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Περίληψη 
Στην εποχή η οποία χαρακτηρίζεται από οικονομική και κοινωνική 

αβεβαιότητα το φαινόμενο του Brain Drain κατακλύζει κάθε αναπτυσσόμενη 

κοινωνία. Η ελληνική απόδοση του όρου Διαρροή Εγκεφάλου αναφέρεται στην 

μεταφορά υψηλά ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με κατεύθυνση τις 

ανεπτυγμένες χώρες, με κύριο σκοπό την αναζήτηση θέσης εργασίας. Ο χώρος της 

εκπαίδευσης δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος, καθώς πλήττεται σε μεγάλο 

βαθμό από το φαινόμενο του Brain Drain. Έλληνες εκπαιδευτικοί εγκαταλείπουν την 

χώρα προέλευσης αναζητώντας νέο τόπο εγκατάστασης και εργασίας.  

Στην παρούσα έρευνα μελετώνται τρεις περιπτώσεις Ελληνίδων 

εκπαιδευτικών της προσχολικής αγωγής που στελεχώνουν ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 

συστήματα,  με σκοπό την  ανάδειξη των προσωπικών τους ιστοριών. Μέσα από την 

αφήγηση ιστοριών αναδεικνύονται ζητήματα επάρκειας προσόντων σε έναν 

ευρωπαϊκό χώρο. Επίσης, και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί στις 

χώρες του εξωτερικού επιχειρούνται να αναδειχθούν μέσα από την ανάλυση των 

βιογραφικών αφηγήσεων. Η μεθοδολογία της Ανάλυσης Βιογραφικών Αφηγήσεων 

επιτρέπει την εις βάθος μελέτη στη ζωή του βιογραφούμενου με  στόχο την 

κατανόηση κοινωνικών πραγματικοτήτων και των αλληλεξαρτήσεων ανάμεσα στην 

κοινωνία και την ιστορία ζωής.   

Τα κύρια αποτελέσματα αναδεικνύουν την ανεπάρκεια προσόντων που 

εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά την απομάκρυνση τους από τη χώρα και την 

κατάκτηση θέσης εργασίας σε χώρα του εξωτερικού.  Δείχνουν να αντιμετωπίζουν 

αρκετές δυσκολίες ενώ εμφανίζεται μεγάλη απόκλιση μεταξύ κατάρτισης και 

επαγγελματικών καθηκόντων, αφού και οι τρεις περιπτώσεις μελέτης απασχολούνται 

σε κλάδο της προσχολικής αγωγής και συγκριμένα της βρεφονηπιοκομίας. Παρόλα 

αυτά η μεταναστευτική εμπειρία των τριών αφηγηματικών υποκειμένων αποτιμάται 

θετικά από τις ίδιες, με αποτέλεσμα να μην επιθυμούν την επιστροφή τους στην 

Ελλάδα. Η χώρα μαστιζόμενη από την οικονομική κρίση δείχνει να χάνει παντοτινά 

καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό με κύρια πληγείσα την ελληνική εκπαίδευση.   

 

Λέξεις κλειδιά 

 Διαρροή Εγκεφάλου, προσχολική εκπαίδευση, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, 

Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα  
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Abstract 
In a time characterized by economic and social uncertainty, the Brain Drain 

phenomenon overwhelms every growing society. The Greek version of the Brain 

Drain refers to the transfer of highly qualified scientific staff to the developed 

countries, with the main purpose of finding a job. The domain of education could not 

be left untouched, as it is largely affected by the Brain Drain phenomenon. Greek 

teachers leave the country of origin looking for a new place of establishment and 

work. 

This study investigates three cases of Greek preschool educators who train European 

education systems in order to highlight their personal stories. Through storytelling, 

sufficient of qualifications in a European area are highlighted. Also, the difficulties 

faced by teachers in foreign countries are trying to emerge through the analysis of 

biographical narratives. The Biographical Narrative Analysis methodology allows an 

in-depth study of the life of the biographer with the aim of understanding social 

realities and the interrelationships between society and life history.  

The main outcomes highlight the teacher's inadequacy of qualifications when leaving 

the country and gaining a job in a foreign country. They show a number of difficulties 

and there is a wide divergence between training and professional duties, since all three 

cases are employed in pre-school education and specifically to nursery. Nevertheless, 

the immigration experience of the three narrative subjects is positively valued by 

them, so they do not wish to return to Greece. The country that is plagued by the 

economic crisis seems to lose all-time well-trained scientists with mainly Greek 

education suffered of the biggest blow.  

Key Words 

Brain Drain, pre-primary education, teacher education, European education systems 
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Πρόλογος  
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο Επιστήμες 

της Αγωγής: Επαγγελματική Μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευση. Ιδιαίτερες 
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απέφερε καρπούς με το αποτέλεσμα να είναι ορατό στην εκπόνηση της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας.  

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τα μέλη που απαρτίζουν ακόμη την τριμελή 

επιτροπή την κ. Δημητριάδου Α. και τον κ. Θωίδη Ι. που συμβάλλουν στην όλη 

ερευνητική διαδικασία.  
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Εισαγωγή 
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάδειξη του φαινομένου του 

Brain Drain και η έρευνά του εκ των έσω, τριών εκπαιδευτικών της προσχολικής 

αγωγής που εγκατέλειψαν τη χώρα καταγωγής τους αναζητώντας θέση εργασία σε 

χώρες του εξωτερικού. Τρεις εκπαιδευτικοί αφηγούνται την προσωπική τους 

αυτοβιογραφία έχοντας ως σημείο αναφοράς την μεταναστευτική εμπειρία και την 

εργασία σε εκπαιδευτικά συστήματα του εξωτερικού.  

Αρχικά, κατά το θεωρητικό πλαίσιο αναλύονται ζητήματα όπως την 

προέλευση του Φαινομένου την κοινωνική του επίδραση, τους παράγοντες που 

κάνουν μια χώρα ελκυστική και τους παράγοντες που οδηγούν στην εγκατάλειψη της 

χώρας προέλευσης  (“push” and “pull” factors). Αναφέρονται, επίσης, οι συνέπειες 

του φαινομένου.  

Ακολουθεί η αναφορά στην Θεωρία του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου της οποία 

αναπόσπαστο τμήμα αποτελεί το Brain Drain συνθέτοντας τον κύριο μηχανισμό 

οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας για κάθε έθνος. 

Στη συνέχεια, προσεγγίζεται το φαινόμενο της Διαρροής Εγκεφάλου ολιστικά 

ανιχνεύονται τα ρεύματα μεταναστευτικής φυγής σε παγκόσμιο επίπεδο. Με τα 

ποσοστά να μαρτυρούν τη ραγδαία δημογραφική αλλαγή και την ανακατανομή του 

Παγκόσμιου χάρτη. Πιο στοχευμένα, αμέσως μετά εξετάζεται η περίπτωση της 

Ελλάδας, η οποία μαστιζόμενη από την οικονομική κρίση χάνει, διαρκώς ειδικευμένο 

εργατικό δυναμικό που καταρτίζεται στις μήτρες της χώρας και που στη συνέχεια 

εγκαταλείπει.  

Επόμενη η θεωρητική αναφορά σχετίζεται με την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα προσόντα που αποκτούν οι 

υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά την περίοδο της κατάρτισής τους. Συγκεκριμένο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δομές που διέπουν την εκπαίδευση εκπαιδευτικών 

προσχολικής ηλικίας, η οποία μελετάται στο επίπεδο ευρωπαϊκών χωρών. 

Συγκεκριμένα αναφέρονται ορισμένα εκπαιδευτικά συστήματα προσχολικής αγωγής 

σε χώρες υποδοχής Ελλήνων εκπαιδευτικών. Το ερευνητικό ενδιαφέρον στρέφεται 

γύρω από την επάρκεια προσόντων και την ανταπόκριση των εκπαιδευτικών σε 

εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών. 

Ακολουθεί η μεθοδολογία έρευνας βάσει της οποία αναλύθηκαν οι τρεις 

αυτοβιογραφίες των εκπαιδευτικών. Η Ανάλυση των Βιογραφικών Αφηγήσεως 

αποτελεί το μέσο το οποίο οδηγεί στα αποτελέσματα της έρευνας. Τα αποτελέσματα 

προκύπτουν μέσα από τον τρόπο που δομούν οι αυτοβιογραφούμενες εκπαιδευτική 

της βιογραφία τους, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και την προσπάθεια 

διαμόρφωσης της ταυτότητάς τους. Παράλληλα δίνεται η απάντηση στα ερευνητικά 

ερωτήματα. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με την συζήτηση των αποτελεσμάτων.  
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1. Θεωρητική Πλαισίωση του Θέματος  
 

1.1. Το φαινόμενο Brain Drain  

Ο αγγλικός όρος Brain Drain,  σύμφωνα με τον Beine et al (2008) 

σηματοδοτεί τη «διεθνή μεταφορά  πόρων  με τη  μορφή  ανθρώπινου κεφαλαίου, 

υψηλά  εκπαιδευμένου προσωπικού από λιγότερο αναπτυγμένες προς τις αναπτυγμένες 

χώρες» (σ.631). Η αντιστοιχία του όρου στα ελληνικά είναι «Διαρροή επιστημονικών 

εγκεφάλων» και αναφέρεται στο φαινόμενο κατά το οποίο υψηλά εξειδικευμένο 

ανθρώπινο δυναμικό καταφεύγει στο εξωτερικό προκειμένου να βελτιώσει τις 

συνθήκες ζωής του μέσα από την εύρεση εργασίας. Το φαινόμενο της διαρροής 

επιστημονικού δυναμικού απασχολούσε την ανθρωπότητα από τα αρχαία ακόμη 

χρόνια, όπου σημειώθηκαν μεταναστευτικές ροές με την μετακίνηση επιστημόνων 

προς κέντρα μεγάλου κύρους της αρχαιότητας. Ωστόσο, ο όρος Brain Drain 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην δεκαετία του 1950 και αναφερόταν σε υψηλά 

ειδικευμένους επιστήμονες που μετανάστευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 

Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την πρώην Σοβιετική Ένωση. (Ionescu, 2014) 

(Rapoport, 2002). Το θεωρητικό υπόβαθρο γύρω από το φαινόμενο του Brain Drain, 

στην πλειοψηφία των αναφορών, εκφράζει έναν αρνητισμό προς ένα φαινόμενο - 

μάστιγα,  καθώς υποστηρίζει ότι τα άτομα που καταφεύγουν στο εξωτερικό έχουν 

«μορφωθεί» με κόστος των χωρών τους και κατά συνέπεια, οι χώρες αυτές χάνουν τις 

επενδύσεις τους σε ανθρώπινο δυναμικό (Kristensen,1968). Το εργατικό αυτό 

δυναμικό που μεταναστεύει, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Brain Drain, αποκτά 

χαρακτηριστικά ατόμου με υψηλά προσόντα εκπαίδευσης που κατοικεί σε 

διαφορετική χώρα από την οποία γεννήθηκε και είναι συνήθως άνω των 25 ετών, ένα 

ακόμη χαρακτηριστικό που αποδίδει η θεωρητική τεκμηρίωση του Brain Drain είναι 

ότι το άτομο αυτό είναι κάτοχος ακαδημαϊκού ή επαγγελματικού πτυχίου (Docquier 

& Marfouk, 2006).  

Η μορφή αυτή μετανάστευσης επιστημονικού δυναμικού έχει καθιερωθεί ως 

κυρίαρχο μοντέλο της διεθνούς μετανάστευσης και αποτελεί κύρια πτυχή της 

παγκοσμιοποίησης (Docquier & Rapoport, 2012). Καθώς οι εποχές εξελίσσονται και 

η οικονομική κρίση επιδρά σε κάθε πτυχή της ζωής των πολιτών της χώρας που 

μαστίζεται από την αυτήν, το φαινόμενο της Διαρροής Εγκεφάλων εξαπλώνεται όλο 

και περισσότερο.  

Κατά την μετακίνηση του επιστημονικά καταρτισμένου πληθυσμού δύο 

περιπτώσεις συναντώνται καταγεγραμμένες στην διεθνή βιβλιογραφία. Η πρώτη 

χαρακτηρίζει τη ροή μονόδρομη, κατά την οποία οι πτυχιούχοι μεταναστεύουν προς 

τις αναπτυγμένες χώρες και δεν επιστρέφουν ξανά στην χώρα προέλευσής τους. Στη 

δεύτερη περίπτωση, σημειώνεται μια «κυκλοφορία εγκεφάλων» (brain circulation) 

κατά την οποία επικρατεί ο όρος κινητικότητα, αντί της οριστικής αποδημίας, 

σύμφωνα με την οποία οι απόδημοι στοχεύουν στην απόκτηση επαγγελματικών 

εμπειριών ενισχύοντας τη μεταφορά της γνώσης, γεγονός που γίνεται ιδιαίτερα 
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αισθητό μεταξύ αναπτυγμένων χωρών και ειδικότερα μεταξύ των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λαμπριανίδης, 2011). 

 Οι μετανάστες, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη περιλαμβάνονται 

εκείνοι που εγκαταλείπουν την χώρα τους είτε λόγω της έλλειψης εργασίας, είτε 

εξαιτίας των χαμηλών μισθών που λάμβαναν πριν αποφασίσουν να αποδημήσουν. 

Επομένως, ορισμένοι είτε αναγκάζονται, είτε μπαίνουν στη διαδικασία να 

διεκδικήσουν περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες  και καλύτερες οικονομικές 

απολαβές. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι η  πρώτη αυτή κατηγορία μεταναστών 

σχετίζεται κατά κύριο λόγο με οικονομικούς παράγοντες. Η επόμενη κατηγορία 

μεταναστών είναι απόρροια της πολιτική αστάθειας των χωρών προέλευσης, κατά τη 

διάρκεια της οποίας οι πολίτες χάνουν την εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις των χωρών 

τους καθώς και τις μελλοντικές προοπτικές για μια καλύτερη ζωή. Πιο συγκεκριμένα, 

η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον τρόπο 

διαβίωσής τους λόγω εθνοτικών, θρησκευτικών, πολιτικών και πολιτιστικών 

διαφορών. Συμπεριλαμβάνονται, επίσης και πρόσφυγες που εγκαταλείπουν τη χώρα 

καταγωγής τους λόγω πολέμων ή και κοινωνικοπολιτικών αναταραχών. Η τρίτη 

κατηγορία μεταναστών περιλαμβάνει επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό και 

ερευνητές που καταφεύγουν στο εξωτερικό παρουσιάζοντας μεγαλύτερες προσδοκίες 

για το μέλλον, ωστόσο τελικώς δεν επιβεβαιώνονται και επιστρέφουν πίσω στην 

χώρα προέλευσής τους. Η κύρια αιτία της πρόσκαιρης επιστροφής του 

εξειδικευμένου αυτού εργατικού δυναμικού οφείλεται στην έλλειψη επαρκούς 

πληροφόρησης για τις συνθήκες εργασίας και τις χώρες προορισμού (Gedamu, 2002). 

 

1.1.1. Παράγοντες «ώθησης και έλξης» του Brain Drain  

Οι παράγοντες ώθησης και έλξης (“push” and “pull” factors) αφορούν στις 

επιρροές εκείνες που ωθούν υψηλά ειδικευμένο προσωπικό να εγκαταλείψουν την 

χώρα καταγωγής τους και να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Αντίθετα, οι 

παράγοντες έλξης σχετίζονται με όλους αυτούς τους λόγους που κάνουν μια χώρα 

ελκυστική για τους υποψήφιους μετανάστες. 

 Έτσι, λοιπόν, εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευσης συχνά εγκαταλείπουν την 

πατρίδα τους στην επιδίωξη των καλύτερων προτύπων ζωής, αναζητώντας 

υψηλότερες αμοιβές, καθώς και καλύτερες προοπτικές και ευκαιρίες εργασίας. Οι 

χαμηλοί μισθοί, οι δαπάνες για την εκπαίδευση, καθώς και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

είναι οι βασικότεροι παράγοντες ώθησης που επηρεάζουν την μετανάστευση  

(Ionescu, 2014). Από το φαινόμενο μάστιγα δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί ο μεγάλος 

αριθμός των άνεργων πτυχιούχων νέων με το δυναμικό αυτό να έχει υποστεί το 

μεγαλύτερο πλήγμα.  

Σχετικά με τους παράγοντες έλξης, η ανάπτυξη των χωρών προορισμού 

αποτελεί την κυριότερη συνθήκη που δημιουργεί ελκυστικό περιβάλλον για υψηλά 

εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό. Σύμφωνα με τον Dr. Kristensen,(1968)  ο οποίος σε 
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ομιλία του σχετίζει την ανάπτυξη των χωρών με την προτίμηση όσων μεταναστεύουν, 

σημαντικό ρόλο, για τον ίδιο, διαδραματίζει το περιβάλλον, καθώς, τα άτομα που 

μεταναστεύουν προτιμούν τις ανεπτυγμένες και πλούσιες χώρες, όχι μόνο γιατί θα 

λαμβάνουν υψηλότερες αμοιβές, αλλά γιατί θα έχουν «καλύτερες ευκαιρίες για να τα 

ξοδέψουν», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Το γεγονός ότι θα συναντήσουν 

οργανωμένα συστήματα και δομές, για παράδειγμα, σε τομείς όπως η υγεία και η 

εκπαίδευση, αποτελεί έναν ακόμη λόγο επιλογής μιας ανεπτυγμένης και πλούσιας 

χώρας για εγκατάσταση. Οι περισσότεροι απόδημοι αναζητούν ιδανικές συνθήκες 

διαβίωσης τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειές τους. Ένας εξίσου 

σημαντικός λόγος επιλογής χώρας προορισμού σχετίζεται με τις εργασιακές 

συνθήκες. Τα υψηλά εργασιακά πρότυπα, οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και ο 

προηγμένος εξοπλισμός δημιουργούν, αναμφίβολα, ελκυστικό πεδίο και έφορο 

έδαφος για ένα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, όπως είναι οι ερευνητές και 

επιστήμονες.  

Συνοψίζοντας την αναφορά των παραγόντων που προκαλούν το φαινόμενο 

του Brain Drain, σύμφωνα με τον Λαμπριανίδη (2011: 44-48)  

«Οι παράγοντες που προκαλούν τη διαρροή εγκεφάλων της χώρας μπορεί να 

είναι οικονομικοί και μη οικονομικοί. Οι αποκλειστικά οικονομικοί παράγοντες 

είναι το (i) υψηλότερο επίπεδο αποδοχών στις αναπτυγμένες οικονομίες που 

προσελκύουν νέους επιστήμονες και (ii) στην παγκοσμιοποίηση που ενισχύει την 

τάση του ανθρώπινου κεφαλαίου να συγκεντρωθεί όπου ήδη υπάρχει σε 

αφθονία. Οι μη οικονομικοί παράγοντες είναι (i) η έλλειψη ευελιξίας σε δομές 

της απασχόλησης, η έλλειψη χρηματοδότησης της έρευνας, Την επαγγελματική 

απομόνωση, τον νεποτισμό, την έλλειψη επαγγελματικής ικανότητας και την 

ανεπαρκή αναγνώριση του ταλέντου. Στους νέους (Ii) η έλλειψη ελπίδας για το 

μέλλον και η κοινωνική διάκριση που μπορεί να υπάρχει σε μια τέτοια χώρα ως 

διακρίσεις που βασίζονται στη φυλή, την εθνική ταυτότητα, τη θρησκεία και την 

κοινωνική τάξη είναι επίσης παράγοντες που επιδεινώνουν αυτό φαινόμενο. 

Επίσης, (Iii) η χαμηλή ποιότητα της πνευματικής, επαγγελματικής, 

εκπαιδευτικής και πολιτιστικής ζωής στη χώρα οδηγεί τους νέους προς 

εγκατάλειψη. Σημαντικός αριθμός νέων αποφοίτων αναζητούν μια άλλη χώρα 

που θα καλύψει τις ανάγκες τους (Iv) σε ορισμένες περιπτώσεις εκεί.  Είναι 

πολιτικοί παράγοντες που μπορεί να επικρατήσουν στη χώρα αναγκάζοντας 

νέους επιστήμονες να εγκαταλείψουν τη χώρα τους». 

1.1.2. Συνέπειες 

Όπως κάθε κοινωνικό φαινόμενο, έτσι και το Brain Drain παρουσιάζει θετικές 

και αρνητικές συνέπειες τόσο για τη χώρα προέλευσης όσο και για τη χώρα 

προορισμού. Ασφαλώς, περισσότερες θετικές συνέπειες σημειώνονται για την χώρα 

προορισμού και λιγότερες για την χώρα προέλευσης. Το γεγονός της άνισης 

κατανομής δικαιολογείται αν αναλογιστεί κανείς ότι οι πλούσιες και ανεπτυγμένες 

χώρες καταλήγουν να γίνονται πλουσιότερες με την έλευση νέου και καλά 
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καταρτισμένου εργατικού δυναμικού, ενώ στην αντίπερα όχθη, οι φτωχές χώρες 

μετατρέπονται σε φτωχότερες, δεδομένης της απώλειας εξειδικευμένου προσωπικού.  

Από την άλλη πλευρά, μερικά από τα οφέλη που παρουσιάζονται για τις 

χώρες προέλευσης σχετίζονται αρχικά με την αποστολή εμβασμάτων (Λαμπριανίδης 

2011, Ionescu 2014). Τα εμβάσματα αποτελούν χρηματικούς πόρους που στέλνουν οι 

μετανάστες  από τις χώρες υποδοχής προς τις χώρες προέλευσης δημιουργώντας 

ευκαιρίες ανάπτυξης σε αυτές. Παρόλα αυτά, τελευταίες έρευνες εμφανίζουν μείωση 

στα ποσοστά των εμβασμάτων των μεταναστών προς στις χώρες αποστολής (Faini, 

2007).   

Στα θετικές επιδράσεις για την χώρα αποστολής συγκαταλέγεται και η 

δημιουργία επιστημονικών και επιχειρηματικών δικτύων (Ionescu, 2014). Καθώς, 

λοιπόν, αυξάνεται η κινητικότητα μεταξύ σπουδαστών και πτυχιούχων ανάμεσα στις 

ανεπτυγμένες χώρες, μεταδίδεται παράλληλα και η γνώση, αφού διευκολύνεται η 

διάδοσή της (Gedamu, 2002). Οι επαφές με πλουσιότερες και επιστημονικά 

προηγμένες χώρες δημιουργούν ευκαιρίες για ανταλλαγή ιδεών, εύρεση καινοτομιών, 

απόκτηση εμπειριών και δεξιοτήτων μεταξύ των επιστημόνων. Οι νέοι ταλαντούχοι 

μετανάστες αποκτούν τα απαραίτητα προσόντα και προετοιμάζονται για την 

παλιννόστηση. Έτσι, οι γόνιμες αυτές επαφές δημιουργούν ευκαιρίες συγκρότησης 

τόσο επιστημονικών όσο και επιχειρηματικών δικτύων, καθώς, λοιπόν, νέες 

πρωτοποριακές ιδέες επιστρέφουν στην χώρα προέλευσης δημιουργώντας εύφορο 

έδαφος για επιχειρηματικές δραστηριότητες.  

Επιπρόσθετα η επιθυμία για φυγή στο εξωτερικό, πέραν του γεγονότος ότι 

φανερώνει συνειδητοποιημένους νέους με όνειρα και στόχους, απαιτεί υψηλά 

πρότυπα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επομένως, παρατηρείται αύξηση των 

απαιτήσεων των υποψηφίων προς αναβάθμιση της παιδείας. Η εκδήλωση της 

επιθυμίας αυτής, από την πλευρά των υποψηφίων μεταναστών για λήψη καλής και 

ποιοτικής εκπαίδευσης γίνεται με σκοπό να αποκτήσουν όσο περισσότερες γνώσεις, 

δεξιότητες και προσόντα δύνανται, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην αγορά 

εργασίας, τόσο στην εγχώρια, αλλά, πολύ περισσότερο στην διεθνή. Εφόσον, λοιπόν, 

η απόδοση της εκπαίδευσης είναι μεγαλύτερη στις χώρες του εξωτερικού σε σχέση με 

την Ελλάδα, η προοπτική της μετανάστευσης ενδέχεται να αυξήσει την αναμενόμενη 

απόδοση του ανθρώπινου κεφαλαίου και να ωθήσει περισσότερο κόσμο στο να 

επενδύσει στην εκπαίδευση στη χώρα προέλευσης (Γκανάς, 2014). Τα οφέλη για τις 

χώρες προέλευσης στο επίπεδο της εκπαίδευσης και του εκσυγχρονισμού της γνώσης 

είναι διακριτά. Γίνεται αντιληπτό, συνεπώς, ότι το ενδεχόμενο και η δυνατότητα της 

μετανάστευσης στους νέους αυξάνει τα κίνητρα για εκπαίδευση (Mayr & Peri, 2009).  

Ένα ακόμη θετικό χαρακτηριστικό για την μετανάστευση των επιστημόνων 

στο εξωτερικό αποτελεί η διεύρυνση των πολιτιστικών τους οριζόντων (Gedamu, 

2002). Η επαφή με τα πολιτικά προηγμένα καθεστώτα συμβάλλει στην διατήρηση και 

την μετάδοση της δημοκρατίας και στις χώρες αποστολής. Έτσι, πνευματικά 

καλλιεργημένοι μετανάστες, αναπτύσσοντας δημοκρατικά αισθήματα,  επιθυμούν να 
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μοιραστούν μια αίσθηση κοινής ταυτότητας με τη διεθνή δημοκρατική κοινότητα 

(Spilimbergo, 2009). Συμπερασματικά, η διαρροή εγκεφάλων έχει ένα θετικό 

αποτέλεσμα στους πολιτικούς θεσμούς (Docquier & Marfouk, 2006). 

Οι συνέπειες αυτές φανερώνουν τα οφέλη που αποκομίζουν οι χώρες 

προέλευσης ύστερα από την αποστολή επιστημονικού και εργατικού δυναμικού. Στη 

συνέχεια, εξετάζονται οι επιπτώσεις για τις χώρες αυτές. Όπως είναι φυσικό, 

σημειώνεται σημαντική απώλεια για την κοινωνία σε ανθρώπινο και οικονομικό 

δυναμικό με αποτέλεσμα να μειώνεται, έτσι, η δυνατότητα ανάπτυξης των κοινωνιών 

και να μειώνεται η παραγωγικότητα (Schiff & Wang, 2008). Ενώ, παράλληλα, 

διευρύνεται το χάσμα μεταξύ λιγότερο αναπτυγμένων και αναπτυγμένων χωρών 

(Λαμπριανίδης, 2011).  

Μια από τις σημαντικότερες επιπτώσεις για την χώρα προέλευσης αποτελεί η 

απώλεια  ενός σημαντικού μέρους του δημοσίου χρήματος που έχει επενδυθεί για την 

εκπαίδευση και την κατάρτιση των επιστημόνων. Αναμένεται, λοιπόν, τα χρηματικά 

αυτά ποσά που έχουν δαπανηθεί για την μόρφωση ενός μεγάλου μέρους των υψηλά 

εκπαιδευμένων ατόμων που εγκαταλείπουν τη χώρα, να επιστραφούν στο κράτος 

μετά την αποφοίτησή τους μέσω της ένταξή τους στην αγορά εργασίας με σκοπό να 

συμβάλουν στην εξέλιξη και στην παραγωγικότητα της κοινωνίας. Εφόσον, τελικά τα 

κεφάλαια που επένδυσε η χώρα προέλευσης για να στελεχώσει την κοινωνία της 

αξιοποιούνται από άλλες χώρες, αυτές του μεταναστευτικού προορισμού, 

σημειώνεται σημαντικό πλήγμα στην ίδια την κοινωνία, ενώ παράλληλα διευρύνεται 

το περαιτέρω το χάσμα μεταξύ των χωρών αυτών. Αντιθέτως, μεγάλο κέρδος 

σημειώνεται για τις χώρες προορισμού, όπου εφοδιάζονται με πλήρως καταρτισμένο 

επιστημονικό δυναμικό μη έχοντας δαπανήσει κόστος για αυτό.  

Επιπλέον, πέραν της δημογραφικής αλλαγής που σημειώνεται μετά τη 

Διαρροή Εγκεφάλων, κλονίζεται και η αγορά εργασίας. Μια διαρροή εγκεφάλων 

αναμένεται να προκαλέσει ελλείψεις επαγγελματιών σε ορισμένους τομείς και 

επαγγέλματα στην αγορά εργασίας με επιπτώσεις στην ίδια την κοινωνία, όπως είναι 

φυσικό. Τέτοιου είδους επαγγέλματα σχετίζονται με τομείς υγείας και εκπαίδευσης, 

καθώς εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές σπεύδουν σε μεγαλύτερο βαθμό, προς 

εγκατάλειψη της χώρας καταγωγής τους. Ελλείψεις στην αγορά εργασίας 

σημειώνονται, επίσης, και σε μηχανικούς ύστερα από τη διαρροή επιστημονικού 

δυναμικού (Docquier και Rapoport, 2012).  

Η δημογραφική αλλαγή που επέρχεται ύστερα από την μαζική φυγή 

πληθυσμών επιφέρει αδιαμφισβήτητα πολιτισμικές και κοινωνικές μεταβολές. 

Προκαλούνται τεράστιες δημογραφικές αλλαγές στο παγκόσμιο χάρτη, αφού ο 

πληθυσμός συσσωρεύεται σε αστικά κέντρα αναζητώντας επαγγελματική 

αποκατάσταση εντείνοντας ακόμα περισσότερο το φαινόμενο της αστικοποίησης.  

Από τη μια πλευρά τα διαφορετικά κοινωνικά πρότυπα, τα ήθη και έθιμα μπορούν να 

καλλιεργήσουν την τεχνολογική καινοτομία, μέσα από τη διάδοση νέων ιδεών και 

έτσι επιτυγχάνεται η παραγωγή μεγαλύτερης ποικιλίας αγαθών και υπηρεσιών (Ager 
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& Brückner 2013, Ottaviano & Peri 2006). Από την άλλη πλευρά όμως, τα ετερογενή 

αυτά περιβάλλοντα ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα συντονισμού και 

επικοινωνίας δεδομένης της γλωσσικής πολυμορφίας που ευδοκιμεί στις χώρες 

υποδοχής (Gören 2014, Easterly & Levine 1997).  

 

1.2. Θεωρία του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου 

Η θεωρία του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου είναι, αναμφίβολα, άρρηκτα 

συνδεδεμένη με το φαινόμενο της Διαρροής Εγκεφάλου, καθώς αυτή αποτελεί κύριο 

μηχανισμό οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας για ένα έθνος. 

Η έννοια του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου εμφανίστηκε το 18
ο
 αιώνα όπου ο 

Theodore Schultz το 1776 χρησιμοποιεί την έννοια «Κεφάλαιο» για να ερμηνεύσει το 

ρόλο της εκπαίδευσης και της εξειδικευμένης γνώσης στην προαγωγή της ευημερίας 

και της οικολογικής ανάπτυξης. Στη συνέχεια ο Adam Smith αναπτύσσει τη θεωρία 

του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου, η οποία αποτελείται από ένα µείγµα από εγγενή 

χαρίσµατα και ικανότητες των ατόµων, καθώς και από δεξιότητες και γνώσεις που 

αποκτούν τα άτομα µέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισής τους (Ο.Ο.Σ.Α., 2007). 

Έτσι, λοιπόν, το άτομα επενδύουν στην εκπαίδευση και την κατάρτισή τους για να 

συγκεντρώσουν ένα απόθεµα δεξιοτήτων και ικανοτήτων,  ώστε να μπορέσουν να το 

αξιοποιήσουν στο επαγγελματικό τους μέλλον (Smith, 1776). Αναμφίβολα, μέσα από 

την απόκτηση προσόντων και νέων γνώσεων επωφελούνται και οι επιχειρήσεις με 

τελικό αποδέκτη και το ίδιο το κράτος. Το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί, λοιπόν,  τη 

σημαντικότερη κληρονομιά ενός έθνους, ενώ χαρακτηρίζεται ως ο πιο καθοριστικός 

παράγοντας για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία από οποιοδήποτε άλλο πόρο (The 

Human Capital Report, 2016). Για τον λόγο αυτόν, κρίνεται απαραίτητη η δυναμική 

αξιοποίηση του ανθρωπίνου κεφαλαίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί οικονομική 

και κοινωνική πρόοδος, διότι, το ανθρώπινο κεφάλαιο καθορίζει, όχι μόνο την 

παραγωγικότητα της κοινωνίας, αλλά επίσης και τη λειτουργία των πολιτικών, 

κοινωνικών και πολιτιστικών θεσμών της, αφού μέσα από την εύρυθμη λειτουργία 

τους εξασφαλίζεται η πρόοδος.   

Κίνητρο των μεταναστών σύμφωνα με την θεωρία του Ανθρώπινου 

Κεφαλαίου αποτελεί η «επαγγελματική αναβάθμιση» (occupational upgrading) και 

όχι τόσο οι οικονομικές εργασιακές απολαβές. Το γεγονός αυτό ουσιαστικά 

υποδηλώνει ότι οι μετανάστες μπορεί να προσελκύονται από μια χώρα βάσει των 

εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλού 

επιπέδου που η ίδια διαθέτει. Είναι, επομένως, γεγονός, ότι τα δεδομένα αυτά 

συνολικά εμφανίζουν μακροχρόνιες επαγγελματικές προοπτικές (Liebig, 2003).  

 Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που κατέχουν τα άτομα μετατρέπονται σε 

οικονομικά προνόμια, σύμφωνα με τις επιταγές του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου.  

Συνεπώς, η γνώση αποτελεί, πλέον, κύριο συντελεστή οικονομικής προόδου, όπου η 

παρουσία  εκπαιδευμένου  ανθρώπινου  δυναμικού  είναι  παράγοντας  ανάπτυξης. 
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Έτσι, η κοινωνία συγκροτείται γύρω από αυτό που αποκαλείται «οικονομία της 

γνώση» και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτού του είδους την εκπαίδευση. Στην 

ενότητα «Διεισδύσεις του Ο.Ο.Σ.Α. με τίτλο «Ανθρώπινο κεφάλαιο: Πώς η γνώση 

καθορίζει τη ζωή µας» (2007:2)
 1

 παρουσιάζονται τα οφέλη της ανάπτυξης του 

ανθρωπίνου κεφαλαίου, τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και για την επιχείρηση και τον 

φορέα στον οποίο εργάζεται. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι «το ανθρώπινο 

κεφάλαιο συνδέεται συχνά µε ένα ευρύ φάσµα ωφελειών», εξασφαλίζεται η ευημερία 

του ατόμου σε πολλούς τομείς και βελτιώνεται το βιοτικό του επίπεδο, καθώς, το 

άτομο επενδύει στην εκπαίδευσή του. Μεγαλύτερος και τελικός αποδέκτης της 

ατομικής καλλιέργειας, σύμφωνα με την δημοσίευση, παρουσιάζεται η εθνική 

οικονομία.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World 

Economic Forum) κατασκεύασε έναν Δείκτη Ανθρώπινου Κεφαλαίου. Ο δείκτης 

μελετά παράγοντες όπως είναι η Εκπαίδευση, η Υγεία και η Ευεξία, το Εργατικό 

Δυναμικό και η Απασχόλησή του και τέλος το  Περιβάλλον. «Ο δείκτης επιδιώκει να 

εξυπηρετήσει ως ένα εργαλείο τη σύλληψη της πολυπλοκότητας της δυναμικής του 

εργατικού δυναμικού, έτσι ώστε, τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, να είναι σε θέση να 

λαμβάνουν αποφάσεις με καλύτερη ενημέρωση.» (World Economic Forum, 2013: 30). 

Η εξατομίκευση των ανωτέρω τεσσάρων δεικτών του ανθρωπίνου κεφαλαίου στο 

άτομο αποτελεί το «Ατομικό Κεφάλαιο», όπου ένα ανθρώπινο δυναμικό, που 

ενσωματώνει υψηλό ατομικό κεφάλαιο, ενέχει περισσότερες προσδοκίες για 

ουσιαστικότερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στο έργο του τόσο στην 

ατομική όσο και στην κοινωνική ανάπτυξη. 

Αξίζει να σημειωθεί, σύμφωνα με το World Economic Forum, όπως 

παρουσιάζεται στο άρθρο Human Capital Report (2016), ότι η Ελλάδα κατέχει την 

44
η
 θέση στην παγκόσμια κατάταξη Ανθρωπίνου Κεφαλαίου με σκορ 73.64 σε όλες 

συνολικά τις ηλικιακές ομάδες που μελετήθηκαν. Την πρώτη θέση κατέχει για το 

2016 η Φιλανδία με σκορ 85.86 ανάμεσα σε 130 χώρες.  

Για την αναφορά στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο δεν θα μπορούσε να παραληφθεί 

ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζει η εκπαίδευση σε αυτό. Η εκπαίδευση 

αποτελεί το κλειδί για την επιτυχία μιας χώρας σε επίπεδο οικονομικής προόδου, 

καθώς λοιπόν, παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια στους νέους, οι οποίοι με τη σειρά 

τους θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου στην χώρα τους. Στα 

πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τονίζεται η ανάγκη επιμόρφωσης και 

κατάρτισης εργαζομένων κάθε ηλικίας. «Οι εργαζόμενοι όλων των ηλικιών πρέπει να 

αναβαθμίζουν συνεχώς τις δεξιότητές τους, οι οποίες µε τη σειρά τους µπορούν να 

βελτιώσουν τις μελλοντικές τους αποδοχές… θα πρέπει να βελτιώνουν συνεχώς τις 

δεξιότητες και την εκπαίδευσή τους, ούτως ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέρθουν στις 

γρήγορες μεταβολές που συντελούνται στο χώρο της εργασίας.» (O.O.Σ.Α., 

Διεισδύσεις, 2007: 5). Από το απόσπασμα αυτό γίνεται σαφές, ότι η δια βίου 

                                                 
1
Ανακτήθηκε από: https://www.oecd.org/insights/38430453.pdf  στις 15/5/2017 
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εκπαίδευση κρίνεται αναγκαία στα πλαίσια της «οικονομίας της γνώσης» και της 

παγκοσμιοποίησης.  

Ολοκληρώνοντας, γίνεται, αντιληπτό ότι οι χώρες επιθυμούν να αυξήσουν το 

Ανθρώπινο κεφάλαιό τους προκειμένου να εξασφαλίσουν μια καλή θέση στην 

παγκόσμια κατάταξη, να γίνουν ελκυστικός προορισμός για επιστημονικό και 

εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, ώστε 

να μετατραπούν σε υπολογίσιμη δύναμη στην παγκόσμια οικονομία. Η γνώση 

συνδέεται στενά με την κίνηση των ανθρώπων από τις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου 

η έλλειψη κεφαλαίου και γνώσης είναι πολύ περισσότερο εμφανής από ό,τι στις 

πλούσιες χώρες. Κατά αυτόν τον τρόπο διευρύνεται το χάσμα μεταξύ ανεπτυγμένων 

και λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Έτσι, λοιπόν, η εμφάνιση μεταναστευτικών ροών 

καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού αναμένεται να έχει σημαντικές επιδράσεις 

στην εξέλιξη της παραγωγικότητας για την χώρα προορισμού, δεδομένης της 

αύξησης του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου.  

 

1.2.1. Διαρροή Επιστημονικού Κεφαλαίου σε παγκόσμιο επίπεδο 

Τη δεκαετία του 1990, το παγκόσμιο μεταναστευτικό ρεύμα ξεκίνησε να 

χαράσσει μια αυξητική πορεία, όπου κατά μέσο όρο περίπου 2 εκατομμύρια άτομα 

εγκατέλειπαν τη χώρα καταγωγή τους αναζητώντας νέα πατρίδα. Κατά τη διάρκεια 

της  επόμενης δεκαετίας 2000-2010 διπλασιάστηκαν οι μεταναστευτικές ροές με το 

αριθμό των μεταναστών να φτάνει περίπου στο 4.6 εκατομμύρια ετησίως με το ποσό 

να αυξάνεται συνεχώς.  

Ο αριθμός του επιστημονικά καταρτισμένου δυναμικού που μεταναστεύει 

αυξάνεται για ορισμένες χώρες ενώ για άλλες μειώνεται (OECD-UNDESA, 2013). Ο 

αριθμός, λοιπόν, των μεταναστών με τριτοβάθμια εκπαίδευση στις χώρες του ΟΟΣΑ 

σημειώνει ραγδαία αύξηση.  

Ο παρακάτω χάρτης παρουσιάζει τα ποσοστά μετανάστευσης των ατόμων με 

υψηλά προσόντα στις χώρες του ΟΟΣΑ την περίοδο 2010/11. Το έτος 2010 

σηματοδοτεί την ακμή της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που αποτελεί, 

αδιαμφισβήτητα, μια από τις κυριότερες αιτίες της εξάπλωσης του Brain Drain. Με 

τις αποχρώσεις του μπλε αποτυπώνεται το ποσοστό μετανάστευσης της εκάστοτε 

χώρας, όπου η πιο ανοιχτή απόχρωση αντιστοιχεί μέχρι 5% και η πιο σκούρα 

απόχρωση μέχρι  20%. 

Εικόνα 1: Ποσοστά μετανάστευσης ατόμων με υψηλά προσόντα στις χώρες 

του ΟΟΣΑ 
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           Πηγή: https://www.oecd.org/els/mig/World-Migration-in-Figures.pdf 

 Έκδηλη είναι η μεταναστευτική ροή και στις χώρες τις Ευρώπης. Ιδιαίτερα, 

από τη Νότια και Ανατολική Ευρώπη παρατηρείται μια μεταναστευτική ροή με 

κατεύθυνση προς τις πιο οικονομικά σταθερές περιοχές της Δυτικής Ευρώπης. 

Ασφαλώς, το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει και προωθεί την ελεύθερη 

διακίνηση των σπουδαστών εντός των πλαισίων της. Επιπλέον, επιτρέπει στους 

πολίτες της να εγκατασταθούν και να εργαστούν σε όποια χώρα και όποτε το 

επιθυμούν εντός βέβαια των συνόρων της (Nedeljkovic, 2014). Η νομοθεσία, 

επομένως, της ΕΕ είναι κύρια υπεύθυνη για τις τάσεις διαρροής εγκεφάλων εντός των 

συνόρων της. Η μετανάστευση από περιοχές της Ευρώπης που πλήττονται 

περισσότερο από την οικονομική κρίση, κυρίως τα νότια κράτη μέλη της ΕΕ έχει 

αυξηθεί δραστικά μετά το 2009. Συνολικά, οι ροές μετανάστευσης στο εσωτερικό της 

ΕΕ το 2012 ήταν ιδιαίτερα υψηλές στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης και ορισμένες χώρες που πλήττονται ιδιαίτερα από την 

οικονομική κρίση, όπως η Ελλάδα και η Ιρλανδία (Nedeljkovic, 2014). Επιπρόσθετα, 

επιστήμονες ευρωπαίοι βγαίνουν από τα πλαίσια αυτής ενώ εισέρχονται άλλοι μη 

ευρωπαίοι.  

Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη 

αποτελούν την κυριότερη αιτία της μετανάστευσή τους. Οι νέοι πτυχιούχοι 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων  αναζητούν επαγγελματικές ευκαιρίες στο εξωτερικό. 

Επομένως, οι νέοι επιστήμονες δεν μεταναστεύουν πλέον από επιλογή, αλλά από 

ανάγκη  (Nedeljkovic, 2014). Η διαφορά των μισθών, η ποιότητα ζωής και η 

οικονομική σταθερότητα αποτελούν επίσης αιτίες της μετανάστευσης εντός των 

χωρών της ΕΕ.  

Η ανακατανομή του πληθυσμού επιφέρει αρνητικές συνέπειες και επηρεάζει 

αδιαμφισβήτητα τις ισορροπίες στα πλαίσια της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται, 

https://www.oecd.org/els/mig/World-Migration-in-Figures.pdf
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συνεπώς, αντιληπτό, ότι οδηγεί σε ανισότητα μεταξύ των περιφερειών της 

Ευρωπαϊκής Ζώνης, καθώς, το κέρδος για τις χώρες υποδοχής θα είναι μεγάλο. 

Ωστόσο, μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες στην οικονομική 

ανάπτυξη των χωρών της απώλειας εγκεφάλων και έτσι να αυξήσει την ήδη 

υπάρχουσα ανισορροπία της οικονομικής ισχύος στην ΕΕ. Ορισμένες χώρες 

υποφέρουν από μείωση της παραγωγικότητας, έλλειψη της καινοτομίας και μείωση 

της υψηλής ειδίκευσης σε ανθρώπινο δυναμικό. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορεί να 

οδηγήσουν στην οικονομική επιβράδυνση, με σημαντικές επιπτώσεις στην κοινωνία 

τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. 

Ολοκληρώνοντας, ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο, όπως αυτό που έχει θεσπίσει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κράτη μέλη της, οφείλει να λαμβάνει και μέτρα πρόληψης 

τέτοιου είδους φαινομένων. Είναι, λοιπόν, σημαντικό για την ΕΕ να στηρίξει τις 

χώρες που αντιμετωπίζουν φυγή του ανθρωπίνου κεφαλαίου, όχι μόνο με τη 

χρηματοδότηση διαφόρων προγραμμάτων, αλλά παρέχοντας διατάξεις για την 

κοινωνική πολιτική. Η Ιονέσκου (2014) προτείνει ότι με τη βελτίωση των κινήτρων 

προσφοράς εργασίας μέσω της μεταρρύθμισης των συστημάτων κοινωνικής 

ασφάλισης και το άνοιγμα της αγοράς εργασίας σε αλλοδαπούς εργαζόμενους, 

μπορούν να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της διαρροής εγκεφάλων. Με 

προγράμματα που ενθαρρύνουν τον επαναπατρισμό υψηλά ειδικευμένου εργατικού 

δυναμικού, όπου δεν υπάρχει καθαρό κέρδος ή ζημία του ανθρώπινου κεφαλαίου, 

αλλά κυκλοφορία των υψηλής ειδίκευσης μεταναστών μεταξύ των διαφόρων 

περιφερειών της ΕΕ, θα εξασφαλίσει ότι η οικονομική ανάπτυξη προωθείται σε όλη 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. (Nedeljkovic, 2014). 

 

1.2.2. Η περίπτωση της Ελλάδας 

 Η Ελλάδα, ασφαλώς, δεν μένει αμέτοχη στην ροή της παγκόσμιας 

κινητικότητας του φαινομένου Brain Drain. Αντίθετα μαστιζόμενη από την 

οικονομική κρίση με υψηλά ποσοστά ανεργίας αποτελεί μια από τις πληγείσες χώρες 

που υποφέρουν από τη Διαρροή Εγκεφάλων. Παρότι ένα εξειδικευμένο εργατικό 

δυναμικό είναι διαθέσιμο, η εθνική οικονομία δεν είναι σε θέση να καρπωθεί τα 

οφέλη της παρουσίας του, με αποτέλεσμα αυτό το πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο για 

την χώρα να χάνεται οριστικά, αφού άτομα με υψηλά προσόντα είναι αναγκασμένα 

να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό.  

 Πιο αναλυτικά, κάνοντας αναφορά σε αριθμούς, έρευνες έχουν 

καταδείξει το ποσοστό των μεταναστών που εγκαταλείπουν την Ελλάδα αναζητώντας 

καλύτερες εργασιακές προοπτικές και συνθήκες διαβίωσης σε χώρες του εξωτερικού. 

Μια καταστροφική διαρροή εγκεφάλων απομακρύνει το καλύτερο και λαμπρότερο 

εργατικό δυναμικό της Ελλάδας, σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις  Επομένως, 

μεταξύ 180.000 και 200.000 υπολογίζεται η έξοδος μορφωμένων πολιτών που 

εγκαταλείπουν το έθνος, αριθμός που μεταφράζεται σε περίπου 10% του συνολικού 

εργατικού δυναμικού της χώρας, σύμφωνα με τον Lambrinidis (2011). Από αυτούς το 
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ποσοστό που κατέχουν ακαδημαϊκό πτυχίο ανέρχεται στο 88% και το 60% είναι 

κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, ενώ το 11% κατέχουν διδακτορικές σπουδές. 

Στα χρόνια της κρίσης και των Μνημονίων «το μεγαλύτερο εξαγώγιμο προϊόν της 

Ελλάδας είναι το επιστημονικό της προσωπικό» (www.cnn.gr, 2017). Έρευνα της 

Endeavor Greece εκτιμούσε ότι η διαρροή ταλέντων αφορά σε 350.000-427.000 

νέους ανθρώπους και ο ΟΟΣΑ εκτιμά πως το 60% των εξερχομένων από την Ελλάδα 

έχουν τουλάχιστον ένα πανεπιστημιακό πτυχίο (2016). Σύμφωνα με στοιχεία από τις 

χώρες υποδοχής και εγχώριες έρευνες, η εκτιμώμενη φυγή ανθρώπινου κεφαλαίου 

από τον Ιανουάριο 2008 μέχρι το 2017 είναι μεταξύ 350.000 (εκτίμηση Endeavor)  

427.000 (εκτίμηση ΤτΕ) και 450.000 (εκτίμηση KPMG) άτομα. 

 Τα αίτια της μαζικού αυτού ρεύματος εγκατάλειψης της χώρας 

εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στα υψηλά ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, 

λοιπόν, βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που μετρούν το πιο υψηλό ποσοστό της τάξης 

του 50% σε πτυχιούχους άνεργους νέους μεταξύ 25-29 ετών, σύμφωνα με δεδομένα 

της Eurostat το 2007, όπου το 88% είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου. Συναφή 

με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, είναι οι χαμηλοί μισθοί και η ετεροαπασχόληση των 

πτυχιούχων στην Ελλάδα. Ένα συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η Διαρροή 

Εγκεφάλων στην Ελλάδα θα μπορούσε να αποδοθεί εν μέρει σε μια αναντιστοιχία 

μεταξύ προσφοράς και ζήτησης για τους επαγγελματίες με διακριτά προβλήματα στην 

ελληνική αγορά εργασίας (Labrianidis & Vogiatzi, 2013). Επομένως, σπεύδουν προς 

εγκατάλειψη της χώρας, προκειμένου να κατακτήσουν μια ικανοποιητική δουλειά 

ισάξια των προσόντων τους στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, μόνιμες θέσεις με καλές 

αποδοχές σε άλλη χώρα καθιστούν την απόφασή τους να επιστρέψουν εξαιρετικά 

δύσκολη. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με έρευνα της EUI για τις αιτίες της 

μετανάστευσης, 21% ήταν άνεργοι προτού αποφασίσουν να εγκαταλείψουν την χώρα, 

το 25% των μεταναστών δηλώνουν έλλειψη επαγγελματικών ευκαιριών, το 51% 

έλαβαν την απόφαση να μεταναστεύσουν για να βελτιώσουν τα προσόντα τους, το 

28% είχαν στην Ελλάδα μια φτωχή ποιότητα ζωής, το 50% πίστευαν ότι δεν υπάρχει 

μέλλον στην χώρα τους, το 47% αναζητούσαν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες 

και το 31% κατέφυγαν στο εξωτερικό αναζητώντας την περιπέτεια. Ορισμένοι από 

αυτούς, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους, θεώρησαν ότι υπήρχαν 

περιορισμένες ή καθόλου ευκαιρίες επαγγελματικής προόδου και ήταν γενικά 

δυσαρεστημένοι με τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας και προοπτικές που προσφέρονται 

στη χώρα καταγωγής τους. Και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο 

αποφασίζουν να εγκαταλείψουν τον τόπο καταγωγής τους. Επιπρόσθετα, το Global 

Governance Programme European University Institute (2014) μελετά το Brain Drain 

σε χώρες πληγείσες από την οικονομική κρίση στον ευρωπαϊκό χώρο και εντοπίζει 

παράγοντες ώθησης οι οποίοι σχετίζονται με την διαφθορά στην πολιτική και 

οικονομική ζωή της χώρας, την έλλειψη αξιοκρατίας, τον νεποτισμό, την έλλειψη 

ευκαιριών που προσφέρονται στους νέους επαγγελματίες, την έλλειψη εργασίας και 

τις χαμηλές αμοιβές. Αντίθετα, οι παράγοντες που κάνουν ελκυστική μια χώρα προς 

εγκατάσταση, οφείλονται στην αξιοκρατία, τις ευκαιρίες απασχόλησης σε θέσεις 

http://www.cnn.gr/
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ευθύνης που προσφέρονται στους νέους, στους επαγγελματίες που βασίζονται σε 

δεξιότητες, τη διαφάνεια στη διαφορετικότητα και την καλύτερη ποιότητα ζωής. 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η εκροή ατόμων με υψηλή 

ειδίκευση μπορεί να έχει σημαντική μακροπρόθεσμη επιβάρυνση για την οικονομική 

ανάπτυξη μιας χώρας και την ανταγωνιστικότητά της, ενώ, αντίθετα η εισροή των 

ταλαντούχων, εξειδικευμένων εργαζόμενων μπορούν να τονώσουν την οικονομική 

ανάπτυξη και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητά της. Η 

διαρροή εγκεφάλων έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία. Σε μια εποχή 

που η χώρα έχει χάσει το 25% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της από την 

αρχή της κρίσης, η διαρροή εγκεφάλων στερεί επίσης τη χώρα από τη δυνατότητα 

παραγωγής υψηλότερης αξίας προϊόντων (Moody's, 2014).  Αξίζει να σημειωθεί ότι 

έρευνα της Κάπα Research έδειξε ότι οι νέοι Έλληνες σχεδιάζουν το μέλλον τους 

μακριά από την χώρα καταγωγής τους, καθώς, επτά στους δέκα έλληνες αποφοίτους 

επιθυμούν να φύγουν στο εξωτερικό για να εργαστούν, ενώ ένας στους δέκα ήδη 

ψάχνει για δουλειά σε άλλη χώρα ή προσπαθεί να συνεχίσει τις σπουδές του στο 

εξωτερικό για να αποκτήσει πρόσβαση σε άλλες αγορές εργασίας. Οι νέοι σκέφτονται 

ήδη από τα σχολικά τους χρόνια να εγκαταλείψουν την Ελλάδα. Αναμένεται, 

επομένως, ότι η απώλεια της υψηλής ειδίκευσης ατόμων από την χώρα θα είναι η 

περαιτέρω ενισχυμένη στο εγγύς μέλλον. Το γεγονός αυτό μπορεί να ενισχύσει την 

δημιουργία ενός φαύλου κύκλου υπανάπτυξης. Η ελληνική κοινωνία δεν έχει ακόμη 

εκτιμήσει τον κρίσιμο ρόλο του ειδικευμένου ανθρώπινου κεφαλαίου και το κόστος 

που θα επιφέρει η απώλειά του. Επιπλέον, φαίνεται ότι όσο η οικονομική, πολιτική, 

κοινωνική, και πολιτιστική κρίση στη χώρα συνεχίζεται, θα καταλήξει σε μια «μαζική 

έξοδο» από την Ελλάδα για χιλιάδες πολίτες. (Labrianidis & Vogiatzis, 2013). 

 Πιο δημοφιλείς μεταναστευτικοί προορισμοί για υψηλά καταρτισμένο 

εργατικό δυναμικό που εγκαταλείπει την Ελλάδα είναι η Γερμανία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο. Στις  ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες ο αριθμός των Ελλήνων 

ερευνητών που εργάζονται σε γερμανικά ιδρύματα αυξήθηκε, σύμφωνα με τον 

Ανδρέα Γκολφινόπουλο από το Πανεπιστήμιο Ζίγκεν, από 147 το 2000 στους 584 το 

2014 (πηγή: www.dw.com/ 2017). Αμέσως μετά στην προτίμηση των Ελλήνων ως 

κατάλληλη χώρα εγκατάστασης βρίσκονται η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Ελβετία. Οι 

υψηλά εκπαιδευμένοι μετανάστες είναι επαγγελματίες σε συγκεκριμένους τομείς, 

όπως η υγειονομική περίθαλψη, ο τραπεζικός τομέας, η εκπαίδευση, ερευνητές και 

ακαδημαϊκοί.  

 

1.3. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 

Δεδομένης της Διαρροής Εγκεφάλων σε τομείς όπως η εκπαίδευση, 

απαραίτητη κρίνεται μια σύντομη αναφορά στην εκπαίδευση των ατόμων αυτών που 

στελεχώνουν την εκπαίδευση σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Οι 

προϋποθέσεις εισαγωγής των υποψηφίων εκπαιδευτικών, η αρχική κατάρτιση και ο 

http://www.dw.com/
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τομέας της προσχολικής αγωγής είναι ζητήματα που θίγονται στα πλαίσια της 

αναφοράς της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. 

Η εξέλιξη της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών συμβαδίζει με την θέσπιση της 

υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όλες οι πιέσεις στα 

ευρωπαϊκά σχολεία και στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, γενικότερα, είχαν 

αναπόφευκτα επιπτώσεις, στα συστήματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. (Ρίμπα, 

2016). Προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες ύστερα από την 

επεκτατική τάση της εκπαίδευσης, τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών 

δημιούργησαν νέες σχολές εκπαίδευσης εκπαιδευτικών με παράλληλη εισαγωγή νέων 

μεθόδων εκπαίδευσης, με σκοπό να παράγουν τον απαιτούμενο αριθμό 

εκπαιδευτικών. 

Οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

ποικίλλουν διεθνώς. Σε ορισμένες περιπτώσεις την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

αναλαμβάνουν είτε ιδιωτικοί, είτε δημόσιοι φορείς ή ακόμα, προβλέπεται και 

συνεργασία των δύο, όπου τα τριτοβάθμια ιδρύματα συνεργάζονται με το αρμόδιο 

Υπουργείο Παιδείας. Και η διάρκεια σπουδών διαφέρει από χώρα σε χώρα με μέσο 

όρο η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών να διαρκεί από 3-5 έτη.  

Η φοίτηση των υποψηφίων εκπαιδευτικών περιλαμβάνει θεωρητικά και 

γενικής παιδείας μαθήματα, ενώ συνοδεύεται και από την πρακτική άσκηση.  Σε 

ορισμένες χώρες, η πρακτική άσκηση των υποψηφίων εκπαιδευτικών είναι 

ενσωματωμένη στον βασικό κύκλο σπουδών, ενώ σε άλλες έπεται της θεωρητικής 

εκπαίδευσης. Συναντάται και η περίπτωση η αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, 

σε ορισμένες χώρες όπως την Αγγλία και τις ΗΠΑ, να εντάσσεται κατευθείαν σε 

κανονικά σχολικά πλαίσια σε πραγματικές συνθήκες μάθησης. Η αρχική εκπαίδευση, 

συνεπώς, περιλαμβάνει τη γνώση τόσο του παιδαγωγικού όσο και του επιστημονικού 

περιεχομένου με την διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. Η χρήση 

διαφόρων τεχνικών διδασκαλίας και η πρακτική εκπαιδευτική εμπειρία κρίνεται 

επίσης απαραίτητη στην διαδικασία της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών (ΟΟΣΑ), με 

την τελευταία να αποτελεί το σπουδαιότερο κομμάτι της εκπαίδευσής τους δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση (Bauml, 2011). 

Πιο αναλυτικά, στον χώρο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών συναντώνται 

δύο κυρίαρχα μοντέλα το ταυτόχρονο και το διαδοχικό. Η ουσιαστικότερη διαφορά 

των δύο εκπαιδευτικών μοντέλων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, έγκειται στο γεγονός 

της εφαρμογής της γνώσης του αντικειμένου σε παράλληλο ή ακολουθητέο χρόνο. 

Πιο συγκεκριμένα, το ταυτόχρονο μοντέλο παρέχει την γνώση του περιεχομένου η 

οποία συνοδεύεται παράλληλα, από ταυτόχρονη παιδαγωγική γνώση. Αντίθετα, στο 

διαδοχικό μοντέλο η παιδαγωγική κατάρτιση ακολουθεί το γνωστικό υπόβαθρο. 

Προσδιορίζοντας χρονικά τις επιταγές των δύο αυτών μοντέλων, στο διαδοχικό η 

επαγγελματική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πραγματοποιείται, αφού οι ίδιοι έχουν 

αποκτήσει το πτυχίο τους σε μία ειδικότητα, ενώ στο ταυτόχρονο οι υποψήφιοι 
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συμμετέχουν στην ειδική εκπαίδευση για τους εκπαιδευτικούς από την αρχή του 

προγράμματος.  

Τα κριτήρια εισαγωγής των υποψηφίων εκπαιδευτικών, επίσης, διαφέρουν 

ανά τον κόσμο. Οι περισσότερες χώρες χρησιμοποιούν γενικά κριτήρια εισαγωγής 

που ισχύουν για ολόκληρη την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μόνο το 1/3 των χωρών της 

Ευρώπης έχουν ειδικές μεθόδους επιλογής στην τριτοβάθμια και την αρχική 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τις μεθόδους αυτές, η ικανοποιητική 

απόδοση σε συγκεκριμένη δοκιμασία επάρκειας ή συνεντεύξεις, κατά τις οποίες οι 

υποψήφιοι αποκαλύπτουν τα κίνητρά τους για την επιλογή του συγκεκριμένου 

επαγγέλματος, καθορίζουν την είσοδό τους. Άλλες προϋποθέσεις εισόδου 

καθορίζονται, είτε με βάση τις επιδόσεις των μαθητών στην δευτεροβάθμια και τούτο 

ακολουθεί τις επιταγές του ταυτόχρονου μοντέλου εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, είτε 

από πανεπιστημιακά κριτήρια και τις επιδόσεις των μαθητών σε αυτά, ακολουθώντας  

το διαδοχικό μοντέλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών αναλάμβαναν αρχικά, οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες με μαθήματα 

παιδαγωγικής, διδακτικής και ψυχολογίας. Επιπρόσθετα, σχετικά με την εκπαίδευση 

των εκπαιδευτικών και την πρακτική τους άσκηση, ενδείκνυται και η καθοδήγηση 

των υποψηφίων από έμπειρους εκπαιδευτικούς, με στοχευμένες παρατηρήσεις στο 

πεδίο. Οι μέντορες είναι υπεύθυνοι για την γνώση και τη χρήση παιδαγωγικών 

πρακτικών, όπως επίσης και τη λύση σε ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική 

πραγματικότητα. (Ανδρούσου & Αυγητίδου, 2013).  

Στη συνέχεια, και καθώς η κοινωνία εξελίσσεται, ο εκδημοκρατισμός της 

εκπαίδευσης και οι σύγχρονες τάσεις που διέπουν την ίδια την κοινωνία και την 

εκπαίδευση οδήγησε στην αναζήτηση νέων προσόντων για τους εκπαιδευτικούς, των 

οποίων η αρχική εκπαίδευση δεν επαρκούσε για την κάλυψη των νέων αναγκών που 

προέκυπταν. Η επιμόρφωση, των εκπαιδευτικών, συνεπώς,  εμφανίζεται ως 

επιτακτική ανάγκη, καθώς η επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων, θα 

τίθενται σε μια δια βίου διαδικασία μάθησης που συνεπάγεται την επαγγελματική 

τους ανάπτυξη, ώστε να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες και τα προβλήματα 

της κοινωνίας. Γίνεται, συνεπώς, λόγος, για ένα «συνεχές» της εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών, (Musset, 2010) οι οποίοι προκειμένου να ανταποκριθούν σε ένα 

διαρκώς μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον εργασίας σπεύδουν προς την 

εκμάθηση νέων τεχνικών και μεθόδων. Φυσική απόρροια του εκσυγχρονισμού της 

εκπαίδευσης αποτελεί η θεσμοθέτηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, σε ένα 

ευρωπαϊκό πλαίσιο περί τα τέλη του 19ου αιώνα και στην πρωτοβάθμια και στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση συγχρόνως (Αντωνίου, 2009). Στα πλαίσια αυτής της 

σύγχρονης παιδαγωγικής,  ο εκπαιδευτικός καλείται να αναβαθμίσει τον ρόλο του 

βελτιώνοντας την καθημερινή του πρακτική μέσα από μια στοχαστική διαδικασία. Ο 

εκπαιδευτικός εμφανίζεται ως στοχαζόμενος επαγγελματίας με ανεπτυγμένες 

ερευνητικές δεξιότητες και καλλιέργεια της στοχαστική του κρίσης. Καλείται, 

επομένως, μέσα από την ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται από την 

εκπαιδευτική διαδικασία να αξιολογεί και να ερμηνεύει, ζητήματα που προκύπτουν 



 
24 

 

μέσα από τις εκπαιδευτικές πρακτικές που ο ίδιος εφαρμόζει. Αποβλέποντας, 

συνεπώς, στην αυτοβελτίωση, συνεχώς, αναζητά και προβληματίζεται στο πλαίσιο 

της διδασκαλίας (Ανδρούσου & Αυγητίδου, 2013). 

 

1.3.1. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Προσχολικής Αγωγής 

Η εξέλιξη των επιστημών και ο εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης δεν θα 

μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο τον χώρο της προσχολικής αγωγής, ο οποίος 

διέπεται από μια τάση επαγγελματοποίησης για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου. 

Ιστορικά, η προσχολική διεξαγόταν υπό την αιγίδα της εκκλησίας ή ιδιωτικών 

φορέων με ανειδίκευτο προσωπικό. Σήμερα, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

προσχολικής αγωγής είναι υπόθεση κρατικών και δημοσίων υπηρεσιών για ορισμένες 

χώρες, ενώ σε ορισμένα κράτη συναντώνται ακόμη και ιδιωτικοί πάροχοι. Η 

εκπαίδευση εκπαιδευτικών πραγματοποιείται, συνεπώς, από ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, πανεπιστήμια, κολέγια, και ακαδημίες. Η διάρκεια σπουδών ποικίλλει, από 

3 έως 5 έτη, τα τρία συνιστούν την υποχρεωτική εκπαίδευση αλλά με την πενταετή 

εκπαίδευση να συνιστά το κορυφαίο προσόν για τις χώρες του ΟΟΣΑ στον χώρο της 

προσχολικής. Το 1984 για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημιουργούνται παιδαγωγικά 

τμήματα με προγράμματα σπουδών προσανατολισμένα στην διαπολιτισμικότητα και 

την ευρωπαϊκή και στοχαστικοκεντρική διάσταση (Ανδρεαδάκης κ.άλλοι 2012). 

Η προσχολική αγωγή είναι προσανατολισμένη σε ένα κοινωνικοπολιτικό 

πλαίσιο. Συνοπτικά, οι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής στοχεύουν στην ανάπτυξη 

της προσωπικότητας των μαθητών. Καλούνται, συνεπώς, να δημιουργούν μαθησιακές 

εμπειρίες και να μετασχηματίζουν τη γνώση, προσαρμόζοντάς την σε κάθε παιδί 

λαμβάνοντας υπόψη τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους και αξιοποιώντας 

τες δημιουργικά. Η παροχή πολλαπλών ευκαιριών, κρίνεται απαραίτητη για την 

υποστήριξη των μαθητών που οικοδομούν τη γνώση από διαφορετικές οπτικές και με 

διαφορετικές προσλαμβάνουσες. Σε αυτά αποβλέπουν και οι εκπαιδευτικές 

διαδικασίες στις οποίες εμπλέκονται οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής. Κατά την 

εκπαίδευσή τους, παρακολουθούν προγράμματα εισαγωγικά, με την κατάλληλη 

υποστήριξη, τα οποία καθορίζονται από ευρωπαϊκά πλαίσια, παρόλα αυτά ο τρόπος 

που αυτά διεξάγονται έγκειται στην αρμοδιότητα της κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής 

για αυτό και τέτοιου είδους υποστηρικτικά προγράμματα διαφέρουν μεταξύ τους. 

(Eurydice, 2013). Βέβαια, οι στόχοι, τα περιεχόμενα και οι μέθοδοι για την 

προσχολική εκπαίδευση βρίσκονται στην αρμοδιότητα της κάθε χώρας. 

Οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν ένα υψηλό 

επίπεδο αρχικής εκπαίδευσης με δυνατότητες περαιτέρω επαγγελματικής ανάπτυξης 

μέσα από την διαρκή ανανέωση των προσόντων τους, σύμφωνα με το ETUCE 

(2008). Το επαγγελματικό προφίλ των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης 

αποτελεί ένα πλέγμα προσωπικών ιδιοτήτων και γνωστικού εξοπλισμού. Το 

συγκεκριμένο επάγγελμα χαρακτηρίζεται από ένα δημοκρατικό πλαίσιο το οποίο και 

περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα: 1)την αλληλεπίδραση με τα παιδιά, που συνεπάγεται 
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με σεβασμό και επαγγελματική υποστήριξη, 2) την  κεντρική διοίκηση και ηγεσία, 

για την διαχείριση οργανωτικών ζητημάτων μέσω της συμμετοχής στην ομαδική 

μάθηση, 3)  τη συνεργασία με τους γονείς, μέσα από μια ποιοτική επικοινωνία των 

δύο και 4)την βάση επαγγελματικών γνώσεων με παιδαγωγικές και ηθικές δεξιότητες 

που να υποστηρίζουν το άτομο σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον 

(Oberhuemer, 2005).   

 

1.3.2. Η προσχολική εκπαίδευση στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η προσχολική εκπαίδευση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 

παρουσιάζει μια συνοχή ως προς τη δομή και το περιεχόμενο της. Σύμφωνα με 

δεδομένα που συλλέχθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την 

εκπαίδευση, το Δίκτυο Ευρυδίκη, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της 

εκάστοτε κοινωνίας κάθε χώρα εφαρμόζει διαφορετική εκπαιδευτική πολιτική στον 

χώρο της προσχολικής αγωγής. Η ηλικία κατά την οποία οι μαθητές αρχίζουν να 

φοιτούν στην προσχολική εκπαίδευση κυμαίνεται από 0 έως 6 ετών στις 

περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες. Ενδεικτικά μελετώνται ορισμένες χώρες ως 

προς τα εκπαιδευτικά τους συστήματα και ιδιαιτέρως τους κανόνες που διέπουν εν 

γένει το σύστημα της προσχολικής εκπαίδευσης. Οι χώρες αυτές αποτελούν τους 

δημοφιλέστερους μεταναστευτικούς σταθμούς για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς και 

για αυτό κρίνεται απαραίτητη μια αναφορά. 

Η προσχολική αγωγή στην Ελλάδα, περιλαμβάνει δύο κλάδους με δύο βασικά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους Παιδικούς ή Βρεφονηπιακούς σταθμούς που 

απασχολούν μαθητές έως 4 ετών και στα Νηπιαγωγεία στα οποία φοιτούν μαθητές 

ηλικίας 4 έως 6 ετών. Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και διαθέτουν ένα 

ευέλικτο πρόγραμμα που ποικίλλει. Μετά τα 4 έτη οι μαθητές μεταβαίνουν στο 

Νηπιαγωγείο με την υποχρεωτικότητα του θεσμού να θεσπίστηκε πρόσφατα με το 

άρθρο 33 του νόμου 4521/2018 όπου θεσπίστηκε η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική 

εκπαίδευση. Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να συμβάλλει στην σωματική, 

συναισθηματική, νοητική, και κοινωνική ανάπτυξη των νηπίων (Ν.1566/85,άρ.3).  

Η Γερμανία κατέχει κεντρική θέση στις προτιμήσεις του εκπαιδευτικών, 

επομένως μια αναφορά στην δομή τους συστήματος προσχολικής αγωγής κρίνεται 

απαραίτητη. Η προσχολική αγωγή στην χώρα της Γερμανίας αναφέρεται σε παιδιά 

ηλικίας 0-6 ετών. Από 0-3 ετών προβλέπεται η φύλαξη των μαθητών σε βρεφικά 

ιδρύματα (Krippe) ενώ από την ηλικία των 4 έως 6 φοιτούν σε νηπιαγωγεία 

(Kindergarden). Στα βρέφη κάτω των 3 ετών παρέχεται ημερήσια φροντίδας από τους 

σταθμούς. Αρμόδια για την παροχή προσχολικής αγωγής εμφανίζεται η τοπική 

κοινωνία,  οι αρχές και οι Ομοσπονδίες της χώρας, οι οποίες έχουν την ευθύνη όλων 

των ιδρυμάτων προσχολικής αγωγής. Αυτό συνεπάγεται και με την διαφορετικότητα 

που εμφανίζουν οι δομές στους κύκλους της προσχολικής αγωγής στα πλαίσια του 

ίδιου του κράτους.  
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Το  Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται εξίσου ψηλά στις προτιμήσεις των 

εκπαιδευτικών που μεταναστεύουν. Η προσχολική αγωγή στην Αγγλία συγκεκριμένα 

περιλαμβάνει ηλικίες μαθητών από 0-5 ετών. Η προσχολική εκπαίδευση παρέχεται 

από ποικίλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως είναι τα νηπιαγωγεία και τα κέντρα 

παιδιών (Sure Start), όλα αυτά λειτουργούν είτε υπό κρατική μέριμνα, είτε εμπίπτουν 

στην ιδιωτική ή ακόμη και σε εθελοντική πρωτοβουλία. Ένας από τους σκοπούς που 

αναφέρεται στην νομοθεσία περί προσχολικής αγωγής είναι η προετοιμασία των 

μαθητών για την φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και το δημοτικό 

σχολείο. Ακόμη μια από τις βασικές αρχές του αγγλικού αναλυτικού προγράμματος 

είναι η αποδοχή της διαφορετικότητας του ατόμου, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες του 

και προσαρμόζοντας  τη μάθηση σε κατάλληλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.  

Ακόμη ένα παράδειγμα άξιο αναφοράς αποτελούν οι χώρες τις Σκανδιναβίας. 

Η Φινλανδία κατέχοντας ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως, 

θέτει ως κεντρικό σκοπό της προσχολικής εκπαίδευσης την υποστήριξη και την ηθική 

και σωματική ανάπτυξη των παιδιών. Εφοδιάζει τους μαθητές με γνώσεις και 

δεξιότητες απαραίτητες για την ομαλή ένταξη του ατόμου στην κοινωνία  και γνώσεις 

χρήσιμες για την ίδια τη ζωή. Επιπλέον, ο στόχος της προσχολικής εκπαίδευσης ήταν 

η φροντίδα των παιδιών με και η καλλιέργεια της ικανότητάς τους να μαθαίνουν. Οι 

ηλικίες στις οποίες απευθύνεται το σύστημα προσχολικής εκπαίδευσης της 

Φινλανδίας είναι 0-7 ετών. Η Σουηδία επικεντρώνεται περισσότερο σε βασικές αξίες 

για την παιδική ηλικία όπως είναι το παιχνίδι, η ανεκτικότητα και η αντίληψη για 

τους άλλους. Απευθύνεται σε ηλικίες παιδιών από 1 έως 7 έτη, με τον τελευταίο 

χρόνο να αποτελεί προπαρασκευαστικό έτος για την φοίτηση στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση.  

Ύστερα από την λακωνική αναφορά στους βασικούς ευρωπαϊκούς σταθμούς 

με ισχυρή οικονομική επιφάνεια, που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί που μεταναστεύουν, 

γίνεται αντιληπτό ότι η προσχολική εκπαίδευση παρουσιάζει ανομοιομορφία στην 

δομή της σε σχέση με τις περισσότερες χώρες της Ένωσης. Παρότι τα ηλικιακά όρια 

είναι συναφή, κάθε χώρα εφαρμόζει διαφορετική εκπαιδευτική πολιτική και εστιάζει 

σε διάφορες παιδαγωγικές αξίες. Κάθε κράτος επομένως, προσαρμόζει και την 

προσχολική εκπαίδευση συμφώνα με τις ανάγκες της εκάστοτε κοινωνίας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το δικαίωμα των παιδιών στη συμμετοχή της 

προσχολικής αγωγής καθώς σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις δικαίωμα φοίτησης έχουν 

όλοι οι μαθητές. 

 

 

1.3.3. Προσόντα εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής 

Δεδομένης της έντονης κινητικότητας που παρατηρείται στον χώρο της 

εκπαίδευσης, ιδίως μεταξύ των χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης, προκύπτει ένα 

ερευνητικό ενδιαφέρον ανάδειξης των προσόντων που απαιτούνται από τους 
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επαγγελματίες του χώρου στα πλαίσια της μετακίνησης που εκδηλώνουν. 

Συγκεκριμένα, τα προσόντα των εκπαιδευτικών της προσχολικής αγωγής τίθενται στο 

επίκεντρο της έρευνας.  

Κυρίαρχο μοντέλο, λοιπόν, στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών στα ευρωπαϊκά 

πλαίσια είναι το 3+2, όπου το 3 αντιστοιχεί στην διάρκεια των προπτυχιακών 

σπουδών και το δύο σε σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου. Το μοντέλο αυτό, 

ακολουθεί τις επιταγές της Διακήρυξης της Μπολόνια, η οποία ορίζει την εκπαίδευση 

των εκπαιδευτικών επιδιώκοντας την εναρμόνιση των πτυχίων της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Η διαδικασία της Μπολόνια, με σκοπό την δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη 

του κλάδου, να διασφαλιστεί η ποιοτικότερη εκδοχή της ανώτατης εκπαίδευσης με 

βάση ένα ευρωπαϊκό πρότυπο. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η κινητικότητα 

από τους επαγγελματίες του χώρου, μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, όπου όλοι θα 

διαθέτουν κοινά προσόντα που θα τους καθιστά ικανούς να στελεχώσουν τα 

εκπαιδευτικά συστήματα κάθε ευρωπαϊκής χώρας. Εν ολίγοις, η διαδικασία της 

Μπολόνια αποβλέπει στην βελτίωση και την ανταγωνιστικότητα  των πτυχίων, που 

στη συνέχεια θα ενισχύσουν την αγορά εργασίας και την οικονομία της ένωσης μέσα 

από την κοινή οργάνωση, τα περιεχόμενα και τις δομές κάθε εκπαιδευτικού 

συστήματος. (Σταμέλλος & Βασιλόπουλος, 2004). Οι χώρες εργάζονται προκειμένου 

να εναρμονιστούν με τις επιταγές της συγκεκριμένης διακήρυξης, η οποία όμως 

σέβεται τη διαφορετικότητα της κάθε χώρας, αλλά παράλληλα, φαίνεται να υπηρετεί 

την αγορά εργασίας παραγκωνίζοντας την ίδια την επιστήμη (Σταμέλλος & 

Βασιλόπουλος, 2004). Αναμφισβήτητα, η αναβάθμιση σε πανεπιστημιακό επίπεδο 

του κλάδου των εκπαιδευτικών της προσχολικής, καταδεικνύει μια δυναμική φάση 

ανάπτυξης για τους επαγγελματίες του χώρου.  (Oberhuemer, Schreyer & Neuman, 

2010). Τα ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά ιδρύματα, επομένως, εργάζονται με σκοπό να 

εφαρμόσουν ένα κοινό πλαίσιο στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών υπό τις επιταγές της 

Διακήρυξης της Μπολόνια. 

Σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα, οι εκπαιδευτικοί συγκεκριμένα της 

προσχολικής αγωγής φοιτούν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα τετραετούς διάρκειας και 

εξειδικεύονται σε ηλικίες 4-6 ετών, αναφορικά με το νηπιαγωγείο. Αντίθετα, οι 

εκπαιδευτικοί των βρεφονηπιακών τμημάτων είναι πτυχιούχοι Τεχνολογικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τετραετή διάρκεια σπουδών.  

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στα πλαίσια της πρότασης για την επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών ορίζει το προφίλ του εκπαιδευτικού: 

«Ο  προσδιορισμός  του  προφίλ  του  «Ευρωπαίου  εκπαιδευτικού»  δομείται μέσω 

των βασικών σπουδών του,   (Συνθήκες  της Μπολόνια  και  της  Λισαβόνας  1999, 

2000), την εισαγωγική επιμόρφωσης, τη δια βίου μάθησης και 

την  κοινωνική  καταξίωση  του  επαγγέλματος  (συνθήκες της Κοπεγχάγης, της Λισσ

αβόνας)» (2009: 5). 
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1.4. Σκοπός της Έρευνας 

Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η ανάδειξη των προσωπικών ιστοριών 

τριών εκπαιδευτικών της προσχολικής αγωγής που εγκατέλειψαν τη χώρα καταγωγής 

του αναζητώντας θέση εργασία σε χώρες του εξωτερικού. Με ζητήματα όπως την η 

επάρκειας προσόντων και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί σε χώρες 

του εξωτερικού, επιχειρούνται να αναδειχθούν μέσα από την ανάλυση βιογραφικών 

αφηγήσεων. 

 

1.5. Ερευνητικά Ερωτήματα 

1. Ποιες είναι οι δημιουργικές μεταμορφώσεις της βιογραφικής ταυτότητας και 

ιδιαίτερα της ταυτότητάς τους ως εκπαιδευτικών; 

2. Τι είδους προσδοκίες εκφράζουν από τα οργανωτικά και θεσμικά πρότυπα της 

κοινωνίας; 

3. Ποιες είναι οι στρατηγικές που αναπτύσσουν, προκειμένου να υπερβούν τροχιές 

του πόνου; 

4. Υπήρξε συσχέτιση των επαγγελματικών προσόντων που απαιτήθηκαν για την 

εργασία στο εξωτερικό με τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των σπουδών 

τους;  

 

1.6. Ερευνητικές Υποθέσεις  

Οι ερευνητικές υποθέσεις σχετίζονται με τους λόγους μετανάστευσης και 

εγκατάλειψης της χώρας, ενδεχομένως για την εύρεση θέσης εργασίας. Επίσης 

σχετικά με την κατάκτηση μιας θέσης εργασίας σε χώρα του εξωτερικού υποθέτουμε 

ότι τα προσόντα που είχαν λάβει οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής 

τους δεν είναι επαρκή για την κάλυψη εργασιακών θέσεων σε εκπαιδευτικά 

συστήματα άλλων χωρών. Επιπλέον, το γεγονός της κατάκτηση μιας θέσης εργασίας 

σε μια άλλη χώρα υποδεικνύει ορισμένες δυσκολίες τις οποίες τυχόν αντιμετώπισαν 

οι εκπαιδευτικοί. Υποθέτουμε, ακόμη, ότι αφού κατέβαλλαν μεγάλη προσπάθεια για 

την εύρεση και τελικά την κατάκτηση μιας θέσης εργασίας, δεν σκοπεύουν να 

επιστρέψουν πίσω στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι για κάθε μελέτη 

περίπτωσης διατυπώνονται υποθέσεις για την εξέλιξη της πορείας του βίου των 

αυτοβιογραφουμένων.  

Υ1: Κυριότερος λόγος μετανάστευσης είναι η εύρεση θέσης εργασίας. 

Υ2: Τα προσόντα της εκπαιδευτικού δεν ήταν επαρκή για την κατάκτηση μιας 

θέσης εργασίας σε χώρα του εξωτερικού. 
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Υ3: Αντιμετώπισαν πλήθος δυσκολιών για να κατακτήσουν μια θέση 

εργασίας σε χώρα του εξωτερικού. 

Υ4: Η εγκατάσταση των εκπαιδευτικών στο εξωτερικό αποκτά 

χαρακτηριστικά μονιμότητας.  

 

2. Βιογραφική Μέθοδος 
Τα δεδομένα επεξεργάστηκαν μέσω της Ανάλυση της Βιογραφικής 

Αφήγησης. Στο επίκεντρο της ανάλυσης στη βιογραφική προσέγγιση τίθενται η ζωή 

του ατόμου, η οποία αντιμετωπίζεται ως ενότητα προσωπικών, κοινωνικών, 

συναισθηματικών και άλλων καταστάσεων. Μέσα από την αφήγηση παράγεται 

γνώση, καθώς αντλούνται στοιχεία και πληροφορίες για κοινωνικά φαινόμενα και 

ζήτημα (Δοξιάδης, 2003). Σύμφωνα με τον Bruner η ίδια η αφήγηση, εκτός από 

μηχανισμός παραγωγής συναισθηματικών αντιδράσεων, είναι και μορφή γνώσης. Η 

βιογραφική προσέγγιση επομένως, στηρίζεται στη βασική παραδοχή ότι κάθε 

αφήγηση ζωής αποτελεί έναν φορέα κοινωνιολογικής γνώσης, διότι συμπυκνώνει ένα 

εν δυνάμει πολύτιμο, από κοινωνιολογική άποψη, υλικό. (Bertaux, 1976). Ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της μεθόδου είναι η κατανόηση των κοινωνικών σχέσεων και 

φαινομένων μέσα από τη διερεύνηση της ατομικής ζωής, η διαχρονική θεώρηση της 

ατομικής και κοινωνικής ζωής, και η έμφαση στην υποκειμενική πρόσληψη των 

κοινωνικών φαινομένων (Θανοπούλου & Πετρονώτη, 1988). Η επόμενη λειτουργία 

της αφήγησης εκτός της γνωστικής της αξίας, σχετίζεται με την ερμηνεία, καθώς, 

λοιπόν, οι αφηγούμενοι κατά την εξιστόρηση της προσωπικής τους πορείας τείνουν 

να ερμηνεύουν γεγονότα και καταστάσεις τα εντάσσουν παράλληλα σε ένα σύστημα 

αναδεικνύοντας τις αιτιακές σχέσεις και αλληλουχίες που τα διέπουν. (Θανοπούλου 

& Πετρονώτη, 1988). Η ερμηνεία αυτή σχετίζεται με την υποκειμενική πρόσληψη 

των καταστάσεων και διατυπωμένα με τα λόγια του ίδιου του αφηγητή,  φέρουν 

αναπόφευκτα τη σφραγίδα των προσωπικών του αξιών και εκτιμήσεων. Τα 

εξωγλωσσικά δε στοιχεία δίνουν ιδιαίτερο νόημα και χρώμα στην αφήγηση. Ο τρόπος 

που οι πληροφορητές δομούν την αυτοβιογραφία τους αποκαλύπτει την οπτική τους 

και τον τρόπο που οι ίδιοι δίνουν νόημα στον κόσμο τους, τον τρόπο που δρουν σε 

σχέση με το κοινωνικό τους περιβάλλον, τι είδους πρότυπα υιοθετούν και πως εν 

τέλει διαμορφώνουν την ταυτότητά τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία της 

ανακατασκευής της βιογραφικής αφήγησης αποτελεί ένα είδος διάκρισης ανάμεσα 

στην παροντική οπτική του βιογραφουμένου και των οπτικών του κατά το παρελθόν, 

πως δηλαδή κατασκευάζει, ερμηνεύει και αποτιμά την μέχρι τώρα πορεία του βίου 

του. Συνεπώς, ο στόχος της βιογραφικής έρευνας, κατά τον  Rosenthal (1995:104) δεν 

είναι μόνο να κατανοήσει μεμονωμένες περιπτώσεις μελετώντας ατομικές ιστορίες 

ζωής, αλλά και να φτάσει στην κατανόηση κοινωνικών πραγματικοτήτων και των 

αλληλεξαρτήσεων ανάμεσα στην κοινωνία και την ιστορία ζωής. 
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Μεθοδολογικές αρχές της βιογραφικής αφηγηματικής ανάλυσης περιλαμβάνει 

την αρχή της ολιστικής προσέγγισης και της ανάλυσης της αλληλουχίας κατά την 

οποία τα τμήματα του κειμένου αποκτούν τη σημασία τους μέσω της τοποθέτησής 

τους στο συνολικό πλαίσιο της μορφής και σε σχέση με τους κανόνες δόμησής της. 

