσα από την ανάλυση της αναδείχθηκαν 

επίσης πιο απρόσωπες ταυτότητες (οι διευθυντές ως ηγέτες και οι διευθυντές ως 

διαχειριστές) αλλά και πιο προσωπικές (ο διευθυντής ως φίλος, ως μεροληπτικός και 

ως διπλωμάτης).  

Ωστόσο, στο πλαίσιο της κοινωνικής ψυχολογίας του λόγου και οι δύο αυτές 

μορφές ταυτότητας θεωρούνται γλωσσικές κατασκευές (Henriques κ.ά., 1984· 

Hollway, 1984α· Widdicombe & Wooffit, 1990,1995· Burr, 1995,  όπ. αναφ. στο 

Κωνσταντινίδου, 2000), δηλαδή κατανοούνται ως κατασκευές στο πλαίσιο της 

ομιλίας ως κοινωνικής δράσης. 

Βασική διαφορά μεταξύ των δυο ερευνών, είναι ότι στην περίπτωση της 

μελέτης της Μάλλιου (2017) η ανάδυση των ταυτοτήτων προέκυψε από την ανάλυση 

του λόγου των εκπαιδευτικών οι οποίοι μιλούν για την προσωπική τους εμπειρία ως 

υφιστάμενοι των διευθυντών που έχουν συναντήσει στην επαγγελματική τους πορεία, 
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ενώ στην παρούσα μελέτη αναλύεται ο ίδιος ο λόγος των διευθυντών οι οποίοι μιλούν 

για το έργο τους μέσα από τις εμπειρίες τους, επιχειρηματολογώντας κυρίως για τους 

λόγους τους οποίους επέλεξαν να βρίσκονται στη θέση αυτή.  

 Όσον αφορά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των δυο ερευνών, 

παρατηρούμε την ανάδυση κοινών ταυτοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από την 

ανάλυση του λόγου των συμμετεχόντων. Μια κοινή ταυτότητα είναι αυτή της 

διευθύντριας ως μητέρα , ταυτότητα η οποία στην παρούσα έρευνα αναδύθηκε από 

την 9η διευθύντρια (Δ9). Κατά την επιχειρηματολογία της για τους λόγους επιλογής 

της διευθυντικής της θέσης, αλλά και για την εμπειρία της ως διευθύντρια ενός 

πολυθέσιου σχολείου, η συμμετέχουσα αναφέρθηκε στην εμπιστοσύνη που της 

έδειξαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου της παροτρύνοντας τη να αναλάβει αυτή τη 

θέση ευθύνης αλλά παράλληλα μίλησε και για έννοιες όπως αγάπη και όρια, έννοιες  

οι οποίες παραπέμπουν στη μητρότητα.  

 Μια ακόμα κοινή ταυτότητα η οποία προέκυψε από τις δυο μελέτες, είναι 

αυτή του χαρισματικού διευθυντή. Στην παρούσα έρευνα η εν λόγω ταυτότητα 

προέκυψε από τους Δ6 και Δ7, όπου αναφέρθηκαν στην ύπαρξη ηγετικών 

χαρακτηριστικών στην προσωπικότητα τους γεγονός το οποίο τους διευκόλυνε στο 

έργο τους ως διευθυντές/ντριες. Από την πλευρά της έρευνας της Μάλλιου (2017) οι 

εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν σε διευθυντές/ντριες με τους οποίους συνεργάστηκαν και 

τους χαρακτήρισαν ως οραματιστές, καινοτόμους και αφοσιωμένους στη δουλειά 

τους.  

 Τέλος η ταυτότητα του συνεργατικού διευθυντή της παρούσας έρευνας 

συγκλίνει με την ταυτότητα του διευθυντή ως συντονιστή, η οποία προέκυψε από την 

ανάλυση της Μάλλιου (2017). Ο Δ2 δόμησε την ταυτότητα του συνεργατικού 

διευθυντή ο οποίος κατά την επιχειρηματολογία του αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα 

της ύπαρξης της αρμονικής συνεργασίας μεταξύ του ιδίου και των εκπαιδευτικών της 

σχολικής του μονάδας , αναφέροντας κυρίως έννοιες όπως αυτές της συνεργασίας, 

της βοήθειας και της προστασίας.   

Στην περίπτωση της Μάλλιου (2017), οι εκπαιδευτικοί δομούν την ταυτότητα 

του διευθυντή ως συντονιστή, αναφερόμενοι σε διευθυντές/ντριες οι οποίοι 

συντονίζουν και συνεργάζονται με αυτούς ισότιμα και σε πνεύμα αλληλεγγύης.  

Όσον αφορά τη σύγκριση της παρούσας μελέτης με αυτής της Γεωργάκη 

(2017) , η ερευνήτρια μελετά την πορεία της συγκρότησης και ανάπτυξης της 

επαγγελματικής ταυτότητας των διευθυντών, όπως αυτή διαμορφώνεται  σε βάθος 
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χρόνου. Στην εν λόγω έρευνα παρουσιάζονται ομαδοποιημένες οι κοινές απαντήσεις 

των συμμετεχόντων διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε χρονική σειρά,  με τη 

χρήσης της μεθόδου της ανάλυσης περιεχομένου.  

 Η πρώτη και βασική αντίθεση μεταξύ των δυο ερευνών είναι η μέθοδος  που 

χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τις 

συνεντεύξεις των συμμετεχόντων. Στην παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια για τον 

εντοπισμό διαφορετικών και αντιφατικών νοημάτων στο λόγο των ομιλητών μέσα 

από τη χρήση ρητορικών τεχνικών γεγονικότητας  (Fox & Prilleltensky, 2003 όπ. 

αναφ. στο Μάλλιου, 2017), ενώ στην περίπτωση της έρευνας της Γεωργάκη (2017) 

έγινε προσπάθεια εντοπισμού ενός και μοναδικού νοήματος χρησιμοποιώντας ως 

μέθοδο την ανάλυση περιεχομένου.  

  Επίσης άλλη μια αντίθεση με την παρούσα έρευνα είναι ότι η ερευνήτρια 

υποστηρίζει την κατασκευή μιας μόνο ταυτότητας η οποία προκύπτει μέσα από την 

αφήγηση της βιογραφικής διαδρομής των διευθυντών από τα παιδικά τους χρόνια 

μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της συνέντευξης. Η άποψη αυτή έρχεται σε αντίθεση 

με το θεωρητικό πλαίσιο (Crow, κ.ά.,2017 · Ryan 2007, όπ. αναφ. στο Crow & 

Moller, 2017),  για την ύπαρξη πολλαπλών ταυτοτήτων, γεγονός το οποίο 

επιβεβαιώθηκε και από την παρούσα έρευνα.  

 Η ερευνήτρια αναφέρει τους συμμετέχοντες ως υποκείμενα της έρευνας , τα 

οποία βιώνουν την απώλεια της προσωπικής τους ταυτότητας και δυσκολεύονται να 

δεχτούν το νέο τους ρόλο. Αναφέρεται στην ύπαρξη της προσωπικής ταυτότητας των 

διευθυντών η οποία εξελίσσεται χρονικά και οδηγεί στη διαμόρφωση της 

επαγγελματικής τους ταυτότητας (Γεωργάκη, 2017). Ωστόσο δε φαίνεται να μελετά 

τη δομή της επιχειρηματολογίας των συμμετεχόντων, αλλά παρουσιάζει τα 

αποσπάσματα των συνεντεύξεων σε χρονική σειρά με σκοπό να αναδείξει την πορεία 

της συγκρότησης και ανάπτυξης της επαγγελματικής τους ταυτότητας. Αυτό σημαίνει 

επίσης ότι οι απαντήσεις των διευθυντών δεν αναλύθηκαν ως λογοδοτήσεις (Potter & 

Wetherell, 2009) οι οποίες προέκυψαν βάσει του επικοινωνιακού πλαισίου της 

έρευνας, όπως επίσης και οι συμμετέχοντες δεν αντιμετωπίστηκαν ως φορείς δράσης.    

 Στα σημεία αυτά δε φαίνεται να δείχνει ενδιαφέρον σχετικά με τις έννοιες που 

θεωρούν ως βασικές οι Potter & Wetherell (2009) (λειτουργία, κατασκευή και 

μεταβλητότητα) και οι οποίες συνδέονται με την ανάλυση του λόγου των ομιλητών, 

όπως επίσης δεν αναφέρεται και το στοιχείο της δράσης (Edwards & Potter ,1992· 
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Potter & Wetherell, 2009) το οποίο λαμβάνεται υπόψη στις έρευνες που 

χρησιμοποιούν ως βάση τους την ανάλυση λόγου.  

 Όσον αφορά τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας εντοπίστηκαν δυο 

διαστάσεις οι οποίες προέκυψαν μέσα από το λόγο των συμμετεχόντων κατά την 

κατασκευή της ταυτότητάς τους και οι οποίες συμφωνούν με το θεωρητικό πλαίσιο. 

Η μια διάσταση αφορά ταυτότητες που παραπέμπουν στον διευθυντή – διεκπεραιωτή 

και η άλλη διάσταση στον διευθυντή –ηγέτη (Πασιαρδής, 2004).  

Στην πρώτη κατηγορία αναδύθηκαν ταυτότητες διευθυντών όπως αυτή του 

παραδοσιακού διευθυντή, του αγχώδους και του ευσυνείδητου διευθυντή.  Οι 

συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων αναφέρθηκαν κυρίως στην 

τυπικότητα του χαρακτήρα τους, στην εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος για 

την τήρηση των ορίων μεταξύ σχολείου και οικογένειας, την αποφυγή παραχώρησης 

αρμοδιοτήτων στους υφισταμένους και στον υποδιευθυντή του σχολείου τους, την 

υπερφόρτωση ευθυνών κ.τ.λ. 

Οι συμμετέχοντες οι οποίοι εντάχθηκαν σε αυτή την κατηγορία στην ενότητα 

που ερωτήθηκαν για τις σχέσεις τους με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους, 

ανέφεραν φράσεις όπως «Ε (.) εγώ βασικά ως διευθυντής πιο πολύ κάνω τη δουλειά 

του χαμάλη , μπορώ να πω έτσι, γιατί βασικά όλες οι άλλες αποφάσεις παίρνονται 

συλλογικά», «Προτρέπω, είναι καλό αλλά (.) προτρέπεις, δεν μπορείς να επιβάλλεις», 

«Αν θέλει, αυτό δεν μπορείς να το επιβάλλεις εσύ, κατάλαβες; Κερδισμένος θα βγει και 

αυτός και τα παιδιά και οι γονείς», «δεν θέλω να σπαταλούν το χρόνο σε πράγματα που 

δεν θα έχει όφελος ο μαθητής», «Δεν μπορώ εγώ να τους επιβάλλω με τη θέλησή μου 

να συμμετέχουν σε κάτι. Αυτό είναι προσωπικό θέμα του καθενός», «Θα δώσεις 

κάποιες αρμοδιότητες τις οποίες θέλεις να τις δώσεις . Ξέρεις ότι μπορεί να 

ανταπεξέλθει, γιατί όπως και να το κάνεις ο διευθυντής είναι διευθυντής», «μία απλή 

αρμοδιότητά του έχω δώσει, παράδειγμα εισερχόμενα εξερχόμενα, πρωτόκολλο και τα 

λοιπά, γιατί όλα αυτά του  (.) αφαιρούν χρόνο από την τάξη και εγώ δεν θέλω κάτι 

τέτοιο».  