Επόμενη μεθοδολογική αρχή αποτελεί η αρχή του απαγωγικού συλλογισμού, 

σύμφωνα με την οποία από μια γενική κατάσταση διεισδύουμε προς μια περίπτωση, 

από το όλο προς το «επί μέρους». Επιπλέον, η διαδικασία της ανάλυσης αποτελεί μια 

δυναμική και διαλογική σχέση που αναπτύσσει ο ερευνητής με τα δεδομένα του. 

Τέλος, η αρχή της πολυεπίπεδης ανάλυσης περιλαμβάνει την αξιοποίηση του 

θεματικού επιπέδου, του μορφολογικού ή δομικού επιπέδου και στο επίπεδο της 

διαλογικής ανάλυσης ή ανάλυσης της επιτέλεσης (Τσιώλης, 2015).  

Αναφορικά με τις συνθήκες και τον ρόλο του ερευνητή, αυτός χαρακτηρίζεται 

παθητικός, (Roberts, 2002) ως ακροατής των γεγονότων δεν παρεμβαίνει στην 

διαδικασία της συνέντευξης παρέχοντας στον πληροφορητή πλήρη ελευθερία 

έκφρασης. Μόνον σε περίπτωση αμηχανίας ή αφηγηματικού κενού ενδείκνυται η 

παρέμβαση του ερευνητή, προκειμένου να επαναφέρει την σκέψη του 

βιογραφούμενου και να επαναφέρει την ροή της αφήγησης.  

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο της βιογραφικής ανάλυσης, είναι η διάσταση του 

χρόνου, η οποία είναι κυρίαρχη και καθοριστική για την έρευνα, τα δεδομένα 

τοποθετούνται σε χρονολογική σειρά προκειμένου να αναδειχθεί η αιτιακή σχέση που 

τα διέπει (Δοξιάδης, 2003). Η ιεράρχηση ενός συνόλου γεγονότων που 

παρουσιάζονται από τον αφηγητή αποτελεί απαραίτητο στάδιο κατά την επεξεργασία 

των δεδομένων.  

Η ανάλυση των συνεντεύξεων βασίστηκε στο πρωτόκολλο ανάλυσης των 

εμπειρικών δεδομένων όπως αυτά προκύπτουν από την αφηγηματική βιογραφική 

συνέντευξη, η οποία περιλαμβάνει 4 στάδια ανάλυσης (Schütze, (2008), Τσιώλης, 

(2006). 

Συγκεκριμένα, το πρώτο στάδιο, περιλαμβάνει την έκθεση και την ανάλυση 

των βιογραφικών δεδομένων στη χρονολογική τους σειρά, όπως επίσης και την 

καταγραφή των κοινωνικών χαρακτηριστικών του αφηγηματικού υποκειμένου που 

συνοδεύεται από τις πρώτες παρατηρήσεις για την αυτοβιογραφία του. Οι πρώτες 

υποθέσεις συγκριτικά με τα ερευνητικά ερωτήματα διατυπώνονται στο πρώτο στάδιο.  

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την αποκάλυψη και την εξέταση της 

κειμενικής διάρθρωσης δηλαδή ανάδειξη των συστημάτων επικοινωνίας. Αναλυτικά, 

το στάδιο περιλαμβάνει τον χωρισμό της αφήγησης σε ενότητες και υποενότητες με 

κριτήριο το περιεχόμενο των λεχθέντων και στη συνέχεια εξετάζει τη μορφή και το 

είδος του λόγου που χρησιμοποιείται. Η μορφή της συνέντευξης εξετάζεται ως προς 

το επίπεδο λεπτομερειών της κάθε ενότητας πότε η διατύπωση είναι αναλυτική και 

πότε λακωνική. Στα πλαίσια της αφήγησης εντοπίζονται και άλλα επικοινωνιακά 
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σχήματα όπως είναι η επιχειρηματολογία και η περιγραφή, τα οποία διαδραματίζουν 

μια εξέχουσας σημασίας επικοινωνιακή λειτουργία.  

Το τρίτο στάδιο επεξεργασίας αναφέρεται στην δομική ανάλυση όπου 

εξετάζεται η μικροδομή του κειμένου με μονάδα ανάλυσης την αφηγηματική 

ενότητα. Αναλύεται επίσης η «πυρηνική δήλωση» της κάθε ενότητας αφήγησης, όπως 

και τα «αυτόνομα» αφηγηματικά τμήματα και τον τρόπο που συνδέονται μεταξύ τους 

με υπερ-τμηματικές μετα-μονάδες, οι οποίες εκφράζουν τις δομές βιογραφικών 

διαδικασιών  και την ανάπτυξη της ταυτότητας. Στο τρίτο στάδιο περιλαμβάνεται 

επίσης και η ανάλυση του στοιχείου της προ-κατακλείδας και της κατακλείδας, που 

αναδεικνύουν το αντανακλαστικό αυτοβιογραφικό έργο του πληροφορητή. Οι 

περιγραφικές επεξηγήσεις των κοινωνικών πλαισίων που χρησιμοποιούνται από το 

αφηγηματικό υποκείμενο μελετώνται παράλληλα με τις επιχειρηματολογικές 

επεξεργασίες των υψηλότερων κατηγορημάτων των εμπειριών στοιχεία που 

αντλούνται και από την φάση των συμπληρωματικών ερωτήσεων. Οι 

συμπληρωματικές ερωτήσεις είναι ανοιχτού τύπου ερωτήματα που 

πραγματοποιούνται με σκοπό την κάλυψη αμήχανων αφηγηματικών κενών της 

κύριας ιστοριογραμμής (Rosenthal, 2005). Τα βήματα αυτά πραγματοποιούνται με 

σκοπό την ανάδειξη της συνολικής βιογραφικής δόμησης του υποκειμένου.  

Το τέταρτο στάδιο της βιογραφικής προσέγγισης είναι η Αναλυτική Αφαίρεση 

κατά την οποία εξετάζεται η διαδοχική σειρά και τους υπερ-τμηματικούς δείκτες των 

αφηγηματικών ενοτήτων της κύριας ιστοριογραμμής και την έναρξη, την εξέλιξη και 

την κατάληξη των διαδικασιών βιογραφικών δομών, το διαδοχικό συνδυασμό τους 

και τον ανταγωνισμό τους και ή ακόμα και την αμοιβαία υποστήριξή τους, 

προκειμένου να συζητήσει τις κυρίαρχες δομές των βιογραφικών διαδικασιών και να 

τις εντάξει στα κοινωνικά τους πλαίσια. Στη συνέχεια, στο επίκεντρο της έρευνας 

τοποθετούνται οι δομές των βιογραφικών διαδικασιών του αυτοβιογραφούμενου τις 

αναπαραστάσεις των προσωπικά οδυνηρών και αμήχανων βιωματικών πλαισίων, 

καθώς και τις υποσυνείδητες δημιουργικές μεταμορφώσεις, όπως παρουσιάζονται στα 

τμήματα των ερωταποκρίσεων της συνέντευξης. Ακόμη, μελετώνται οι 

επιχειρηματολογικές δραστηριότητες και ο σχολιασμούς της κύριας ιστοριογραμμής, 

όπως είναι οι ερμηνείες, οι αξιολογήσεις και οι εξηγήσεις, ο διαδοχικός συνδυασμός 

τους και οι λειτουργίες τους. Τέλος, εξετάζονται οι θεωρητικές ενδοσκοπήσεις και οι 

εκλογικεύσεις του πληροφορητή, όπως καταγράφονται στο στάδιο των νημάτων του 

κειμένου.  

Ακολουθεί η σύγκριση των τριών συνεντεύξεων μέσα από την βιογραφική 

προσέγγιση η οποία εστιάζει στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο της ποιοτικής 

ανάλυσης και συγκεκριμένα στις δομές των βιογραφικών διαδικασιών των 

αυτοβιογραφούμενων. 
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Δημιουργικές Μεταμορφώσεις της βιογραφικής ταυτότητας των 

αφηγηματικών υποκειμένων.  

Καθώς, στόχος της έρευνας είναι ουσιαστικά η ανάδειξη των προσωπικών 

ιστοριών τριών εκπαιδευτικών μεταναστών, σύμφωνα με τον τρόπο που οι ίδιες 

δομούν την αυτοβιογραφία τους. Το ερευνητικό ενδιαφέρον στρέφεται στον τρόπο 

που παρουσιάζουν τα αφηγηματικά υποκείμενα την πορεία του βίου τους και τις 

δυσκολίες που αντιμετώπισαν. Ο καθένας μέσα από τα προσωπικά του βιώματα 

αντιλαμβάνεται διαφορετικά την ζωή του και διαμορφώνει ενεργά την πορεία του 

βίου του απαντώντας σε ζητήματα που προκύπτουν από το περιβάλλον. Καθώς ο 

αφηγητής επιχειρεί να παρουσιάσει τον βίο του, αντιλαμβανόμαστε τη δική του 

οπτική, βάση της οποίας διαμορφώνει ενεργά τη ζωή του. Λαμβάνοντας αυτό ως 

δεδομένο, κρίνεται σκόπιμη μια αναφορά στις δομές των βιογραφικών διαδικασιών 

και συγκεκριμένα στις Δημιουργικές Μεταμορφώσεις που παρουσιάζουν οι 

πληροφορητές κατά την αφήγηση της προσωπικής τους ιστορίας. Ως δημιουργική 

μεταμόρφωση της βιογραφικής ταυτότητας, στα πλαίσια της Βιογραφικής 

Προσέγγισης, ορίζεται η έκδηλη τάση του ατόμου να μεταβάλει την βιογραφική του 

πορεία. Το άτομο διέπεται από μία τάση εσωτερικής διερεύνησης και ανάγκη 

ανάπτυξης, εφόσον επιδιώκει την αλλαγή της ταυτότητας του. Σε συνάρτηση με το 

κοινωνικό περιβάλλον επιχειρεί την κινητοποίηση του και προσδοκώντας μια 

καλύτερη ποιότητα ζωής (Τσιώλης, 2006). 

Σημαντική κρίνεται επίσης και η αποσαφήνιση του όρου «δημιουργική 

μεταμόρφωση». Η δημιουργικότητα και η δημιουργική σκέψη αναφέρεται κατά κύριο 

λόγο στην παραγωγή πρωτότυπων και καινοφανών ιδεών, η οποία γίνεται κατ’ 

εξοχήν με τη φαντασία και τη διαίσθηση. Η δημιουργική σκέψη ορίζεται ως 

αποκλίνουσα, σε αντίθεση με τη συγκλίνουσα, την κοινή δημιουργική σκέψη που 

διαθέτει ένα άτομο και που δίνει πολλούς και εναλλακτικούς τρόπους χρήσης των 

πραγμάτων (Guilford, 1967). Η δημιουργική σκέψη χαρακτηρίζεται από προϊόντα 

καινοφανή που έχουν ταυτόχρονα κάποια αξία για το άτομο και τον πολιτισμό και 

αυτά επιχειρούνται να αναδειχθούν στα πλαίσια της βιογραφικής έρευνας. Η 

διαδικασία της νοητικής λειτουργίας που συντελείται στο άτομα δεν είναι συμβατική, 

αλλά χαρακτηρίζεται από ισχυρή ψυχική κινητοποίηση και επιμονή. Το έργο της 

δημιουργικής σκέψης περιλαμβάνει μία σαφή μορφοποίηση ενός αρχικά 

συγκεχυμένου και απροσδιόριστου προβλήματος. Πέραν του καλλιτεχνικού 

στοιχείου, η δημιουργική σκέψη αφορά ακόμη και στην παραγωγή αφηρημένων 

προϊόντων όπως είναι οι ηθικές, οι πνευματικές και οι κοινωνικές αξίες.  

Τα άτομα που εκφράζουν μια δημιουργική  μεταμόρφωση χαρακτηρίζονται 

από ευαισθησία για τα συμβαίνοντα στο κοινωνικό τους περιβάλλον, κατακλύζονται 

από μια εποικοδομητική δυσαρέσκεια και έναν υγιή σκεπτικισμό. Ορισμένα από τα 

γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν την προσωπικότητα των δημιουργικών ατόμων είναι 

η  αισιόδοξη διάθεση και η έλξη προς το πρωτόγνωρο, προς το περίπλοκο και το 

μυστηριώδες. Το δημιουργικό άτομο δείχνει μία ανεξαρτησία στις κρίσεις του και 

επιδιώκει την διαρκή ανανέωση της ταυτότητάς του. 
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Συμπερασματικά, η δημιουργικότητα σχετίζεται με την ικανότητα των ατόμων 

να επιβιώνουν και να εξελίσσονται με ασυνήθιστο και πρωτότυπο τρόπο. Μέσω της 

δημιουργικότητας, οι άνθρωποι λύνουν προβλήματα, αντιμετωπίζουν προκλήσεις, 

μαθαίνουν νέα πράγματα και εμπλουτίζουν τη ζωή τους. Κατά συνέπεια, τα άτομα 

διαμορφώνουν ενεργά την ταυτότητά τους προσθέτοντας διαρκώς νέα στοιχεία κατά 

τη δημιουργική μεταμόρφωση της βιογραφικής τους ταυτότητας, με ελπίδα και 

ενθουσιασμό. 

  

2.1. Εργαλείο και Προφίλ Υποκειμένων 

Το εργαλείο είναι μια σε βάθος συνέντευξη χωρίς προκαθορισμένη δομή που 

σχετίζεται με την αφήγηση της ζωής ενός υποκειμένου. Τα υποκείμενα επιλέγονται 

με βάση μια σειρά ποιοτικών κριτηρίων που θέτει εξαρχής ο μελετητής προκειμένου 

να εξυπηρετήσει τη έρευνά του. Στην παρούσα μελέτη τα αφηγηματικά υποκείμενα 

είναι τρεις εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής, ηλικία 25 ετών απόφοιτες του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κατά 

το έτος 2014, είναι μετανάστριες καθώς ζουν και εργάζονται στη Γερμανία. 

Αναφορικά με τις συνθήκες των συνεντεύξεων, οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν 

με τηλεπικοινωνία μέσω του προγράμματος Skype με συχνότητα δύο φορές για την 

κάθε εκπαιδευτικό. Στη συνέχεια, οι συνεντεύξεις μεταγράφηκαν και ακολουθήθηκαν 

τα στάδια ανάλυσης.  

 

 

3. Ερευνητική διαδικασία 
 

3.1. Ανάλυση Συνέντευξης Πρώτης Εκπαιδευτικού 

 

3.1.1. Καταγραφή κοινωνικών χαρακτηριστικών του υποκειμένου 

 

Η αυτοβιογραφούμενη εκπαιδευτικός, ετών 25, κατάγεται από μια επαρχιακή 

πόλη της Δυτικής Μακεδονίας όπου και πέρασε τα παιδικά και τα εφηβικά της 

χρόνια. Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και στο Παιδαγωγικό 

Τμήμα Νηπιαγωγών, ολοκληρώνοντας τις σπουδές της αποφασίζει να μεταναστεύσει 

στην Γερμανία όπου διαμένει μέχρι και σήμερα με τον σύντροφό της. Καθοριστικό 

ρόλο στην απόφασή της αφηγήτριας να μεταναστεύσει διαδραμάτισε ο σύντροφός 

της, ο οποίος ήταν ήδη κάτοικος Γερμανίας και πριν την γνωριμία τους. Σήμερα, 

εργάζεται σε έναν βρεφονηπιακό σταθμό σε μια ομοσπονδία της χώρας, ως υπεύθυνη 

του τμήματος.  
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Διατύπωση πρώτων υποθέσεων σχετικά με την εξέλιξη της διαδρομής του βίου- 

Διαστάσεις  της συνέντευξης 

Οι πρώτες ερευνητικές υποθέσεις σχετικά με την εξέλιξη της διαδρομής του 

βίου της εκπαιδευτικού, αφορούν αρχικά τους λόγους που αποφάσισε να 

μεταναστεύσει σε χώρα του εξωτερικού, στην επιλογή της συγκεκριμένης χώρας για 

μόνιμη εγκατάσταση, την επάρκεια επαγγελματικών δεξιοτήτων και την 

επαγγελματική ανταπόκρισή της.  

Αρχικά, εύλογο ερευνητικό ενδιαφέρον προκαλεί το ίδιο το γεγονός της 

μετανάστευσης. Οι πρώτες υποθέσεις σχετίζονται επομένως, με τους λόγους που 

οδήγησαν το αφηγηματικό υποκείμενο να εγκαταλείψει την χώρα καταγωγής της και 

να αναζητήσει έναν νέο προορισμό. Υποθέτουμε λοιπόν, ότι ο κυριότερος λόγος 

μετανάστευσης σχετίζεται με την εύρεση εργασίας σε χώρα του εξωτερικού 

δεδομένης της ανεργίας των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα.  

Υ1: Κυριότερος λόγος μετανάστευσης είναι η εύρεση θέσης εργασίας.  

Στην συνέχεια, η δεύτερη υπόθεση αφορά στην επάρκεια δεξιοτήτων που 

κατέκτησε κατά την περίοδο των σπουδών της, η εκπαιδευτικός. Συνεπώς, 

εστιάζουμε στο αν τα προσόντα της αυτοβιογραφούμενης ήταν επαρκή για την 

κατάκτηση μιας θέση εργασίας σε χώρα εκτός της Ελλάδας και κατ΄ επέκταση εκτός 

του ελληνικού εκπαιδευτικού πλαισίου στο οποίο μυήθηκε κατά τις σπουδές της σε 

ένα ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

Υ2: Τα προσόντα της εκπαιδευτικού ήταν επαρκή για την κατάκτηση μιας 

θέσης εργασίας σε χώρα του εξωτερικού. 

Επιπλέον, η επιλογή της συγκεκριμένης χώρας πιθανόν εξηγείται με την 

επιλογή της αυτοβιογραφούμενης να ακολουθήσει τον σύζυγός της στον μόνιμο τόπο 

εγκατάστασής του. Υποθέτουμε όμως, ότι συνάντησε πλήθος δυσκολιών σε έναν ξένο 

προς εκείνη τόπο, τόσο σε επικοινωνιακό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. 

Υ3: Επιλέγοντας την Γερμανία ως χώρα μεταναστευτικού προορισμού 

συνάντησε δυσκολίες που καθιστούσαν δυσκολότερη την εύρεση εργασίας. 

Αμέσως μετά την δεύτερη και την τρίτη υπόθεση σχετικά με την εξέλιξη  της 

διαδρομής του βίου προκύπτει ως φυσικό επακόλουθο το γεγονός της ικανοποιητικής 

απόδοσης στον εργασιακό τομέα. Αφού, λοιπόν, η εκπαιδευτικός αναζητά και τελικά 

κατακτά μια θέση εργασίας, η οποία όμως, σχετίζεται εμμέσως με την επαγγελματική 

της ιδιότητα, εύλογα προκύπτει το ερώτημα αν κατόρθωσε τελικά να ανταποκριθεί 

στα νέα εργασιακά καθήκοντά της. Η θέση εργασίας που κατάφερε να κατακτήσει 

είναι αυτή της βρεφονηπιοκόμου η οποία απαιτεί και διαφορετική κατάρτιση, γνώσεις 

και δεξιότητες εστιασμένες στην συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία. 

Υ3: Κατόρθωσε να ανταπεξέλθει στα διαφορετικά εργασιακά καθήκοντα. 
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Τέλος, η Ελλάδα δείχνοντας να χάνει επιστημονικά καταρτισμένο εργατικό 

δυναμικό και μιλώντας για την εξέλιξη του βίου μιας εκπαιδευτικού που έχει 

μεταναστεύσει στο εξωτερικό σε μια προσπάθεια αναζήτησης καλύτερων 

επαγγελματικών προοπτικών, αναρωτιόμαστε αν θα επέστρεφε ξανά πίσω στην χώρα 

προέλευσης. Το γεγονός, παρόλα αυτά της μονιμότητάς της στον βρεφονηπιακό 

σταθμό μας οδηγεί στην υπόθεση της μόνιμης εγκατάλειψης της χώρας από την 

25χρονη εκπαιδευτικό.  

Υ4: Η εγκατάσταση της εκπαιδευτικού στην Γερμανία αποκτά 

χαρακτηριστικά μονιμότητας.  

 

3.1.2. 2ο Στάδιο: Αποκάλυψη και εξέταση της κειμενικής 

διάρθρωσης 

 

Χωρισμός του κειμένου σε ενότητες και υπο-ενότητες, με βάση το περιεχόμενο και τη 

μορφή 

1. Παρουσίαση Προσωπικών Στοιχείων  

2. Παιδικά Χρόνια 

3. Εφηβικά Χρόνια- Φοίτηση στο Λύκειο 

4. Σπουδές 

5. Γνωριμία με το Σύζυγο- Απόφαση για μετανάστευση- Γάμος 

6. Διαμονή στην Γερμανία- Πρώτη Δυσκολία με την Γλώσσα 

7. Δεύτερη Δυσκολία η αναγνώριση προσόντων 

8. Πρακτική Άσκηση σε ίδρυμα  

9. Εύρεση Θέσης Εργασίας  

Α. Ως βρεφονηπιοκόμος  

Β. Ως υπεύθυνη νηπιαγωγός 

10. Κατακλείδα: Επιστροφή στο παρόν. 

Παρατηρήσεις για τη μορφή της συνέντευξης, το επίπεδο λεπτομερειών κάθε 

ενότητας. 

Στο μεγαλύτερο μέρος του ο αφηγηματικός λόγος της αυτοβιογραφούμενης 

εκπαιδευτικού είναι λακωνικός καθώς δεν παραθέτει πληθώρα λεπτομερειών για 

πολλές φάσεις της ζωής της. Οι ελάχιστες αναλυτικές αναφορές που παραθέτει το 

αφηγηματικό υποκείμενο αναδεικνύονται πάντα σε σύγκριση με την κυρίως αφήγηση 

που είναι λακωνική. Πιο αναλυτικά:  

Η αυτοβιογραφούμενη εμφανίζεται αρκετά λακωνική κατά την αφήγηση των 

παιδικών της χρόνων, όπου μέσα σε λίγες αράδες περιγράφει τις σχέσεις με τους 

φίλους της και τη φοίτηση στο σχολείο.  
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Με τον ίδιο τρόπο αφηγείται και τα εφηβικά της χρόνια εστιάζοντας στην 

φοίτησή της στο λύκειο και στην προετοιμασία της για τις πανελλήνιες εξετάσεις. 

«Μέχρι που έφτασα στο λύκειο… είχα δυσκολίες με το διάβασμα» στο απόσπασμα 

αυτό  ο λόγος της γίνεται πιο αναλυτικός σχολιάζοντας την απόφασή της να γίνει 

νηπιαγωγός  και τον κόπο που κατέβαλε προκειμένου να επιτύχει τον στόχο της. 

Στη συνέχεια, μερικώς αναλυτικός χαρακτηρίζεται ο λόγος του αφηγηματικού 

υποκειμένου, καθώς περιγράφει την σχολή φοίτησής του και τα φοιτητικά του χρόνια 

στην συγκεκριμένη πόλη «και πέρασα στο Τμήμα Νηπιαγωγών της Φλώρινας…  

αποφοιτώ  από τη σχολή». 

Έπειτα, εντοπίζεται μια περιγραφή τρίτου προσώπου μιας και η εκπαιδευτικός 

αναφέρεται στον σύζυγό της, και τον τρόπο ζωής του, γεγονός που προϊδεάζει τον 

αναγνώστη ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο συνέβαλλε στην απόφασή της να 

μεταναστεύσει σε άλλη χώρα «αφότου παντρεύτηκα… αυτός μεγάλωσε στη Γερμανία». 

Εστιάζοντας στο ζητούμενο της έρευνας, η αυτοβιογραφούμενη εκπαιδευτικός 

χρησιμοποιεί αναλυτική διατύπωση για να περιγράψει την είσοδό της στην χώρα 

μετανάστευσης και την δύσκολη αρχή της διαμονής της εκεί και πιο συγκεκριμένα 

στην πρώτη δυσκολία που αντιμετώπισε εκεί, αυτή της γλώσσας: «Η πρώτη μου 

δυσκολία ήταν ουσιαστικά η γλώσσα γιατί δεν ήξερα ούτε λέξη παίρνω το πρώτο μου 

πτυχίο το Β1».  

Ιδιαίτερα αναλυτικός είναι ο λόγος της εκπαιδευτικού κατά την αναγνώριση 

των προσόντων και την μετάφραση του τίτλου σπουδών της. «Στο μεταξύ είχα 

ξεκινήσει διαδικασίες για τη μετάφραση του πτυχίου…  πως θα έδινα εξετάσεις; ή 

γραπτές είτε προφορικές;» στο απόσπασμα αυτό αναφέρεται με λεπτομέρειες στην 

διαδικασία αναγνώρισης του πτυχίου της, τον χρόνο, τα χρήματα και τον τρόπο 

αντιμετώπισης του ζητήματος που προέκυψε. Στο  συγκεκριμένο απόσπασμα 

αποτελεί αναμφίβολα κομβικό σημείο για την διαμονή της στην χώρα και την εύρεση 

εργασίας σε αυτήν, καθώς παράλληλα θίγει το ζήτημα της εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών, των γνώσεων, των δεξιοτήτων και πιστοποιητικών που αποκτούν οι 

Έλληνες υποψήφιοι εκπαιδευτικοί και  κατά πόσο μπορούν να ανταποκριθούν στην 

ανάγκες μια άλλης κοινωνίας, μιας άλλης χώρας, ενός διαφορετικού εκπαιδευτικού 

συστήματος.  

Ύστερα από την αναγνώριση του πτυχίου της, η αυτοβιογραφούμενη 

καταλαμβάνει μια θέση εργασίας και αρχίζει να εργάζεται ως βρεφονηπιοκόμος: 

«μέσα σε δύο εβδομάδες πραγματικά βρήκα θέση εργασίας… δεν γίνεται να είναι 

υπεύθυνοι μιας τάξης». Η διατύπωση στο απόσπασμα είναι λακωνική, δεν μας 

πληροφορεί για τον νέο ρόλο που ανέλαβε και τις αρμοδιότητές της ως 

βρεφονηπιοκόμος. Ωστόσο, η εργασία της ως βρεφονηπιοκόμος είχε μικρή διάρκεια, 

μόλις δύο μήνες, για αυτό τον λόγο ενδεχομένως, και δεν παραθέτει επιπλέον 

πληροφορίες. Αντίθετα, εδώ θα περιμέναμε περισσότερες πληροφορίες, καθώς 

κλήθηκε να ασκήσει ένα επάγγελμα που απείχε από τις σπουδές της. 
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Αναλυτικός είναι ο λόγος της κατά την αφήγηση της ανάληψης νέων 

καθηκόντων στο εργασιακό της περιβάλλον και της κατάκτηση της θέσης της 

νηπιαγωγού. Περιγράφει με αναλυτικό τρόπο τις συνθήκες εργασίας της, τις σχέσεις 

με τους συναδέλφους και το εργασιακό κλίμα που επικρατεί μέχρι σήμερα. «Βέβαια 

ήταν λίγο περίπλοκα τα πράγματα γιατί 2 μήνες μετά λόγω ασθένειας η νηπιαγωγός  

σταμάτα να εργάζεται  και  έτσι παίρνω κατευθείαν στη θέση της νηπιαγωγού και της 

υπεύθυνης της τάξης… νιώθω πραγματικά τυχερή που μπορώ, όχι να δουλεύω μπορώ 

να εξελίσσομαι μέσα από αυτό που κάνω» Με πλήθος λεπτομερειών περιγράφονται 

όλες οι αρμοδιότητες μιας νηπιαγωγού στην συγκεκριμένη ομοσπονδία της 

Γερμανίας, η θέση της υπεύθυνη του ιδρύματος και οι σημαντικές ευθύνες που 

ανέλαβε από την αρχή της καριέρας της. Ωστόσο, η περιγραφή της αφηγήτριας δεν 

είναι τόσο αναλυτική όσον αφορά τα ζητήματα της πρακτικής άσκησης και τη 

σύνδεση θεωρίας και πράξης, καθώς δεν εστιάζει στα προβλήματα τα οποία 

αντιμετώπισε, σε επαγγελματικό επίπεδο. Η αυτοβιογραφία της σε αυτό το σημείο 

τείνει προς ολοκλήρωση καθώς, η εκπαιδευτικός επανέρχεται στο παρόν, ακολουθεί  

βεβαίως η κατακλείδα όπου το αφηγηματικό υποκείμενο αναλύει συναισθήματα και 

μοιάζει να κάνει τον απολογισμό της μέχρι τώρα ζωής της.  

Επικοινωνιακά σχήματα, πέραν της αφήγησης. 

Στο στάδιο αυτή της ανάλυσης επιχειρείται η αναζήτηση των επικοινωνιακών 

σχημάτων όπως είναι η περιγραφή και η επιχειρηματολογία. Η περιγραφή σχετίζεται 

με γενικές περιγραφές των κοινωνικών πλαισίων, χωρίς την αφήγηση της δράσης του 

βιογραφούμενου σ’ αυτές όπως, επίσης και γενικές δηλώσεις αρχών ή κανόνων από 

το αφηγηματικό υποκείμενο. Πιο αναλυτικά, παρουσιάζονται τα παραπάνω στοιχεία, 

αρχικά αναλύονται τα αποσπάσματα με επιχειρηματολογία κατά αφηγηματική 

ενότητα.  

Επιχειρηματολογία 

 

1
η
 Αφηγηματική Ενότητα: 

Η πρώτη αφηγηματική ενότητα δεν περιέχει επιχειρήματα καθώς η 

αυτοβιογραφούμενη συστήνεται, παραθέτοντας πληροφορίες για τον εαυτό της, όπως 

είναι η ηλικία της, ο τόπος καταγωγής της και το επάγγελμά της.  

2
η
  Αφηγηματική Ενότητα: 

Στην δεύτερη αφηγηματική ενότητα και στην αναφορά των παιδικών της χρόνων 

επίσης δεν χρησιμοποιείται επιχειρηματολογία. 

3
η
  Αφηγηματική Ενότητα: 

Στην τρίτη αφηγηματική ενότητα το αφηγηματικό υποκείμενο κάνει χρήση 

δύο επιχειρημάτων. Το πρώτο αναφέρεται στην αιτιολογία της καθημερινής 
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μετακίνησης της εκπαιδευτικού από το χωριό προς μια κοντινή πόλη προκειμένου να 

φοιτήσει στο λύκειο: «Λύκειο πήγα φυσικά στα Σέρβια γιατί.. είναι μία πόλη επίσης της 

Κοζάνης, γιατί στο χωριό μου δεν υπήρχε λύκειο.» Κατά τα εφηβικά της χρόνια η 

αυτοβιογραφούμενη αφηγείται τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο λύκειο με την 

προετοιμασία των πανελληνίων εξετάσεων και τον κόπο που κατέβαλε προκειμένου 

να επιτύχει τον στόχο της: «Βέβαια στο λύκειο θυμάμαι μόνο διάβασμα, μαθήματα 

φροντιστήρια,  πιστεύω όπως τα περισσότερα παιδιά στην Ελλάδα, αλλά ανταμείφθηκα 

γιατί τελικά έδωσα τις πανελλήνιες και πέρασα στο Τμήμα Νηπιαγωγών της Φλώρινας» 

έτσι με την χρήση επιχειρήματος υπογραμμίζει την ανταμοιβή των μόχθων της, αφού 

ύστερα από πολύ κόπο, διάβασμα και αφοσίωση κατορθώνει να περάσει σε ένα 

παιδαγωγικό τμήμα νηπιαγωγών.  

4
η
 Αφηγηματική Ενότητα:  

Η συγκεκριμένη ενότητα αναφέρεται στις σπουδές της εκπαιδευτικού και 

στην φοιτητική της ζωή, ούτε εδώ η αυτοβιογραφούμενη επιλέγει το επικοινωνιακό 

σχήμα της επιχειρηματολογίας.  

5
η
 Αφηγηματική Ενότητα: 

«και μπορώ να πω ότι μέσα σε λίγες μέρες άλλαξα εντελώς σελίδα αφότου 

παντρεύτηκα και λόγω του ότι ο άντρας μου μεγάλωσε,  πήγε σχολείο  στη  Γερμανία,  

δούλευε εκεί  αποφασίζουμε να... αποφασίζω και εγώ να μείνω μαζί του εκεί να 

μετακομίσω τέλος πάντων στη Γερμανία»  

Στο χωρίο αυτό γίνεται αναφορά στον σύζυγό της και στον τόπο διαμονή του, 

όπου με τη χρήση επιχειρήματος δικαιολογεί την απόφασή της να μεταναστεύσει 

στην Γερμανία και να παντρευτεί.  Εισάγοντας το επιχείρημά της με την φράση 

«λόγω του ότι..» επιθυμεί να επεξηγήσει την αιτία που την οδήγησε στο να 

εγκαταλείψει τη χώρα καταγωγή της. Η ενότητα αυτή και το συγκεκριμένο 

επιχείρημα αποτελεί κομβικό σημείο στην βιογραφία της εκπαιδευτικού καθώς, 

δηλώνει αναμφίβολα, την αρχή της χάραξης της μεταναστευτικής της πορείας.  

«Και αφού αυτός μεγάλωσε στη Γερμανία αναγκαστικά και λόγω της 

κατάστασης που επικρατούσε από τότε στην Ελλάδα  ξέρω ότι ήταν πολύ δύσκολο 

ούτως ή άλλως να βρω δουλειά ως νηπιαγωγός στην Ελλάδα και ήταν λίγο πιο εύκολη 

απόφαση να πω ναι,  έρχομαι, μετακομίζω στη Γερμανία» 

Εδώ, συναντάται ακόμη ένα επιχείρημα έχοντας τα ίδια χαρακτηριστικά και 

την ίδια επικοινωνιακή λειτουργία με το παραπάνω. Το νέο στοιχείο που θίγεται από 

την εκπαιδευτικό αφορά στο γεγονός της ανεργίας των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. 

Η διπλή χρήση επιχειρήματος στην ίδια ενότητα με το ίδιο σχεδόν νόημα, φανερώνει 

μια ίσως έντονη τη επιθυμία της αυτοβιογραφούμενης να δικαιολογηθεί.  

6
η
 Αφηγηματική Ενότητα: 
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Η 6
η
 αφηγηματική ενότητα μας εισάγει στην εγκατάστασή της στην χώρα 

υποδοχής και αναφέρεται συγκεκριμένα στην πρώτη δυσκολία που συνάντησε εκεί. 

«Η πρώτη μου δυσκολία ήταν ουσιαστικά η γλώσσα γιατί δεν ήξερα ούτε λέξη.» 

Επιλέγει λοιπόν, να εισάγει την ενότητα με ένα επιχείρημα, εξηγώντας γιατί η 

γλώσσα συνιστά δυσκολία για την ίδια.  

Στην συνέχεια, επιχειρηματολογεί ξανά δικαιολογώντας την επιλογή του 

χαρακτηρισμού «σχολείο» για το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούσε με σκοπό 

την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας: «Και έτσι γράφτηκα ας το πω σε σχολείο,  και 

λέω σχολείο γιατί πήγαινα για έξι μήνες κάθε μέρα από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 12 το 

μεσημέρι». Φαίνεται, συνεπώς, ότι η εκμάθηση της γλώσσας αποκτά χαρακτηριστικά 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης που παραπέμπουν σε σχολείο για την 

αυτοβιογραφούμενη. 

7
η
 Αφηγηματική Ενότητα:  

Καθώς η εκπαιδευτικός διαμένει πλέον στην Γερμανία, η έβδομη 

αφηγηματική ενότητα μας πληροφορεί και για μια ακόμη δυσκολία που συνάντησε το 

αφηγηματικό υποκείμενο στην χώρα υποδοχής της. Με την χρήση επιχειρήματος 

επιλέγει να παραθέσει πληροφορίες για γραφειοκρατικά ζητήματα και οργανωτικές 

διαδικασίες στο νέο περιβάλλον διαμονής της, που όφειλε να ακολουθήσει και η ίδια 

προκειμένου να κατακτήσει μια θέση εργασίας: «Στο μεταξύ είχα ξεκινήσει 

διαδικασίες για τη μετάφραση του πτυχίου γιατί για να το στείλω  στις αρμόδιες 

υπηρεσίες πρέπει πρώτα να μεταφραστεί.» Σύμφωνα με την ίδια, η μετάφραση των 

πιστοποιητικών, των προσόντων και του ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών κρίνεται 

απαραίτητη διαδικασία προκειμένου να εργαστεί ως νηπιαγωγός.  

Αμέσως μετά, το αφηγηματικό υποκείμενο, εμβαθύνει στην δεύτερη δυσκολία 

που συνάντησε και παραθέτει πλήθος λεπτομερειών, επιχειρώντας με αυτόν τον 

τρόπο να επεξηγήσει την αιτία που την καθυστερούσε η αναγνώριση του πτυχίου της 

και επιχειρηματολογεί περαιτέρω, θίγοντας παράλληλα ζητήματα εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών και συγκρίνοντας την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε Ελλάδα και 

Γερμανία.: 

 «Μπορώ πραγματικά να πω ότι μου διήρκησε περίπου ένα χρόνο και αυτό γιατί 

δεν μου αναγνώρισαν  το πτυχίο κατευθείαν μου δημιουργήθηκε θέμα λόγω του ότι στην 

Ελλάδα στο Τμήμα Νηπιαγωγών της Φλώρινας δεν είχαμε κάνει σχεδόν, σχεδόν 

καθόλου πρακτική ουσιαστικά στα χαρτιά μου υπήρχε το ότι εγώ προσωπικά έκανα 20 

μέρες πρακτική, που αν σκεφτεί κανείς ότι εδώ στη Γερμανία οι φοιτητές ή οι 

φοιτήτριες  πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 χρόνια  μέσα στην τάξη..» 

Ακόμη ένα επιχείρημα χρησιμοποιείται από την εκπαιδευτικό ως 

επικοινωνιακό σχήμα: «και έτσι έπρεπε ή να σπουδάσω άλλους έξι μήνες σε 

πανεπιστήμιο της Γερμανίας πράγμα αδύνατον γιατί το επίπεδο της γλώσσας μου μπορεί 

να ήτανε μεν καλό για τα δικά μου δεδομένα αλλά δεν ήτανε για πανεπιστήμιο, πως θα 

έδινα εξετάσεις; ή γραπτές είτε προφορικές;» Με το επιχείρημα να λειτουργεί ως 
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επεξήγηση στον λόγο της η εκπαιδευτικός εξηγεί γιατί δεν ήταν σε θέση να εισαχθεί 

σε ένα γερμανικό πανεπιστήμιο μη κατέχοντας επαρκώς τη γλώσσα.  

8
η
 Αφηγηματική Ενότητα:  

Στην ενότητα αυτή γίνεται λόγος για τον τρόπο που ξεπέρασε την δυσκολία με 

την αναγνώριση του ακαδημαϊκού της τίτλου μέσω της πρακτικής της σε ένα ίδρυμα 

όπου φιλοξενούνταν παιδία με οικογενειακά προβλήματα. Στην ενότητα δεν 

εντοπίζεται χρήση επιχειρήματος.  

9
η
 Αφηγηματική Ενότητα:  

Υποενότητα Α΄ 

Στην συνέχεια της αφήγησης και στην ένατη ενότητα η εκπαιδευτικός αφού 

ξεπέρασε τα εμπόδια που εμφανίστηκαν στον δρόμο της καταλαμβάνει μια θέση 

εργασίας. Δεν ανταποκρίνεται επαρκώς όμως στα προσόντα της και στην 

εκπαιδευτική της ειδικότητα, μιας και αρχίζει να εργάζεται ως βρεφονηπιοκόμος, 

διότι…: «Βρήκα θέση εργασίας  εεεε όχι όμως ως νηπιαγωγός… αλλά ως 

βρεφονηπιοκόμος γιατί τότε στην περιοχή που μένω δεν υπήρχαν θέσεις για 

νηπιαγωγούς» Επιλέγει συνεπώς, να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο επιχείρημα 

στον λόγο της δικαιολογώντας την απόφασή της να εργαστεί ως βρεφονηπιοκόμος 

δηλαδή σε μια άλλη ειδικότητα εκπαιδευτικού με διαφορετικές απαιτήσεις και 

γνώσεις από αυτές που ήδη κατείχε.  

Ακολουθεί ένα ακόμη επιχείρημα: «και εγώ αποφάσισα, λέω εντάξει, δεν ξέρω 

τόσο καλά ας πούμε γερμανικά, ας ξεκινήσω ως βρεφονηπιοκόμος γιατί οι 

βρεφονηπιοκόμοι εδώ … δεν γίνεται να είναι υπεύθυνοι μιας τάξης.» Εδώ η 

αυτοβιογραφούμενη παραθέτει έναν ακόμη λόγο για τον οποίο επέλεξε να καταλάβει 

τη θέση της βρεφονηπιοκόμου και αυτός σχετίζεται ξανά με την γλώσσα και τις 

ευθύνες που απαιτεί το επάγγελμα της νηπιαγωγού στην συγκεκριμένη ομοσπονδία 

της Γερμανίας. Φαίνεται, λοιπόν, ότι ουσιαστικά η εκπαιδευτικός αποδίδει στο 

επάγγελμα της βρεφονηπιοκόμου έναν κάπως πιο εύκολο εργασιακό χαρακτήρα, με 

λιγότερα καθήκοντα, απαιτήσεις και ευθύνες.  