 Στην ενότητα που αφορούσε τις σχέσεις τους με τους γονείς του σχολείου οι 

περισσότεροι αναφέρθηκαν στο νέο προεδρικό διάταγμα 79/2017 και συγκεκριμένα 

στο Άρθρο 18 σύμφωνα με το οποίο δεν επιτρέπεται η αναίτια είσοδος των γονέων 

στο χώρο του σχολείου. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων οι διευθυντές/ντριες 

ανέφεραν: «Αυτό το νέο προεδρικό διάταγμα μας δίνει τη λύση πλέον. Έχουν 

ξεκαθαρίσει πλέον οι σχέσεις των γονέων με τους εκπαιδευτικούς», «μέσα από το 
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προεδρικό διάταγμα λοιπόν δόθηκε η λύση και έτσι λοιπόν, έχουμε μία απόσταση από 

τους γονείς αυτό δεν σημαίνει ότι η απόσταση αυτή θα παγιωθεί », «Καλό θα είναι να 

υπάρχουν όρια. Ναι. Και αυτό το προβλέπει το νέο προεδρικό διάταγμα, που ψηφίστηκε 

φέτος το (.) 2017. Όπου δεν επιτρέπει στους γονείς να εισέρχονται στο χώρο του 

σχολείου χωρίς άδεια». 

Σε ερωτήσεις που αφορούσαν τους λόγους διεκδίκησης της θέσης του 

διευθυντή, οι συμμετέχοντες  ανέφεραν τις εξής φράσεις: «Οι λόγοι που επέλεξα να 

γίνω διευθυντής είναι να παραμείνω διευθυντής επειδή ανανεώθηκε και η θητεία μου», 

«θέλω να δουλέψω στο χωριό μου και στο σχολείο μου», «δεύτερος λόγος είναι και το 

οικονομικό», «Εντάξει, ήμουν 12 χρόνια στην εκπαίδευση ως δάσκαλος. Είπα να κάνω 

και κάτι διαφορετικό, έτσι να αλλάξουμε, να δοκιμάσουμε και κάτι άλλο, να δούμε αν 

το έχουμε, αν δεν το χουμε ξανά επιστρέφουμε στην τάξη μας», «όλοι μπορούν να 

γίνουν διευθυντές», «Ήρθε ομαλά η όλη (.) ήμουνα γνωστής πολύ καλά της 

εκπαιδευτικής νομοθεσίας, γιατί τον πρώτο καιρό πρέπει οπωσδήποτε ε (.) 

ασχολούμαστε περισσότερο με αυτά τα θέματα, τα διοικητικά, πως με τα έγγραφα.», 

«Εγώ σπούδασα δάσκαλος, δεν σπούδασα διευθυντής [γέλια]. Λοιπόν οπότε, εγώ θέλω 

οπωσδήποτε να επιστρέψω πάλι στην τάξη μέσα,  γιατί βλέπω ότι μου λείπει πάρα 

πολύ». 

Στην ενότητα που τους ζητήθηκε να μιλήσουν για το έργο τους ως 

διευθυντές/ντριες, για χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους, αλλά και για την 

εμπειρία τους, οι συμμετέχοντες ανέφεραν τις εξής φράσεις : «εγώ από τη φύση μου 

είμαι άνθρωπος που μου αρέσει η τυπικότητα. Μου αρέσει ο προγραμματισμός , αυτό 

δεν μπορώ να το αποβάλλω από πάνω μου», «Οι επιταγές του υπουργείου είναι πάρα 

πολλές. Οι υποχρεώσεις επίσης. Θα πρέπει να πηγαίνουμε σύμφωνα με τις υπουργικές 

αποφάσεις»,  «Είμαι υπέρ της οργάνωσης του σχολείου, της διοικητικής και της 

παιδαγωγικής». 

Από την άλλη μεριά, οι διευθυντές/ντριες που εντάχθηκαν στην κατηγορία 

των διευθυντών –ηγετών, είναι αυτοί οι οποίοι μιλούν περισσότερο για συνεργασία 

με τους υφισταμένους τους, μιλούν για κοινό όραμα και για κοινούς σκοπούς, για 

παραχώρηση αρμοδιοτήτων, για εμπιστοσύνη μεταξύ όλων όσων εμπλέκονται στη 

σχολική διαδικασία, χρησιμοποιούν όρους ηγεσίας κ.τ.λ. 

Στην κατηγορία αυτή αναδύθηκαν ταυτότητες όπως του χαρισματικού 

διευθυντή, του μετασχηματιστικού ηγέτη, του συνεργατικού, του δια βίου μάθησης 

και της διευθύντριας ως μητέρα.   
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Σε ερωτήσεις που αφορούσαν τις σχέσεις τους με τους εκπαιδευτικούς 

ανέφεραν τα εξής:  « εάν παράδειγμα καταφέρει ένας διευθυντής μιας σχολικής 

μονάδας, αξιοποιήσει με την έννοια ότι , εσύ μπορείς στο κομμάτι αυτό παράδειγμα να 

έχεις κάποια μειονεκτήματα, αλλά έχεις κάποια θετικά και εφόσον περάσει στην 

αναγνώριση των θετικών, από κει και πέρα υπάρχει η αλληλοεκτίμηση», «ενθαρρύνω 

τους εκπαιδευτικούς να παίρνουν αυτές τις πρωτοβουλίες. Από κει και πέρα εάν 

υπάρξει κάποια δυσκολία είμαι αυτός που θα τους διευκολύνει και θα τους βοηθήσει 

και θα τους υποστηρίξει», «Είμαι ένα κομμάτι από αυτούς. Έτσι; Άσχετα με τη θέση 

μου», «γιατί όταν παράδειγμα υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή του ενός τα αποτελέσματα 

είναι καλύτερα», «Τους παρακινώ. Πώς τους παρακινώ; φυσικά όχι ε να τους λέω ή να 

τους πιέζω. Προς θεού. Ε (.) προσπαθώ να τους πείσω και από ότι φαίνεται τα 

καταφέρνω να τους πείσω», «προσπαθώ να τους στηρίξω και να τους παρακινήσω να 

ξεπεράσουνε και τις αδυναμίες τους», «πιστεύω στον επαγγελματισμό τους και στις 

δυνατότητές τους και άρα έχω και προσδοκίες από αυτούς», «όταν εισακούεσαι από τον 

συνάδελφο , όταν του λες κάνε κάτι και το κάνει , σημαίνει σε σέβεται. Έχεις κερδίσει 

δηλαδή την εμπιστοσύνη του. Σε έχει αποδεχθεί», «Πιστεύω πως έχω βάλει καλά το 

λιθαράκι μου», «όλοι είμαστε συνάδελφοι, όλοι μοιραζόμαστε από κοινού έναν κοινό 

στόχο για την εκπαίδευση των μικρών μαθητών», «είμαστε μία οικογένεια, καθόμαστε 

και συζητάμε», «Είμαι εκεί για να τους ακούσω για το κάθε πρόβλημα που μπορεί να 

έχουν στην τάξη τους, ακόμα και στην προσωπική τους ζωή», «Έχουμε ένα κοινό 

όραμα και αυτό με βοηθάει πάρα πολύ», «οι εκπαιδευτικοί όλοι συμμετέχουν και 

βοηθούν στη διοίκηση του σχολείου», «ο διευθυντής θα πρέπει να είναι ασπίδα των 

συναδέλφων», «μπαίνω μπροστά και τους βοηθάω», «πιστεύω στους συναδέλφους και 

στη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου» 

 Όταν ερωτήθηκαν για τις  σχέσεις τους με τους γονείς, τόνισαν τη σημασία 

της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Όπως ανέφεραν «το σχολείο τον 

γονιό τον θέλει δίπλα,  δεν τον θέλει απέναντι. Γιατί το τριγωνάκι μας, ο μαθητής, ο 

γονιός και ο δάσκαλος, όταν συνεργαστούν καλά το τριγωνάκι ωφελείται και η κορυφή 

του που είναι το παιδί», «Εγώ τους λέω ότι δεν έχω συγκεκριμένη ημέρα και ώρα», « η 

πόρτα του γραφείου μου είναι ανοιχτή», «και ο άγριος γονιός που θα ‘ρθει 

εξαγριωμένος για ένα θέμα, από το σχολείο πρέπει να φύγει ήρεμος. Το σχολείο πρέπει 

να το βλέπει ο γονιός θετικά», «οι σχέσεις και οποιαδήποτε συνεργασία με τους γονείς 

δεν μπορούν να τεθούν σε νομικά πλαίσια», «Το νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι αυτό 
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όμως πού (.) κατά απόλυτο βαθμό θα σου λύσει προβλήματα διαχείρισης. Εκεί ίσως θα 

χρειαστεί παράδειγμα και το ηγετικό χαρακτηριστικό».  

Στην ενότητα που αφορούσε τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν να 

διεκδικήσουν τη θέση του διευθυντή, ανέφεραν τα εξής: «Πιστεύω λοιπόν ότι έχω τις 

ικανότητες και με τις σπουδές μου αλλά και με την εμπειρία μου αλλά και με τον τρόπο 

μου ε (.) έχω τις δυνατότητες και να μπορώ να βοηθήσω», «Ήταν κάτι που μου άρεσε 

να το κάνω. Ήθελα  να έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους, με φορείς, με σεμινάρια, να 

προτείνω,  να λειτουργώ, να προωθώ ε (.) και νομίζω ότι δεν χρειάστηκε να το ψάξω 

μέσα μου», «Ήθελα να συνεχίσω στο συγκεκριμένο σχολείο ε γιατί ξεκινήσαμε με τους 

συναδέλφους (.) ε (.) να βάζουμε τα θεμέλια αυτού του σχολείου σε λειτουργία, γιατί 

μεταφερθήκαμε σε καινούριο κτίριο», «Οπότε είχα ένα όραμα γι’ αυτό το σχολείο και 

ήθελα να το ολοκληρώσω», «αισθάνομαι μετά από τόσα χρόνια, αισθάνομαι σίγουρη 

για τον εαυτό μου, ε πιο βέβαιη , ε έχω αυτοπεποίθηση, δεν πανικοβάλλομαι στο κάθε 

εμπόδιο». 

Τέλος αναφερόμενοι στο σύγχρονο ρόλο του διευθυντή κατά τη συνομιλία 

τους με την ερευνήτρια ανέφεραν: «Ο διευθυντής είναι για να είναι δίπλα στα παιδιά, 

ο διευθυντής είναι για να είναι δίπλα στους συναδέλφους, ο διευθυντής είναι για να 

φέρνει τους γονείς μαζί με τους συναδέλφους, να τους ενώνει», «δεν θα πανικοβάλλεται 

με το παραμικρό, θα είναι έτσι όπως λέμε τώρα ο ηγέτης της σχολικής μονάδας με όλα 

τα πλεονεκτήματα και τα προσόντα που πρέπει να έχει», «πιστεύω ότι ο διευθυντής 

πρέπει να ψάχνεται και μέσω του διαδικτύου και ηλεκτρονικά να ψάχνεται. Να 

επιμορφώνεται», « πρέπει να είσαι και ευέλικτος», «Είναι ένα χάρισμα, είναι ένα 

προσόν που πολλοί δεν το έχουνε. Δεν πρέπει να κοιτάμε τους τύπους και τις 

εγκυκλίους», « η διοίκηση δεν μαθαίνεται. Την έχεις. Τον τρόπο να διοικείς». 