Υποενότητα Β΄ 

Στη συνέχεια, με την χρήση επιχειρήματος η αυτοβιογραφούμενη 

υπογραμμίζει τον λόγο που χαρακτηρίζει την κατάσταση «περίπλοκη» και τον τρόπο 

που ανέλαβε τα καθήκοντά της νηπιαγωγού και της υπεύθυνης της τάξης: «Βέβαια 

ήταν λίγο περίπλοκα τα πράγματα γιατί 2 μήνες μετά λόγω ασθένειας η νηπιαγωγός  

σταμάτα να εργάζεται  και  έτσι παίρνω κατευθείαν τη θέση της νηπιαγωγού και της 

υπεύθυνης της τάξης». 

Περιγραφή 
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Η βιογραφική αφήγηση της εκπαιδευτικού που ζει και εργάζεται στο 

εξωτερικό δεν περιλαμβάνει σημαντικά αποσπάσματα στα οποία να χρησιμοποιεί 

περιγραφή κοινωνικών πλαισίων, γενικές δηλώσεις αρχών ή κανόνων. Παρόλα αυτά 

χρησιμοποιεί το επικοινωνιακό σχήμα της περιγραφής σε ορισμένες μόνο 

περιπτώσεις, παραθέτοντας λιγοστές πληροφορίες για πρόσωπα και κοινωνικούς 

θεσμούς. 

 Πιο αναλυτικά, στην 5
η
 αφηγηματική ενότητα γίνεται αναφορά στον σύζυγό 

της και στον τόπο που εκείνος πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του βίου του σε ξένη 

χώρα. «λόγω του ότι ο άντρας μου μεγάλωσε,  πήγε σχολείο  στη  Γερμανία,  δούλευε 

εκεί… Ο άντρας μου κατάγεται, επίσης, από το χωριό μου από το… αφού αυτός 

μεγάλωσε στη Γερμανία». Εδώ επιχειρείται φανερή σύνδεση της προσωπικής ζωής 

του συζύγου της με την χώρα που προσφέρει εργασιακές ευκαιρίες δημιουργώντας 

ελκυστικό περιβάλλον για νέους επιστήμονες. Το αφηγηματικό υποκείμενο επιλέγει 

να χρησιμοποιήσει την περιγραφή ενός προσώπου με σκοπό να αναδείξει την τελική 

σύνδεση της προσωπικής της ζωής με το πρόσωπο αυτό. Για τον λόγο αυτόν 

παραθέτει ορισμένες πληροφορίες για την δράση του συντρόφου της πριν τον 

γνωρίσει και πως η ζωή του επηρεάζει τις προσωπικές τις επιλογές και την απόφασή 

της να εγκαταλείψει την χώρα καταγωγής της.  

Ένα ακόμη στοιχείο περιγραφής εντοπίζεται και στην 7
η
 αφηγηματική 

ενότητα κατά την οποία η αυτοβιογραφούμενη αποκαλύπτει την δυσκολία που 

αντιμετώπισε με την αναγνώριση και την μετάφραση του τίτλου σπουδών της. Μέσα 

σε λιγοστές γραμμές μάς περιγράφει το κοινωνικό πλαίσιο που επικρατεί στη χώρα 

που επιλέγει να μεταναστεύσει, σε ό,τι αφορά στο εργασιακό καθεστώς για την 

πρακτική άσκηση των υποψηφίων εκπαιδευτικών:  «που αν σκεφτεί κανείς ότι εδώ στη 

Γερμανία οι φοιτητές ή οι φοιτήτριες  πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 χρόνια  μέσα στην 

τάξη,  όχι, να αναλάβουν την τάξη αλλά, να είναι βοηθοί στο έργο της νηπιαγωγού.».  

Μια μικρή αναφορά στα καθήκοντα της υποψήφιας εκπαιδευτικού που κάνει 

την πρακτική της αποτελεί το τρίτο δείγμα περιγραφής κοινωνικού πλαισίου στην 9
η
 

αφηγηματική: «Την κοπέλα της πρακτικής,  η οποία πρέπει να δίνει εξετάσεις,  πρέπει 

να παραδίδει δραστηριότητες  ή θα πρέπει να την αξιολογώ να συνομιλώ μαζί της» Με 

σκοπό, λοιπόν,  να παραθέσει πληροφορίες για τις αρμοδιότητές της ως υπεύθυνη της 

τάξης, η εκπαιδευτικός επιλέγει να περιγράψει το ισχύον καθεστώς και τις 

αρμοδιότητες μιας υποψήφιας εκπαιδευτικού που έχει υπό την επίβλεψή της. Και 

πάλι, επομένως, χρησιμοποιεί το επικοινωνιακό σχήμα της περιγραφής προκειμένου 

να αναδειχθεί η σύνδεση των συγκεκριμένων γεγονότων και κοινωνικών πλαισίων με 

την ίδια την διαδρομή του βίου της.  

 

3.1.3. 3ο Στάδιο: Δομική Ανάλυση 

Στο στάδιο αυτό επιχειρείται μια λεπτομερής ανάλυση της μικροδομής του 

κειμένου με μονάδα ανάλυσης την αφηγηματική ενότητα. Μελετώντας την κάθε 
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αφηγηματική ενότητα σειρά προς σειρά επιδιώκεται η ανασυγκρότηση του νοήματος. 

Εξετάζονται, λοιπόν, το περιεχόμενο των λεχθέντων, τα μορφολογικά στοιχεία της 

εκφοράς του λόγου και οι αλληλεπιδράσεις του πλαισίου συνέντευξης (Τσιώλης, 

2015).  

Ανάλυση της μικροδομής του κειμένου με μονάδα ανάλυσης την αφηγηματική 

ενότητα 

 

Επεξεργασία 1ης Αφηγηματικής Ενότητας 

Τίτλος ενότητας: Παρουσίαση Προσωπικών Στοιχείων 

Η πρώτη αφηγηματική ενότητα περιλαμβάνει το απόσπασμα: «Ας ξεκινήσω καταρχήν 

από το που κατάγομαι… σπούδασα στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Φλώρινας» 

Εισαγωγή: Η εκπαιδευτικός επιλέγει να αρχίσει την αφήγηση της αυτοβιογραφίας της 

παραθέτοντας ορισμένα προσωπικά στοιχεία που αφορούν την ηλικία, την καταγωγή 

και την επαγγελματική της ιδιότητα. Στην πρώτη φράση της ενότητας και της 

αυτοβιογραφίας, το αφηγηματικό υποκείμενο κάνει αναφορά στην καταγωγή της: «Ας 

ξεκινήσω καταρχήν από το πού κατάγομαι, πού γεννήθηκα, πού πήγα σχολείο.», φράση 

που επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ο τόπος κατοικίας διαφέρει από αυτόν της 

καταγωγής την δεδομένη στιγμή της συνέντευξης, δεδομένης της εγκατάλειψης της 

χώρας καταγωγής και της μετανάστευσης στο εξωτερικό που έχει προηγηθεί. 

Συνεπώς, ο τόπος καταγωγής ενδεχομένως διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

διαμόρφωση της ταυτότητας της αυτοβιογραφούμενης εκπαιδευτικού καθώς επιλέγει 

να είναι το πρώτο στοιχείο που θα παραθέσει για τον εαυτό της, εισάγοντας της 

αυτοβιογραφία της.  

Πυρηνική Δήλωση στην ενότητα αφήγησης: Στις λιγοστές γραμμές τις πρώτης 

ενότητας αφήγησης, η πυρηνική δήλωση εντοπίζεται στο γεγονός ότι η εκπαιδευτικός 

εισάγει την αυτοβιογραφία της παραθέτοντας ορισμένα προσωπικά στοιχεία. 

Επομένως, από την πρώτη κιόλας ενότητα η αυτοβιογραφούμενη έχοντας 

διαμορφώσει την ταυτότητά της την παρουσιάζει και στην συνεντεύκτρια.  

Απεικόνιση των κοινωνικών πλαισίων: Η εκπαιδευτικός χωρίς να προβάλλει 

ξεκάθαρα ορισμένα κοινωνικά πρότυπα στην πρώτη αφηγηματική ενότητα, 

πληροφορεί τον ακροατή για τον τόπο καταγωγής της και συγκεκριμένα παραθέτει 

στοιχεία για την επαρχία στην οποία γεννήθηκε, μεγάλωσε και φοίτησε στο σχολείο. 

«Εγώ κατάγομαι από ένα χωριό της…» ενώ δηλώνει ρητά ότι ζει στην Γερμανία την 

δεδομένη στιγμή της συνέντευξης «..ζω εδώ και τρία χρόνια σχεδόν στη Γερμανία». 

Εδώ διακρίνεται μια αντίθεση κοινωνικών πλαισίων, χωρίς ωστόσο να παρατίθενται 

περαιτέρω πληροφορίες, καθώς αρχικά περιγράφεται μια μικρή κοινωνία ως τόπος 

καταγωγής και στη συνέχεια μια μεγάλη χώρα ένα αστικό κέντρο ως τόπος διαμονής.  

Αξιολογήσεις με χρήση επιχειρημάτων: Δεν εντοπίζονται αξιολογήσεις με τη χρήση 

επιχειρημάτων κατά την ανάλυση της πρώτης αφηγηματικής ενότητας.  
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Κριτικά και αυτο-θεωρητικά σχόλια: Στην συγκεκριμένη ενότητα δεν 

περιλαμβάνονται αυτοθεωρητικά σχόλια, διότι το αφηγηματικό υποκείμενο δεν 

αναλύει κάποια προσωπική θεωρία, αρκείται στην παρουσίαση των προσωπικών της 

στοιχείων.  

Στερεότυπες εκφράσεις: Δεν συναντώνται στερεότυπες εκφράσεις στην πρώτη 

αφηγηματική ενότητα λόγω του ότι η εκπαιδευτικός δεν σχολιάζει δεν παραθέτει την 

προσωπική της γνώμη για κάποιο γεγονός μόνο πληροφορεί.  

Δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων εμπειριών και παρουσίασης της 

αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών διαδικασιών:  Κατά εισαγωγή της 

αυτοβιογραφίας της η εκπαιδευτικός δεν επιλέγει να προβάλει δυσκολίες και χαοτικές 

διαδικασίες προφανώς γιατί η συνέντευξη βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, έτσι 

αρκείται στην παρουσίαση των προσωπικών στοιχείων πιθανόν για λόγους 

συστάσεων με την ερευνήτρια.   

Επεξεργασία 2ης Αφηγηματικής Ενότητας 

Τίτλος ενότητας: Παιδικά Χρόνια  

«Αλλά πριν σου μιλήσω  για το πώς κατέληξα στη Γερμανία θα σου μιλήσω για τα 

παιδικά μου χρόνια… ουσιαστική επαφή με τους φίλους μου.» Το παραπάνω 

απόσπασμα αποτελεί την δεύτερη αφηγηματική ενότητα της αυτοβιογραφίας στην 

εκπαιδευτικού που εργάζεται στο εξωτερικό.  

Εισαγωγή: «Αλλά πριν σου μιλήσω  για το πώς κατέληξα στη Γερμανία θα σου μιλήσω 

για τα παιδικά μου χρόνια.» Προσεκτικά δομημένος ο λόγος της εκπαιδευτικού 

επιλέγει να μεταβεί από την προηγούμενη αφηγηματική ενότητα στην επόμενη, 

κηρύσσοντας παράλληλα την έναρξη της πορείας του βίου της με τα παιδικά της 

χρόνια.  

Πυρηνική δήλωση στην ενότητα αφήγησης: Στην δεύτερη αφηγηματική ενότητα η 

αυτοβιογραφούμενη αναφέρεται λακωνικά στην παιδική της ηλικία, η πυρηνική 

δήλωση της ενότητας αφορά ολόκληρη την παιδική της ηλικιακή προσέγγιση.  

Απεικόνιση των κοινωνικών πλαισίων: Στην παρούσα ενότητα δεν γίνεται επίσης 

σαφής αναφορά στο κοινωνικό πλαίσιο κατά τα παιδικά χρόνια της 

αυτοβιογραφούμενης. Ως κοινωνικό πλαίσιο θα μπορούσε ενδεχομένως να ληφθεί η 

συντροφιά με τους φίλους της, καθώς λοιπόν, τονίζει ότι είχαν ουσιαστικές επαφές, 

γεγονός σημαντικό για την εξέλιξη της βιογραφίας της, ωστόσο δεν παραθέτει 

επιπλέον πληροφορίες για το κοινωνικό της περιβάλλον.  

Αξιολογήσεις με χρήση επιχειρημάτων: Η εκπαιδευτικός δεν επιλέγει να δομήσει τον 

λόγος της στηριζόμενη σε επιχειρήματα στην δεύτερη αφηγηματική ενότητα.  

Κριτικά και αυτο-θεωρητικά σχόλια: Η ενότητα δεν περιλαμβάνει επίσης, κριτικά και 

αυτοθεωρητικά σχόλια. 



 
44 

 

Στερεότυπες εκφράσεις: Οι λιγοστές γραμμές περιγραφής των παιδικών της χρόνων 

δεν περιλαμβάνουν στερεότυπες εκφράσεις.  

Δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων εμπειριών και παρουσίασης της 

αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών διαδικασιών: Καμία δυσκολία δεν έχει 

παρουσιαστεί ως την δεύτερη αφηγηματική ενότητα στην αυτοβιογραφία της 

εκπαιδευτικού.  

Επεξεργασία 3ης Αφηγηματικής Ενότητας 

Τίτλος: Εφηβικά Χρόνια- Φοίτηση στο Λύκειο 

Η τρίτη αφηγηματική ενότητα στην αυτοβιογραφία της εκπαιδευτικού εντοπίζεται  

στο εξής χωρίο: «Μέχρι που έφτασα στο λύκειο… φυσικά είχα δυσκολίες με το 

διάβασμα».  

Εισαγωγή: «Μέχρι που έφτασα στο λύκειο» Με αυτή την φράση η εκπαιδευτικός 

μεταβαίνει ομαλά στην νέα αφηγηματική ενότητα, αφού προηγουμένως είχε 

αναφερθεί στα παιδικά της χρόνια, με τον σύνδεσμο μέχρι εκφράζει την μετάβαση 

από το γυμνάσιο στο λύκειο και την αλλαγή του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Με αυτόν 

τον τρόπο φαίνεται να διαχωρίζει το λύκειο από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

αφού δίνει έμφαση σε αυτό και εισάγει την αφηγηματική ενότητα, προμηνύοντας την 

συνέχεια.  

Πυρηνική δήλωση στην ενότητα αφήγησης: Το αφηγηματικό υποκείμενο εκφράζει 

την αλλαγή, την μετάβαση, την μεταμόρφωση, χωρίς όμως να έχει προκληθεί από 

κάποιο ιδιαίτερο εξωτερικό παράγοντα ή γεγονός, στην εξής φράση: «εκεί, εκεί τα 

πράγματα άλλαξαν γιατί από την πρώτη λυκείου πλέον αποφάσισα  ότι θέλω να 

σπουδάσω νηπιαγωγός αυτό ήταν το όνειρό μου να πω την αλήθεια και πάντα. Βέβαια 

στο λύκειο θυμάμαι μόνο διάβασμα, μαθήματα φροντιστήρια,  πιστεύω όπως τα 

περισσότερα παιδιά στην Ελλάδα.» εδώ δηλώνεται μια αλλαγή στάσης από την 

παιδική ηλικία και τα ανέμελα παιδικά χρόνια, όπως η ίδια η εκπαιδευτικός τα 

χαρακτηρίζει, προς την συνειδητή απόφαση για το επάγγελμα που επιθυμούσε να 

ακολουθήσει στο μέλλον. Ο φορέας που προκάλεσε την αλλαγή της σκέψης και 

στάσης της αυτοβιογραφούμενης δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από το σύστημα 

των πανελλαδικών εξετάσεων. Η απόφασή της να γίνει νηπιαγωγός την οδήγησε σε 

μια αλλαγή στάσης απέναντι στο σχολείο, όπου προκειμένου να επιτύχει τον στόχο 

της θα καταλάμβανε μια μεγάλη προσπάθεια.  

Απεικόνιση των κοινωνικών πλαισίων: Μια μικρή αναφορά κοινωνικού πλαισίου 

γίνεται στην συγκεκριμένη ενότητα, όπου δηλώνεται η καθημερινή μετακίνηση της 

εκπαιδευτικού κατά τα εφηβικά της χρόνια από το χωριό της στην διπλανή πόλη με 

σκοπό να φοιτήσει στο λύκειο «..γιατί στο χωριό μου δεν υπήρχε λύκειο». Το γεγονός 

αυτό φανερώνει την έλλειψη σχολικών υποδομών σε επαρχιακά μέρη και την ανάγκη 

των μαθητών να μετακινούνται καθημερινά προκειμένου να συνεχίσουν τη φοίτησή 

τους στο λύκειο. Επίσης, γίνεται αναφορά στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, 
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την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας και τον τρόπο που εισάγονται οι μαθητές στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση: «Βέβαια στο λύκειο θυμάμαι μόνο διάβασμα, μαθήματα 

φροντιστήρια,  πιστεύω όπως τα περισσότερα παιδιά στην Ελλάδα».  

Αξιολογήσεις με χρήση επιχειρημάτων: Η ενότητα περιλαμβάνει δύο αξιολογήσεις με 

τη χρήση επιχειρήματος, η πρώτη από αυτές σχετίζεται με την αλλαγή των 

πεπραγμένων υπονοώντας προφανώς τον κόπο που είχε καταβάλλει προκειμένου να 

επιτύχει τον στόχο της, «εκεί τα πράγματα άλλαξαν γιατί από την πρώτη λυκείου πλέον 

αποφάσισα  ότι θέλω να σπουδάσω νηπιαγωγός αυτό ήταν το όνειρό μου να πω την 

αλήθεια και πάντα». Στη συνέχεια, «βέβαια στο λύκειο θυμάμαι μόνο διάβασμα, 

μαθήματα φροντιστήρια,  πιστεύω όπως τα περισσότερα παιδιά στην Ελλάδα,  αλλά 

ανταμείφθηκα γιατί τελικά έδωσα τις πανελλήνιες και πέρασα στο Τμήμα Νηπιαγωγών 

της Φλώρινας» με το συγκεκριμένο επιχείρημα η εκπαιδευτικός δηλώνει ότι 

δικαιώθηκαν οι κόποι της και πραγματοποιήθηκε το όνειρό της μόλις έδωσε 

πανελλήνιες εξετάσεις και κατόρθωσε να εισαχθεί στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών.  

Κριτικά και αυτο-θεωρητικά σχόλια:  Η αυτοβιογραφούμενη βρίσκει την ευκαιρία να 

εκφράσει ένα κριτικό σχόλιο, πως κατά την γνώμη της το δύσκολο δρόμο 

προετοιμασίας των πανελλαδικών εξετάσεων τον διαβαίνουν τα περισσότερα παιδιά 

στην Ελλάδα: «Βέβαια στο λύκειο θυμάμαι μόνο διάβασμα, μαθήματα φροντιστήρια,  

πιστεύω όπως τα περισσότερα παιδιά στην Ελλάδα» 

Στερεότυπες εκφράσεις: Στην ενότητα δεν αναφέρονται στερεότυπες εκφράσεις.  

Δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων εμπειριών και παρουσίασης της 

αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών διαδικασιών: Στο κρίσιμο αυτό 

απόσπασμα της αυτοβιογραφίας της η εκπαιδευτικός επιλέγει να αναφερθεί σε 

ορισμένες δυσκολίες που συνάντησε. Αρχικά το αφηγηματικό υποκείμενο ξεπερνά 

την δυσκολία που προέκυψε με την έλλειψη λυκείου από το χωριό της με την 

μετακίνησή της στην πόλη «Λύκειο πήγα φυσικά στα Σέρβια  γιατί.. είναι μία πόλη 

επίσης της Κοζάνης, γιατί στο χωριό μου δεν υπήρχε λύκειο, εντάξει αυτό… Είναι 

περίπου περίπου μισή ώρα, πηγαινοερχόμουνα με το με το λεωφορείο».  Μια πρακτικά 

χαοτική βιογραφική διαδικασία θα μπορούσε να περιγραφεί η περίοδος 

προετοιμασίας των πανελληνίων εξετάσεων, όπου με το πέρασμα του χρόνο την 

ξεπερνά η εκπαιδευτικός και δικαιώνεται από τους κόπους που κατέβαλε: «Βέβαια 

στο λύκειο θυμάμαι μόνο διάβασμα, μαθήματα φροντιστήρια,  πιστεύω όπως τα 

περισσότερα παιδιά στην Ελλάδα,  αλλά ανταμείφθηκα γιατί τελικά έδωσα τις 

πανελλήνιες και πέρασα στο Τμήμα Νηπιαγωγών της Φλώρινας, φυσικά είχα δυσκολίες 

με το διάβασμα». 

Επεξεργασία 4ης  Αφηγηματικής Ενότητας 

Τίτλος: Σπουδές 
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Η τέταρτη αφηγηματική ενότητα αναφέρεται στην περίοδο των σπουδών της 

εκπαιδευτικού και περιλαμβάνει το εξής απόσπασμα: «Πέρασα στο Τμήμα 

Νηπιαγωγών της Φλώρινας… έπειτα τον Ιούνιο του 2014  αποφοιτώ  από τη σχολή» ο 

τίτλος της σχολής που εισήχθη μετά από τις πανελλήνιες εξετάσεις βρίσκεται στην 

προηγούμενη αφηγηματική ενότητα που γίνεται αναφορά στις δυσκολίες που 

αντιμετώπισε με το διάβασμα και την προετοιμασία των πανελληνίων. Για αυτό τον 

λόγο επαναλαμβάνεται η φράση «Πέρασα στο Τμήμα Νηπιαγωγών της Φλώρινας…» 

με σκοπό την παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης εικόνας για την τέταρτη 

αφηγηματική ενότητα. 

Εισαγωγή: «Πέρασα στο Τμήμα Νηπιαγωγών της Φλώρινας- Εεε είμαι πολύ 

ευχαριστημένη  από τη σχολή.» Για την εισαγωγή της τέταρτης αφηγηματικής 

ενότητας επαναλαμβάνεται η φράση που αναφέρεται ο τίτλος του πανεπιστημιακού 

τμήματος που θα φοιτήσει από την προηγούμενη αφηγηματική ενότητα. Μας εισάγει 

συνεπώς με αυτόν τον τρόπο στην περίοδο των σπουδών της και στα φοιτητικά 

χρόνια στην πόλη της Φλώρινας.  

Πυρηνική δήλωση στην ενότητα αφήγησης: Στην ενότητα εντοπίζεται μια βιογραφική 

μεταμόρφωση κατά την οποία η αυτοβιογραφούμενη μεταβάλλει την ταυτότητά της 

από μαθήτρια σε φοιτήτρια, ωστόσο το συμπέρασμα αυτό λαμβάνεται ως δεδομένο 

από τα συμφραζόμενα και δεν αποτυπώνεται σε κάποια φράση ξεκάθαρα. 

Χαρακτηριστικές φράσεις που μαρτυρούν την φοιτητική της ιδιότητα είναι οι εξής: 

«πέρασα στο Τμήμα Νηπιαγωγών της Φλώρινας… Τι να πω απερίγραπτη εμπειρία και 

στη Φλώρινα η φοιτητική ζωή»  

Απεικόνιση των κοινωνικών πλαισίων: Στην συγκεκριμένη ενότητα περιγράφεται η 

περίοδος των σπουδών της και οι εμπειρίες που βίωσε ως φοιτήτρια στην πόλη της 

Φλώρινας. Το πανεπιστημιακό τμήμα στο οποίο φοίτησε αποτελεί χαρακτηριστική 

απεικόνιση κοινωνικού πλαισίου: «πέρασα στο Τμήμα Νηπιαγωγών της Φλώρινας… 

Τι να πω απερίγραπτη εμπειρία και στη Φλώρινα η φοιτητική ζωή» .Επιπλέον, το 

κοινωνικό πλαίσιο που περιβάλλει την αφηγήτρια αποτελείται και από έμψυχο 

δυναμικό, οι καθηγητές του πανεπιστημίου στους οποίους αναφέρεται σχετίζονται με το 

κοινωνικό πλαίσιο της πόλης φιλοξενίας.  

Αξιολογήσεις με χρήση επιχειρημάτων: Το αφηγηματικό υποκείμενο δεν επιλέγει να 

εμπλουτίσει το λόγο του με επιχειρήματα στην τέταρτη αφηγηματική ενότητα.  

Κριτικά και Αυτο-θεωρητικά σχόλια: Δεν παραθέτονται επίσης, στην ενότητα, 

κάποια κριτικά και αυτοθεωρητικά σχόλια, από την πλευρά της εκπαιδευτικού.  

Στερεότυπες Εκφράσεις: Η αυτοβιογραφούμενη εκπαιδευτικός περιορίζεται στην 

περιγραφή συναισθημάτων και ορισμένων εμπειριών που βίωσε κατά την διάρκεια 

των σπουδών της. Συνεπώς, ούτε στερεότυπες εκφράσεις αποτυπώνονται στην 

αυτοβιογραφία της στην παρούσα ενότητα.  
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Δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων εμπειριών και παρουσίασης της 

αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών διαδικασιών:  Μόνο θετικές εκδοχές της 

φοιτητικών της ετών παρουσιάζονται στην αφηγηματική ενότητα. Η εκπαιδευτικός 

αφηγείται με νοσταλγία την περίοδο κατά την οποία βίωσε στην πόλη της Φλώρινας 

ως φοιτήτρια, χωρίς να περιγράφεται κάποια δυσκολία που τυχόν αντιμετώπισε ή 

κάποια χαοτική βιογραφική διαδικασία.  

Επεξεργασία 5ης  Αφηγηματικής Ενότητας 

Τίτλος: Γνωριμία με το Σύζυγο- Απόφαση για μετανάστευση- Γάμος 

Η πέμπτη αφηγηματική ενότητα περιλαμβάνει το εξής απόσπασμα: «Και μπορώ να 

πω ότι μέσα σε λίγες μέρες άλλαξα εντελώς σελίδα… αλλάζω ουσιαστικά σελίδα στη 

ζωή μου.» Η αυτοβιογραφούμενη αφιερώνει μεγάλο μέρος του λόγου της στο 

πρόσωπο κλειδί για την εξέλιξη του βίου της, τον σύζυγό της, προσδιορίζοντας τους 

λόγους που την οδήγησαν να πάρει την απόφαση της αναχώρησης από την χώρας 

καταγωγής της και να ακολουθήσει τον δρόμο της μετανάστευσης. Πλούσια 

αφηγηματική δράση εμφανίζεται στην ενότητα, καθώς η εκπαιδευτικός αναλύει 

συναισθήματα και καταστάσεις που συνετέλεσαν στην «εύκολη» απόφασή της να 

αναχωρήσει από την Ελλάδα, σύμφωνα με την ίδια.  

Εισαγωγή: Η εξής φράση: «Και μπορώ να πω ότι μέσα σε λίγες μέρες άλλαξα εντελώς 

σελίδα, αφότου παντρεύτηκα και λόγω του ότι ο άντρας μου μεγάλωσε,  πήγε σχολείο  

στη  Γερμανία,  δούλευε εκεί  αποφασίζουμε να... αποφασίζω και εγώ να μείνω μαζί 

του εκεί να μετακομίσω τέλος πάντων στη Γερμανία.» αποτελεί την εισαγωγή της 

πέμπτης αφηγηματικής ενότητας, και  περιλαμβάνει την αναφορά στον σύζυγό της 

και την απόφασή της να τον ακολουθήσει στην Γερμανία. Από την πρώτη κιόλας 

φράση της ενότητας η εκπαιδευτικός μας εισάγει στο κεντρικό ζήτημα που πρόκειται 

να αναπτύξει στην παρούσα ενότητα.  

Πυρηνική δήλωση στην ενότητα αφήγησης: Η πυρηνική δήλωση στην ενότητα 

αφήγησης εντοπίζεται στην εξής φράση: «Και μπορώ να πω ότι μέσα σε λίγες μέρες 

άλλαξα εντελώς σελίδα, αφότου παντρεύτηκα και λόγω του ότι ο άντρας μου μεγάλωσε,  

πήγε σχολείο  στη  Γερμανία,  δούλευε εκεί  αποφασίζουμε να... αποφασίζω και εγώ να 

μείνω μαζί του εκεί να μετακομίσω τέλος πάντων στη Γερμανία». Εδώ δηλώνεται ρητά 

από την ίδια την αυτοβιογραφούμενη η ριζική μεταβολή της μέχρι τότε ζωής της, 

καθώς, παντρεύεται και αποφασίζει να μεταναστεύσει στον τόπο διαμονής του 

συζύγου της. Συντελείται επομένως, μια βιογραφική μεταμόρφωση κατά την οποία η 

εκπαιδευτικός εισέρχεται εις γάμου κοινωνία, και τούτη αποτελεί την πρώτη αλλαγή 

στην ταυτότητά της. Η δεύτερη μεταβολή σημειώνεται με την αλλαγή του τόπου 

κατοικίας της.  

Απεικόνιση των κοινωνικών πλαισίων:  Μέσα από την αφήγηση της εκπαιδευτικού 

αναδύονται κοινωνικά σχήματα και πλαίσια. Πιο συγκεκριμένα, η εξής φράση: 

«αναγκαστικά και λόγω της κατάστασης που επικρατούσε από τότε στην Ελλάδα  ξέρω 

ότι ήταν πολύ δύσκολο ούτως ή άλλως να βρω δουλειά ως νηπιαγωγός στην Ελλάδα 
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και ήταν λίγο πιο εύκολη απόφαση να πω ναι,  έρχομαι, μετακομίζω στη Γερμανία» 

φανερώνει την εργασιακή κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, δεδομένης της 

οικονομικής κρίσης την περίοδο που η ίδια η εκπαιδευτικός αποφοιτεί από την σχολή 

της. Η κοινωνία δείχνει να υποφέρει από τη μάστιγα της οικονομικής κρίσης, με την 

εκπαίδευση να λαμβάνει ένα ισχυρό πλήγμα και τους εκπαιδευτικούς να βρίσκονται 

σε καθεστώς ανεργίας. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους η αυτοβιογραφούμενη 

επιλέγει να μεταναστεύσει προς χώρες που προσφέρουν περισσότερες 

επαγγελματικές ευκαιρίες για εκπαιδευτικούς προκειμένου να ζήσει και να εργαστεί 

με καλύτερες συνθήκες από αυτές που επικρατούν στον ελλαδικό χώρο.  

Αξιολογήσεις με χρήση επιχειρημάτων:  Δύο αξιολογήσεις μέσα από τη χρήση 

επιχειρημάτων εντοπίζονται στην πέμπτη αφηγηματική ενότητα: «και μπορώ να πω 

ότι μέσα σε λίγες μέρες άλλαξα εντελώς σελίδα αφότου παντρεύτηκα και λόγω του ότι ο 

άντρας μου μεγάλωσε,  πήγε σχολείο  στη  Γερμανία,  δούλευε εκεί  αποφασίζουμε να... 

αποφασίζω και εγώ να μείνω μαζί του εκεί να μετακομίσω τέλος πάντων στη 

Γερμανία» και «Και αφού αυτός μεγάλωσε στη Γερμανία αναγκαστικά και λόγω της 

κατάστασης που επικρατούσε από τότε στην Ελλάδα  ξέρω ότι ήταν πολύ δύσκολο 

ούτως ή άλλως να βρω δουλειά ως νηπιαγωγός στην Ελλάδα και ήταν λίγο πιο εύκολη 

απόφαση να πω ναι,  έρχομαι, μετακομίζω στη Γερμανία». Η διπλή χρήση 

επιχειρημάτων φανερώνει την προσπάθεια από την εκπαιδευτικό να αποκαλύψει τους 

λόγους για τους οποίους επέλεξε την μετανάστευση εγκαταλείποντας την χώρα 

καταγωγής της. Στην πρώτη, λοιπόν, αναφορά επιχειρηματολογεί με σκοπό να 

δικαιολογήσει την επιλογή της χώρας προορισμού, την Γερμανία καθώς ήδη διέμενε 

εκεί ο  σύζυγός της. Στο δεύτερο επιχείρημα αποκαλύπτεται η κατάσταση που 

επικρατεί στην Ελλάδα τόσο στον εργασιακό και όσο και στον εκπαιδευτικό τομέα.  

Κριτικά και Αυτο-θεωρητικά σχόλια:  Το αφηγηματικό υποκείμενο επιθυμώντας να 

εκφράσει την γνώση της για τα εργασιακά δεδομένα στην Ελλάδα, ασκεί ένα είδος 

κριτικής με την εξής φράση: «Ξέρω ότι ήταν πολύ δύσκολο, ούτως ή άλλως να βρω 

δουλειά ως νηπιαγωγός στην Ελλάδα». Επιπλέον, το γεγονός ότι αρχίζει και τελειώνει 

την αφηγηματική ενότητα με την ίδια σχεδόν φράση: «Και μπορώ να πω ότι μέσα σε 

λίγες μέρες άλλαξα εντελώς σελίδα… και αλλάζω ουσιαστικά σελίδα στη ζωή μου» 

τονίζει, αναμφίβολα, την ριζική μεταβολή που επήλθε στην ζωή της ύστερα από την 

απόφασή της να παντρευτεί και να μεταναστεύσει σε άλλη χώρα.  

Στερεότυπες Εκφράσεις: Η φράση που χρησιμοποιείται δύο φορές στην 

συγκεκριμένη ενότητα όπου περιγράφεται ο ρόλος του συζύγου και η απόφασή της 

να εγκαταλείψει την χώρα: «Και μπορώ να πω ότι μέσα σε λίγες μέρες άλλαξα εντελώς 

σελίδα… και αλλάζω ουσιαστικά σελίδα στη ζωή μου» αποτελεί στερεότυπη έκφραση 

καθώς η μεταφορικής της χρήσης επιτρέπει στο αφηγηματικό υποκείμενο να εστιάσει 

στα γεγονότα που άλλαξαν ριζικά τη ζωή της.   

Δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων εμπειριών και παρουσίασης της 

αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών διαδικασιών: Η εκπαιδευτικός 

αντιμετώπισε το ζήτημα της ανεργίας πριν ακόμη παρουσιαστεί στην ίδια, 
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προλαμβάνοντας δυσάρεστες συνέπειες και γνωρίζοντας ότι θα δυσκολευόταν να 

εργαστεί ως εκπαιδευτικός της στην Ελλάδα, αποφασίζει να ακολουθήσει τον δρόμο 

της μετανάστευσης. Μια δύσκολη εμπειρία αποτυπώνεται στην εξής φράση: 

«αναγκαστικά και λόγω της κατάστασης που επικρατούσε από τότε στην Ελλάδα  ξέρω 

ότι ήταν πολύ δύσκολο, ούτως ή άλλως να βρω δουλειά ως νηπιαγωγός στην Ελλάδα 

και ήταν λίγο πιο εύκολη απόφαση να πω ναι,  έρχομαι, μετακομίζω στη Γερμανία και 

αλλάζω ουσιαστικά σελίδα στη ζωή μου». Ουσιαστικά, η αφηγήτρια δεν βιώνει κάποια 

χαοτική βιογραφική διαδικασία, αλλά λαμβάνει ως δεδομένη την ανεργία των 

εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και συνεπώς, ξεπερνά αυτήν την δυσκολία που τυχόν θα 

προέκυπτε αν παρέμενε στην Ελλάδα με το να μεταναστεύσει στο εξωτερικό.  

Επεξεργασία 6ης  Αφηγηματικής Ενότητας 

Τίτλος: Διαμονή στην Γερμανία- Πρώτη Δυσκολία με την Γλώσσα  

Η έκτη αφηγηματική ενότητα περιλαμβάνει το απόσπασμα: «Η πρώτη μου δυσκολία 

ήταν ουσιαστικά η γλώσσα… παίρνω το πρώτο μου πτυχίο το Β1». Πλέον, η 

εκπαιδευτικός έχει ήδη εγκατασταθεί στην Γερμανία και περνά κατευθείαν στις 

δυσκολίες που αντιμετώπισε στο νέο τόπο διαμονής της.  

Εισαγωγή: «Η πρώτη μου δυσκολία ήταν ουσιαστικά η γλώσσα γιατί δεν ήξερα ούτε 

λέξη, οπότε από κει έπρεπε να ξεκινήσω,  δεν μπορούσα να πάω ας πούμε και να ψάξω 

κατευθείαν δουλειά.» με την φράση αυτή η αυτοβιογραφούμενη δηλώνει το κυρίως 

θέμα την αφηγηματικής ενότητας, όπου πρόκειται να αναπτύξει στην συνέχεια. 

Αναφέρεται λοιπόν, στην πρώτη δυσκολία που αντιμετωπίζει στην χώρα προορισμού, 

η οποία σχετίζεται με την γλώσσα. Έτσι, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, έχοντας 

πλήρη άγνοια της γερμανικής γλώσσας, αδυνατεί να βρει μια θέση εργασίας στη νέα 

χώρα διαμονής της.  

Πυρηνική δήλωση στην ενότητα αφήγησης: Η αυτοβιογραφούμενη εκπαιδευτικός, 

μολονότι έχει ήδη αλλάξει τόπο κατοικίας έχει εγκαταλείψει την χώρα προέλευσής 

της για έναν νέο προορισμό, δεν το δηλώνει ξεκάθαρα στην συγκεκριμένη 

αφηγηματική ενότητα. Διακρίνεται, συνεπώς, μια αλλαγή του βιογραφικού της 

σταθμού που αδιαμφισβήτητα επηρεάζει και ορίζει εκ νέου την ταυτότητά της, μέσα 

από την αλλαγή χώρας διαμονής της.  

Απεικόνιση των κοινωνικών πλαισίων: Στην παρούσα ενότητα δεν απεικονίζεται 

ξεκάθαρα το κοινωνικό πλαίσιο της περιοχής στην οποία εγκαταστάθηκε η 

εκπαιδευτικός κατά την άφιξή της στην Γερμανία. Ωστόσο μέσα από μια αναφορά για 

την φοίτησή της στο ίδρυμα εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας, γίνεται αντιληπτό, 

ότι η χώρα με ανεπτυγμένη μεταναστευτική πολιτική, μεριμνά για το εργατικό 

δυναμικό που εισέρχεται στην χώρα με σκοπό την εύρεση εργασίας, παρέχοντας τους 

εκπαίδευση και διδάσκοντάς τους την γερμανική γλώσσα. «Και λέω σχολείο γιατί 

πήγαινα για έξι μήνες κάθε μέρα από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και εκεί 

υπήρχαν μόνο άτομα τα οποία κατάγονταν από άλλες χώρες» Το χωρίο αυτό 

αποκαλύπτει το γεγονός ότι η χώρα αποτελεί πόλο έλξης για εργατικό δυναμικό, 
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καθώς, προσελκύει μετανάστες διαφορετικών εθνικοτήτων τους οποίους και 

φροντίζει να τους διδάσκει την γλώσσα σε ένα επίπεδο στοιχειώδους επικοινωνίας 

(Β1) προκειμένου να εξασφαλιστούν εργασιακά.  

Αξιολογήσεις με χρήση επιχειρημάτων: Η εισαγωγική φράση της έκτης 

αφηγηματικής ενότητας: «Η πρώτη μου δυσκολία ήταν ουσιαστικά η γλώσσα γιατί δεν 

ήξερα ούτε λέξη, οπότε από κει έπρεπε να ξεκινήσω,  δεν μπορούσα να πάω ας πούμε 

και να ψάξω κατευθείαν δουλειά.» αποτελεί επιχειρηματική αξιολόγηση, κατά την 

οποία η εκπαιδευτικός αναφέρεται στην δυσκολία που αντιμετώπισε με το ζήτημα της 

γλώσσας καθώς δεν γνώριζε γερμανικά και δεν θα μπορούσε να βγει στην αγορά 

εργασία. Στη συνέχεια, με την χρήση επιχειρήματος δικαιολογεί την επιλογή του 

όρου «σχολείο» για το εκπαιδευτήριο στο οποίο διδάχθηκε την γλώσσα, λόγω του 

εντατικού ρυθμού μαθημάτων.  

Κριτικά και Αυτο-θεωρητικά σχόλια: Η ενότητα δεν περιλαμβάνει κριτικά και 

αυτοθεωρητικά σχόλια.  

Στερεότυπες Εκφράσεις: Η εκπαιδευτικός δεν χρησιμοποιεί στον λόγο της 

στερεότυπες εκφράσεις, γενικά όπως και στην συγκεκριμένη αφηγηματική ενότητα 

δεν εντοπίζονται στερεότυπες εκφράσεις. 

Δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων εμπειριών και παρουσίασης της 

αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών διαδικασιών: Κορυφαία έκφραση 

χαοτικής βιογραφικής διαδικασίας και δύσκολων εμπειριών στην έκτη ενότητα 

αποτελεί η έλλειψη γνώσης της γερμανικής γλώσσας. Το γεγονός αυτό καθιστά, όπως 

είναι φυσικό, δύσκολη την εύρεση μιας θέσης εργασίας στην χώρα προορισμού, την 

οποία πρόκληση και καλείται να αντιμετωπίσει. «Η πρώτη μου δυσκολία ήταν 

ουσιαστικά η γλώσσα, γιατί δεν ήξερα ούτε λέξη, οπότε από κει έπρεπε να ξεκινήσω,  

δεν μπορούσα να πάω ας πούμε και να ψάξω κατευθείαν δουλειά.»  Προκειμένου, 

λοιπόν, να ξεπεράσει την πρώτη δυσκολία που αντιμετώπισε στην χώρα 

εγκατάστασης η εκπαιδευτικός αποφασίζει να διδαχθεί τη γλώσσα που μέχρι τότε 

στάθηκε εμπόδιο στην άμεση επαγγελματική της αποκατάσταση. Η φράση 

αποτυπώνει την αποκατάσταση της χαοτικής διαδικασίας που βίωσε η 

αυτοβιογραφούμενη μέσα από την μάθηση της γλώσσας και την κτήση του 

πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.  «Και έτσι γράφτηκα ας το πω σε σχολείο,  και λέω 

σχολείο γιατί πήγαινα για έξι μήνες κάθε μέρα από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 12 το 

μεσημέρι και εκεί υπήρχαν μόνο άτομα τα οποία κατάγονταν από άλλες χώρες.  