Ως τέλος της συζήτησης της παρούσας έρευνας θα πρέπει να σημειωθεί η 

άνεση του λόγου από την πλευρά των ομιλητών , οι οποίοι δε δίστασαν να μιλήσουν 

για την προσωπική τους εμπειρία ως διευθυντές/ντριες , με προθυμία και ειλικρίνεια 

γνωρίζοντας το σκοπό της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας.  

Στο ημερολόγιο της ερευνήτριας έχουν επίσης καταγραφεί στοιχεία όπως η 

ευχέρεια του λόγου τους, ο δυναμισμός, η αποφασιστικότητα, η φιλικότητα, η καλή 

τους διάθεση για συνομιλία με μια ερευνήτρια την οποία δε γνώριζαν από πριν, αλλά 

τη γνώρισαν κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης όπου έγινε η ενημέρωση τους 

για την παρούσα έρευνα.  



83 
 

Η συμβολή τους ήταν ιδιαίτερα σημαντική στην εξαγωγή συμπερασμάτων και 

η άνεση τους ως προς τη διαδικασία οδήγησε σε ένα μεγάλο όγκο δεδομένων, ο 

οποίος μελετήθηκε και αναλύθηκε με βάση την Κοινωνική Ψυχολογία του λόγου 

προκειμένου να καταλήξω στις ταυτότητες που προκύπτουν μέσα από την 

επιχειρηματολογία που χρησιμοποιούν μιλώντας για τη σχολική τους 

καθημερινότητα.  
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6.1 Περιορισμοί της έρευνας και ερευνητικές προτάσεις  

  

Όπως συμβαίνει και στις περισσότερες έρευνες έτσι και η παρούσα έρευνα 

περιέχει μερικούς περιορισμούς. Ο πρώτος περιορισμός έχει αναφερθεί αρκετές 

φορές στο θεωρητικό πλαίσιο, στη μεθοδολογία αλλά και στην ανάλυση 

αποτελεσμάτων και αφορά στη σημασία του επικοινωνιακού πλαισίου μέσα στο 

οποίο λογοδότησαν οι συμμετέχοντες.  

Άλλοι περιορισμοί αφορούν το δείγμα των συμμετεχόντων το οποίο 

αποτελείται από δέκα διευθυντές/ντριες , οι οποίοι διευθύνουν σχολικές μονάδες 

μόνο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και οι περισσότεροι (7/10) κατάγονται 

από το Νομό Φλώρινας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ευρήματα της έρευνας να μην 

μπορούν να γενικευτούν στην ευρύτερη ομάδα των διευθυντών σχολικών μονάδων. 

Όμως η παρούσα έρευνα περιλαμβάνει σημαντικό υλικό για όσους έχουν 

αναλάβει ή επιθυμούν να αναλάβουν διευθυντικές θέσεις, προκειμένου να 

μελετήσουν τις πολλαπλές ταυτότητες που αναδύθηκαν βάσει των ευρημάτων και τον 

τρόπο με τον οποίο κατασκευάστηκαν μέσα από τον καθημερινό τους λόγο.  

Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η πραγματοποίηση της έρευνας αυτής σε 

διευθυντές/ντριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να συγκριθούν τα 

ευρήματα των δυο ερευνών. Όπως επίσης θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η 

διεξαγωγή συνεντεύξεων με γονείς και μαθητές για την κατασκευή της ταυτότητας 

του διευθυντή μέσα από τον δικό τους λόγο.  

Με αυτό τον τρόπο θα οδηγηθούμε σε μια πιο πλήρη εικόνα σχετικά με την 

ταυτότητα του σύγχρονου διευθυντή και τα ευρήματα αυτών των ερευνών ίσως 

αποτελέσουν το έναυσμα για τον επαναπροσδιορισμό των προσόντων επιλογής των 

διευθυντικών στελεχών των σχολικών μονάδων.  
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Πίνακας 1: Πίνακας συμμετεχόντων 

 

Πίνακας 1 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙ

ΑΣ 

ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΩΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Σ 
Δ1  Παιδαγωγική 

Ακαδημία  
 ΤΕΙ Εμπορίας και 

Ποιοτικού Ελέγχου 
 Μεταπτυχιακό στη 

γνωστική και κινητική 
ανάπτυξη 

 

25 7 

Δ2  Παιδαγωγική 
ακαδημία  

 Εξομοίωση 

32 23 

Δ3  Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής 
Εκπαίδευσης  

 Λογιστική 
 Μεταπτυχιακός  

φοιτητής στις φυσικές 
επιστήμες 

 
 

20 6 

Δ4  Παιδαγωγική 
ακαδημία  

 Εξομοίωση 

35 16 

Δ5  Παιδαγωγική 
ακαδημία  

 Εξομοίωση 
 Σχολή Γεωπονίας  
 Μεταπτυχιακός 

φοιτητής στις 
Επιστήμες της 
Αγωγής 

 

25 3 

Δ6  Παιδαγωγική 
ακαδημία  

 Εξομοίωση 
 ΤΕΙ Εμπορίας και 

Ποιότητας Αγροτικών 
Προϊόντων 

31 11 
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 Μεταπτυχιακός 
φοιτητής στον τομέα 
της Καινοτομίας στην 
Εκπαίδευση 

Δ7  Παιδαγωγική 
ακαδημία  

 Εξομοίωση 

30 10 

Δ8  Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

 Ανωτάτη 
Εκκλησιαστική 
Ακαδημία 

 Μεταπτυχιακό στην 
Οργάνωση και 
Διοίκηση της 
Εκπαίδευσης  

 Μεταπτυχιακό στο 
Τμήμα Γεωλογίας και 
Γεωπεριβάλλοντος με 
ειδίκευση στους 
τρόπους 
αντιμετώπισης 
φυσικών 
καταστροφών στις 
σχολικές μονάδες. 

15 3 

Δ9  Παιδαγωγική 
ακαδημία  

 Εξομοίωση 
 

30 3 

Δ10  Παιδαγωγική 
ακαδημία  

 Εξομοίωση 
 Φιλοσοφική Σχολή 
 Μετεκπ. σε 

διδασκαλείο Ειδικής 
Αγωγής 

 Μεταπτυχιακό στην 
Οργάνωση και 
Διοίκηση της 
Εκπαίδευσης 

30 11 
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Πίνακας 2: Σύμβολα Φωνητικής Μεταγραφής (Jefferson Gail) 

 

Σύμβολα Φωνητικής Μεταγραφής  

Σύμβολο Περιγραφή συμβόλου 

[ Επικάλυψη εκφωνημάτων 

= Όταν εισάγεται στο τέλος μιας φράσης ενός ομιλητή και 

στην αρχή της επόμενης φράσης, δηλώνει την απουσία 

ευδιάκριτου κενού ανάμεσα στις δυο φράσεις 

:: Μια ή περισσότερες άνω και κάτω τελείες δηλώνουν 

προέκταση του προηγούμενου φωνήματος  

[ ] Οι παρενθέσεις αυτές χρησιμοποιούνται για διευκρινιστικές 

πληροφορίες του ερευνητή πχ. [γέλια] 

(.) Μικρή αλλά αισθητή παύση του ομιλητή 

// Η φράση του ομιλητή ακούγεται ταυτόχρονα με τη φράση 

του επόμενου ομιλητή 

κείμενο Εκφώνηση λέξεων με επιπλέον έμφαση 

ΚΕΙΜΕΝΟ Δυνατότερη εκφώνηση λέξεων από τις υπόλοιπες λέξεις 

[…] Σκόπιμη παράλειψη αποσπάσματος 

 

(Jefferson, όπ. αναφ. στο Potter & Wetherell 2009, σ. 261) 
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Παράρτημα 1: Ενημερωτική Επιστολή προς τους συμμετέχοντες 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

Επιβλέπουσα καθηγήτρια : Ευθαλία Κωνσταντινίδου - Επίκουρη καθηγήτρια, 
ΠΔΜ 

 

Αγαπητοί/τες συμμετέχοντες/ουσες, 

Θα ήθελα να σας καλέσω να πάρετε μέρος στην έρευνα που πραγματοποιώ στα 

πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας με τίτλο: “ Η κατασκευή της ταυτότητας 

των Διευθυντών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Μια κοινωνικοψυχολογική 

ανάλυση του λόγου τους ”. Η έρευνα αυτή έχει ως στόχο να καταγράψει την 

εμπειρία σας ως διευθυντές και ως εκ τούτου η συμβολή σας είναι ιδιαίτερα 

σημαντική.  

Η έρευνα θα διεξαχθεί με τη μορφή συνεντεύξεων, οι οποίες θα μαγνητοφωνηθούν 

και θα απομαγνητοφωνηθούν. Οι συνεντεύξεις θα είναι ανώνυμες και θα 

χρησιμοποιηθούν ψευδώνυμα. Ακόμα, αν το επιθυμείτε το σχέδιο της συνέντευξης θα 

είναι στη διάθεση σας πριν από τη διεξαγωγή της συνέντευξης. Επιπρόσθετα, τα 

αποτελέσματα της έρευνας θα είναι στη διάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή το 

επιθυμήσετε. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία, 

Παπαδοπούλου Φανή 
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Παράρτημα 2: Σχέδιο ημιδομημένης συνέντευξης 

 

Ενότητα 1: Προσωπικές πληροφορίες 

Θα μπορούσατε να αναφέρετε τις σπουδές σας;  

Πόσα χρόνια υπηρεσίας έχετε στην εκπαίδευση; (συμπεριλαμβάνονται και τα χρόνια 

ως αναπληρωτής , αλλά αν υπάρχει και εμπειρία σε ιδιωτικό σχολείο πριν από το 

διορισμό) 

Πόσα χρόνια είσαστε διευθυντής/ντρια; 

Σε πόσα σχολεία διατελέσατε διευθυντής/ντρια έως σήμερα κα πόσα χρόνια συνολικά 

στο καθένα; 

 

Ενότητα 2 : Σχέσεις του διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου 

Σε ποιες δραστηριότητες συμμετέχετε με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας; Με 

ποιους τρόπους; Με ποιους σκοπούς; 

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας; Γιατί έχετε 

αυτές τις προσδοκίες; 

Ανταποκρίνονται στις προσδοκίες αυτές; Αν ναι, γιατί; Μπορείτε να αναφέρετε ένα 

περιστατικό; Αν όχι, γιατί; Μπορείτε να αναφέρετε ένα περιστατικό; 

Ποιες νομίζετε ότι είναι οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών από εσάς ως διευθυντή; 

Γιατί έχουν  αυτές τις προσδοκίες; Μπορείτε να αναφέρετε ένα περιστατικό; 

Νομίζετε ότι ανταποκρίνεστε στις προσδοκίες αυτές; Αν ναι, γιατί; Μπορείτε να 

αναφέρετε ένα περιστατικό; Αν όχι, γιατί; Μπορείτε να αναφέρετε ένα περιστατικό; 

Σε ποιες δραστηριότητες συμμετέχετε με τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς; Με 

ποιους τρόπους; Για ποιους σκοπούς; 

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τους νεοδιορισμένους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου; Γιατί έχετε αυτές τις προσδοκίες; 
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Ανταποκρίνονται στις προσδοκίες αυτές; Αν ναι, γιατί; Μπορείτε να αναφέρετε ένα 

περιστατικό; Αν όχι, γιατί; Μπορείτε να αναφέρετε ένα περιστατικό; 

Ποιές νομίζετε ότι είναι οι προσδοκίες των νεοδιορισμένων εκπαιδευτικών από εσάς 

ως διευθυντή; Γιατί πιστεύετε ότι έχουν αυτές τις προσδοκίες; 