Παίρνω.. μετά από 6 μήνες δίνω εξετάσεις, παίρνω το πρώτο μου πτυχίο το Β1.»  

Επεξεργασία 7ης  Αφηγηματικής Ενότητας 

Τίτλος: Δεύτερη Δυσκολία η αναγνώριση προσόντων 

Η έβδομη αφηγηματική ενότητα περιλαμβάνει το απόσπασμα: «Στο μεταξύ είχα 

ξεκινήσει διαδικασίες για τη μετάφραση του πτυχίου… πως θα έδινα εξετάσεις; ή 

γραπτές είτε προφορικές;» Στην ενότητα παρουσιάζεται η δεύτερη δυσκολία που 
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αντιμετώπισε η εκπαιδευτικός στη νέα χώρα εγκατάστασης, τροχοπέδη για την 

εύρεση μιας θέσης εργασίας. Η δυσκολία αυτή σχετίζεται με την διαδικασία 

αναγνώρισης του ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών που κατείχε η εκπαιδευτικός, 

προκειμένου να μεταφραστεί και να μπορέσει να κατακτήσει μια θέση εργασίας.  

Εισαγωγή: Η αυτοβιογραφούμενη εισάγει τη νέα αφηγηματική ενότητα με την εξής 

φράση: «Στο μεταξύ είχα ξεκινήσει διαδικασίες για τη μετάφραση του πτυχίου γιατί για 

να το στείλω  στις αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει πρώτα να μεταφραστεί.» Η εισαγωγή 

εμπεριέχει, για, ακόμα μια φορά, το κεντρικό ζήτημα που πρόκειται να θίξει η 

εκπαιδευτικός στην συγκεκριμένη αφηγηματική ενότητα. Μέσα από το χωρίο παρέχει 

πληροφορίες για θεσμικά οργανωτικές διαδικασίες όπως είναι η μετάφραση και 

αναγνώριση του πτυχίου της ως απαραίτητη διαδικασία για να κατακτήσει μια θέση 

εργασίας ένας μετανάστης.  

Πυρηνική δήλωση στην ενότητα αφήγησης: Στην ενότητα δεν εμφανίζεται κάποια 

βιογραφική μεταμόρφωση του αφηγηματικού υποκειμένου. Κεντρική ιδέα αποτελεί η 

αναγνώριση του πτυχίου της εκπαιδευτικού, όπου αφιερώνει μεγάλο μέρος της 

αφήγησής της για να πληροφορήσει την ερευνήτρια σχετικά με τις διαδικασίες που 

απαιτούνταν.  

Απεικόνιση Κοινωνικών Πλαισίων: Το αφηγηματικό υποκείμενο κάνει λόγο για δύο 

περιπτώσεις θεσμικών και οργανωτικών πρότυπων. Η πρώτη αφορά στην διαδικασία 

αναγνώρισης των προσόντων της παρέχοντας σχετικές πληροφορίες και η δεύτερη 

σχετίζεται με παιδαγωγικού περιεχομένου διαδικασίες κατά τις οποίες, όπως μας 

πληροφορεί η αφηγήτρια, οι υποψήφιοι νηπιαγωγοί κάνουν δύο χρόνια πρακτική 

άσκηση. «Στο μεταξύ είχα ξεκινήσει διαδικασίες για τη μετάφραση του πτυχίου γιατί 

για να το στείλω  στις αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει πρώτα να μεταφραστεί.» Η φράση 

αποτυπώνει το κοινωνικό πλαίσιο και συγκεκριμένα το πλαίσιο προσόντων και τις 

ενέργειες που απαιτούνται από έναν ειδικευμένο «εργάτη» μετανάστη από άλλη 

χώρα, να κάνει προκειμένου να αναγνωρίσει και να μεταφράσει τα προσόντα του με 

σκοπό την εύρεση εργασίας στην συγκεκριμένη χώρα υποδοχής. Η δεύτερη 

περίπτωση κοινωνικού πλαισίου αποτυπώνεται στην εξής πρόταση: «που αν σκεφτεί 

κανείς ότι εδώ στη Γερμανία οι φοιτητές ή οι φοιτήτριες  πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 

χρόνια  μέσα στην τάξη,  όχι, να αναλάβουν την τάξη αλλά, να είναι βοηθοί στο έργο 

της νηπιαγωγού». Εδώ η εκπαιδευτικός παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο 

λειτουργίας των παιδαγωγικών σχολών και πιο συγκεκριμένα των νηπιαγωγών και 

επικεντρώνεται στην χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης που πρέπει να κάνουν 

οι υποψήφιοι νηπιαγωγοί για να αποκτήσουν το πτυχίο τους. Φυσικά η συγκεκριμένη 

αναφορά δίνεται στα πλαίσια της αντίθεσης με το ελληνικό σύστημα και το 

παιδαγωγικό τμήμα στο οποίο σπούδασε η αυτοβιογραφούμενη, η οποία και είχε 

μόλις 20 μέρες πρακτικής άσκησης σε νηπιαγωγείο στο πτυχίο της.  

Αξιολογήσεις με χρήση επιχειρημάτων: Η εισαγωγική πρόταση της έβδομης 

αφηγηματικής ενότητας αποτελεί και την πρώτη αξιολόγηση με χρήση 

επιχειρημάτων: «Στο μεταξύ είχα ξεκινήσει διαδικασίες για τη μετάφραση του πτυχίου 
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γιατί για να το στείλω  στις αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει πρώτα να μεταφραστεί.» Το 

επιχείρημα αυτό χρησιμοποιείται από την εκπαιδευτικό με σκοπό να αιτιολογήσει την 

απαραίτητη διαδικασία μετάφρασης του τίτλου σπουδών της, προκειμένου να το 

καταθέσει στον αρμόδιο φορέα για εύρεση εργασίας. Επόμενη αξιολόγηση που 

προβάλλεται μέσα από τη χρήση επιχειρήματος, διαφαίνεται στην συνέχεια, κατά την 

οποία η εκπαιδευτικός  μπαίνει στην διαδικασία να αιτιολογήσει τον λόγο που 

διήρκησε έναν χρόνο η αναγνώριση του πτυχίου της: «Και.. μπορώ πραγματικά να πω 

ότι μου διήρκησε περίπου ένα χρόνο και αυτό γιατί δεν μου αναγνώρισαν  το πτυχίο 

κατευθείαν μου δημιουργήθηκε θέμα λόγω του ότι στην Ελλάδα στο Τμήμα 

Νηπιαγωγών της Φλώρινας δεν είχαμε κάνει σχεδόν, σχεδόν καθόλου πρακτική 

ουσιαστικά στα χαρτιά μου υπήρχε το ότι εγώ προσωπικά έκανα 20 μέρες πρακτική, 

που αν σκεφτεί κανείς ότι εδώ στη Γερμανία οι φοιτητές ή οι φοιτήτριες  πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 2 χρόνια  μέσα στην τάξη,  όχι, να αναλάβουν την τάξη αλλά, να είναι 

βοηθοί στο έργο της νηπιαγωγού.» Και  ο λόγος που καθυστέρησε αρκετά η 

αναγνώριση των προσόντων της αυτοβιογραφούμενης, σύμφωνα με την ίδια 

σχετίζεται με την μειωμένη διάρκεια πρακτικής άσκησης που πραγματοποίησε κατά 

την φοίτησή της στο συγκεκριμένο παιδαγωγικό τμήμα, σε σύγκριση με την 

αντίστοιχη πρακτική άσκηση των υποψηφίων εκπαιδευτικών στη Γερμανία.  

Κριτικά και Αυτο-θεωρητικά σχόλια: Στην έβδομη αφηγηματική ενότητα η 

εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί πλήθος κριτικών σχολιασμών αναφορικά με το 

πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα και συγκεκριμένα με το Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών της Φλώρινας: «…κατευθείαν μου δημιουργήθηκε θέμα λόγω του ότι στην 

Ελλάδα στο Τμήμα Νηπιαγωγών της Φλώρινας δεν είχαμε κάνει σχεδόν, σχεδόν 

καθόλου πρακτική ουσιαστικά στα χαρτιά μου υπήρχε το ότι εγώ προσωπικά έκανα 20 

μέρες πρακτική, που αν σκεφτεί κανείς ότι εδώ στη Γερμανία οι φοιτητές ή οι 

φοιτήτριες  πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 χρόνια  μέσα στην τάξη,  όχι, να αναλάβουν 

την τάξη αλλά, να είναι βοηθοί στο έργο της νηπιαγωγού. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο 

θέμα…» 

Στερεότυπες Εκφράσεις: Στερεότυπες εκφράσεις επίσης δεν εντοπίζονται στην 

συγκεκριμένη αφηγηματική ενότητα κατά την οποία η εκπαιδευτικός αναφέρεται 

στην δεύτερη δυσκολία που αντιμετώπισε στην χώρα προορισμού. 

Δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων εμπειριών και παρουσίασης της 

αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών διαδικασιών: Στην ενότητα 

παρουσιάζεται εκτενώς ένα σημαντικό ζήτημα για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών, 

αυτό της πρακτικής άσκησης των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Και τούτο αποτελεί τη 

δεύτερη δυσκολία που καλείται να αντιμετωπίσει η αυτοβιογραφούμενη στον νέο 

τόπο διαμονής της. Στην έβδομη αφηγηματική ενότητα η εκπαιδευτικός εμφανίζεται 

αδύναμη αρχικά να ξεπεράσει την δυσκολία που προέκυψε, καθώς ,προκειμένου να 

αναγνωριστούν τα προσόντα της, έπρεπε να φοιτήσει ξανά σε γερμανικό 

πανεπιστήμιο για άλλους έξι μήνες, γεγονός που αποκλείει η εκπαιδευτικός καθώς 

δεν κατείχε επαρκώς την γερμανική γλώσσα: «και έτσι έπρεπε ή να σπουδάσω άλλους 
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έξι μήνες σε πανεπιστήμιο της Γερμανίας πράγμα αδύνατον γιατί το επίπεδο της 

γλώσσας μου μπορεί να ήτανε μεν καλό για τα δικά μου δεδομένα αλλά δεν ήτανε για 

πανεπιστήμιο, πως θα έδινα εξετάσεις; ή γραπτές είτε προφορικές;» Γίνεται λοιπόν 

αντιληπτή μια προσπάθεια από το αφηγηματικό υποκείμενο να ξεπεράσει το εμπόδιο 

που βρέθηκε μπροστά στην ίδια και σε μια θέση εργασίας, ωστόσο δεν παρουσιάζεται 

ακόμη η εξασθένηση της συγκεκριμένης χαοτικής βιογραφικής διαδικασίας. Η 

αποκατάσταση της δυσκολίας αναλύεται στην επόμενη αφηγηματική ενότητα. 

Παρόλα αυτά μια φράση στην αρχή ακόμη της ενότητας μαρτυρά το αίσιο τέλος της 

χαοτικής διαδικασίας: «…ο μεταφραστής ήτανε Έλληνας του έδωσα το πτυχίο μου, ό,τι 

ό,τι χαρτιά είχα από το πανεπιστήμιο τα μετέφρασα όλα και μετά μπόρεσα να τα στείλω 

στην αρμόδια υπηρεσία.»  

Επεξεργασία 8ης αφηγηματικής ενότητας 

Τίτλος: Πρακτική Άσκηση σε ίδρυμα 

Συνεχίζοντας την δομική ανάλυση, ακολουθεί η επεξεργασία της όγδοης 

αφηγηματικής ενότητας, η οποία περιλαμβάνει το εξής απόσπασμα: «Οπότε  επέλεξα 

να κάνω τρεις μήνες πρακτική… έγινε σχεδόν αμέσως ύστερα η αναγνώριση.» Κατά 

την αφήγηση την συγκεκριμένης αφηγηματικής ενότητας η αυτοβιογραφούμενη 

αναφέρεται στην πρακτική της άσκηση στο ίδρυμα που απαιτούνταν προκειμένου να 

αναγνωριστεί και να μεταφραστεί ο ακαδημαϊκός τίτλος σπουδών της. 

Εισαγωγή: Η εισαγωγική φράση της όγδοης αφηγηματικής ενότητας εμπεριέχει και 

την κεντρική ιδέα της ενότητας: «Οπότε  επέλεξα να κάνω τρεις μήνες πρακτική σε ένα 

Ίδρυμα στο οποίο υπήρχαν παιδιά με οικογενειακά  κυρίως προβλήματα.» Η 

εκπαιδευτικός θα αναφερθεί στην αποκατάσταση της χαοτικής βιογραφικής 

διαδικασίας που υπέστη στην προηγούμενη αφηγηματική ενότητα. Η αδυναμία να 

αναγνωριστεί το πτυχίο της την οδήγησε να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε 

ένα ίδρυμα, στο οποίο φιλοξενούνταν παιδιά με οικογενειακά κυρίως προβλήματα. 

Και τούτο αποτελεί δική της απόφαση και επιλογή «Οπότε  επέλεξα…». Ο 

συμπερασματικός σύνδεσμος «οπότε» δηλώνει ρητά την άμεση σύνδεση της 

ενότητας με όσα ειπώθηκαν παραπάνω κατά την αφήγηση της έβδομης ενότητας.  

Πυρηνική Δήλωση στην ενότητα αφήγησης: Η ενότητα παρουσιάζει μια μικρή 

βιογραφική μεταμόρφωση, κατά την οποία η αυτοβιογραφούμενη δοκιμάζει μια 

διαφορετική εκπαιδευτική εμπειρία, καθώς εργάζεται σε ένα ίδρυμα με παιδιά ηλικίας 

μεγαλύτερα από αυτά που γνώρισε στα πλαίσια των σπουδών της. Σύμφωνα με τα 

λεγόμενά της, η ίδια θεωρεί ότι βιώνει μια διαφορετική εμπειρία κατά την οποία οι 

σπουδές της δεν ανταποκρίνονται στη δυναμική της νέας της εργασίας. Καλείται 

επομένως να διαδραματίσει έναν διαφορετικό ρόλο στην κοινωνία από εκείνον που 

ορίζει το επάγγελμά της, αποτελώντας μια πρωτόγνωρη εμπειρία για την ίδια. Η 

πυρηνική πρόταση, επομένως, της ενότητας αφήγησης είναι η εξής: «Οπότε  επέλεξα 

να κάνω τρεις μήνες πρακτική σε ένα Ίδρυμα στο οποίο υπήρχαν παιδιά με 

οικογενειακά  κυρίως προβλήματα...» 
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Απεικόνιση των κοινωνικών πλαισίων: Καθώς η εκπαιδευτικός αναφέρεται στην 

επιλογή του ιδρύματος για να ολοκληρώσει κατά κάποιον τρόπο της πρακτική της 

άσκηση, αποδίδει ένα μέρος του κοινωνικού πλαισίου στην χώρα μετανάστευσής της. 

Το γεγονός του ότι το κράτος μεριμνά για την φροντίδα ανήλικων παιδιών που 

αντιμετωπίζουν οικογενειακά προβλήματα αποτελεί θετική απεικόνιση του 

κοινωνικού πλαισίου. Πέραν του γεγονότος της ύπαρξης πολλών κοινωνικών 

προβλημάτων που επηρεάζουν την οικογένεια ως θεσμό και κοινωνική ομάδα, που 

θίγονται στον λόγο της εκπαιδευτικού, «χωρισμένοι γονείς,  ή με ναρκωτικά» 

θεωρούνται δεδομένα σε μια σύγχρονα διαμορφωμένη κοινωνία, η χώρα πασχίζει 

μέσω των ιδρυμάτων αποκατάστασης οικογενειακών προβλημάτων να προστατεύσει 

το παιδί. Στην ενότητα διακρίνεται μια αυθόρμητη παρέμβαση της ερευνήτριας που 

διακόπτει την ροή της αφήγησης, ζητώντας διευκρίνιση από την εκπαιδευτικό για το 

είδος των προβλημάτων που συνάντησε κατά την διάρκεια της πρακτικής της 

εργασίας στο ίδρυμα, προκειμένου να διαφωτιστεί ο νέος ρόλος που είχε κληθεί να 

αναλάβει η αυτοβιογραφούμενη μαρτυρώντας παράλληλα στοιχεία του κοινωνικού 

πλαισίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο χωρίο αυτό παρουσιάζεται μια θετική 

απεικόνιση των κοινωνικών πλαισίων της χώρας φιλοξενίας, σε σχέση με τη χώρα 

καταγωγή: 

«Οπότε  επέλεξα να κάνω τρεις μήνες πρακτική σε ένα Ίδρυμα στο οποίο υπήρχαν 

παιδιά με οικογενειακά  κυρίως προβλήματα... 

- Του τύπου; 

-Οικογένειες με παιδιά… χωρισμένοι γονείς,  ή με ναρκωτικά.»  

Αξιολογήσεις με χρήση επιχειρημάτων: Στην όγδοη αφηγηματική ενότητα δεν 

συναντάται κάποια αξιολόγηση μέσα από επιχειρήματα.  

Κριτικά και Αυτο-θεωρητικά σχόλια: Η εκπαιδευτικός στην προσπάθειά της να 

αποδώσει τον νέο της ρόλο ως ασκούμενη σε ίδρυμα αποκατάστασης παιδιών με 

οικογενειακά προβλήματα, χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό «ενήλικα». Με αυτόν τον 

τρόπο δείχνει να αντιμετωπίζει τα ίδια τα παιδιά ως ενήλικα άτομα 

αντιπαραβάλλοντάς τα στην συνέχεια, με αυτά που είχε συνηθίσει να εργάζεται, 

παιδιά νηπιαγωγείου ή βρεφικού σταθμού. «Ήταν παιδιά ηλικίας από 7 με 8 μέχρι και 

15. Μπορώ να πω ήταν μία εντελώς διαφορετική εμπειρία δεν ήταν με παιδιά 

νηπιαγωγείου ή  βρεφικού σταθμού. Ας πούμε ήτανε σαν ενήλικα άτομα λοιπόν…» 

Στερεότυπες Εκφράσεις: Στο υπό επεξεργασία απόσπασμα δεν εντοπίζονται 

στερεότυπες εκφράσεις.  

Δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων εμπειριών και παρουσίασης της 

αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών διαδικασιών: Η όγδοη αφηγηματική 

ενότητα αποτελεί αναμφίβολα την αποκατάσταση της χαοτικής βιογραφικής 

διαδικασίας που επήλθε στην ζωή της εκπαιδευτικού ύστερα από την αναγνώριση του 

πτυχίου της, όπως σημειώθηκε στην προηγούμενη ενότητα. Στο απόσπασμα, 

συνεπώς, περιγράφεται η διαδικασία, η οποία απαιτούνταν να πραγματοποιηθεί από 

την ίδια την εκπαιδευτικό προκειμένου να αναγνωριστεί ο ακαδημαϊκός τίτλος 

σπουδών της, και να εμπλουτίσει την εμπειρία της πρακτικής άσκησης, μιας και στο 
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παιδαγωγικό τμήμα στο οποίο φοίτησε, η πρακτική άσκηση διήρκησε μόλις 20 μέρες. 

Σύμφωνα με την ίδια, μην μπορώντας να αντιμετωπίσει με άλλον τρόπο την δυσκολία 

που προέκυψε, επέλεξε να εργαστεί ως ασκούμενη σε ένα ίδρυμα που φιλοξενούνται 

παιδιά με οικογενειακά προβλήματα. Έτσι, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 

εξάμηνης πρακτικής της στο ίδρυμα, ακολουθεί η αναγνώριση του πτυχίου της και η 

εκπαιδευτικός ξεπερνώντας και αυτό το εμπόδιο που βρέθηκε μπροστά της στην 

χώρα μετανάστευσής της, είναι πλέον έτοιμη να καταλάβει μια θέση εργασίας.  

Επεξεργασία 9ης Αφηγηματικής Ενότητας  

Τίτλος: Εύρεση Θέσης Εργασίας 

Υποενότητες:  

Α) Ως βρεφονηπιοκόμος  

Β) Ως υπεύθυνη νηπιαγωγός 

Η 9
η
 Αφηγηματική ενότητα αποτελεί και την τελευταία ενότητα της αυτοβιογραφίας 

της εκπαιδευτικού. Καθώς λοιπόν, η αυτοβιογραφούμενη αναφέρεται στον τελικό 

στόχο της ο οποίος σχετίζεται με την εύρεση θέσης εργασίας, η αφηγηματική ενότητα 

αποκτά δύο σκέλη, διότι αναφέρεται σε δύο επαγγελματικούς ρόλους. Περιλαμβάνει, 

επομένως, δύο υποενότητες. Το εξής απόσπασμα: «Αφού πήρα την αναγνώριση στα 

χέρια μου… θύμα ρατσισμού ή οτιδήποτε τέτοιο.» αποτελεί την 9
η
 αφηγηματική 

ενότητα της αυτοβιογραφίας της εκπαιδευτικού.  

Εισαγωγή: Η εισαγωγική πρόταση της ενότητας: «Αφού πήρα την αναγνώριση στα 

χέρια μου μέσα σε δύο εβδομάδες πραγματικά βρήκα θέση εργασίας  εεεε όχι όμως ως 

νηπιαγωγός… αλλά ως βρεφονηπιοκόμος.» Προϊδεάζει τον αναγνώστη για την 

ολοκλήρωση του περίπλοκου ζητήματος της εύρεσης εργασίας στην χώρα υποδοχής. 

Καθώς συνοψίζει όλες τις προσπάθειες και την προετοιμασία για την κατάκτηση μιας 

θέσης εργασίας από την εκπαιδευτικό, η φράση μαρτυρά το αίσιο τέλος, «τέλος» με 

την έννοια και του σκοπού και της ολοκλήρωσης, της επίτευξης του στόχου και της 

αισιόδοξης έκβασης του μόχθου της. Επιπλέον, η φράση παρουσιάζει την ταχύτατη 

εξέλιξη των διαδικασιών εύρεσης εργασίας ύστερα από την αναγνώριση των 

προσόντων της. Τη θέση εργασίας την οποία και ανέλαβε στην νέα χώρα διαμονής 

της ήταν η αυτή της βρεφονηπιοκόμου.  

Πυρηνική Δήλωση στην ενότητα αφήγησης: Η έκφραση δύο βιογραφικών 

μεταμορφώσεων συναντάται στις εξής φράσεις της αφηγηματικής ενότητας: «Αφού 

πήρα την αναγνώριση στα χέρια μου μέσα σε δύο εβδομάδες πραγματικά βρήκα θέση 

εργασίας  εεεε όχι όμως ως νηπιαγωγός… αλλά ως βρεφονηπιοκόμος». «Βέβαια ήταν 

λίγο περίπλοκα τα πράγματα γιατί 2 μήνες μετά λόγω ασθένειας η νηπιαγωγός  σταματά 

να εργάζεται  και  έτσι παίρνω κατευθείαν τη θέση της νηπιαγωγού και της υπεύθυνης 

της τάξης». Οι δύο αυτές φράσεις συμπυκνώνουν το νόημα ολόκληρης της 

αφηγηματικής ενότητας, καθώς δηλώνοντας την αλλαγή στην ταυτότητα της 
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αυτοβιογραφούμενης κορυφώνεται το ενδιαφέρον της αφήγησης μέσα από την 

εκπλήρωση του στόχου της και την κατάκτηση μιας θέσης εργασίας. 

 Η πρώτη φράση «Αφού πήρα την αναγνώριση στα χέρια μου μέσα σε δύο 

εβδομάδες πραγματικά βρήκα θέση εργασίας  εεεε όχι όμως ως νηπιαγωγός… αλλά ως 

βρεφονηπιοκόμος» αποτελεί πυρηνική δήλωση της πρώτης υποενότητας και 

περιλαμβάνει πληροφορίες για το νέο της εργασιακό ρόλο αυτόν της 

βρεφονηπιοκόμου. Παράλληλα, η φράση αποτελεί το πρώτο στάδιο της βιογραφικής 

της μεταμόρφωσης, κατά το οποίο ως μετανάστρια πάσχιζε να κατακτήσει μια θέση 

εργασίας, αναγνωρίζοντας τα προσόντα της και μαθαίνοντας την γλώσσα ενώ 

βρισκόταν σε καθεστώς ανεργίας. 

Στη συνέχεια, η αφηγήτρια υπογραμμίζει την μικρή διάρκεια της δουλειάς της 

ως βρεφονηπιοκόμος και υποστηρίζει την επαγγελματική άνοδο και την προαγωγή 

της ουσιαστικά, από βρεφονηπιοκόμος σε νηπιαγωγός και υπεύθυνη της τάξης. Το 

απόσπασμα: «Βέβαια ήταν λίγο περίπλοκα τα πράγματα γιατί 2 μήνες μετά λόγω 

ασθένειας η νηπιαγωγός  σταμάτα να εργάζεται  και  έτσι παίρνω κατευθείαν τη θέση 

της νηπιαγωγού και της υπεύθυνης της τάξης» μας εισάγει στην δεύτερη υποενότητα 

με τίτλο «Εύρεση Εργασίας ως Υπεύθυνη Νηπιαγωγός». Η φράση αποτελεί συνάμα 

και την έκφραση μιας βιογραφικής μεταμόρφωσης, καθώς, ένα εξωτερικό γεγονός 

επιδρά στο αφηγηματικό υποκείμενο και αλλάζει μέρος της ταυτότητάς της. Το χωρίο 

αυτό αποτελεί και την σπουδαιότερη βιογραφική μεταμόρφωση της εκπαιδευτικού.  

Απεικόνιση Κοινωνικών Πλαισίων: Δεν σημειώνονται ιδιαίτερες αναφορές για το 

κοινωνικό πλαίσιο στην ένατη αφηγηματική ενότητα. Η εκπαιδευτικός 

επικεντρώνεται στην εύρεση θέσης εργασίας και στις συνθήκες του εργασιακού 

περιβάλλοντός της.  

Αξιολογήσεις με χρήση Επιχειρημάτων: Η συγκεκριμένη ενότητα εμφανίζει πλήθος 

αξιολογήσεων μέσω της χρήσης επιχειρημάτων. Η εισαγωγική φράση της ένατης 

αφηγηματικής ενότητας αποτελεί συνάμα και επιχειρηματική αξιολόγηση «Αφού 

πήρα την αναγνώριση στα χέρια μου μέσα σε δύο εβδομάδες πραγματικά βρήκα θέση 

εργασίας  εεεε όχι όμως ως νηπιαγωγός… αλλά ως βρεφονηπιοκόμος - Γιατί τότε στην 

περιοχή που μένω δεν υπήρχαν θέσεις για νηπιαγωγούς και εγώ αποφάσισα λέω 

εντάξει, δεν ξέρω τόσο καλά ας πούμε γερμανικά, ας ξεκινήσω ως βρεφονηπιοκόμος, 

γιατί οι βρεφονηπιοκόμοι εδώ δεν μπορούν να λάβουν… δεν γίνεται να είναι υπεύθυνοι 

μιας τάξης.» είναι σαφές ότι η αυτοβιογραφούμενη εκπαιδευτικός στο συγκεκριμένο 

απόσπασμα χρησιμοποιεί δύο επιχειρήματα με σκοπό να δικαιολογήσει την επιλογή 

της για την κατάκτηση της θέσης εργασίας ως βρεφονηπιοκόμος, αντικείμενο 

συναφές ως προς τις σπουδές της. Απ’ τα λεγόμενά της προκύπτει ότι η ίδια θεωρεί το 

επάγγελμα της βρεφονηπιοκόμου «ευκολότερο» και με λιγότερες απαιτήσεις από 

αυτό της νηπιαγωγού, καθώς η δεύτερη είναι και υπεύθυνη του τμήματος. Συνεπώς, η 

διπλή χρήση επιχειρήματος φανερώνει μια ιδιαίτερη επιθυμία να δικαιολογήσει την 

επιλογή της συγκεκριμένης θέσης εργασίας. Στη συνέχεια, εντοπίζεται μια ακόμη 

αξιολόγηση μέσω επιχειρήματος:  «Βέβαια ήταν λίγο περίπλοκα τα πράγματα γιατί δύο 
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μήνες μετά λόγω ασθένειας η νηπιαγωγός  σταμάτα να εργάζεται  και  έτσι παίρνω 

κατευθείαν τη θέση της νηπιαγωγού και της υπεύθυνης της τάξης.». Το επιχείρημα αυτό 

χρησιμοποιείται με σκοπό να δοθεί εξήγηση στην «πολυπλοκότητα της κατάστασης» 

όπως η ίδια η εκπαιδευτικός χαρακτηρίζει το ζήτημα που αντιμετώπισε στο 

εργασιακό της περιβάλλον. Η αυτοβιογραφούμενη βρέθηκε συνεπώς σε δυσμενή 

θέση, διότι στο μικρό διάστημα της παραμονής της στην δουλειά κλίθηκε να 

αναπληρώσει την υπεύθυνη νηπιαγωγό και να αναλάβει νέα καθήκοντα.  

Κριτικά και Αυτο-θεωρητικά σχόλια: Ολοκληρώνοντας την αφηγηματική ενότητα η 

εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ένα αυτοθεωρητικό σχόλιο κατά το οποίο υποστηρίζει 

ότι η αιφνιδιαστική αυτή αλλαγή στο εργασιακό της περιβάλλον και η απομάκρυνση 

της υπεύθυνης νηπιαγωγού, την ωφέλησε στις επαγγελματικές της επιδώσεις: «Όμως 

έπεσα κατευθείαν στα βαθιά, αλλά πιστεύω ότι από αυτό και μόνο έμαθα,  έμαθα πολλά 

και για τη δουλειά μου και μπορώ να πω επίσης και στη γλώσσα βελτιώθηκα πάρα 

πολύ.». Κάνει συνεπώς έναν θετικό απολογισμό του γεγονότος της ξαφνικής 

προαγωγής της, καθώς θεωρεί ότι «έμαθε πολλά» σχετικά με τις απαιτήσεις του 

επαγγέλματος μιας νηπιαγωγού και υπεύθυνης τμήματος.  

Στερεότυπες Εκφράσεις: Δεν σημειώνονται στερεότυπες εκφράσεις στην 

συγκεκριμένη αφηγηματική ενότητα.  

Δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων εμπειριών και παρουσίασης της 

αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών διαδικασιών:  Στην ένατη αφηγηματική 

ενότητα συναντάται μια χαοτική βιογραφική διαδικασία, κατά την οποία η 

εκπαιδευτικός καλείται να αναπληρώσει την θέση της υπεύθυνης νηπιαγωγού ύστερα 

από την αιφνίδια αποχώρησή της. Σε αυτή την περίπτωση ένα εξωτερικό γεγονός 

επιδρά στην αυτοβιογραφούμενη και διαμορφώνει εκ νέου την ταυτότητά της, καθώς 

από βρεφονηπιοκόμος του τμήματος μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών προάγεται 

σε υπεύθυνη του σταθμού και νηπιαγωγός με πλήθος γραφειοκρατικών υποχρεώσεων 

χωρίς να κατέχει πλήρως τον κώδικα επικοινωνίας. Το ακόλουθο απόσπασμα είναι 

χαρακτηριστικό μιας χαοτικής βιογραφικής διαδικασίας: «Βέβαια ήταν λίγο περίπλοκα 

τα πράγματα γιατί δύο μήνες μετά λόγω ασθένειας η νηπιαγωγός  σταμάτα να εργάζεται  

και  έτσι παίρνω κατευθείαν τη θέση της νηπιαγωγού και της υπεύθυνης της τάξης 

(γέλια)… Ευθύνες! Εντελώς  άλλες ευθύνες,  αναλαμβάνω  την  κοπέλα της πρακτικής,  

η οποία πρέπει να δίνει εξετάσεις,  πρέπει να παραδίδει δραστηριότητες  ή θα πρέπει να 

την αξιολογώ να συνομιλώ μαζί της...» και συνεχίζει: «Ναι, όμως έπεσα κατευθείαν 

στα βαθιά, αλλά πιστεύω ότι από αυτό και μόνο έμαθα,  έμαθα πολλά και για τη 

δουλειά μου και μπορώ να πω επίσης και στη γλώσσα βελτιώθηκα πάρα πολύ.» καθώς, 

λοιπόν, περιγράφει την δυσμενή θέση στην οποία βρέθηκε καταλήγει σε μια θετική 

αποτίμηση της κατάστασης και περιγράφει τα οφέλη που αποκόμισε. Στο δεύτερο 

απόσπασμα, επομένως, αποκαλύπτεται η αποκατάσταση της χαοτικής βιογραφικής 

της διαδικασίας και ολοκληρώνει αισιόδοξα την αναφορά, εφόσον μπόρεσε να 

ανταπεξέλθει στις δύσκολες αυτές συνθήκες του εργασιακού της περιβάλλοντος.  
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Το επόμενο απόσπασμα της αφήγησης αποτελεί και την κατακλείδα της 

αυτοβιογραφίας της εκπαιδευτικού: «Ακριβώς! είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη…  σαν 

να μπήκα στο τμήμα και να έφυγα» όπου η ίδια επιστρέφει στο παρόν μέσα από την 

αφήγησή της.  

Ανάλυση της «πυρηνικής πρότασης» / των «πυρηνικών προτάσεων» της κάθε 

αφηγηματικής ενότητας 

Στο συγκεκριμένο στάδιο ανάλυσης επιχειρείται η ανάλυση των πυρηνικών 

προτάσεων που εντοπίζονται στην αυτοβιογραφία της εκπαιδευτικού. Προηγείται η 

καταγραφή των πυρηνικών προτάσεων της κάθε αφηγηματικής ενότητας και 

ακολουθεί η ανάλυσή τους στο ίδιο πλαίσιο. Η θεμελιώδης ποιότητα μιας πυρηνικής 

δήλωσης στην αυτοβιογραφική αφήγηση είναι η έκφραση μιας τουλάχιστον 

βιογραφικής μεταμόρφωσης. Ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον αποτελεί είναι ο 

εντοπισμός του γεγονότος που επιδρά στην διαμόρφωση της ταυτότητας του 

αφηγηματικού υποκειμένου και σχετίζεται συνήθως με εξωτερικό παράγοντα.  

Η 1
η
 αφηγηματική ενότητα της αυτοβιογραφίας της εκπαιδευτικού, 

περιλαμβάνει ένα είδος συστάσεων μεταξύ της ίδιας και της συνεντεύκτριας. Η 

εκπαιδευτικός, επομένως παρουσιάζει προσωπικά της στοιχεία και παρέχει 

πληροφορίες που σχετίζονται με την ηλικία, την επαγγελματική της ιδιότητα τον τόπο 

καταγωγής και τον τόπο διαμονής, στοιχεία καθόλα σημαντικά για την εξέλιξη τόσο 

της συνέντευξης όσο και της έρευνας. Στην παρούσα ενότητα δεν σημειώνεται 

κάποιου είδους βιογραφική μεταμόρφωση καθώς το αφηγηματικό υποκείμενο 

περιορίζεται μόνο στην παρουσίαση των ατομικών της στοιχείων.  

Το αφηγηματικό υποκείμενο αναφέρεται λακωνικά στα παιδικά της χρόνια, 

στην 2
η
 αφηγηματική ενότητα, καθώς, την περίοδο εκείνη ο βίος της δείχνει να βαίνει 

προς μια κανονικότητα, όπου φοιτά στο δημοτικό σχολείο και από την μνήμη της 

ανασύρονται θετικές αναμνήσεις, με ανεμελιά που αρμόζει στην συγκεκριμένη 

ηλικία. Η πυρηνική δήλωση της ενότητας αναπτύσσεται σε ολόκληρη της 

παράγραφο. 

Καθώς η αφήγηση της αυτοβιογραφίας της εκπαιδευτικού εξελίσσεται, 

ακολουθεί η φοίτηση στο λύκειο και σε τούτο το δεδομένο επικεντρώνεται στην 3
η
 

ενότητα το αφηγηματικό υποκείμενο. Η φοίτηση στο λύκειο αποτελεί ξεχωριστό 

κεφάλαιο στην διάρκεια του βίου της εκπαιδευτικού εφόσον υποβάλει τον εαυτό της 

στην δοκιμασία των εισαγωγικών εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην 

συγκεκριμένη αφηγηματική ενότητα το ύφος του λόγου αλλάζει άρδην, καθώς η 

εκπαιδευτικός από τα «ανέμελα παιδικά χρόνια» της δεύτερης ενότητας στρέφεται 

στην σκληρή πραγματικότητα και στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στο 

λύκειο με σκοπό την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. «Εκεί, εκεί τα 

πράγματα άλλαξαν γιατί από την πρώτη λυκείου πλέον αποφάσισα  ότι θέλω να 

σπουδάσω νηπιαγωγός αυτό ήταν το όνειρό μου να πω την αλήθεια και πάντα. Βέβαια 

στο λύκειο θυμάμαι μόνο διάβασμα, μαθήματα φροντιστήρια,  πιστεύω όπως τα 

περισσότερα παιδιά στην Ελλάδα.» το απόσπασμα αποτελεί την πυρηνική πρόταση  
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της αφηγηματικής ενότητας, όπου και δηλώνεται κάποιου είδους βιογραφική 

μεταμόρφωση με εξωτερικό φορέα αλλαγής το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Η απόφαση της αυτοβιογραφούμενης να ακολουθήσει το επάγγελμα των 

«ονείρων» της και να γίνει νηπιαγωγός την οδήγησε σε μια αλλαγή στάσης απέναντι 

στο σχολείο, αντιμετωπίζοντας το λύκειο ως μέσο για την εκπλήρωση του στόχου της 

και καταβάλλοντας φυσικά τον απαιτούμενο μόχθο.  

Η αυτοβιογραφούμενη στην 4
η
 αφηγηματική ενότητα κάνει αναφορά στις 

σπουδές της και πιο συγκεκριμένα στην εισαγωγή της στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών όπως εξ αρχής προσδοκούσε. Η μόνη βιογραφική μεταμόρφωση που 

σημειώνεται είναι αυτή κατά την οποία η αφηγήτρια μεταβάλλει την ταυτότητά της 

από μαθήτρια σε φοιτήτρια, και αλλάζει τόπο διαμονής προκειμένου να 

πραγματοποιήσει τις σπουδές. Ωστόσο, η βιογραφική αυτή μεταμόρφωση δεν είναι 

έκδηλη στην ενότητα αφήγησης και δεν αποτυπώνεται σε κάποια φράση του 

κειμένου. Παρόλα αυτά το συμπέρασμα αυτό λαμβάνεται ως δεδομένο από τα 

συμφραζόμενα στα εξής χωρία: «πέρασα στο Τμήμα Νηπιαγωγών της Φλώρινας… Τι 

να πω απερίγραπτη εμπειρία και στη Φλώρινα η φοιτητική ζωή». 

Στην 5
η
 αφηγηματική ενότητα συναντάται μια από τις σπουδαιότερες 

πυρηνικές προτάσεις της αυτοβιογραφίας της εκπαιδευτικού. Το απόσπασμα είναι 

χαρακτηριστικό βιογραφικής μεταμόρφωσης και αλλαγής της ταυτότητάς του 

αφηγηματικού υποκειμένου: «Και μπορώ να πω ότι μέσα σε λίγες μέρες άλλαξα 

εντελώς σελίδα, αφότου παντρεύτηκα και λόγω του ότι ο άντρας μου μεγάλωσε,  πήγε 

σχολείο  στη  Γερμανία,  δούλευε εκεί  αποφασίζουμε να... αποφασίζω και εγώ να 

μείνω μαζί του εκεί να μετακομίσω τέλος πάντων στη Γερμανία». Η 

αυτοβιογραφούμενη δηλώνει, ξεκάθαρα την αλλαγή στην ζωή της με την φράση 

«άλλαξα εντελώς σελίδα» δίνοντας με αυτόν τον τρόπο έμφαση στον γάμο της και 

στην αλλαγή του τόπου διαμονής της. Όπως η ίδια μας πληροφορεί ο σύζυγός της 

ζούσε ήδη ως μετανάστης στην Γερμανία, οπότε και αποφάσισε να εγκαταλείψει την 

χώρα καταγωγής της και να τον ακολουθήσει. Η ριζικότερη βιογραφική 

μεταμόρφωση, επομένως, συντελείται την στιγμή που εγκαταλείπει η εκπαιδευτικός 

την χώρα προέλευσης αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης σε έναν άγνωστο 

τόπο. Αλλά και ο γάμος συμβάλλει στην διαμόρφωση της νέας ταυτότητάς της. Το 

εξωτερικό γεγονός που επιδρά στην αυτοβιογραφούμενη και διαμορφώνει εκ νέου 

την ταυτότητά της σχετίζεται με την ανεργία των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, 

σύμφωνα με την ίδια: «Και αφού αυτός μεγάλωσε στη Γερμανία, αναγκαστικά και 

λόγω της κατάστασης που επικρατούσε από τότε στην Ελλάδα  ξέρω ότι ήταν πολύ 

δύσκολο, ούτως ή άλλως να βρω δουλειά ως νηπιαγωγός στην Ελλάδα και ήταν λίγο 

πιο εύκολη απόφαση να πω ναι,  έρχομαι, μετακομίζω στη Γερμανία και αλλάζω 

ουσιαστικά σελίδα στη ζωή μου…». Το καθεστώς επομένως, της ανεργίας των 

εκπαιδευτικών που επικρατεί στην Ελλάδα ήταν ο βασικότερος λόγος απομάκρυνσης 

της αυτοβιογραφούμενης από την χώρα καταγωγής της και η απόφασή της να 

παντρευτεί.  
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Στην 6
η
 αφηγηματική ενότητα η εκπαιδευτικός έχοντας ήδη μεταναστεύσει 

και εγκατασταθεί στην χώρα υποδοχής αρχίζει να απαριθμεί τις δυσκολίες που 

αντιμετώπισε. Ως νέο δεδομένο λαμβάνεται η εγκατάστασή της στην χώρα 

μετανάστευσης στην Γερμανία γεγονός που αδιαμφισβήτητα επηρεάζει, καθορίζει και 

επαναπροσδιορίζει την ταυτότητα της αυτοβιογραφούμενης.  Πυρηνική δήλωση στην 

ενότητα σχετίζεται με την πρώτη δυσκολία που αντιμετώπισε η εκπαιδευτικός 

αμέσως μετά την εγκατάστασή της στην Γερμανία: «Η πρώτη μου δυσκολία ήταν 

ουσιαστικά η γλώσσα γιατί δεν ήξερα ούτε λέξη, οπότε από κει έπρεπε να ξεκινήσω,  

δεν μπορούσα να πάω ας πούμε και να ψάξω κατευθείαν δουλειά.»  Στην υπό 

διαμόρφωση ταυτότητά  της η εκπαιδευτικός πρόσθεσε μια ακόμη ιδιότητα αυτήν της 

μετανάστριας, που αναζητώντας εργασία εγκαταλείπει την χώρα καταγωγής της και 

βρίσκεται σε έναν νέο βιογραφικό σταθμό, όπου καταβάλει προσπάθειες να 

κατακτήσει μια θέση εργασίας, μη γνωρίζοντας τον βασικό κώδικα επικοινωνίας, και 

σε τούτο αφιερώνεται η έκτη αφηγηματική ενότητα της αυτοβιογραφίας της.  

Το αφηγηματικό υποκείμενο στην 7
η
 ενότητα αναφέρεται στην δεύτερη 

δυσκολία που συνάντησε στον νέο τόπο διαμονής και αυτή σχετίζεται με την 

αναγνώριση των προσόντων της και πιο συγκεκριμένα του ακαδημαϊκού τίτλου 

σπουδών της, που αποτέλεσε τροχοπέδη στην εύρεση θέσης εργασίας. Επίσης, δεν 

σημειώνεται κάποιου είδους βιογραφική μεταμόρφωση στην παρούσα ενότητα και 

συνεπώς, δεν εντοπίζεται πυρηνική πρόταση. Το γεγονός ότι είναι ήδη μετανάστρια, 

σε μια ξένη χώρα και προσπαθώντας να εργαστεί ως εκπαιδευτικός, καταβάλλοντας 

προσπάθειες να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία που συναντά στον δρόμο της, είναι ήδη 

δεδομένα από τις προηγούμενες αφηγηματικές ενότητες.  

Η πυρηνική πρόταση της 8
η
 ενότητας αφήγησης εντοπίζεται στην εξής φράση: 

«Οπότε  επέλεξα να κάνω τρεις μήνες πρακτική σε ένα Ίδρυμα στο οποίο υπήρχαν 

παιδιά με οικογενειακά  κυρίως προβλήματα...» κατά την οποία η εκπαιδευτικός 

εισέρχεται σε ένα εργασιακό περιβάλλον ως ασκούμενη, προκειμένου να καλύψει τον 

απαιτούμενο χρόνο πρακτικής άσκησης των φοιτητών για τα δεδομένα της 

Γερμανίας. Η βιογραφική μεταμόρφωση που συντελείται στην παρούσα αφηγηματική 

ενότητα σχετίζεται με την απασχόληση της αυτοβιογραφούμενης σε φορέα 

κοινωνικής προσφοράς, βιώνοντας μια διαφορετική εκπαιδευτική εμπειρία. Καθώς, 

λοιπόν, η εκπαιδευτικός αποφοιτώντας από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών είχε 

έρθει σε επαφή με παιδιά ηλικίας 4-6 ετών, καλείται να τώρα να  συνεργαστεί με 

παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας ακόμη και με εφήβους, δοκιμάζοντας μια πρωτόγνωρη 

εμπειρία. Σύμφωνα με την ίδια: «Ήταν παιδιά ηλικίας από 7 με 8 μέχρι και 15. Μπορώ 

να πω ήταν μία εντελώς διαφορετική εμπειρία δεν ήταν με παιδιά νηπιαγωγείου ή  

βρεφικού σταθμού.» Το εξωτερικό γεγονός που προκάλεσε την αλλαγή ταυτότητας 

του φορέα είναι η ελλιπής κατάρτιση από τον αρμόδιο φορέα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης της αυτοβιογραφούμενης, με την ολιγοήμερη πρακτική άσκηση στο 

νηπιαγωγείο να μην επαρκεί για την αναγνώριση του πτυχίου σπουδών της και την 

εύρεση θέσης εργασίας στη χώρα υποδοχής.  
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Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των πυρηνικών προτάσεων στις ενότητες 

αφήγησης, η 9
η
 αφηγηματική ενότητα περιλαμβάνει δύο από αυτές: «Αφού πήρα την 

αναγνώριση στα χέρια μου μέσα σε δύο εβδομάδες πραγματικά βρήκα θέση εργασίας  

εεεε όχι όμως ως νηπιαγωγός… αλλά ως βρεφονηπιοκόμος». «Βέβαια ήταν λίγο 

περίπλοκα τα πράγματα γιατί 2 μήνες μετά λόγω ασθένειας η νηπιαγωγός  σταμάτα να 

εργάζεται  και  έτσι παίρνω κατευθείαν στη θέση της νηπιαγωγού και της υπεύθυνης της 

τάξης». Οι δύο αυτές πυρηνικές προτάσεις εκφράζουν την βιογραφική μεταμόρφωση 

της αυτοβιογραφούμενης, καθώς, αποκτώντας μια επαγγελματική ιδιότητα 

επαναπροσδιορίζεται αναμφίβολα η ταυτότητά της. Αρχικά επιλέγει να εργαστεί ως 

βρεφονηπιοκόμος στην πρώτη υποενότητα της ένατης αφηγηματική ενότητας και 

στην συνέχεια αναλαμβάνει καθήκοντα νηπιαγωγού και υπεύθυνης της τμήματος 

στην δεύτερη υποενότητα. Πιο αναλυτικά, η πρώτη φράση «Αφού πήρα την 

αναγνώριση στα χέρια μου μέσα σε δύο εβδομάδες πραγματικά βρήκα θέση εργασίας  

εεεε όχι όμως ως νηπιαγωγός… αλλά ως βρεφονηπιοκόμος» εκφράζει την αλλαγή 

στην εξέλιξη του βίου της εκπαιδευτικού, εφόσον κατακτά την πολυπόθητη θέση 

εργασίας στην νέα χώρα εγκατάστασης. Η βιογραφική μεταμόρφωση επέρχεται 

ύστερα από την ανάληψη των νέων εργασιακών καθηκόντων, όπου από νηπιαγωγός 

επιλέγει να εργαστεί σε έναν διαφορετικό κλάδο της προσχολικής εκπαίδευσης αυτόν 

της ς. Το εξωτερικό γεγονός που επιδρά στην διαμόρφωση της ταυτότητάς της είναι η 

κατάληψη της θέσης εργασίας της νηπιαγωγού στην περιοχή στην οποία διέμενε, 

όπου η μόνη διαθέσιμη θέση ήταν αυτή της βρεφονηπιοκόμου, την οποία και επέλεξε. 

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό, ότι οι κόποι της ανταμείβονται και από μετανάστρια που 

κόπιαζε να αναγνωρίσει τα προσόντα της για να καταλάβει μια θέση εργασίας, 

μετατρέπεται σε βρεφονηπιοκόμο και τούτο αποτελεί το πρώτο στάδιο της 

βιογραφικής της μεταμόρφωσης. Ακολουθεί η δεύτερη υποενότητα που σχετίζεται με 

την ανάληψη της θέσης της νηπιαγωγού και της υπεύθυνης της τάξης. Η εξής φράση: 

«Βέβαια ήταν λίγο περίπλοκα τα πράγματα γιατί 2 μήνες μετά λόγω ασθένειας η 

νηπιαγωγός  σταμάτα να εργάζεται  και  έτσι παίρνω κατευθείαν στη θέση της 

νηπιαγωγού και της υπεύθυνης της τάξης» αποτελεί την πυρηνική πρόταση της 

δεύτερης υποενότητας. Η βιογραφική μεταμόρφωση είναι έκδηλη της αφηγηματικής 

ενότητας, κατά την οποία η εκπαιδευτικός καλείται να αναλάβει την θέση της 

νηπιαγωγού και της υπεύθυνης της τάξης. Το εξωτερικό γεγονός που αναγκάζει την 

εκπαιδευτικό να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά της, είναι η αιφνιδιαστική 

απομάκρυνση της υπεύθυνης του τμήματος και νηπιαγωγού για λόγους υγείας. Το 

περιστατικό επηρεάζει, αναμφίβολα, την αυτοβιογραφούμενη, καθώς, η ίδια με μικρή 

εμπειρία στον εργασιακό χώρο καλείται να αντικαταστήσει την υπεύθυνη του 

τμήματος και να αναλάβει άλλου είδους υποχρεώσεις και ευθύνες, σύμφωνα με την 

ίδια. Ο εξωτερικός αυτός παράγοντας επιδρά βίαια και καθοριστικά στο αφηγηματικό 

υποκείμενο, καθώς η ίδια αναγκάζεται να αναλάβει έναν διαφορετικό ρόλο χωρίς να 

είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του. Η τροποποίηση αυτή της 

ταυτότητας της εκπαιδευτικού έμελε να είναι καθοριστική στην πορεία του βίου της 

μέχρι και σήμερα, αποτελώντας την σπουδαιότερη βιογραφική μεταμόρφωσή της. 

Παρατηρείται συνεπώς, μια σταδιακή και ταχύτατη εξέλιξη της σταδιοδρομίας της ως 
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εκπαιδευτικού, κατά την οποία από βρεφονηπιοκόμος προάγεται σε νηπιαγωγός και 

υπεύθυνη του τμήματος.  

Ανακεφαλαιωτικά, λιγοστές είναι οι πυρηνικές δηλώσεις που φανερώνουν την 

ουσιαστική βιογραφική μεταμόρφωση μέσα από την αυτοβιογραφία της. Πιο 

συγκεκριμένα, η πρώτη ουσιαστική αλλαγή της ταυτότητά της σχετίζεται με την 

απόφαση να εγκαταλείψει την χώρα καταγωγής της και να μεταναστεύσει στο 

εξωτερικό αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης:  «Και μπορώ να πω ότι μέσα 

σε λίγες μέρες άλλαξα εντελώς σελίδα, αφότου παντρεύτηκα και λόγω του ότι ο άντρας 

μου μεγάλωσε,  πήγε σχολείο  στη  Γερμανία,  δούλευε εκεί  αποφασίζουμε να... 

αποφασίζω και εγώ να μείνω μαζί του εκεί να μετακομίσω τέλος πάντων στη 

Γερμανία». Η φράση περιλαμβάνει αναμφίβολα, δύο από τους σημαντικότερους 

βιογραφικούς σταθμούς για την εκπαιδευτικό: αφενός, την απόφασή της να 

παντρευτεί και αφετέρου να μεταναστεύσει σε άλλη χώρα. Έπειτα, αφού περιγράφει 

τις συνθήκες διαβίωσης και τις προσπάθειες που κατέβαλλε προκειμένου να 

αναγνωριστούν τα προσόντα της και να κατακτήσει μια θέση εργασίας, ακολουθεί η 

επόμενη βιογραφική μεταμόρφωση που σχετίζεται με την επαγγελματική της 

ιδιότητα. Το απόσπασμα είναι χαρακτηριστικό της βιογραφικής της μεταμόρφωσης: 

«Αφού πήρα την αναγνώριση στα χέρια μου μέσα σε δύο εβδομάδες πραγματικά βρήκα 

θέση εργασίας  εεεε όχι όμως ως νηπιαγωγός… αλλά ως βρεφονηπιοκόμος». «Βέβαια 

ήταν λίγο περίπλοκα τα πράγματα γιατί 2 μήνες μετά λόγω ασθένειας η νηπιαγωγός  

σταμάτα να εργάζεται  και  έτσι παίρνω κατευθείαν στη θέση της νηπιαγωγού και της 

υπεύθυνης της τάξης». 

Ανάλυση αφηγηματικών ενοτήτων και του τρόπου που συνδέονται μεταξύ τους με 

υπερ-τμηματικές μετα-μονάδες 

Στο συγκεκριμένο βήμα της δομικής ανάλυσης εξετάζεται ο τρόπος σύνδεσης 

των αφηγηματικών ενοτήτων και των αυτόνομων περιγραφών μεταξύ τους. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν, οι υπερ-τμηματικοί δείκτες, οι οποίοι εκφράζουν το 

περίγραμμα και την ουσία των διαδικασιών των βιογραφικών δομών, 

διαμορφώνοντας το καθολικό σχήμα της συνολικής ιστορίας της ζωής και της 

συνολικής βιογραφικής διάρθρωσής της. Η ροή του αφηγηματικού λόγου της 

εκπαιδευτικού ακολουθεί την χρονολογική σειρά στην αυτοβιογραφία της. 

Παρουσιάζει, επίσης, δομή και συνοχή μεταξύ των αφηγηματικών ενοτήτων.  

Έχοντας ως αφετηρία την πρώτη αφηγηματική ενότητα, η εκπαιδευτικός 

χρησιμοποιεί την εξής φράση ορίζοντας την αρχή της αυτοβιογραφίας της: «Ας 

ξεκινήσω καταρχήν..» η πλεονάζουσα αυτή έκφραση δηλώνει την αρχή της αφήγησης 

και την πρώτη αφηγηματική ενότητα. Στην αρχή της αυτοβιογραφίας της, η 

εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται να πληροφορήσει την συνεντέυκτρια για τα προσωπικά 

της στοιχεία. Έχοντας ήδη διαμορφώσει την προσωπική της ταυτότητα, παραθέτει 

ορισμένες πληροφορίες για την ίδια. Με την μικρή αναφορά στον παροντικό τόπο 

διαμονής της ολοκληρώνεται η πρώτη αφηγηματική ενότητα και η χώρα παραμονής 

της λαμβάνεται ως έναυσμα για την δημιουργία μιας συνδετικής φράσης που συνδέει 
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την πρώτη με την δεύτερη αφηγηματική ενότητα: «Αλλά πριν σου μιλήσω  για το πώς 

κατέληξα στη Γερμανία θα σου μιλήσω για τα παιδικά μου χρόνια.» Το ενδιαφέρον της 

αφήγησης στρέφεται προς τα παιδικά χρόνια της εκπαιδευτικού, χωρίς ωστόσο να 

αφιερώνει μεγάλο μέρος της αφήγησής σε αυτά. Καθώς τα σχολικά χρόνια 

εξελίσσονται, η εκπαιδευτικός αρχίζει να φοιτά στο λύκειο. Οι δύο αφηγηματικές 

ενότητες παρουσιάζουν συνοχή καθώς η εκπαιδευτικός αναφέρεται στην σχολική 

περίοδο της παιδικών και εφηβικών της χρόνων. Η εξής φράση εισάγει την 

αφηγηματική ενότητα με τίτλο: «Εφηβικά χρόνια- Φοίτηση στο Λύκειο», «Ναι, μέχρι 

που έφτασα στο λύκειο.» Η συγκεκριμένη ενότητα σχετίζεται κυρίως με την 

προετοιμασία των πανελληνίων εξετάσεων και τον κόπο τον οποίο κατέβαλε 

προκειμένου να επιτύχει τον στόχο της. Το επιχείρημα που ακολουθεί αποτελεί τον 

συνδετικό κρίκο της τρίτης και της τέταρτης αφηγηματικής ενότητας: «εκεί τα 

πράγματα άλλαξαν γιατί από την πρώτη λυκείου πλέον αποφάσισα  ότι θέλω να 

σπουδάσω νηπιαγωγός αυτό ήταν το όνειρό μου να πω την αλήθεια και πάντα. Βέβαια 

στο λύκειο θυμάμαι μόνο διάβασμα, μαθήματα φροντιστήρια,  πιστεύω όπως τα 

περισσότερα παιδιά στην Ελλάδα. Αλλά ανταμείφθηκα γιατί τελικά έδωσα τις 

πανελλήνιες και πέρασα στο Τμήμα Νηπιαγωγών της Φλώρινας,». Με το επιχείρημα 

ολοκληρώνεται η αναφορά στην προετοιμασία των εισαγωγικών εξετάσεων και η 

τρίτη αφηγηματική ενότητα και η εκπαιδευτικός προϊδεάζει τον ακροατή για το θέμα 

που πρόκειται να αναπτύξει στην συνέχεια. Με αυτόν τον τρόπο επιλέγει να μιλήσει 

για την φοιτητική της εμπειρία και τις σπουδές της. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 

ότι η νέα ενότητα δεν παρουσιάζει εισαγωγική πρόταση, καθώς η αφηγήτρια 

λαμβάνει ως δεδομένο ότι αναφέρεται στο τμήμα στο οποίο εισήχθη μέσω των 

πανελληνίων εξετάσεων και περνά αμέσως στο θέμα. Η φοίτησή της στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών αποτελεί αναμφίβολα σημαντική βιογραφική δομή 

που επιδρά την ανάπτυξη της ταυτότητάς της, προσδίδοντάς της μια νέα ιδιότητα, 

αυτήν της φοιτήτρια και της υποψήφιας νηπιαγωγού. Καθώς, η ροή της αφήγησης 

εξελίσσεται ομαλά μέχρι την τέταρτη ενότητα, στο τέλος αυτής, διακρίνεται μια 

αμηχανία, η ενότητα που ακολουθεί δεν παρουσιάζει συνοχή με την προηγούμενη και 

εισάγεται με την εξής φράση: «Και μπορώ να πω ότι μέσα σε λίγες μέρες άλλαξα 

εντελώς σελίδα…». Με το «και» να αποτελεί τον μόνο τρόπο σύνδεσης με τα 

προαναφερθέντα η εκπαιδευτικός αλλάζει εντελώς το κλίμα της αφήγησης και 

επικεντρώνεται στην αλλαγή. Μια αλλαγή που καθορίζει ολόκληρη την πορεία του 

βίου της  και σχετίζεται με την απόφασή της να μεταναστεύσει και να παντρευτεί, 

αφιερώνοντας μεγάλο μέρος της αφήγησης σε αυτό. Στην ενότητα κυριαρχεί και η 

περιγραφή στο πρόσωπο του συζύγου της, όπου η ζωή του ίδιου επηρεάζει την 

απόφασή της να εγκαταλείψει την χώρα καταγωγής της και να τον ακολουθήσει 

μεταβάλλοντας ριζικά την προσωπική της ταυτότητα.. Η ενότητα ολοκληρώνεται με 

τον τρόπο που ξεκίνησε: «..μετακομίζω στη Γερμανία και αλλάζω ουσιαστικά σελίδα 

στη ζωή μου». Στη συνέχεια, έχοντας πλέον εγκαταλείψει την χώρα καταγωγής της 

και έχοντας εγκατασταθεί στην χώρα προορισμού, η εκπαιδευτικός αναφέρεται στην 

εξέλιξη του βίου της στον νέο τόπο διαμονής της. Εισάγει την έκτη αφηγηματική 

ενότητα με ένα επιχείρημα: «Η πρώτη μου δυσκολία ήταν ουσιαστικά η γλώσσα γιατί 
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δεν ήξερα ούτε λέξη, οπότε από κει έπρεπε να ξεκινήσω,  δεν μπορούσα να πάω ας 

πούμε και να ψάξω κατευθείαν δουλειά.» Η ταυτότητά της αρχίζει να κλονίζεται 

αντιμετωπίζοντας ορισμένες δυσκολίες όπως είναι αυτή με την γλώσσα. Οι δύο 

ενότητες (5
η
 -6

η
) δεν παρουσιάζουν καμία συνοχή μεταξύ τους. Το ζήτημα της 

γλώσσας ολοκληρώνεται με την απόκτηση του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και η 

ενότητα ολοκληρώνεται με αυτόν τον τρόπο. Ακολουθεί η έβδομη αφηγηματική 

ενότητα στην οποία συνδετική φράση είναι η εξής: «Στο μεταξύ». Παράλληλα με την 

διδασκαλία της γλώσσας η εκπαιδευτικός έκανε ενέργειες αναγνώρισης και 

μετάφρασης των προσόντων της, προκειμένου να κατακτήσει μια θέση εργασίας στον 

νέο τόπο διαμονής της. Τονίζοντας την αδυναμία αναγνώρισης του πτυχίου της 

εξαιτίας της ολιγοήμερης πρακτικής άσκησης που πραγματοποίησε στο τμήμα 

σπουδών της, η  εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ένα ακόμη επιχείρημα για να 

ολοκληρώσει την αφηγηματική ενότητα, το οποίο συνδέει την έβδομη με την έκτη 

ενότητα, καθώς θίγεται το ζήτημα της γλώσσας: «Είναι πραγματικά ένα μεγάλο 

θέμα…  και έτσι έπρεπε ή να σπουδάσω άλλους έξι μήνες σε πανεπιστήμιο της 

Γερμανίας πράγμα αδύνατον γιατί το επίπεδο της γλώσσας μου μπορεί να ήτανε μεν 

καλό για τα δικά μου δεδομένα αλλά δεν ήτανε για πανεπιστήμιο, πως θα έδινα 

εξετάσεις; ή γραπτές είτε προφορικές;». Ύστερα από τη διατύπωση του 

συγκεκριμένου ερωτήματος, ο ακροατής αναμένει ότι θα ακολουθήσει στην πορεία 

της διήγησης η λύση του προβλήματος που αντιμετώπισε η εκπαιδευτικός, στην 

ακόλουθη αφηγηματική ενότητα. Πράγματι, η όγδοη αφηγηματική ενότητα παρέχει 

την λύση του ζητήματος της αναγνώρισης των προσόντων της εκπαιδευτικού και 

εισάγεται με το συμπερασματικό σύνδεσμο «οπότε». Η αυτοβιογραφούμενη στην 

όγδοη αφηγηματική ενότητα, αναφέρεται στην πρακτική άσκηση που 

πραγματοποίησε στο ίδρυμα στο οποίο φιλοξενούνται παιδιά με οικογενειακά 

προβλήματα. Ακολουθεί η αναγνώριση του πτυχίου και το ζήτημα λαμβάνει ένα αίσιο 

τέλος, το ίδιο και η αφηγηματική ενότητα. Στη συνέχεια, η τελευταία φράση της 

προηγούμενης ενότητας επαναλαμβάνεται και στην επόμενη: «Αφού πήρα την 

αναγνώριση στα χέρια μου…». Παρατηρείται, επομένως, μια συνοχή στον λόγο της 

και σύνδεση των θεματικών μεταξύ των αφηγηματικών ενοτήτων. Η ένατη ενότητα 

στην αυτοβιογραφία της εκπαιδευτικού εισάγεται, επομένως, με τον χρονολογικό 

σύνδεσμο «αφού» χρωματίζοντας θετικά αισιόδοξα το ζήτημα που προέκυψε στις 

προηγούμενες αφηγηματικές ενότητες. Η επιλογή του συνδέσμου «αφού» στην 

εισαγωγή της νέας αφηγηματικής ενότητας προσδιορίζει την θετική έκβαση του 

ζητήματος της αναγνώρισης των προσόντων που έπεται της εύρεσης μιας θέσης 

εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, η εκπαιδευτικός αρχίζει να διηγείται τον 

επόμενο βιογραφικό σταθμό στην πορεία της ζωής της, αυτόν της απόκτησης μια 

θέσης εργασίας, αρχικά ως βρεφονηπιοκόμος και στη συνέχεια ως νηπιαγωγός και 

υπεύθυνη τμήματος. Παρόλα αυτά η ένατη αφηγηματική ενότητα ολοκληρώνεται 

απροσδόκητα, η εκπαιδευτικός δείχνει να έχει θίξει όλα τα θέματα τα οποία 

επιθυμούσε και κλείνει την ενότητα, μιλώντας για το κλίμα που επικρατεί στο 

εργασιακό της περιβάλλον. Ολοκληρώνοντας, την κύρια αφήγηση της 
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αυτοβιογραφίας της, η εκπαιδευτικός κάνει μια αποτίμηση της διαδρομής του βίου 

της και επανέρχεται στο παρόν, στοιχεία που προσδιορίζουν την κατακλείδα.  

Συμπερασματικά, ο λόγος της αυτοβιογραφούμενης εκπαιδευτικού 

παρουσιάζει δομή και συνοχή. Οι ενότητες σχετίζονται νοηματικά, καθώς η καθεμία 

περιλαμβάνει ένα κεντρικό ζήτημα που αρχίζει και ολοκληρώνεται στα πλαίσια 

αυτής. Ο αφηγηματικός λόγος αναδεικνύει το γενικό πλέγμα της ροής των 

βιογραφικών διαδικασιών και τα γεγονότα που επηρεάζουν αναμφίβολα την 

ανάπτυξης της ταυτότητας της αυτοβιογραφούμενης.  

Ανάλυση προ-κατακλείδας και κατακλείδας 

Η κατακλείδα και η προ- κατακλείδα αποτελούν το τελευταίο κομμάτι στην 

αφήγηση της αυτοβιογραφίας. Ο αφηγητής σε ένα πρώτο επίπεδο ασχολείται με το 

κλείσιμο του περιεχομένου της αυτοβιογραφικής ιστορίας, φέρνοντας τη ροή της και 

τις εμπειρίες της σε ένα τέλος. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος, στρέφεται προς το 

παρόν και στις συνθήκες της συνέντευξης επαναπροσδιορίζοντας την επικοινωνιακή 

δράση. Συνήθως, η κατακλείδα περιλαμβάνει φράσεις που δηλώνουν την ελπίδα και 

την αισιοδοξία για το μέλλον, όπως επίσης εντατικές δραστηριότητες 

επιχειρηματολογίας και αναδεικνύουν το αντανακλαστικό αυτοβιογραφικό έργο του 

πληροφορητή.  

Η κατακλείδα στην αυτοβιογραφία της εκπαιδευτικού εντοπίζεται στο εξής 

απόσπασμα: «Ακριβώς! Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη… Τέλεια, χίλια ευχαριστώ! 

Ειλικρινά». Στα πλαίσια της κατακλείδας, η αυτοβιογραφούμενη δηλώνει 

«ευχαριστημένη» με τη επαγγελματική της ενασχόληση, συγκρίνοντας τον εαυτό της 

με τις συμφοιτήτριές της που βρίσκονται στην Ελλάδα, οι οποίες «δυσκολεύονται 

ακόμα και σήμερα μετά από τόσο καιρό να βρούνε μία θέση εργασίας…» σύμφωνα με 

την ίδια. Μέσα από το επάγγελμά της βιώνει την ολοκλήρωση και την εξέλιξη σαν 

οντότητα, επαναλαμβάνει, συχνά, ότι είναι πολύ ευχαριστημένη και ότι αγαπά την 

δουλειά της. Ο λόγος της και οι εκφράσεις της μαρτυρούν ότι είναι πραγματικά 

ευτυχισμένη και με αυτόν τον τρόπο, αισιόδοξα, επιλέγει να ολοκληρώσει την 

αυτοβιογραφία της. 

Το πρώτο μέρος της κατακλείδας περιλαμβάνει το απόσπασμα: «Ακριβώς! 

Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη… δεν έχω μετανιώσει μέχρι σήμερα.» δηλώνει την 

κλείσιμο του περιεχομένου της αυτοβιογραφικής ιστορίας, φέρνοντας τη ροή της και 

τις εμπειρίες της σε ένα τέλος. Εδώ, η εκπαιδευτικός εκφράζει κυρίως συναισθήματα 

κάνοντας τον απολογισμό του βίου της, ενώ παράλληλα παρέχει πληροφορίες για την 

επαγγελματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται τώρα. Κυρίως θετικά συναισθήματα 

αναφέρονται στο μέρος αυτό της κατακλείδας, ωστόσο, μια μικρή αναφορά στην ζωή 

που άφησε πίσω εγκαταλείποντας την χώρα καταγωγής της προκαλεί συναισθήματα 

νοσταλγίας. Παρόλα αυτά, δείχνει να αποστασιοποιείται από το συναίσθημα και 

επιστρατεύοντας την λογική, κάνει τον απολογισμό των επιλογών της και δηλώνει 

αποφασισμένη και τελικά ικανοποιημένη από αυτές. Επιπλέον, επιχειρηματολογεί 
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υπέρ της απόφασής της να μεταναστεύσει στην Γερμανία και να διεκδικήσει μια θέση 

εργασίας στη νέα χώρα διαμονής της: «Γνώρισα δυσκολίες, αλλά δεν στάθηκαν 

εμπόδιο, να πω την αλήθεια, γιατί πιστεύω αν κάποιος είναι συνειδητοποιημένος ότι 

ξέρει πραγματικά τι θέλει μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις δυσκολίες που βρίσκονται 

στο δρόμο του βασικά.» Παρά τις δυσκολίες που συνάντησε, η αυτοβιογραφούμενη 

κατόρθωσε να τις ξεπεράσει και να βγει αλώβητη από αυτές, διεκδικώντας αυτό που 

τόσο επιθυμούσε, να ζήσει το όνειρό της και να εργαστεί ως νηπιαγωγός. Το 

απόσπασμα περιλαμβάνει και αίσιο τέλος των προσπαθειών της, εφόσον επιτυγχάνει 

τον αρχικό της στόχο. Καθώς, λοιπόν, σε όλη την αφήγηση της αυτοβιογραφίας της, η 

εκπαιδευτικός περιγράφει τα βήματα που την οδήγησαν να πραγματοποιήσει το 

όνειρό της, αρχίζοντας από το λύκειο και την προετοιμασία των εισαγωγικών 

εξετάσεων, συνεχίζοντας με το πανεπιστήμιο και της σπουδές της στον παιδαγωγικό 

τομέα και καταλήγοντας στην Γερμανία να αναζητά θέση εργασίας.  

Η αυτοβιογραφία της εκπαιδευτικού ορθά δομημένη και με συνοχή 

εξελίσσεται κυκλικά. Όπως, γίνεται αντιληπτό μέσα από την ανάλυση της 

κατακλείδας, ο αφηγηματικός λόγος αρχίζει με το παρόν, όπου παρουσιάζει τα 

ατομικά της στοιχεία, αναδρομικά επιστρέφει στα παιδικά, τα εφηβικά της χρόνια, 

στις σπουδές της όπως και στην μεταναστευτική εμπειρία της, και ολοκληρώνει με το 

παρόν και τις παροντικές συνθήκες διαβίωσής της. 

Σταδιακά, η εκπαιδευτικός επιστρέφει στο χρόνο της "εδώ και τώρα" 

πραγματικότητας, επαναπροσδιορίζοντας το επικοινωνιακό πλαίσιο. Και τούτο είναι 

το στοιχείο του δεύτερου μέρους της κατακλείδας, καθώς περιλαμβάνει το εξής 

απόσπασμα: «Ναι συνεχίζω ακόμα είμαι εδώ και ένα χρόνο είναι πλέον μόνιμη… 

Τέλεια, χίλια ευχαριστώ! Ειλικρινά». Στο σημείο αυτό είναι έκδηλη η προσπάθεια της 

αυτοβογραφούμενης να συνομιλήσει με την συνεντεύκτρια, εστιάζοντας στο 

αφηγηματικό παρόν. Ο λόγος περιστρέφεται γύρω από τις επαγγελματικές της 

ενασχολήσεις και το αφηγηματικό υποκείμενο εκφράζει μια έντονη ικανοποίηση για 

ό,τι έχει καταφέρει στη σύντομη διαδρομή του βίου της. Επαναλαμβάνει για ακόμη 

μία φορά την ευτυχία και την ολοκλήρωση που βιώνει μέσα από το επάγγελμά της 

και τη θέση εργασίας που κατέκτησε. Το γεγονός του ότι τοποθετεί στην κατακλείδα 

τα συναισθήματα που βιώνει μέσα από την επαγγελματική της ενασχόληση, 

φανερώνει την εξέχουσα θέση που κατέχει για την ίδια την εκπαιδευτικό η εργασία 

της. Στη συνέχεια, και καθώς, η αυτοβιογραφία τείνει προς ολοκλήρωση, η 

εκπαιδευτικός επιλέγει να θίξει το θέμα της πρακτικής σαν τελευταία δήλωση. 

Αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι θεωρεί λανθασμένη την επιλογή του τμήματος 

φοίτησής της να έχει στο πρόγραμμα σπουδών του τόσες λίγες μέρες πρακτικής 

άσκησης για τους υποψήφιους νηπιαγωγούς. Το γεγονός αυτό στιγμάτισε, 

αδιαμφισβήτητα,  ολόκληρη τη μεταναστευτική της πορεία και την εξέλιξη του βίου 

της στην νέα χώρα εγκατάστασής της. Επιπλέον, η θέση που καταλαμβάνει αυτή η 

δήλωση στην αφήγηση της βιογραφίας της εκπαιδευτικού, έχει καθοριστική σημασία, 

διότι αποτελεί την τελευταία φράση της αυτοβιογραφίας της. Το γεγονός αυτό 

δηλώνει ότι το στοιχείο αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο σε ολόκληρη την πορεία του 
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επαγγελματικού βίου της είναι το ζήτημα της πρακτικής άσκησης. Με αυτόν τον 

τρόπο και δίνοντας έμφαση στο στοιχείο αυτό, επιθυμεί να περάσει το μήνυμα της 

αξίας που έχει η έμπρακτη εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων για έναν φοιτητή 

στην παιδαγωγική. Αναμφίβολα, το γεγονός της ολιγοήμερης πρακτικής άσκησης που 

πραγματοποίησε η εκπαιδευτικός την καθόρισε αρνητικά, καθώς στάθηκε εμπόδιο για 

την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση στην χώρα εγκατάστασής της. Και έτσι 

ολοκληρώνεται η αυτοβιογραφία της 25χρονης εκπαιδευτικού. 

Εντοπισμός των νημάτων του κειμένου 

Στα πλαίσια της δομικής ανάλυσης επιχειρείται και ο εντοπισμός των 

νημάτων στην αφήγηση μιας αυτοβιογραφίας. Λακωνικές διατυπώσεις, ασάφειες, 

«βιογραφικό κενό», ανακολουθίες και αμηχανία της κύριας αφηγηματικής 

ιστοριογραμμής, στοιχεία τα οποία ανακαλούνται με την παρότρυνση του ερευνητή, 

μέσω συμπληρωματικών ερωτήσεων, αποτελούν τα νήματα του κειμένου. Μέσω 

παρεπόμενων και συμπληρωματικών ερωτήσεων που θέτει ο ερευνητής επιχειρείται η 

ανάδειξη και η ανάλυση κρίσιμων αφηγηματικών κενών που διακρίνονται από 

αμηχανία κατά την πρώτη αφήγηση της αυτοβιογραφίας ενός ενδιαφερόμενου 

προσώπου (Schütze). 

Στην παρούσα έρευνα, εντοπίζονται ορισμένα «βιογραφικά κενά» καθώς η 

εκπαιδευτικός αποσιωπά κρίσιμα ζητήματα για την εξέλιξη του βίου της. Πιο 

αναλυτικά οι ασάφειες που εντοπίζονται σχετίζονται με εργασιακά ζητήματα εντός 

και εκτός συνόρων, συνθήκες εργασίας και ζητήματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα νήματα της προκειμένης αυτοβιογραφίας εξετάζονται σε 

συνάφεια με τα ερευνητικά ερωτήματα, καθώς οι παραπάνω τομείς δεν καλύπτονται 

σφαιρικά από την αυτοβιογραφούμενη εκπαιδευτικό δημιουργώντας «βιογραφικά 

κενά» κρίσιμα για την εξέλιξη της έρευνας.  

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της αυτοβιογραφίας της η εκπαιδευτικός, 

αποκαλύπτει ότι αμέσως μετά την αποφοίτησή της από το Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγός αποφασίζει να μεταναστεύσει στο εξωτερικό αναζητώντας θέση 

εργασίας. Η απόφασή της αυτή πάρθηκε άμεσα, καθώς παντρεύτηκε και ακολούθησε 

το σύζυγό της στην Γερμανία όπου ήδη διέμενε εκείνος. Παραλείπεται, ωστόσο, ένα 

σημαντικό στοιχείο: αν η εκπαιδευτικός έκανε προσπάθειες αναζήτησης εργασίας 

στην Ελλάδα προτού μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Επομένως, η πρώτη 

συμπληρωματική ερώτηση σχετίζεται με την αναζήτηση θέσης εργασίας στην 

Ελλάδα:  

1. «Πριν αποφασίσεις να μεταναστεύσεις στο εξωτερικό έκανες προσπάθειες 

για να βρεις θέση εργασίας στην Ελλάδα; Γνωρίζεις τι είδους εργασιακά 

καθήκοντα θα μπορούσες να αναλάβεις ως νηπιαγωγός;» 

Ένα ακόμη «βιογραφικό κενό» σχετίζεται με το ζήτημα της εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών. Η αυτοβιογραφούμενη αναφέρει χαρακτηριστικά: «είμαι πολύ 

ευχαριστημένη  από τη σχολή! Γνώρισα πολύ αξιόλογους καθηγητές με έκαναν να πω 
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την αλήθεια με τον τρόπο τους ο καθένας, να αγαπήσω αυτό που είχα αποφασίσει να 

σπουδάσω.» και σε άλλο σημείο: «Πραγματικά πήρα πάρα πολλά πράγματα από τη 

σχολή,  αξιόλογους καθηγητές με τους οποίους συνεργάστηκα σχεδόν πολύ καλά...» 

Αρχικά, λοιπόν, δηλώνει, ικανοποιημένη από το τμήμα φοίτησής της αλλά στην 

συνέχεια θίγει ζητήματα πρακτικής άσκησης που στάθηκαν τροχοπέδη για την 

εύρεση εργασίας σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Στο σημείο αυτό, συνεπώς, διακρίνεται μία 

αντίφαση. Από την μία πλευρά δηλώνει ευχαριστημένη από την σχολή αλλά από την 

άλλη το γεγονός της σύντομης πρακτικής εμπειρίας την δυσκολεύει στην εξέλιξη του 

βίου της. Επομένως, το δεύτερο συμπληρωματικό ερώτημα σχετίζεται με τα στοιχεία 

εκείνα που ωθούν την εκπαιδευτικό στο να δηλώνει ικανοποίηση από το τμήμα 

σπουδών της. Πιο συγκεκριμένα, αναζητούνται οι γνώσεις και οι δεξιότητες που 

κατέκτησε στο πανεπιστημιακό τμήμα φοίτησής της και μπόρεσε να αξιοποιήσει κατά 

την ανάληψη θέσης εργασίας.  

2. «Αναφέρεις ότι πήρες πάρα πολλά από το Πανεπιστήμιο, εκτός από τα 

ζητήματα πρακτικής άσκησης που έθιξες στην αυτοβιογραφία σου, τι 

είδους εφόδια πιστεύεις ότι έλαβες; Ποιες δεξιότητες θεωρείς ότι 

κατέκτησες κατά την φοίτησή σου στο τμήμα;» 

Επιπρόσθετα, σε ένα ακόμη σπουδαίο ζήτημα αναφέρθηκε η νηπιαγωγός, 

κατά το οποίο αναλαμβάνει καθήκοντα βρεφονηπιοκόμου ως πρώτη επαγγελματική 

ενασχόληση. Αλλά και στο τμήμα της κατακλείδας επιβεβαιώνει το γεγονός ότι 

συνεργάζεται με παιδιά ηλικίας 3μηνών έως 6ετών. Το στοιχείο που προκύπτει από 

την αφήγησή της αυτοβιογραφίας της είναι ότι η εκπαιδευτικός απασχολείται σε 

βρεφονηπιακό σταθμό, χωρίς να αποκαλύπτει ιδιαίτερες πληροφορίες για τις 

συνθήκες εργασίας της και τις απαιτήσεις του επαγγέλματος. Επίσης το γεγονός του 

ότι ως νηπιακή και προ-νηπιακή ηλικία λαμβάνεται η ηλικία των 4-6 ετών, η 

εκπαιδευτικός κατά την περίοδο των σπουδών της μελέτησε και ασχολήθηκε 

περισσότερο με την νηπιακή ηλικία, άξιο απορίας είναι το πώς κατόρθωσε να 

ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των παιδιών μικρότερων ηλικιών και δη των βρεφών 

που χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης. Απαιτείται, συνεπώς, ένα συγκεκριμένο 

γνωστικό υπόβαθρο με εξειδικευμένες γνώσεις βρεφοκομίας. Επομένως, εύλογα 

δημιουργείται ένα συμπληρωματικό ερώτημα που αφορά στην πρακτική 

καθημερινότητα του επαγγέλματος και στην αντιμετώπιση καταστάσεων που 

σχετίζονται με την βρεφική ηλικία.  

3. Ισχυρίστηκες ότι εργάζεσαι με παιδιά από  6 μηνών έως 3 χρονών, για 

αυτόν τον τομέα απαιτούνται γνώσεις ς, εσύ ως νηπιαγωγός μελετώντας μόνο 

τη νηπιακή ηλικία μπόρεσες να ανταπεξέλθεις στις διαφορετικές απαιτήσεις 

αυτών των ηλικιών;  

Τέλος, εγκαταλείποντας μια πατρίδα αφήνει κανείς πίσω μια ζωή, η ίδια η 

εκπαιδευτικός αναφέρει ότι νοσταλγεί την οικογένειά της ασφαλώς, αλλά ήταν μια 

συνειδητή επιλογή το να μεταναστεύσει σε χώρα του εξωτερικού. Παρόλα αυτά, δεν 

διευκρινίζεται σε κανένα σημείο του κειμένου αν θα επέστρεφε κάποια στιγμή στην 
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πίσω στην χώρα προέλευσης, στην Ελλάδα. Συνεπώς, η τελευταία συμπληρωματική 

ερώτηση είναι η εξής: 

4. Θα επέστρεφες στην Ελλάδα;  

 

3.1.4. 4ο Στάδιο: Αναλυτική Αφαίρεση 

Δομές βιογραφικών διαδικασιών 

Μέσω της αναλυτικής αφαίρεσης κατά το τέταρτο στάδιο επεξεργασίας μιας 

αυτοβιογραφίας, επιχειρείται η ανάδειξη των καίριων και ουσιαστικών στοιχείων που 

επιδρούν στην διαμόρφωση της ταυτότητας του αφηγητή σε κρίσιμες στιγμές στην 

πορεία του βίου του. Στο παρόν στάδιο επεξεργασίας του αφηγηματικού λόγου, 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεμονωμένες περιπτώσεις, οι οποίες, όμως, εξετάζονται 

ολιστικά, καθώς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας συνολικής βιογραφικής 

δόμησης. Κύριο ζητούμενο είναι να αναπαρασταθεί η αλληλουχία και η διασύνδεση 

των δομών βιογραφικών διαδικασιών, μέσα από μια διαδικασία σύγκρισης και 

ανάλυσης των διαφορετικών περιπτώσεων. Η αναλυτική αφαίρεση, επιπλέον, 

εξετάζει την αλληλεπίδραση των βιογραφικών διαδικασιών με άλλα κοινωνικά 

φαινόμενα και συλλογικές αλλαγές. Μερικές από αυτές τις αλληλεπιδράσεις θέτουν 

σε κίνδυνο την αυτόνομη ανάπτυξη της προσωπικής ταυτότητας, με αποτέλεσμα το 

υποκείμενο να βιώνει ένα είδους βιογραφικής κρίσης. Η κρίση, αυτή, συνίσταται ως 

αποσταθεροποίηση της εμπεδωμένης ταυτότητας του εαυτού (Τσιώλης, 2015). Τότε 

το υποκείμενο της αφήγησης προσδίδοντας μια ερμηνεία σε κάθε περίπτωση, 

εκφράζει προσωπικές θεωρίες, προβληματίζεται και επιχειρηματολογεί. 