Νομίζετε ότι ανταποκρίνεστε στις προσδοκίες αυτές; Αν ναι, γιατί; Μπορείτε να 

αναφέρετε ένα περιστατικό; Αν όχι, γιατί; Μπορείτε να αναφέρετε ένα περιστατικό; 

 

Ενότητα:3 Σχέσεις με τον υποδιευθυντή του σχολείου 

Σε ποιες δραστηριότητες συμμετέχετε με τον υποδιευθυντή του σχολείου; Με ποιους 

τρόπους; Με ποιους σκοπούς; 

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τη συνεργασία με τον υποδιευθυντή του σχολείου 

σας; Γιατί έχετε αυτές τις προσδοκίες; 

Ανταποκρίνεται στις προσδοκίες αυτές; Αν ναι, γιατί; Μπορείτε να αναφέρετε ένα 

περιστατικό; Αν όχι, γιατί; Μπορείτε να αναφέρετε ένα περιστατικό; 

Ποιές νομίζετε ότι είναι οι προσδοκίες του υποδιευθυντή από εσάς ως διευθυντή; 

Γιατί νομίζετε ότι έχει αυτές τις προσδοκίες; Μπορείτε να αναφέρετε ένα 

περιστατικό; 

Νομίζετε ότι ανταποκρίνεστε στις προσδοκίες αυτές; Αν ναι, γιατί; Μπορείτε να 

αναφέρετε ένα περιστατικό; Αν όχι, γιατί; Μπορείτε να αναφέρετε ένα περιστατικό; 

 

Ενότητα:4 Σχέσεις του διευθυντή με τους μαθητές του σχολείου 

Σε ποιες δραστηριότητες συμμετέχετε με τους μαθητές του σχολείου σας; Με ποιους 

τρόπους; Με ποιους σκοπούς; 

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τους μαθητές του σχολείου; Γιατί έχετε αυτές τις 

προσδοκίες; 

Ανταποκρίνονται στις προσδοκίες αυτές; Αν ναι, γιατί; Μπορείτε να αναφέρετε ένα 

περιστατικό; Αν όχι, γιατί; Μπορείτε να αναφέρετε ένα περιστατικό; 
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Ποιές νομίζετε ότι είναι οι προσδοκίες των μαθητών από εσάς ως διευθυντή; Γιατί 

νομίζετε ότι έχουν αυτές τις προσδοκίες; Μπορείτε να αναφέρετε ένα περιστατικό; 

Νομίζετε ότι ανταποκρίνεστε στις προσδοκίες αυτές; Αν ναι, γιατί; Μπορείτε να 

αναφέρετε ένα περιστατικό; Αν όχι, γιατί; Μπορείτε να αναφέρετε ένα περιστατικό; 

 

Ενότητα:5  Σχέσεις του διευθυντή με τους γονείς των μαθητών του σχολείου 

Σε ποιες δραστηριότητες συμμετέχετε με τους γονείς των μαθητών του σχολείου σας; 

Με ποιους τρόπους; Με ποιους σκοπούς; 

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τους γονείς των μαθητών σας; Γιατί έχετε αυτές 

τις προσδοκίες; 

Ανταποκρίνονται στις προσδοκίες αυτές; Αν ναι, γιατί; Μπορείτε να αναφέρετε ένα 

περιστατικό; Αν όχι, γιατί; Μπορείτε να αναφέρετε ένα περιστατικό; 

Ποιές νομίζετε ότι είναι οι προσδοκίες των γονέων από εσάς ως διευθυντή; Γιατί 

νομίζετε ότι έχουν αυτές τις προσδοκίες; Μπορείτε να αναφέρετε ένα περιστατικό; 

Νομίζετε ότι ανταποκρίνεστε στις προσδοκίες αυτές; Αν ναι, γιατί; Μπορείτε να 

αναφέρετε ένα περιστατικό; Αν όχι, γιατί; Μπορείτε να αναφέρετε ένα περιστατικό; 

 

Ενότητα:6 Σχέσεις του διευθυντή με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 

Σε ποιες δραστηριότητες συνεργάζεστε με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 

σχολείου σας; Με ποιους τρόπους; Με ποιους σκοπούς; 

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από το Σύλλογο Γονέων; Γιατί έχετε αυτές τις 

προσδοκίες; 

Ανταποκρίνονται στις προσδοκίες αυτές; Αν ναι, γιατί; Μπορείτε να αναφέρετε ένα 

περιστατικό; Αν όχι, γιατί; Μπορείτε να αναφέρετε ένα περιστατικό; 

Ποιές νομίζετε ότι είναι οι προσδοκίες του Συλλόγου Γονέων από εσάς ως διευθυντή; 

Γιατί νομίζετε ότι έχουν αυτές τις προσδοκίες; Μπορείτε να αναφέρετε ένα 

περιστατικό; 
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Νομίζετε ότι ανταποκρίνεστε στις προσδοκίες αυτές; Αν ναι, γιατί; Μπορείτε να 

αναφέρετε ένα περιστατικό; Αν όχι, γιατί; Μπορείτε να αναφέρετε ένα περιστατικό; 

 

Ενότητα:7 Σχέσεις του διευθυντή με τους σχολικούς συμβούλους 

Σε ποιες δραστηριότητες συμμετέχετε με το σχολικό σύμβουλο του σχολείου σας; Με 

ποιους τρόπους; Με ποιους σκοπούς; 

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από το σχολικό σύμβουλο; Γιατί έχετε αυτές τις 

προσδοκίες; 

Ανταποκρίνεται στις προσδοκίες αυτές; Αν ναι, γιατί; Μπορείτε να αναφέρετε ένα 

περιστατικό; Αν όχι, γιατί; Μπορείτε να αναφέρετε ένα περιστατικό; 

Ποιές νομίζετε ότι είναι οι προσδοκίες του σχολικού συμβούλου από εσάς ως 

διευθυντή; Γιατί νομίζετε ότι έχει αυτές τις προσδοκίες; Μπορείτε να αναφέρετε ένα 