Βιογραφικά Σχήματα Δράσης 

Μελετώντας τις δομές βιογραφικών διαδικασιών στην αυτοβιογραφία της 

εκπαιδευτικού, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα «βιογραφικά σχήματα 

δράσης», κατά τα οποία το αφηγηματικό υποκείμενο προσπαθεί να διαμορφώσει 

ενεργά την πορεία της ζωής του, απαντώντας σε ζητήματα που προκύπτουν από το 

περιβάλλον. Χαρακτηρίζονται από μια γλώσσα που διατυπώνει προθέσεις, 

συναισθηματική βούληση, θετική, αισιόδοξη διάθεση, διαβούλευση και υπολογισμό, 

εκτίμηση και αξιολόγηση των διαφορών μεταξύ των σχεδίων και της υλοποίησής 

τους, καθώς και τη διασφάλιση της κοινωνικής και επαγγελματικής υποστήριξης για 

την εκτέλεση του προγράμματος δράσης.  

Πιο αναλυτικά, ένα βιογραφικό σχήμα δράσης συναντάται στο εξής χωρίο του 

κειμένου: «…εκεί τα πράγματα άλλαξαν γιατί από την πρώτη λυκείου πλέον αποφάσισα  

ότι θέλω να σπουδάσω νηπιαγωγός αυτό ήταν το όνειρό μου να πω την αλήθεια και 

πάντα.», όπου η εκπαιδευτικός μιλώντας για την φοίτησή της στο λύκειο πήρε την 

κρισιμότερη απόφαση της μέχρι τότε πορείας της να ακολουθήσει το επάγγελμα της 

νηπιαγωγού. Στην προσπάθεια να υλοποιήσει το όνειρό της είναι φανερό ότι 

καταστρώνει ένα σχέδιο που περιλαμβάνει σκληρή προετοιμασία για τις επιτύχει στις 
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εισαγωγικές εξετάσεις. Επιπλέον, η επίτευξη των στόχων και η κοινωνική 

κινητικότητα επιτελείται μέσω μιας αδιάκοπης πορείας μετακινήσεων, δομώντας ένα 

ισχυρό σχήμα δράσης. Η φράση: «πλέον αποφάσισα ότι θέλω να σπουδάσω 

νηπιαγωγός» είναι χαρακτηριστική ενός βιογραφικού σχήματος δράσης κατά το οποίο 

η αυτοβιογραφούμενη επιχειρεί να διαμορφώσει ενεργά την ταυτότητά της, παρότι ο 

στόχος που θέτει είναι μακροπρόθεσμος «από την πρώτη λυκείου…». Η συνειδητή 

αυτή απόφαση δείχνει να οδηγεί την εκπαιδευτικό σε ένα μονοπάτι, προσηλωμένη 

στον στόχο της, να προσπαθεί να κατακτήσει τα όνειρά της και να γίνει νηπιαγωγός, 

εκτελώντας ένα πρόγραμμα δράσης. Τελικώς, κατορθώνει να επιτύχει τον στόχο της 

και να εισαχθεί στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Τούτο αποτελεί το πρώτο 

βιογραφικό σχήμα δράσης της αυτοβιογραφούμενης. 

Στη συνέχεια, το πιο χαρακτηριστικό βιογραφικό σχήμα δράσης που 

αναμφίβολα, καθορίζει και αναδιαμορφώνει την ζωή της αυτοβιογραφούμενης, 

εντοπίζεται στο γεγονός της μετανάστευσης. Το ακόλουθο χωρίο φανερώνει την 

διαδικασία περισυλλογής και λήψης της απόφασης του αφηγηματικού υποκειμένου 

να μεταναστεύσει σε χώρα του εξωτερικού: «Και μπορώ να πω ότι μέσα σε λίγες μέρες 

άλλαξα εντελώς σελίδα, αφότου παντρεύτηκα και λόγω του ότι ο άντρας μου μεγάλωσε,  

πήγε σχολείο  στη  Γερμανία,  δούλευε εκεί  αποφασίζουμε να... αποφασίζω και εγώ να 

μείνω μαζί του εκεί να μετακομίσω τέλος πάντων στη Γερμανία…». Η χρήση του 

πρώτου πληθυντικού στο ρήμα «αποφασίζουμε» δείχνει την από κοινού απόφαση με 

τον σύζυγο της χάραξης μιας μεταναστευτικής πορείας και την επιρροή που άσκησε 

το συγκεκριμένο πρόσωπο στην πορεία του βίου της. Στη συνέχεια, όμως, η 

εκπαιδευτικός διορθώνει τον αυθόρμητο λόγο της και επαναδιατυπώνει: 

«αποφασίζω» το ρήμα αδιαμφισβήτητα, αποκαλύπτει το βιογραφικό σχήμα δράσης, 

με το εξωτερικό γεγονός που συμβάλλει σε αυτή την απόφαση να είναι η ανεργία των 

εκπαιδευτικών στα χρόνια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Έτσι, λοιπόν, η 

αφηγήτρια διαμορφώνοντας ενεργά την πορεία της ζωής της, εκφράζει μια εκτίμηση 

της δεδομένης κατάστασης και επιλογή της «καλύτερης» και πιο συμφέρουσας λύσης 

για την ίδια, την εγκατάλειψη, δηλαδή, της χώρας καταγωγής της. Με τελική 

κατάληξη της απόφασης να είναι η αλλαγή της χώρας εγκατάστασης, εγκατάλειψη 

της χώρας προέλευσης και επιλογή χώρας προορισμού. Ο νέος τόπος διαμονής της 

επρόκειτο να είναι πλέον η Γερμανία. Το απόσπασμα εντοπίζεται στην 5
η
 

αφηγηματική ενότητα «Γνωριμία με τον σύζυγο- Απόφαση για μετανάστευση».  

Επόμενη κρίσιμη βιογραφική δομή συναντάται στην 9
η
 αφηγηματική ενότητα 

και σχετίζεται με την απόφαση της νηπιαγωγού να εργαστεί ως βρεφονηπιοκόμος. Η 

εύρεση εργασίας της 25χρονης εκπαιδευτικού αποτελεί την κατάκτηση του στόχου 

που είχε θέση ούσα ακόμη μαθήτρια. Και δηλώνει ένα αίσιο τέλος στους κόπους που 

κατέβαλε για να κατακτήσει την πολυπόθητη θέση εργασίας στον νέο τόπο 

εγκατάστασής της. Παρόλα αυτά, η θέση εργασίας η οποία κατέκτησε αφορούσε στο 

επάγγελμα της βρεφονηπιοκόμου. Ένας κλάδος της προσχολικής εκπαίδευσης, 

ασφαλώς, αλλά όχι αυτό που ακριβώς ονειρευόταν να πραγματοποιήσει στην ζωή 

της, όχι ο παιδαγωγικός τομέας στον οποίο καταρτίστηκε. Απόρροια του γεγονότος, 
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αποτελεί η αδυναμία εύρεσης θέσης νηπιαγωγού στην περιοχή στην οποία διέμενε η 

εκπαιδευτικός. Επίσης στο γεγονός ότι δεν είχε προηγούμενη εμπειρία, η μικρής 

διάρκειας παραμονής της στην Γερμανία όπου δεν γνώρισε επαρκώς την γλώσσα, 

συνετέλεσαν στο να δεχτεί την θέση της βρεφονηπιοκόμου.  «Αφού πήρα την 

αναγνώριση στα χέρια μου μέσα σε δύο εβδομάδες πραγματικά βρήκα θέση εργασίας  

εεεε όχι όμως ως νηπιαγωγός… αλλά ως βρεφονηπιοκόμος… Γιατί τότε στην περιοχή 

που μένω δεν υπήρχαν θέσεις για νηπιαγωγούς και εγώ αποφάσισα λέω εντάξει, δεν 

ξέρω τόσο καλά ας πούμε γερμανικά, ας ξεκινήσω ως βρεφονηπιοκόμος γιατί οι 

βρεφονηπιοκόμοι εδώ δεν μπορούν να λάβουν… δεν γίνεται να είναι υπεύθυνοι μιας 

τάξης.» στο απόσπασμα, η αυτοβιογραφούμενη αποφασίζει να αναλάβει καθήκοντα 

βρεφονηπιοκόμου προκειμένου να ξεκινήσει να εργάζεται και να αποκτήσει εμπειρία 

στον χώρο της προσχολικής αγωγής. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνει ενεργά την 

πορεία βίου της  και χαράσσει μια νέα επαγγελματική σταδιοδρομία. Κάνοντας, 

λοιπόν, αυτή την νέα αρχή στην ζωή της και στον επαγγελματικό τομέα, άνοιξε ο 

δρόμος για νέες εμπειρίες στην καριέρα της, διότι αργότερα προάγεται σε νηπιαγωγό 

και υπεύθυνη του σταθμού. Διακρίνεται, επομένως, μια επιτυχής έκβαση του σχεδίου 

δράσης που κατέστρωσε η εκπαιδευτικός προκειμένου να επιτύχει στον εργασιακό 

τομέα.  

Βιογραφικές τροχιές του πόνου 

Κρίσιμες δομές βιογραφικών διαδικασιών είναι και οι βιογραφικές τροχιές του 

πόνου, κατά τις οποίες τα άτομα δεν είναι πλέον ικανά να διαμορφώσουν ενεργά τη 

δική τους ζωή. Δυσμενείς καταστάσεις και εξωτερικά γεγονότα επιδρούν στο άτομο 

και το καθιστούν ανήμπορο να αντιδράσει, μετατρέποντάς το σε έρμαιο ραγδαίων 

μεταβολών. Είναι γεγονός  ότι κατά τη διάρκεια μιας βιογραφικής τροχιάς πόνου, το 

αφηγηματικό υποκείμενο αποξενώνονται απέναντι στον εαυτό του. Το κατακλύζουν 

αρνητικά συναισθήματα, πόνου και απογοήτευσης, έπειτα από την αδυναμία να 

διαμορφώσει την καθημερινή επαφή του με τη ζωή του μέσα από την ατομικά 

προσδιοριζόμενη δράση.  

Ειδικότερα, και στην παρούσα βιογραφία συναντώνται βιογραφικές τροχιές 

του πόνου, κατά τις οποίες η εκπαιδευτικός βρίσκεται σε δυσμενείς καταστάσεις στην 

πορεία του βίου της που επιδρούν στην διαμόρφωση της προσωπικής της ταυτότητας. 

Ωστόσο, οι λιγοστές αυτές περιπτώσεις δείχνουν να ξεπερνιούνται από την 

αυτοβιογραφούμενη και να λαμβάνουν εν τέλει μια θετική έκβαση.  

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας βιογραφικής τροχιάς του πόνου, 

αποτελεί το γεγονός της αναγνώρισης των προσόντων της εκπαιδευτικού, το οποίο 

και προέκυψε ύστερα από την μετανάστευσή της σε χώρα του εξωτερικού. Το ζήτημα 

της αναγνώρισης προσόντων σχετίζεται με την αδυναμία ενός φορέα να αναγνωρίσει 

το ακαδημαϊκό πτυχίο της εκπαιδευτικού και να το μεταφράσει ώστε να αποτελεί 

ικανό εφόδιο αναζήτησης θέσης εργασίας. Η μικρής διάρκειας πρακτική άσκηση που 

πραγματοποίησε η εκπαιδευτικός κατά την διάρκεια των σπουδών της, στάθηκε 

τροχοπέδη στην αναγνώριση των προσόντων της. Στο εξής απόσπασμα, είναι έκδηλη 
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αναλυτική αναφορά στο συμβάν είναι «Στο μεταξύ είχα ξεκινήσει διαδικασίες για τη 

μετάφραση του πτυχίου… εξετάσεις; ή γραπτές είτε προφορικές;» Εδώ, το εξωτερικό 

γεγονός που επιδρά στην αυτοβιογραφούμενη είναι το πρόγραμμα σπουδών του 

παιδαγωγικού τμήματος στο οποίο φοίτησε, το οποίο και προέβλεπε μόλις είκοσι 

ημέρες πρακτικής άσκησης στα νηπιαγωγεία. Για να δεδομένα της νέας χώρας 

εγκατάστασης της εκπαιδευτικού, όπου οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ασκούνται δύο 

χρόνια στα νηπιαγωγεία, γίνεται αντιληπτό ότι οι είκοσι μέρες αποτελούν ένα μεγάλο 

ζήτημα, στην αναγνώριση και μετάφραση του τίτλου σπουδών της. Το αφηγηματικό 

υποκείμενο, ως εξωτερικός παρατηρητής των γεγονότων, εμφανίζεται ανήμπορο να 

αντιδράσει στις εξελίξεις και να διαμορφώσει ενεργά την ταυτότητά της. Όταν 

πραγματοποιούσε την πρακτική της άσκηση στο τμήμα σπουδών της, δεν είχε 

προφανώς, αναλογιστεί ότι αυτό θα στεκόταν κάποτε εμπόδιο σε μια ξένη χώρα στο 

να κατακτήσει μια θέση εργασίας, δεν είχε προφανώς αναλογιστεί ότι η διάρκεια της 

πρακτικής της σε σύγκριση με άλλες χώρες ή με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα δεν 

επαρκούσε στο να κατακτήσει επαρκώς την παιδαγωγική επιστήμη. Για αυτόν τον 

λόγο, η ίδια βιώνει αισθήματα κατωτερότητας και ντροπής σε κάθε προσπάθεια 

εύρεσης εργασίας στον νέο τόπο διαμονής της, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην 

κατακλείδα της αυτοβιογραφίας της. Παράλληλα συνειδητοποιεί ότι και για την ίδια 

η διάρκεια της πρακτικής της άσκησης δεν επαρκούσε στο να κατακτήσει πλήρως 

ζητήματα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική πράξη: «…ανάμεσα στη θεωρία και 

στην πράξη θεωρώ ότι υπάρχει... Υπήρχε σε μένα τουλάχιστον ένα μεγάλο κενό και 

κάποια στιγμή ντρεπόμουνα να πω ότι… στις συνεντεύξεις που έδινα για να βρω 

δουλειά, ντρεπόμουνα να πω ότι έκανα 20 μέρες πρακτική ουσιαστικά δεν ήταν τίποτα 

ήταν σαν να μπήκα στο τμήμα και να έφυγα.». Επίσης, το γεγονός ότι το θέμα 

επιλέγεται από την αυτοβιογραφούμενη ως τελική δήλωση στην αυτοβιογραφίας της 

φανερώνει την εξαιρετικά δύσκολη θέση στην οποία βρέθηκε και που αναμφίβολα 

στιγμάτισε την πορεία του βίου της. Παρόλα αυτά, ύστερα από σχεδόν έναν χρόνο, με 

καταβολή κόπου και χρήματος, η εκπαιδευτικός προσπαθεί να διαμορφώσει ενεργά 

και πάλι την πορεία της ζωής της, με προσωπική δράση κατορθώνει να ξεπεράσει 

αυτό το εμπόδιο που στάθηκε στο δρόμο της και να πορευτεί όπως επιθυμούσε εξ 

αρχής. Πραγματοποιώντας νέα πρακτική άσκηση στην νέα χώρα διαμονής της, 

παρέτεινε την διάρκεια της ήδη υπάρχουσας πρακτικής, με αποτέλεσμα να 

αναγνωριστεί το πτυχίο της. Γίνεται, συνεπώς, αντιληπτό, ότι η βιογραφική τροχιά 

του πόνου δεν στάθηκε συντριπτική για το αφηγηματικό υποκείμενο, καθώς διήρκησε 

για ορισμένο χρονικό διάστημα και ύστερα η αυτοβιογραφούμενη ανέλαβε ξανά 

δράση.  

Προσδοκίες από τα οργανωτικά και θεσμικά πρότυπα της κοινωνίας 

Η επόμενη δομή βιογραφικής διαδικασίας που μελετάται στα πλαίσια των 

ιστοριών ζωής είναι οι προσδοκίες των αφηγηματικών υποκειμένων από τα 

οργανωτικά και θεσμικά πρότυπα της ίδιας της κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, τα 

άτομα παρακολουθούν στη ζωή τους τα οργανωτικά και θεσμικά πρότυπα και τις 

κανονιστικές δομές της κοινωνίας, πορεύονται σε όλη τη διάρκεια του βίου τους με 
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σύμφωνα με τις κοινωνικές επιταγές και επομένως, σχηματίζουν και τις ανάλογες 

προσδοκίες από αυτά. Κοινωνικές ομάδες, όπως είναι η οικογένεια, οι εκπαιδευτικοί 

οργανισμοί, οργανώσεις και συσσωματώσεις αποτελούν εστίες ένταξης των πολιτών. 

Στα πλαίσια μιας αυτοβιογραφίας, ο αφηγητής εκφράζει ορισμένες προσδοκίες από 

τη θεσμική τάξη της ίδιας της κοινωνίας και της πολιτείας. Ωστόσο, είναι σύνηθες το 

φαινόμενο το αφηγηματικό υποκείμενο να αποστασιοποιείται από τις κοινωνικές 

δομές, ασκώντας κριτική για χειραγώγηση και αλλοτρίωση των πολιτών.  

Στην παρούσα αυτοβιογραφία, το αφηγηματικό υποκείμενο, δεν εκφράζει 

ιδιαίτερες προσδοκίες από οργανωτικά και θεσμικά πρότυπα της κοινωνίας, εκτός 

από ορισμένες μόνο περιπτώσεις. Πιο αναλυτικά, η αυτοβιογραφούμενη από την 

στιγμή που εισάγεται σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, εκφράζει ορισμένες 

προσδοκίες και από το πρόγραμμα σπουδών, ώστε να ανταποκρίνεται στο κύρος ενός 

ακαδημαϊκού επιπέδου εκπαιδευτικό φορέα. Με την φοίτησή της στο παιδαγωγικό 

τμήμα νηπιαγωγών, θέτει, αναμφίβολα τα θεμέλια της επαγγελματικής της 

σταδιοδρομίας. Για αυτό το λόγο, επιθυμεί οι σπουδές της να ανταποκρίνονται 

πλήρως στις απαιτήσεις του επαγγέλματος της νηπιαγωγού. Οι προσδοκίες της δεν 

γίνονται αντιληπτές από την ίδια εξ αρχής κατά τη φοίτησή της στο τμήμα, μεσολαβεί 

το γεγονός της αδυναμίας της μετάφρασης του ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της 

κατά την εγκατάσταση σε χώρα του εξωτερικού, εξαιτίας της ολιγοήμερης πρακτικής 

άσκησης που πραγματοποίησε στο τμήμα. Αν και αρχικά μόνο θετικές εμπειρίες έχει 

να διηγηθεί για το τμήμα και τις σπουδές της: «Εεε είμαι πολύ ευχαριστημένη  από τη 

σχολή! Γνώρισα πολύ αξιόλογους καθηγητές με έκαναν να πω την αλήθεια με τον 

τρόπο τους ο καθένας, να αγαπήσω αυτό που είχα αποφασίσει να σπουδάσω», στην 

πορεία της αφήγησης της αυτοβιογραφίας της παρατηρείται μια μεταβολή της 

άποψής της πλησιάζοντας προς στο τέλος της αφήγησης της αυτοβιογραφίας της. 

Στην κατακλείδα, πιο συγκεκριμένα, κάνει την εξής αναφορά:  

«Απλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι κυρίως το ότι δηλαδή εγώ προσωπικά 

θεωρώ λάθος το να μην κάνει κάποιος πρακτική σε μία σχολή και να μένει στα 

θεωρητικά μαθήματα.  Πραγματικά πήρα πάρα πολλά πράγματα από τη σχολή,  

αξιόλογους καθηγητές με τους οποίους συνεργάστηκα σχεδόν πολύ καλά... Απλά  η 

θεωρία με την πράξη... ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη θεωρώ ότι υπάρχει... 

Υπήρχε σε μένα τουλάχιστον ένα μεγάλο κενό και κάποια στιγμή ντρεπόμουνα να πω 

ότι… στις συνεντεύξεις που έδινα για να βρω δουλειά, ντρεπόμουνα να πω ότι έκανα 20 

μέρες πρακτική ουσιαστικά δεν ήταν τίποτα ήταν σαν να μπήκα στο τμήμα και να έφυγα. 

Ναι.»  

Στο απόσπασμα δηλώνονται ξεκάθαρα οι προσδοκίες που είχε το αφηγηματικό 

υποκείμενο από τον φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισής της. Αφού, λοιπόν, κατά την 

έξοδό της στην αγορά εργασίας, η εκπαιδευτικός αντιλήφθηκε ότι οι 20 ημέρες 

πρακτικής άσκησης δεν ήταν αρκετές, ασκεί κριτική στο πρόγραμμα σπουδών του 

παιδαγωγικού τμήματος στο οποίο φοίτησε, κάνοντας λόγω για χάσμα ανάμεσα σε 
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θεωρία και πράξη. Διαπιστώνει, έτσι, ότι δεν εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες που είχε 

τελικά από το συγκεκριμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.   

 Ως επακόλουθο της συγκεκριμένης διαδικασίας, παρουσιάζεται από την 

αυτοβιογραφούμενη, η αδυναμία αναγνώρισης των προσόντων της και η μετάφραση 

του πτυχίου της, προκειμένου να κατακτήσει μια θέση εργασίας στην χώρα 

εγκατάστασής της. Η διαδικασία μετάφρασης του ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της 

κρίθηκε ως απαραίτητη στην χώρα την οποία επέλεξε να εγκατασταθεί, για να 

μπορέσει να βγει στην αγορά εργασίας, πιστοποιώντας τις ικανότητες και τα 

προσόντα της. Παρόλα αυτά, η διαδικασία διήρκησε αρκετό χρονικό διάστημα, με 

την εκπαιδευτικό να καταβάλλει κόπο και χρήμα με σκοπό την θετική έκβασή της. 

Χωρίς, ωστόσο, να διευκρινίζεται από την ίδια, από τα συμφραζόμενα προκύπτει ότι 

κινώντας όλες αυτές τις διαδικασίες μετάφρασης του πτυχίου της, η εκπαιδευτικός 

δημιουργεί ορισμένες προσδοκίες από τους θεσμικά όργανα της πολιτείας, καθώς 

αναμένει ότι οι κόποι της θα ανταμειφθούν, θα μεταφραστεί με επιτυχία ο τίτλος 

σπουδών της ώστε να αξιοποιηθεί καταλλήλως. Το γεγονός διαδραματίζεται στην 

έβδομη αφηγηματική ενότητα της αυτοβιογραφίας της εκπαιδευτικού. Είναι φανερό, 

ότι πρόκειται για ένα γραφειοκρατικό ζήτημα, το οποίο υπόκειται σε ένα νομικό 

πλαίσιο, άγνωστο για το αφηγηματικό υποκείμενο, καθώς σχετίζεται με την χώρα 

υποδοχής και το διαφορετικό κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο υπάγεται. Αισίως, και 

αυτό το ζήτημα λαμβάνει θετική έκβαση ύστερα από την κινητοποίηση της 

εκπαιδευτικού και την πραγματοποίηση νέας πρακτικής άσκησης.  

Δημιουργικές μεταμορφώσεις της βιογραφικής ταυτότητας 

Η τελευταία δομή βιογραφικών διαδικασιών, που αναζητείται στο στάδιο της 

αναλυτικής αφαίρεσης, σχετίζεται με τις δημιουργικές μεταμορφώσεις της 

βιογραφικής ταυτότητας του υποκειμένου. Μια νέα σημαντική εσωτερική εξέλιξη 

συμβαίνει στη βιογραφία του ατόμου, η οποία δημιουργεί ελπίδα και ενθουσιασμό 

στην αρχή και προσδοκίες μιας νέας ποιότητας που οδηγεί σταδιακά σε μια 

δημιουργική μεταμόρφωση της ταυτότητάς του. Το υποκείμενο αρχικά, εκδηλώνει 

την επιθυμία της αλλαγής της ταυτότητάς του, ως προϊόν ενός εξωτερικού γεγονότος 

ή της ίδιας της εξέλιξης του κοινωνικού κόσμου. Έτσι αρχίζει μια δημιουργική 

εσωτερική διερεύνηση, εκδηλώνεται ένας προβληματισμός γύρω από τον εαυτό και 

τις εσωτερικές διεργασίες ενός ατόμου που στόχο έχουν την εσωτερική ανάπτυξη και 

τελικά την μεταμόρφωση της βιογραφικής του ταυτότητας.  

Στην παρούσα αυτοβιογραφία, παρουσιάζονται ορισμένες δημιουργικές 

μεταμορφώσεις της ταυτότητάς του αφηγηματικού υποκειμένου. Η πρώτη 

δημιουργική μεταμόρφωση συντελείται κατά την περίοδο των εφηβικών της χρόνων, 

όταν φοιτά στο λύκειο και θέτει για πρώτη φορά τον επαγγελματικό της στόχο, όπου 

φυσικά, επιτυγχάνεται μέσω των πανελληνίων εξετάσεων. Γίνεται, επομένως, 

αντιληπτό ότι η αυτοβιογραφούμενη επιθυμεί να διαμορφώσει η ίδια την προσωπική 

της ταυτότητα, ακόμη και από νεαρή ηλικία. Η λήψη μιας τόσο σπουδαίας απόφασης 

αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εσωτερικές εξελίξεις που συντελούνται στην 
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βιογραφία της εκπαιδευτικού. Η εσωτερική αυτή εξέλιξη δημιουργεί, αναμφίβολα, 

μεγάλες προσδοκίες μιας νέας ποιότητας, που συνοδεύονται από το αίσθημα της 

ελπίδας και του ενθουσιασμού. Η απόφαση της αυτοβιογραφούμενης να ακολουθήσει 

το επάγγελμα της νηπιαγωγού αποτελεί το έναυσμα για μια δημιουργική 

μεταμόρφωση της ταυτότητάς της. Η φράση που συναντάται στην τρίτη αφηγηματική 

ενότητα είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της δημιουργικής μεταμόρφωσης της 

βιογραφικής της ταυτότητας: «Εεε εκεί, εκεί τα πράγματα άλλαξαν γιατί από την πρώτη 

λυκείου πλέον αποφάσισα  ότι θέλω να σπουδάσω νηπιαγωγός αυτό ήταν το όνειρό μου 

να πω την αλήθεια και πάντα.». Ο στόχος της τελικώς, επιτυγχάνεται και η 

αυτοβιογραφούμενη από μαθήτρια «μεταμορφώνεται» σε φοιτήτρια των 

παιδαγωγικών και υποψήφια νηπιαγωγό.  

Μια νέα ποιότητα ζωής αναζητείται από την αφηγήτρια την χρονική στιγμή 

που επιλέγει να αναζητήσει θέση εργασίας σε χώρα του εξωτερικού. Το γεγονός της 

λήψης μιας τόσο σημαντικής απόφασης από την αυτοβιογραφούμενη, αποτελεί μια 

από τις σημαντικότερες  δημιουργικές μεταμορφώσεις της βιογραφικής ταυτότητάς 

της, κατά την οποία δρα ενεργά για να αλλάξει και να επαναπροσδιορίσει ολόκληρη 

της εξέλιξη του βίου της.  

Το επόμενο και καθοριστικότερο βιογραφικό σχήμα δράσης που συντελείται 

στην πορεία του βίου της εκπαιδευτικού αφορά στην απόφασή της να εγκαταλείψει 

την χώρα καταγωγής της. Το γεγονός της μετανάστευσης αποτελεί αναμφίβολα μία 

από τις κρισιμότερες βιογραφικές δομές που συνιστά παράλληλα δημιουργική 

μεταμόρφωση της βιογραφικής ταυτότητας. Το απόσπασμα είναι χαρακτηριστικό 

μιας βιογραφικής μεταβολής που δημιουργεί προσδοκίες, ελπίδα και ενθουσιασμό για 

μια νέα καλύτερη ποιότητα ζωής.  

«Και μπορώ να πω ότι μέσα σε λίγες μέρες άλλαξα εντελώς σελίδα, αφότου 

παντρεύτηκα και λόγω του ότι ο άντρας μου μεγάλωσε,  πήγε σχολείο  στη  Γερμανία,  

δούλευε εκεί  αποφασίζουμε να... αποφασίζω και εγώ να μείνω μαζί του εκεί να 

μετακομίσω τέλος πάντων στη Γερμανία… Και αφού αυτός μεγάλωσε στη Γερμανία, 

αναγκαστικά και λόγω της κατάστασης που επικρατούσε από τότε στην Ελλάδα  ξέρω 

ότι ήταν πολύ δύσκολο, ούτως ή άλλως να βρω δουλειά ως νηπιαγωγός στην Ελλάδα 

και ήταν λίγο πιο εύκολη απόφαση να πω ναι,  έρχομαι, μετακομίζω στη Γερμανία 

και αλλάζω ουσιαστικά σελίδα στη ζωή μου…»  

Οι επιτονισμένες εκφράσεις δηλώνουν μια δημιουργική εσωτερική ανάπτυξη, 

αποτελούν εκφράσεις εσωτερικών διεργασιών που αποβλέπουν στην αναζήτηση και 

την αλλαγή της ταυτότητας της αυτοβιογραφούμενης με σκοπό την βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσής της. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο επιτονισμός των συγκεκριμένων 

φράσεων αποτελεί προσθήκη του ερευνητή και δεν υπογραμμίζονται από το 

αφηγηματικό υποκείμενο κατά την διάρκεια της συνέντευξης. Εκδηλώνεται με αυτόν 

τον τρόπο μια επιθυμία χάραξης της βιογραφικής της πορείας με έντονα τα στοιχεία 

για εσωτερική αναζήτηση που θα οδηγήσει στην αλλαγή της προσωπικής της 

ταυτότητας. Στον λόγο της εκπαιδευτικού ασφαλώς, δίνεται φανερό ότι εκτός από τη 
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νέα εσωτερική εξέλιξη και την επιθυμία για αναζήτηση και αλλαγή της βιογραφικής 

της ταυτότητας, επιχειρεί να δικαιολογήσει τις επιλογές της παρουσιάζοντάς τες ως 

απόρροια εξωτερικών γεγονότων όπως είναι η ανεργία των εκπαιδευτικών στην 

Ελλάδα. 

Επιπρόσθετα, ως δημιουργική μεταμόρφωση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

το γεγονός της απομάκρυνσης της υπεύθυνης νηπιαγωγού από τον σταθμό που 

εργάζεται η εκπαιδευτικός. Η αυτοβιογραφούμενη σε μια αναπάντεχη στιγμή στην 

καριέρα της κλήθηκε να αναλάβει αρμοδιότητες που αγνοούσε παντελώς. Όταν η 

υπεύθυνη νηπιαγωγός αναγκάστηκε να αποχωρήσει για λόγους υγείας από την θέση 

της, η αυτοβιογραφούμενη εκπαιδευτικός κλήθηκε να την αντικαταστήσει, ενώ 

βρισκόταν μόλις δύο μήνες στο σταθμό. Είναι φανερό, ότι το αφηγηματικό 

υποκείμενο έχασε την δεδομένη στιγμή τον έλεγχο της προσωπικής της δράσης, και 

έγινε έρμαιο των ραγδαίων μεταβολών που διαδραματίστηκαν στο εργασιακό της 

περιβάλλον. Παρόλα αυτά, η απρόσμενη αυτή εξέλιξη αποκτά αίσιο τέλος, καθώς η 

ίδια καταφέρνει τελικά να ανταποκριθεί στον δύσκολο ρόλο που της ανατέθηκε, παρά 

τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σε επικοινωνιακό και γραφειοκρατικό επίπεδο. 

Αναγκάστηκε, επομένως, να φέρει εις πέρας το έργο που ανέλαβε παρά την θέλησή 

της και να γίνει υπεύθυνη ενός ολόκληρου βρεφονηπιακού σταθμού. Αξίζει, τέλος, να 

σημειωθεί ότι χάριν αυτής της δύσκολης εμπειρίας που βίωσε και που τελικά 

κατόρθωσε να φέρει εις πέρας, απέδειξε ότι βρίσκεται επάξια σε μια τόσο υπεύθυνη 

θέση, στην οποία και κατάφερε να εδραιωθεί: «Ναι, όμως έπεσα κατευθείαν στα 

βαθιά, αλλά πιστεύω ότι από αυτό και μόνο έμαθα,  έμαθα πολλά και για τη δουλειά 

μου και μπορώ να πω επίσης και στη γλώσσα βελτιώθηκα πάρα πολύ». 

 

Τμήματα Ερωταποκρίσεων:  

Αναπαραστάσεις των προσωπικά οδυνηρών και αμήχανων βιωματικών πλαισίων, και 

των υποσυνείδητων δημιουργικών μεταμορφώσεων 

Αμέσως μετά το στάδιο των παρεπόμενων ερωτήσεων, όπου η εκπαιδευτικός 

αποσαφήνισε ορισμένα βιογραφικά κενά που προέκυψαν κατά την πρώτη αφήγηση 

της αυτοβιογραφίας της. Ακολουθεί η επεξεργασία των κρισιμότερων στοιχείων, 

όπως απορρέουν από το στάδιο των ερωταποκρίσεων και όπως αυτά σχετίζονται με 

τις προσωπικές οδυνηρές και αμήχανες στιγμές των βιωματικών πλαισίων αλλά και 

με τις δημιουργικές βιογραφικές μεταμορφώσεις της ταυτότητας του αφηγηματικού 

υποκειμένου.  

Η πρώτη ερώτηση, λοιπόν, σχετίζεται με την απόφαση της 

αυτοβιογραφούμενης να εγκαταλείψει την χώρα καταγωγής της και να μεταναστεύσει 

σε χώρα του εξωτερικού προκειμένου να κατακτήσει μια θέση εργασίας. Έτσι, έπειτα 

από την δήλωση της στο τμήμα της κυρίως αφήγησης της βιογραφίας της, ότι θα ήταν 

δύσκολο να βρει θέση εργασίας στην Ελλάδα ακολουθεί και η κατάλληλη ερώτηση. 

Η ερώτηση επομένως, στοχεύει στην ανίχνευση της βιογραφικής τροχιάς του πόνου 



 
77 

 

στην οποία βρέθηκε η εκπαιδευτικός. Η απάντηση ωστόσο, της εκπαιδευτικού στο 

ερώτημα για την αναζήτηση εργασίας στην χώρα προέλευσής της, φανερώνει ότι ο 

ουσιαστικός λόγος απομάκρυνσής της δεν είναι η ανεργία των εκπαιδευτικών στην 

Ελλάδα, καθώς είχε ήδη αποφασίσει να εγκαταλείψει την χώρα πριν ολοκληρώσει τις 

σπουδές της. Οπότε και η αυτοβιογραφούμενη  δεν βίωσε, ουσιαστικά, βιογραφική 

τροχιά του πόνου, αντιθέτως, επέλεξε η ίδια να διαμορφώσει ενεργά την ταυτότητά 

της επιτυγχάνοντας μια δημιουργική βιογραφική μεταμόρφωση. Και τούτο, γιατί οι 

συνθήκες διαβίωσης της ήταν ευνοϊκές, καθώς, εκείνη αξιοποιώντας την 

συγκεκριμένη συγκυρία και την γνωριμία με τον σύζυγό της αποφάσισε να αλλάξει 

άρδην την ζωή της και να μεταναστεύσει στην Γερμανία.  

Στην συνέχεια, μέσα από τις ερωταποκρίσεις της δεύτερης φάσης της 

συνέντευξης, προκύπτει ότι η εκπαιδευτικός κατόρθωσε να ανταπεξέλθει στις 

δύσκολες συνθήκες του επαγγέλματος ιδιαίτερα την στιγμή που κλήθηκε να αναλάβει 

την θέση της υπεύθυνης του σταθμού. Τη βιογραφική τροχιά του πόνου που βίωσε η 

εκπαιδευτικός, όπως ομολόγησε κατά την κύρια ιστοριογραμμή, φαίνεται τώρα 

αναδρομικά να την ερμηνεύει στο δεύτερο μέρος, καθώς, θεωρεί ότι τα εφόδια που 

έλαβε από τα πανεπιστημιακό ίδρυμα στο οποίο φοίτησε την βοήθησαν να 

προσαρμοστεί σε όλες τις εκπαιδευτικές συνθήκες και σε διαφορετικά μαθησιακά 

περιβάλλοντα. Κατά αυτόν τον τρόπο συντελέστηκε και μια υποσυνείδητη 

δημιουργική βιογραφική μεταμόρφωση στο επαγγελματικό της περιβάλλον, όπου από 

βρεφονηπιοκόμος μέσα σε διάστημα δύο μηνών έγινε υπεύθυνη του σταθμού και 

κατόρθωσε να ανταπεξέλθει στις νέες συνθήκες εργασίας χάρη στα εφόδια που 

κατέκτησε κατά την διάρκεια των σπουδών της.   

Επιχειρηματολογικές δραστηριότητες και σχολιασμοί της κύριας ιστοριογραμμής  

Στο στάδιο της αναλυτικής αφαίρεσης επανέρχονται στο προσκήνιο της 

έρευνας οι επιχειρηματολογικές δραστηριότητες, των οποίων η χρησιμότητα 

μελετάται από άλλη οπτική. Πιο συγκεκριμένα, στο στάδιο αυτό συζητείται η 

λειτουργία τους στο πλαίσιο της κύριας αφήγησης και της συνολικής βιογραφικής 

μορφής. Οι επιχειρηματολογικές δραστηριότητες και οι σχολιασμοί σχετίζονται με τις 

ερμηνείες, τις αξιολογήσεις και τις εξηγήσεις που αποδίδει το αφηγηματικό 

υποκείμενο κατά την κυρίως διήγηση της αυτοβιογραφίας και ο συνδυασμός τους. Οι 

επιχειρηματολογικές δραστηριότητες και οι σχολιασμοί έχουν μια πολύ ισχυρότερη 

επικοινωνιακή δύναμη από το επικοινωνιακό σύστημα της αφήγησης. Η συχνή 

παρουσία τους συνήθως υποδηλώνει δυσκολίες στις δομές  βιογραφικών διαδικασιών, 

στην ανάπτυξη της ταυτότητας και τη βιογραφική εργασία του πληροφορητή.  

Η πρώτη επιχειρηματολογική δραστηριότητα συναντάται στην τρίτη 

αφηγηματική ενότητα «εφηβικά χρόνια» όπου ουσιαστικά πληροφορεί την 

συνεντεύκτρια για το συγκείμενο στο οποίο εξελισσόταν η σχολική της ζωή.  Κατά τα 

χρόνια της φοίτησής της στο λύκειο η αυτοβιογραφούμενη εκπαιδευτικός 

παραθέτοντας το εξής επιχείρημα, εξηγεί το γεγονός της καθημερινής μετακίνησής 

της από το τόπο διαμονής της σε έναν άλλον: «Λύκειο πήγα φυσικά στα Σ…  γιατί.. 
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είναι μία πόλη επίσης της Κ…, γιατί στο χωριό μου δεν υπήρχε λύκειο.». Η λειτουργία 

του συγκεκριμένου επιχειρήματος είναι καθαρά πληροφοριακή, εφόσον η 

συνεντεύκτρια δεν γνωρίζει το κοινωνικό πλαίσιο το οποίο πέρασε τα εφηβικά της 

χρόνια η εκπαιδευτικός.   

Αμέσως μετά ακολουθεί περιγραφή των συνθηκών φοίτησης στο λύκειο, 

όπου, δίνεται έμφαση στον κόπο που κατέβαλλε προκειμένου να ακολουθήσει τα 

όνειρά της και να γίνει νηπιαγωγός. Πιο αναλυτικά, το παρακάτω επιχείρημα 

αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αξιολόγησης: «Βέβαια στο λύκειο θυμάμαι μόνο 

διάβασμα, μαθήματα φροντιστήρια,  πιστεύω όπως τα περισσότερα παιδιά στην 

Ελλάδα, αλλά ανταμείφθηκα γιατί τελικά έδωσα τις πανελλήνιες και πέρασα στο Τμήμα 

Νηπιαγωγών της Φλώρινας». Εδώ, η αυτοβιογραφούμενη θεωρεί ότι η «ανταμοιβή» 

των κόπων της είναι η εισαγωγή της στο πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα στο 

παιδαγωγικό τμήμα νηπιαγωγών που στόχευε εξ αρχής. Η αξιολόγηση έγκειται στο 

γεγονός της εκτίμησης της δεδομένης κατάστασης και η χρήση του επιχειρήματος 

τονίζει την κατάληξή της, δηλαδή της επίτευξης του στόχου της.  

Κατά την 5
η
 αφηγηματική ενότητα, το ενδιαφέρον στρέφεται στην 

μεταναστευτική πορεία της εκπαιδευτικού, όπου γίνεται χρήση δύο 

επιχειρηματολογικών δραστηριοτήτων από το αφηγηματικό υποκείμενο. Πιο 

συγκεκριμένα, το επιχείρημα που ακολουθεί εκφράζει μια επικοινωνιακή ισχύ και 

δηλώνει την εξήγηση της επερχόμενης κατάστασης: «και μπορώ να πω ότι μέσα σε 

λίγες μέρες άλλαξα εντελώς σελίδα αφότου παντρεύτηκα και λόγω του ότι ο άντρας μου 

μεγάλωσε,  πήγε σχολείο  στη  Γερμανία,  δούλευε εκεί  αποφασίζουμε να... αποφασίζω 

και εγώ να μείνω μαζί του εκεί να μετακομίσω τέλος πάντων στη Γερμανία». Στο 

συγκεκριμένο επιχείρημα, είναι φανερή η πρόθεση της νηπιαγωγού να λογοδοτήσει 

για την επιλογή της να εγκαταλείψει την χώρα καταγωγής της και να αναζητήσει 

εργασία σε χώρα του εξωτερικού. Επιπλέον, εισάγοντας το επιχείρημά της με την 

φράση «λόγω του ότι..» αποκαλύπτει το κυριότερο λόγο της μετανάστευσής της, 

δηλαδή το γεγονός του ότι ο σύζυγός της διέμενε ήδη στην Γερμανία.  

Συνεχίζοντας στο ίδιο επικοινωνιακό κλίμα κατά την κύρια ιστοριογραμμή το 

αφηγηματικό υποκείμενο, χρησιμοποιεί ακόμη ένα επιχείρημα: «Και αφού αυτός 

μεγάλωσε στη Γερμανία αναγκαστικά και λόγω της κατάστασης που επικρατούσε από 

τότε στην Ελλάδα  ξέρω ότι ήταν πολύ δύσκολο ούτως ή άλλως να βρω δουλειά ως 

νηπιαγωγός στην Ελλάδα και ήταν λίγο πιο εύκολη απόφαση να πω ναι,  έρχομαι, 

μετακομίζω στη Γερμανία». Η επικοινωνιακή λειτουργία του επιχειρήματος συνιστά 

μιαν ακόμη εξήγηση και κινείται στα ίδια πλαίσια με το παραπάνω επιχείρημα. 