περιστατικό; 

Νομίζετε ότι ανταποκρίνεστε στις προσδοκίες αυτές; Αν ναι, γιατί; Μπορείτε να 

αναφέρετε ένα περιστατικό; Αν όχι, γιατί; Μπορείτε να αναφέρετε ένα περιστατικό; 

 

Ενότητα: 8 Σχέσεις του διευθυντή με τις εκπαιδευτικές διοικητικές υπηρεσίες 

Με ποιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες έρχεστε σε επαφή; Με ποιους τρόπους; Με ποιους 

σκοπούς;  

(Ακολουθούν ερωτήσεις για κάθε εκπαιδευτική υπηρεσία ξεχωριστά) 

Ποιες είναι οι επιδιώξεις σας από τη συνεργασία σας με ……. …(πχ Περιφέρεια 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ); Γιατί έχετε 

τις επιδιώξεις αυτές; 

Ανταποκρίνεται η συγκεκριμένη διεύθυνση στις επιδιώξεις  αυτές; Αν ναι, γιατί; 

Μπορείτε να αναφέρετε ένα περιστατικό; Αν όχι, γιατί; Μπορείτε να αναφέρετε ένα 

περιστατικό; 
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Ενότητα: 9 Σχέσεις του διευθυντή με την ευρύτερη κοινότητα 

Με ποιους φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς της περιοχής που ανήκει το σχολείο σας 

έρχεστε σε επαφή; Με ποιους τρόπους; Για ποιους σκοπούς; 

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από το Δήμο Φλώρινας; Γιατί έχετε αυτές τις 

προσδοκίες; 

Πιστεύετε ότι  ανταποκρίνεται ο Δήμος σε αυτές τις προσδοκίες; Αν ναι, γιατί; 

Μπορείτε να αναφέρετε ένα περιστατικό; Αν όχι, γιατί; Μπορείτε να αναφέρετε ένα 

περιστατικό; 

Ποιες είναι οι προσδοκίες του Δήμου Φλώρινας από εσάς ως διευθυντή; Γιατί 

νομίζετε ότι έχει αυτές τις προσδοκίες από εσάς; Μπορείτε να αναφέρετε ένα 

περιστατικό; 

Νομίζετε ότι ανταποκρίνεστε στις προσδοκίες αυτές; Αν ναι, γιατί; Μπορείτε να 

αναφέρετε ένα περιστατικό; Αν όχι, γιατί; Μπορείτε να αναφέρετε ένα περιστατικό; 

(Ακολουθούν ερωτήσεις σχετικά με τους φορείς ( π.χ. χορηγοί, σύλλογοι) τους 

οποίους θα αναφέρει ο διευθυντής) 

 

Ενότητα: 10 Διεκδίκηση της θέσης και διοικητική διαδικασία επιλογής του 

διευθυντή 

Γιατί επιλέξατε να είστε υποψήφιος για τη θέση του/ της διευθυντή/ ντριας; 

Ποια ήταν η διαδικασία επιλογής διευθυντών κάθε φορά που ήσασταν υποψήφιος; 

Ποια από τις διαδικασίες που αναφέρατε τη θεωρείτε ως την καταλληλότερη; Γιατί; 

Ποια από τις διαδικασίες που αναφέρατε τη θεωρείτε ως τη λιγότερη κατάλληλη; 

Γιατί; 

Ποια θα ήταν η ιδανική διαδικασία επιλογής διευθυντών κατά τη γνώμη σας; Γιατί;  

Ποια ήταν τα κριτήρια επιλογής διευθυντών κάθε φορά που ήσασταν υποψήφιος; 

Ποια από αυτά τα κριτήρια επιλογής θεωρείτε τα καταλληλότερα; Γιατί; 
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Ποια από αυτά τα κριτήρια επιλογής θεωρείτε τα λιγότερο κατάλληλα; Γιατί; 

Ποια θα ήταν τα ιδανικά κριτήρια επιλογής διευθυντών κατά τη γνώμη σας; Γιατί; 

 

Ενότητα 11: Εμπειρία ως διευθυντή 

Πώς ήταν η πρώτη σας εμπειρία ως διευθυντής/ντρια; 

Θεωρείτε ότι έχετε αλλάξει  τον τρόπο δουλειάς σας ως διευθυντή από τότε μέχρι 

σήμερα; Αν ναι, τι έχετε αλλάξει; Πώς διαπιστώνετε την αλλαγή αυτή;  Τι νομίζετε 

ότι σας οδήγησε σε αυτή την αλλαγή; 

Υπάρχουν πράγματα που δεν έχετε αλλάξει στη δουλειά σας; Ποια είναι αυτά; Πώς 

το διαπιστώνετε; Τι νομίζετε ότι σας οδήγησε στο να μην τα αλλάξετε; 

Υπάρχουν πράγματα που επιδιώξατε να αλλάξετε στη δουλεία σας και δεν τα 

καταφέρατε; Ποια είναι αυτά; Πώς το διαπιστώνετε; Τι νομίζετε ότι σας οδήγησε σε 

αυτό; 

Υπάρχουν πράγματα που επιδιώξατε να μην αλλάξετε στη δουλεία σας και δεν τα 

καταφέρατε; Ποια είναι αυτά; Πώς το διαπιστώνετε; Τι νομίζετε ότι σας οδήγησε σε 

αυτό; 

 

Ενότητα:12 Μελλοντικά σχέδια  

Σκέφτεστε να είστε υποψήφιος/α για τη θέση του διευθυντή σε επόμενη φάση 

επιλογής διευθυντών; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί; 

Τι νομίζετε ότι θα πρέπει να κάνετε, ώστε να πετύχετε και πάλι;  

Υπάρχει κάτι σημαντικό το οποίο δεν αναφέραμε και θα θέλατε να προσθέσετε; 

 

 