Διακρίνεται, συνεπώς, η τάση από την εκπαιδευτικό να δικαιολογήσει την επιλογή 

της να μεταναστεύσει στο εξωτερικό, αυτή τη φορά όμως, θίγοντας ένα ακόμη 

σπουδαίο ζήτημα, αυτό της ανεργίας των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. Το καθεστώς 

της ανεργίας των εκπαιδευτικών στην χώρα προέλευσής της συνετέλεσε αναμφίβολα, 

στην απόφασή της για απομάκρυνσή της και αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό, 

όπου σε συνδυασμό με την διαμονή του συζύγου της αποτέλεσε έναν ακόμη λόγο που 
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την οδήγησε στον δρόμο της μετανάστευσης, σύμφωνα με την ίδια. Εγκαταλείποντας 

την ανάλυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της 5
ης

 αφηγηματικής ενότητας, 

γίνεται φανερό, ότι η διπλή χρήση ενός επιχειρήματος με τα ίδια χαρακτηριστικά και 

την ίδια επικοινωνιακή λειτουργία, υποδηλώνει δυσκολίες στις δομές  βιογραφικών 

διαδικασιών και στην ανάπτυξη της ταυτότητας, καθώς η εκπαιδευτικός καλείται να 

επαναπροσδιορίσει την ίδια της την ταυτότητα και να λάβει σημαντικές αποφάσεις 

για την εξέλιξη της πορείας του βίου της.  

Στη συνέχεια, το επόμενο επιχείρημα συναντάται στην 6
η
 αφηγηματική 

ενότητα και σχετίζεται με τις δυσκολίες που συνάντησε ούσα πλέον μετανάστρια στη 

χώρα προορισμού. «Η πρώτη μου δυσκολία ήταν ουσιαστικά η γλώσσα γιατί δεν ήξερα 

ούτε λέξη…» με το επιχείρημα αυτό γίνεται φανερή η αδυναμία της εκπαιδευτικού 

στη διαμόρφωση των δομών των βιογραφικών διαδικασιών. Αποτελεί μια 

αξιολόγηση της δεδομένης κατάστασης στην οποία βρίσκεται η αυτοβιογραφούμενη, 

εφόσον βρίσκεται στο εξωτερικό και αδυνατεί προς το αφηγηματικό παρόν να 

προσαρμοστεί στον νέο τόπο διαμονής της. 

Ακόμη μία επιχειρηματολογική δραστηριότητα χρησιμοποιείται από την 

εκπαιδευτικό: «Και έτσι γράφτηκα ας το πω σε σχολείο,  και λέω σχολείο γιατί πήγαινα 

για έξι μήνες κάθε μέρα από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι». Προκειμένου, 

λοιπόν, να ξεπεράσει την δυσκολία που αντιμετώπισε με την γλώσσα αποφασίζει να 

παρακολουθήσει εντατικά μαθήματα εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας, αλλά ο 

χαρακτήρας των μαθημάτων είναι υποχρεωτικός και επαναλαμβανόμενος και έτσι 

παρομοιάζονται από την εκπαιδευτικό με «σχολείο». Η επικοινωνιακή λειτουργία του 

συγκεκριμένου επιχειρήματος είναι αξιολογική καθώς χαρακτηρίζει και μια 

κατάσταση αυτής του ιδρύματος εκμάθησης της γλώσσας.  

Η επιχειρηματολογική δραστηριότητα της ενότητας 7 σχετίζεται με το 

γεγονός της αναγνώρισης των προσόντων της εκπαιδευτικού στη χώρα εγκατάστασής 

της. Το πρώτο επιχείρημα της αφηγηματικής ενότητας λειτουργεί ως εξήγηση μιας 

κατάστασης στην οποία βρέθηκε η αυτοβιογραφούμενη και κλήθηκε να 

αντιμετωπίσει: «Στο μεταξύ είχα ξεκινήσει διαδικασίες για τη μετάφραση του πτυχίου 

γιατί για να το στείλω  στις αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει πρώτα να μεταφραστεί.» Με 

αυτόν τον τρόπο επεξηγείται η διαδικασία της μετάφρασης του πτυχίου την οποία 

όφειλε να ακολουθήσει η εκπαιδευτικός προκειμένου να κατακτήσει μια θέση 

εργασίας. Στο ίδιο κλίμα συνεχίζει η εκπαιδευτικός αν επιχειρηματολογεί για την 

αδυναμία αναγνώρισης των προσόντος της. Με το εξής επιχείρημα επιδιώκει να 

αιτιολογήσει την καθυστέρηση της μετάφρασης του πτυχίου της: «Μπορώ 

πραγματικά να πω ότι μου διήρκησε περίπου ένα χρόνο και αυτό γιατί δεν μου 

αναγνώρισαν  το πτυχίο κατευθείαν, μου δημιουργήθηκε θέμα λόγω του ότι στην 

Ελλάδα στο Τμήμα Νηπιαγωγών της Φλώρινας δεν είχαμε κάνει σχεδόν, σχεδόν 

καθόλου πρακτική ουσιαστικά στα χαρτιά μου υπήρχε το ότι εγώ προσωπικά έκανα 20 

μέρες πρακτική, που αν σκεφτεί κανείς ότι εδώ στη Γερμανία οι φοιτητές ή οι 

φοιτήτριες  πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 χρόνια  μέσα στην τάξη..» Και η 
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συγκεκριμένη επιχειρηματική αξιολόγηση διαδραμματίζει σπουδαία επικοινωνιακή 

σημασία, όπου η λειτουργία της στο πλαίσιο της κύριας αφήγησης αποτελεί εξήγηση  

των γεγονότων. Εξηγεί ουσιαστικά τον λόγο που καθυστέρησε να μεταφραστεί το 

πτυχίο της και να βγει στην αγορά εργασίας στην χώρα εγκατάστασης. Η 

καθυστέρηση αυτή οφείλεται σύμφωνα με την ίδια στην ολιγοήμερη πρακτική 

άσκηση που πραγματοποίησε ούσα ακόμη φοιτήτρια, ενώ παράλληλα 

αντιπαραβάλλει το χρονικό διάστημα πρακτικής άσκησης των υποψηφίων 

νηπιαγωγών στην Γερμανία. Γίνεται αντιληπτό ότι μέσα από το συγκεκριμένο 

επιχείρημα η εκπαιδευτικός θίγει ζητήματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σε χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης, περνά εμμέσως μηνύματα για την μη επαρκή 

επαγγελματική κατάρτιση που έλαβε από τον αντίστοιχο φορέα. Η 7
η
 αφηγηματική 

ενότητα παρουσιάζει ένα ακόμη επιχείρημα: «και έτσι έπρεπε ή να σπουδάσω άλλους 

έξι μήνες σε πανεπιστήμιο της Γερμανίας πράγμα αδύνατον γιατί το επίπεδο της 

γλώσσας μου μπορεί να ήτανε μεν καλό για τα δικά μου δεδομένα αλλά δεν ήτανε για 

πανεπιστήμιο, πως θα έδινα εξετάσεις; ή γραπτές είτε προφορικές;» Η 

αυτοβιογραφούμενη συνεχίζει να επιχειρηματολογεί στα πλαίσια της παράθεσης 

πληροφοριών για την διαδικασία αναγνώρισης του πτυχίου της. Το συγκεκριμένο 

επιχείρημα αποτελεί μια προσωπική ερμηνεία, εφόσον θεωρεί αδύνατο το γεγονός να 

φοιτήσει σε ένα γερμανικό πανεπιστήμιο χωρίς να κατέχει επαρκώς την γλώσσα. 

Στην παρούσα αφηγηματική ενότητα παρατηρείται πλήθος επιχειρηματολογικών 

αξιολογήσεων και όπου η συχνή παρουσία τους υποδηλώνει δυσκολίες στις δομές  

των βιογραφικών διαδικασιών, στην ανάπτυξη της ταυτότητας και τη βιογραφική 

εργασία του πληροφορητή. Καθώς λοιπόν το αφηγηματικό υποκείμενο βιώνει μια 

δύσκολη συνθήκη σε μια ξένη χώρα κατά την οποία επιχειρηματολογώντας 

προσπαθεί να την ερμηνεύσει και να αιτιολογήσει τις επιλογές της.  

Ακολουθεί ένα νέο επιχείρημα κατά το οποίο η αυτοβιογραφούμενη επεξηγεί 

το γεγονός της μη ανάληψης θέσης εργασίας ως νηπιαγωγός, αλλά επέλεξε να 

εργαστεί ως βρεφονηπιοκόμος: «Βρήκα θέση εργασίας  εεεε όχι όμως ως 

νηπιαγωγός… αλλά ως βρεφονηπιοκόμος γιατί τότε στην περιοχή που μένω δεν 

υπήρχαν θέσεις για νηπιαγωγούς». Η επικοινωνιακή λειτουργία του επιχειρήματος 

λαμβάνει χαρακτήρα εξήγησης κατά την οποία η εκπαιδευτικός δικαιολογεί την 

επιλογή της να εργαστεί ως βρεφονηπιοκόμος.  Προφανώς, η αδυναμία εύρεσης 

θέσης εργασίας ως νηπιαγωγός, που δηλώνεται εμμέσως στο επιχείρημα, αποτελεί 

μια δύσκολη συνθήκη κατά τη δομή των βιογραφικών διαδικασιών της 

εκπαιδευτικού, όπου όμως δεν αναπτύσσεται κατά την βιογραφική της αφήγηση. 

Έτσι, λοιπόν, με τη χρήση επιχειρήματος αντικαθιστά κάθε πιθανή αναφορά σε 

χαοτική βιογραφική διαδικασία, όπως πιθανολογείται.  Στην προσπάθειά της να 

αιτιολογήσει την επιλογή της, η αυτοβιογραφούμενη εκπαιδευτικός συνεχίζει να 

επιχειρηματολογεί υπέρ της απόφασής της: «και εγώ αποφάσισα, λέω εντάξει, δεν 

ξέρω τόσο καλά ας πούμε γερμανικά, ας ξεκινήσω ως βρεφονηπιοκόμος γιατί οι 

βρεφονηπιοκόμοι εδώ … δεν γίνεται να είναι υπεύθυνοι μιας τάξης.» ένας ακόμη λόγος 

προστίθεται ως δικαιολογία από την εκπαιδευτικό στηρίζοντας της ενισχύοντας της 

επιλογή της να εργαστεί ως βρεφονηπιοκόμος. Με το νέο επιχείρημα αποδίδει έναν 
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κάπως λιγότερο απαιτητικό ρόλο στο επάγγελμα μιας βρεφονηπιοκόμου χωρίς 

ιδιαίτερες απαιτήσεις και ιδιαιτέρως επικοινωνιακές απαιτήσεις, εφόσον θεωρεί ότι 

αδυνατεί στην επικοινωνία εξαιτίας της μη επαρκής γνώσης της γλώσσας. Η 

λειτουργία της συγκεκριμένης επιχειρηματολογικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της 

κύριας αφηγηματικής ιστοριογραμμής έχει αξιολογικό χαρακτήρα, εφόσον η 

εκπαιδευτικός αξιολογεί τις ικανότητές της προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει 

στα εργασιακά της καθήκοντα. Όπως γίνεται φανερό, η διπλή παρουσία των 

επιχειρημάτων και ο διαδοχικός συνδυασμός μιας εξήγησης και μιας αξιολόγησης, 

υποδηλώνει δυσκολία στις δομές των βιογραφικών διαδικασιών της 

αυτοβιογραφούμενης και στην ανάπτυξη της προσωπικής ταυτότητας. Το γεγονός 

είναι, ίσως αναμενόμενο εφόσον, το αφηγηματικό υποκείμενο βρίσκεται ως 

μετανάστρια σε μια νέα χώρα εγκατάστασης προσπαθώντας να εφαρμόσει τα 

προσόντα της, να κατακτήσει μια θέση εργασίας και να διαμορφώσει ενεργά της 

ταυτότητάς της.  

Τέλος, μια ακόμη επιχειρηματολογική δραστηριότητα συναντάται στην 

δεύτερη υποενότητα της 9
ης 

αφηγηματικής ενότητας, κατά την οποία η 

αυτοβιογραφούμενη αναλαμβάνει τη θέση της νηπιαγωγού και της υπεύθυνης του 

σταθμού στον οποίο εργάζεται. Η προαγωγή της όμως επέρχεται με απρόσμενο τρόπο 

στην ζωή της εκπαιδευτικού, όπου η κατάσταση χαρακτηρίζεται «περίπλοκη» από 

την ίδια: «Βέβαια ήταν λίγο περίπλοκα τα πράγματα γιατί 2 μήνες μετά λόγω ασθένειας 

η νηπιαγωγός  σταμάτα να εργάζεται  και  έτσι παίρνω κατευθείαν τη θέση της 

νηπιαγωγού και της υπεύθυνης της τάξης». Ακόμη μια αξιολόγηση λαμβάνει τη μορφή 

επιχειρήματος, καθώς η νηπιαγωγός χαρακτηρίζει μια περίσταση που διαδραματίζεται 

κατά τη διάρκεια του βίου της και αποτελεί μια δύσκολη βιογραφική δομή ενώ 

παράλληλα εξηγεί πως ανέλαβε τα συγκεκριμένα εργασιακά καθήκοντα.  

Ανάλυση των θεωρητικών ενδοσκοπήσεων και των εκλογικεύσεων του 

πληροφορητή, όπως καταγράφονται στο στάδιο επεξεργασίας των νημάτων του 

κειμένου 

Στο επίκεντρο της τελευταίας αναλυτικής προσέγγισης επανέρχονται οι 

θεωρητικές ενδοσκοπήσεις της αυτοβιογραφούμενης. Κατά την ενότητα της πρό-

κατακλείδας, το αφηγηματικό υποκείμενο τείνει να ερμηνεύει και να εκλογικεύει τα 

βιογραφικά πεπραγμένα. Στο στάδιο της επεξεργασίας των νημάτων του κειμένου 

είναι έκδηλες οι θεωρητικές ενδοσκοπήσεις και οι εκλογικεύσεις του αφηγηματικού 

υποκειμένου.  

Πιο συγκεκριμένα, η αυτοβιογραφούμενη εκπαιδευτικός επιχειρηματολογεί 

υπέρ της επιλογής της να μεταναστεύσει στο εξωτερικό καθώς γνωρίζει ότι θα ήταν 

ακόμη δύσκολο να βρει θέση εργασίας στην Ελλάδα. Το νήμα που συνδέει το 

συγκεκριμένο επιχείρημα με την κύρια ιστοριογραμμή σχετίζεται ακριβώς με την 

επιλογή της μετανάστευσης αμέσως μόλις ολοκλήρωσε τις σπουδές της. Η θεωρητική 

της ενδοσκόπηση σχετίζεται με το γεγονός ότι η ίδια πίστευε ότι δεν θα έβρισκε θέση 

εργασίας στην χώρα της και έτσι πήρε την συγκεκριμένη απόφαση. Ωστόσο, στην 
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πραγματικότητα, η θεωρητική αυτή ενδοσκόπηση δεν ευσταθεί αφού δεν είχε μπει 

στην διαδικασία να ψάξει καν θέση εργασίας στην Ελλάδα.  

Στη συνέχεια, ακολουθεί ακόμη μια θεωρητική τοποθέτηση: «εγώ προσωπικά 

θεωρώ λάθος το να μην κάνει κάποιος πρακτική σε μία σχολή και να μένει στα 

θεωρητικά μαθήματα.  Πραγματικά πήρα πάρα πολλά πράγματα από τη σχολή,  

αξιόλογους καθηγητές με τους οποίους συνεργάστηκα σχεδόν πολύ καλά... Απλά  η 

θεωρία με την πράξη... ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη θεωρώ ότι υπάρχει... 

Υπήρχε σε μένα τουλάχιστον ένα μεγάλο κενό…». Στο απόσπασμα γίνεται λόγος για το 

χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης στον παιδαγωγικό τομέα και συγκεκριμένα, 

κατακρίνει το παιδαγωγικό τμήμα από το οποίο αποφοίτησε για την μικρή διάρκεια 

που αφιερώνει στην πρακτική άσκηση των υποψηφίων εκπαιδευτικών. Στο γεγονός 

αναφέρεται και στο κυρίως μέρος της αυτοβιογραφίας της και συγκεκριμένα στην 7
η
 

αφηγηματική ενότητα όπου αναφέρεται στην δυσκολία αναγνώρισης του πτυχίου της 

στην χώρα υποδοχής της.  

 

3.2. Ανάλυση Συνέντευξης Δεύτερης Εκπαιδευτικού 

 

3.2.1. Καταγραφή κοινωνικών χαρακτηριστικών του υποκειμένου 

Η αυτοβιογραφούμενη είναι 25 ετών με καταγωγή από την Κέρκυρα, όπου και 

πέρασε τα παιδικά της χρόνια. Κατά την περίοδο των σπουδών της μετέβη στην 

Φλώρινα όπου και αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Στην 

συνέχεια, αποφασισμένη τα ταξιδεύει και να γνωρίσει τον κόσμο εκδηλώνει μια 

έντονη κινητικότητα κατά την οποία μεταναστεύει αρχικά στο Λονδίνο και την 

Αγγλία, με επόμενο σταθμό να αποτελεί η Φιλανδία και τελικό προορισμό την 

Γερμανία, όπου βρίσκεται μέχρι και σήμερα. Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής 

της σταδιοδρομίας εργάζεται σε νηπιακά και βρεφικά τμήματα στην προσχολική 

αγωγή , σε ιδιωτικά και διεθνή σχολεία ευρωπαϊκών χωρών.  

3.2.2. 2ο Στάδιο: Αποκάλυψη και εξέταση της κειμενικής 

διάρθρωσης 

Χωρισμός του κειμένου σε ενότητες και υπο-ενότητες, με βάση το περιεχόμενο και τη 

μορφή 

1. Παρουσίαση προσωπικών στοιχείων 

2. Φοίτηση στο λύκειο 

3. Σπουδές: μετάβαση στην Φλώρινα 

4. Μετάβαση στην Αγγλία. Περιγραφή του αγγλικού εκπαιδευτικού συστήματος 

5. Μετάβαση στην Φιλανδία. Περιγραφή του φιλανδικού εκπαιδευτικού 

συστήματος 

6. Μετάβαση στην Γερμανία 

7. Σχέσεις με συναδέλφους και ηγεσία 

8. Κατακλείδα 
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Παρατηρήσεις για τη μορφή της συνέντευξης, το επίπεδο λεπτομερειών κάθε 

ενότητας 

Σε επίπεδο λεπτομερειών, ως επί το πλείστον, ο αφηγηματικός λόγος της 

25χρονης εκπαιδευτικού είναι λακωνικός. Καθώς, λοιπόν, η αφηγήτρια 

επικεντρώνεται στην αναφορά των κυριότερων σταθμών στην πορεία του βίου της, 

δεν παραθέτει επαρκείς λεπτομέρειες για την εξέλιξη τους. Ιδιαίτερα λακωνικός είναι 

ο λόγος της εκπαιδευτικού πριν την αναφορά της στην μεταναστευτική της πορεία. 

Αμέσως μετά την αναφορά της αφηγήτριας στην μεταναστευτική πορεία την οποία 

ακολούθησε, αρχίζει να παραθέτει περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη του 

βίου της σε κάθε μεταναστευτικό σταθμό, ωστόσο η αναλυτική περιγραφή είναι 

σχετικά περιορισμένη. Επίσης, ο αφηγηματικός λόγος γίνεται πιο αναλυτικός μόνο 

κατά την περιγραφή των συνθηκών εργασίας της, ενώ αποσιωπούνται οι συνθήκες 

διαβίωσης σε κάθε χώρα εγκατάστασης.  

Πιο αναλυτικά, η αυτοβιογραφούμενη στην αρχή του αφηγηματικού της 

λόγου αρκείται στην παρουσίαση μόνο ορισμένων προσωπικών στοιχείων. Επομένως, 

η πρώτη αφηγηματική ενότητα σε επίπεδο λεπτομερειών είναι, αναμφίβολα, 

λακωνική.  

Στην συνέχεια, στη δεύτερη αφηγηματική ενότητα, η αφηγήτρια αναφέρεται 

στην φοίτησή της στο λύκειο παραθέτοντας ορισμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο 

λειτουργίας του συγκεκριμένου σχολείου και την επιλογή της να φοιτήσει σε αυτό. Η 

αναφορά στο λύκειο, κατέχει εξέχουσα σημασία, καθώς αποτέλεσε και τον τόπο, 

όπου και έλαβε την κατάλληλη προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο 

πανεπιστήμιο. Στο απόσπασμα, η περιγραφή του πλαισίου είναι σχετικά αναλυτική.  

Η εισαγωγή της στο πανεπιστήμιο αποτελεί την επόμενη αφηγηματική 

ενότητα, κατά την οποία η αυτοβιογραφούμενη εκπαιδευτικός δεν κάνει εκτενή 

αναφορά στην συγκεκριμένη περίοδο του βίου της και επομένως, ο αφηγηματικός 

λόγος είναι λακωνικός.  

Ακολουθεί, η αρχή της μεταναστευτικής της πορείας με το πρώτο ταξίδι της 

εκπαιδευτικού στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Αγγλία. Ο πρώτος αυτός 

μεταναστευτικός σταθμός αναλύεται από την αφηγήτρια με πλήθος λεπτομερειών, 

κατά τις οποίες αναφέρεται στις συνθήκες εργασίας της στο Λονδίνο. Η παράθεση 

ορισμένων πληροφοριών σχετίζεται με το γεγονός της περιγραφής του αγγλικού 

εκπαιδευτικού συστήματος. Για αυτό τον λόγο η εκπαιδευτικός αφιερώνει ένα 

σχετικά μεγάλο μέρος του αφηγηματικού της λόγου, σε σύγκριση με την έκταση της 

αυτοβιογραφίας της, στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού πλαισίου δράσης της. 

Ιδιαίτερα αναλυτική είναι η περιγραφή του επόμενου προορισμού της κατά 

την πέμπτη αφηγηματική ενότητα. Στο απόσπασμα αυτό, η αυτοβιογραφούμενη 

μεταβαίνει στον επόμενο μεταναστευτικό σταθμό της, την Φιλανδία. Ακολουθεί, 
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επίσης, η περιγραφή του φιλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος με πλήθος 

λεπτομερειών από την αφηγήτρια. Ενδεχομένως, η εκπαιδευτικός επιθυμούσε να 

περιγράψει με λεπτομέρειες ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό σύστημα συγκρίνοντάς 

το με τα ελληνικά δεδομένα και να αποδώσει τις συνθήκες εργασίας της εκεί. 

Η επόμενη αφηγηματική ενότητα σχετίζεται με την μετάβαση της 

αυτοβιογραφούμενης στην Γερμανία, η οποία αποτελεί και τον τελευταίο 

μεταναστευτικό σταθμό στην μέχρι σήμερα πορεία του βίου της. Η εγκατάστασή της 

στο Βερολίνο και η κατάκτηση μιας θέσης εργασίας περιγράφεται σχετικά αναλυτικά 

από την ίδια. Ωστόσο, η αναλυτική περιγραφή εστιάζει στις συνθήκες εργασίας και 

όχι διαβίωσης της αφηγήτριας στην συγκεκριμένη  χώρα εγκατάστασης.  

Ακολουθεί η περιγραφή των σχέσεων της εκπαιδευτικού με τους συναδέλφους 

της σε κάθε χώρα προορισμού. Ο αφηγηματικός λόγος της αυτοβιογραφούμενης είναι 

αναλυτικός, καθώς περιγράφονται οι εργασιακές σχέσεις σε κάθε βιογραφικό σταθμό, 

συγκρίνοντας παράλληλα τα εκπαιδευτικά συστήματα και των τριών χωρών. Στα 

πλαίσια, επομένως, των συστημάτων αναπτύσσονται και οι ανάλογες επαγγελματικές 

σχέσεις, σύμφωνα με την ίδια την εκπαιδευτικό τα οποία περιγράφονται κατά την 

έβδομη αφηγηματική ενότητα.  

Επικοινωνιακά σχήματα, πέραν της αφήγησης 

Τα επικοινωνιακά σχήματα που χρησιμοποιούνται από την 

αυτοβιογραφούμενη είναι η περιγραφή και η επιχειρηματολογία. Επιχειρείται, λοιπόν, 

η ανάδειξη και η επικοινωνιακή των αφηγηματικών σχημάτων λειτουργίας στα 

πλαίσια του αφηγηματικού λόγου. 

Επιχειρηματολογία 

2
η
 Αφηγηματική Ενότητα:  

Η πρώτη επιχειρηματική πρόταση συναντάται στην δεύτερη αφηγηματική 

ενότητα και σχετίζεται με την φοίτηση του αφηγηματικού υποκειμένου στο λύκειο: 

«Για παράδειγμα, εγώ δεν μπορούσα καθόλου την πίεση με φροντιστήρια και για αυτό, 

στο λύκειο, ακόμη και στην τρίτη λυκείου δεν πήγα καθόλου φροντιστήριο, γιατί 

ξεκίνησα για λίγο και με άγχωσε περισσότερο το φροντιστήριο από το ίδιο το σχολείο». 

Στο απόσπασμα αυτό, παρατηρείται διπλή χρήση επιχειρήματος σε μια πρόταση με το 

ίδιο νοηματικό περιεχόμενο. Στην προσπάθειά της να επιχειρηματολογήσει υπέρ της 

απόφασής της να μην φοιτήσει σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης ως ενισχυτική 

διδασκαλία για την λυκειακή εκπαίδευση, χρησιμοποιεί δύο επιχειρήματα για να 

ενισχύσει την άποψή της αυτή. Με αυτόν τον τρόπο αντιδρά στις συνθήκες πίεσης τις 

οποίες επιβάλλει το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην οποία 

κατάσταση αδυνατούσε να ανταπεξέλθει.  

3
η
  Αφηγηματική Ενότητα: 
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Στην τρίτη αφηγηματική ενότητα, η αυτοβιογραφούμενη αναφέρεται στην 

εισαγωγή της στο πανεπιστήμιο, και κάνει μια εκτενή αναφορά στον τρόπο 

λειτουργίας του ιδρύματος. Έτσι, λοιπόν, αναφέρει:  «Και μετά στο πανεπιστήμιο 

νομίζω και πάλι το ίδιο συνεχίστηκε, διότι ήταν ένα πανεπιστήμιο σε μία μικρή πόλη 

στη Φλώρινα, οπότε και πάλι δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα, ήμουν ευχαριστημένη με 

καθηγητές και όλα πήγαν καλά.» Με την παράθεση του συγκεκριμένου επιχειρήματος 

η εκπαιδευτικός επιχειρεί να αναδείξει την επιλογή του πανεπιστημιακού ιδρύματος 

στο οποίο φοίτησε. Σύμφωνα με την ίδια, τα μικρότερα και στενότερα μαθησιακά 

πλαίσια δημιουργούν έφορο έδαφος για την επικοινωνία εκπαιδευτικού και 

εκπαιδευόμενου, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τις ανθρώπινες σχέσεις.  

4
η
 Αφηγηματική Ενότητα:  

Στην τέταρτη αφηγηματική ενότητα συναντάται το εξής επιχείρημα: «…το 

έβλεπα και στα παιδιά, δηλαδή, ότι υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση, γιατί τα περισσότερα δεν 

ήταν έτοιμα από τη φύση τους, εννοείται ,  δεν είχαν  την κατάλληλη προσοχή,  για να 

επικεντρωθούν σε αυτό.» Δεδομένου ότι η εκπαιδευτικός είχε ήδη μεταβεί στην 

Αγγλία και εργάζεται σε έναν παιδικό σταθμό, περιγράφει το αγγλικό εκπαιδευτικό 

σύστημα . Με την χρήση του επιχειρήματος, προβάλλει ένα μέρος του συστήματος το 

οποίο και θεωρεί υπερβολικά «αυστηρό». Για αυτό τον λόγο, λοιπόν, 

επιχειρηματολογεί υπέρ της άποψής της αυτής, όπου και θεωρεί ότι οι μαθητές δεν 

έχουν την κατάλληλη γνωστική ετοιμότητα να δεχτούν την μάθηση σε τόσο νεαρή 

ηλικία, καθώς δεν μπορούν να εστιάσουν την προσοχή τους σε συνθήκες μάθησης, 

όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η αυτοβιογραφούμενη. 

«Και για αυτό, ενώ ήταν πολύ καλά γενικά,  μου  άρεσε και η Αγγλία, αλλά 

κάπως, δεν ταίριαζε  σε αυτό που ήθελα εγώ να είμαι ως εκπαιδευτικός και  νομίζω ότι 

το αγγλικό σύστημα ήταν κάπως πολύ αυστηρό προς τα παιδιά και πολύ εχθρικό, κατά 

κάποιο τρόπο…» Το επιχείρημα εξελίσσεται στην συνέχεια της προηγούμενης 

αναφοράς, όπου η εκπαιδευτικός αιτιολογεί, γιατί δεν της «ταίριαζε» το 

συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σύστημα.  

5
η
 Αφηγηματική Ενότητα: 

«…Και για αυτό, ναι, μου άρεσε πάρα πολύ  εκείνο το σύστημα  ήταν 

πραγματικά πάρα πολύ καλό,  το καλύτερο νομίζω που έχω δουλέψει μέχρι τώρα.»  Η 

αφηγήτρια αναφερόμενη στην εργασία και στην διαμονή της στην Φινλανδία 

χρησιμοποιεί αυτό το επιχείρημα για να αναδείξει την ουσία του φινλανδικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ, παράλληλα, εξηγεί τον λόγο που της αρέσει 

πραγματικά. Προηγουμένως, παραθέτει ορισμένες πληροφορίες για το συγκεκριμένο 

εκπαιδευτικό σύστημα και τις συνθήκες εργασίας της σε αυτό και ολοκληρώνει την 

περιγραφή του πλαισίου της Φινλανδίας με το παραπάνω αξιολογικό επιχείρημα της 

πέμπτης αφηγηματικής ενότητας. 

6
η
 Αφηγηματική Ενότητα:  
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Στην έκτη αφηγηματική ενότητα, η αυτοβιογραφούμενη μεταβαίνει στην 

Γερμανία, όπου ζει και εργάζεται μέχρι και σήμερα. Στη συνέχεια, περιγράφοντας για 

άλλη μια φορά τις νέες συνθήκες του εργασιακού της περιβάλλοντος, αναφέρεται 

πλέον στο γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα συγκρίνοντάς το με το αντίστοιχο 

ελληνικό. Χρησιμοποιεί, επομένως, το εξής επιχείρημα: «Αλλά και πάλι είναι πολύ 

κοντά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα,  γιατί νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς, στην 

Ελλάδα ακολουθούμε τον γερμανικό σύστημα στο νηπιαγωγείο,  είναι και οι ίδιες οι 

ηλικίες που πάνε τα παιδιά σχολείο….». Κατά την περιγραφή των συνθηκών εργασίας 

της και του τρόπου λειτουργίας ενός διεθνούς σχολείου, η αφηγήτρια χαρακτηρίζει 

την κατάσταση «δύσκολη», καθώς θεωρεί ότι οι μαθητές αδυνατούν να 

ανταποκριθούν σε ένα δίγλωσσο σχολικό περιβάλλον, αφού και οι περισσότεροι 

προέρχονται από αλλόγλωσσα οικογενειακά περιβάλλοντα. Έτσι, επιχειρηματολογεί 

υπέρ της άποψής της αυτής με την εξής πρόταση: «…είναι λίγο πιο δύσκολο για τα 

συγκεκριμένα παιδιά,  εφόσον έρχονται με δύο ή και τρεις γλώσσες από το σπίτι αν για 

παράδειγμα οι γονείς δεν είναι Γερμανοί...» όπου και εξηγεί για ποιον λόγο 

δυσκολεύονται οι μαθητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου. 

7
η
 Αφηγηματική Ενότητα:  

Στην επόμενη αφηγηματική ενότητα η αυτοβιογραφούμενη αναφέρεται στις 

επαγγελματικές σχέσεις που ανέπτυξε σε όλη την διάρκεια της μεταναστευτικής της 

πορείας. Συγκρίνοντας δύο εκπαιδευτικά συστήματα, αυτό της Αγγλίας με αυτό της 

Φινλανδίας επιλέγει να αναδείξει μέσω επιχειρήματος την σπουδαιότητα του 

φινλανδικού συστήματος σε αντίθεση με το αγγλικό, σε επίπεδο επαγγελματικών 

σχέσεων μεταξύ συναδέλφων και ηγεσίας. «Στη Φινλανδία και πάλι ήταν τελείως 

διαφορετικά, ακόμα δηλαδή και η διευθύντρια ήταν σαν φίλη μας  και είδα τη μεγάλη 

διαφορά όταν είχαμε την πρώτη συνάντηση του προσωπικού με τη διεύθυνση, όπου μας 

είπαν: «ό,τι θέλετε ό,τι αισθάνεστε μπορείτε να το πείτε ελεύθερα» και έβλεπα ότι όλοι 

πραγματικά ό,τι ένιωθαν,  θα το έλεγαν, ενώ στην Αγγλία δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο, 

γιατί φοβόταν, ότι θα υπήρχε μετά κάποια επίπληξη,  αν έλεγαν, δηλαδή, κάτι κακό για 

την εταιρεία ή τη διεύθυνση.» Μέσω του παρόντος επιχειρήματος διαφαίνεται η 

διαφορά των δύο εκπαιδευτικών συστημάτων, καθώς οι εκπαιδευτικοί που 

εργάζονταν στο αγγλικό σχολείο δίσταζαν να εκφράσουν την άποψή τους διότι θα 

αντιμετώπιζαν την ανάλογη επίπληξη. Αντίθετα, στο φινλανδικό εκπαιδευτικό 

σύστημα οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία ήταν ελεύθεροι να 

συνομιλούν και να εκφράζουν την γνώμη τους.  

Σταδιακά, στα πλαίσια της ίδιας αφηγηματικής ενότητας, ο αφηγηματικός 

λόγος επιστρέφει στο παρόν, με κεντρικό άξονα, επίσης, τις σχέσεις που 

αναπτύσσονται μεταξύ συναδέλφων. Το εξής επιχείρημα αναδεικνύει την οπτική της 

αφηγήτριας για τις επαγγελματικές σχέσεις που η ίδια ανέπτυξε: «Και τώρα, εδώ στο 

σχολείο που είμαι είναι λίγο διαφορετικά, γιατί είμαστε νηπιαγωγείο  μέχρι και 

γυμνάσιο,  είναι όλο ένα, δηλαδή, οι δάσκαλοι είναι πιο πολλοί, είναι πολλά και τα 

παιδιά, οπότε υπάρχουν μεν σχέσεις μεταξύ του προσωπικού,  αλλά δεν μπορείς βέβαια 
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με όλους.» Επεξηγεί λοιπόν, γιατί είναι διαφορετικές οι συνθήκες εργασίας και γιατί 

δεν μπορεί να συνάψει στενές σχέσεις με όλους τους συναδέλφους, εξαιτίας του 

μεγάλου αριθμού τους.  

Κατακλείδα 

Ολοκληρώνοντας την αυτοβιογραφία της, η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ένα 

ακόμη επιχείρημα προκειμένου να αιτιολογήσει τις επιλογές της. Πιο συγκεκριμένα, 

αιτιολογεί την απόφασή της να ξεκινήσει μαθήματα για την εκμάθηση της γερμανικής 

γλώσσας, διότι, σύμφωνα με την ίδια, δεσμεύεται με συμβόλαιο για τα επόμενα δύο 

χρόνια στο εκπαιδευτικό ίδρυμα που εργάζεται:  «Ναι! Παραμένω εδώ, για να 

επόμενα δύο χρόνια θα είμαι εδώ, για αυτό και ξεκίνησα και μαθήματα γερμανικών...» 

Περιγραφή 

Η αυτοβιογραφούμενη εκπαιδευτικός κατά την δόμηση του αφηγηματικού της 

λόγου δεν επιλέγει να χρησιμοποιήσει την περιγραφή ως επικοινωνιακό σχήμα. 

Αφηγείται στιγμές από την εξέλιξη του βίου της στις οποίες λαμβάνει ενεργά μέρος 

και η ίδια και επομένως, η περιγραφή πλαισίων και γεγονότων στα οποία δεν 

λαμβάνει δράση καταλαμβάνουν εξαιρετικά μικρό μέρος στην αυτοβιογραφίας της. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι περισσότερες περιγραφικές αναφορές χρησιμοποιούνται 

από την εκπαιδευτικό με σκοπό να αναδείξει την επαγγελματική της ιδιότητα και την 

εμπλοκή της σε διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα. 

Πιο αναλυτικά, η πρώτη περιγραφή πλαισίου που χρησιμοποιεί η αφηγήτρια 

αφορά στο λύκειο στο οποίο φοίτησε και στον τρόπο που αυτό λειτουργεί. Η χρήση 

της περιγραφής στο συγκεκριμένο απόσπασμα γίνεται με σκοπό να αναδειχθεί η 

εκπαίδευση που έλαβε η οποία αποτέλεσε το εισιτήριο εισαγωγής της στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αφού χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ήταν ένα πολύ καλό 

σχολείο και οι σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών ήταν στενές, γεγονός που 

συνέβαλε στην εκπαιδευτική διαδικασία με ευεργετικά αποτελέσματα για την ίδια την 

αυτοβιογραφούμενη. «Στο σχολείο,  πήγα σε ένα λύκειο σε χωριό στην ουσία, που  για 

μένα ήταν πολύ καλό, ήταν πιο μικρό, είχε πιο λίγα τα παιδιά, και ήταν κάπως νομίζω 

καλύτερες οι σχέσεις μεταξύ των καθηγητών και των παιδιών», «Αλλά και οι καθηγητές 

πραγματικά, στο σχολείο βοήθησαν πάρα πολύ και πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα μεγάλο 

ζήτημα, που δεν συμβαίνει στα περισσότερα σχολεία ειδικά σε μεγάλες πόλεις,  δεν 

υπάρχουν τόσο σχέσεις μεταξύ καθηγητών και μαθητών». Οι δύο αυτές φράσεις 

αποτελούν την περιγραφή του σχολείου στο οποίο φοίτησε η εκπαιδευτικός, ωστόσο 

είναι η αναφορά, είναι περιορισμένη. 

Ένα ακόμη επικοινωνιακό σχήμα περιγραφής χρησιμοποιείται από την 

αφηγήτρια στην αυτοβιογραφία της, στην τέταρτη αφηγηματική ενότητα όπου 

αναφέρεται στην διαμονή της στην Αγγλία. Η ίδια χαρακτηρίζει το αγγλικό 

εκπαιδευτικό σύστημα ως «δύσκολο και αυστηρό» και περιγράφει το γενικότερο 

κλίμα στο εργασιακό της περιβάλλον. Έτσι, στις εξής αναφορές είναι έκδηλη η 

περιγραφή: «Δηλαδή τα παιδιά σε πολύ μικρότερη ηλικία μάθαιναν να διαβάζουν, να 
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γράφουν,  ήδη από τον παιδικό σταθμό.» «Το έβλεπα και στα παιδιά δηλαδή ότι υπήρχε 

πολύ μεγάλη πίεση, γιατί τα περισσότερα δεν ήταν έτοιμα από τη φύση τους, εννοείται,  

δεν είχαν  την κατάλληλη προσοχή,   για να επικεντρωθούν σε αυτό.». Επίσης, η 

περιγραφή του αγγλικού σχολείου στο οποίο εργάστηκε καταλαμβάνει περιορισμένη 

έκταση.  

Η εκτενέστερη περιγραφή που χρησιμοποιεί η εκπαιδευτικός προκειμένου να 

δομήσει τον αφηγηματικό της λόγο εντοπίζεται στην αναφορά του φινλανδικού 

εκπαιδευτικού συστήματος. Η Φινλανδία αποτελώντας τον δεύτερο μεταναστευτικό 

σταθμό της αυτοβιογραφούμενης, και το σύστημα το οποίο η ίδια «υπηρέτησε», 

αποτελούν την πιο αναλυτική περιγραφή συγκριτικά με τις υπόλοιπες αναφορές. Και 

το γεγονός αυτό, ενδεχομένως να αποδεικνύει την σπουδαιότητα της εκπαιδευτικής 

εμπειρίας που η ίδια βίωσε στην χώρα προορισμού. Έτσι, σύμφωνα με την 

αφηγήτρια, το φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα: «Ήταν πραγματικά τελείως 

διαφορετικό το σύστημα πολύ πιο χαλαρά, όλα… οπότε κανείς δεν θα τα  πίεζε για 

αυτό.».  

Η τελευταία περιγραφική αναφορά σχετίζεται με το γερμανικό εκπαιδευτικό 

σύστημα. Η αφηγήτρια κάνει χρήση της περιγραφής ως επικοινωνιακό σχήμα 

προκειμένου να αναδείξει την δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μαθητές προκειμένου 

να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού ιδρύματος και στη διγλωσσία 

που το ίδιο το σχολείο εφαρμόζει στις καθημερινές πρακτικές του. «Εδώ ήταν λίγο το 

πρόβλημα της γλώσσας,  ήταν αυτό το κύριο θέμα, ότι τα παιδιά, τα περισσότερα 

φυσικά μεγαλωμένα εδώ,  γεννημένα εδώ έχουν σαν κύρια τους γλώσσα τα Γερμανικά,  

οπότε ήταν λίγο πιο δύσκολο να συνηθίσουν στα αγγλικά και να ξεκινήσουν κανονικά 

να μαθαίνουν μαθηματικά, να  μαθαίνουν  να γράφουν,  όλες  τις διαφορές δηλαδή,  

είναι λίγο πιο δύσκολο για τα συγκεκριμένα παιδιά,  εφόσον έρχονται με δύο ή και τρεις 

γλώσσες από το σπίτι αν οι γονείς δεν είναι Γερμανοί, για παράδειγμα.» Επιπλέον, στα 

πλαίσια μια άτυπης σύγκρισης των τριών εκπαιδευτικών συστημάτων μέσα από την 

ματιά της αυτοβιογραφούμενης, γίνεται μια αναφορά και στο γερμανικό σύστημα, 

αλλά χωρίς να παραθέτει πλήθος λεπτομερειών για την λειτουργία του: «Οπότε στην 

ουσία, στην τάξη… που πάνε τα παιδιά σχολείο».  

 

 

3.2.3. 3ο Στάδιο: Δομική Ανάλυση 

Η ανάλυση της μικροδομής του κειμένου με μονάδα την αφηγηματική 

ενότητα επιχειρείται στο τρίτο στάδιο.  

Επεξεργασία 1ης Αφηγηματικής Ενότητας 

Τίτλος ενότητας: Παρουσίαση Προσωπικών Στοιχείων 
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Η πρώτη αφηγηματική ενότητα περιλαμβάνει μία μόνο πρόταση, ωστόσο 

αποτελεί εισαγωγή της αυτοβιογραφίας της εκπαιδευτικού και έχει ιδιαίτερη σημασία 

για την παρουσίαση των προσωπικών της στοιχείων. «Λοιπόν,  είμαι 25 χρονών…  

γεννήθηκα στην Κέρκυρα  και πέρασα εκεί τα παιδικά μου χρόνια με την οικογένειά 

μου, έχω επίσης, μία μεγαλύτερη αδερφή...» 

Εισαγωγή: Η ενότητα εισάγεται με την δήλωση της εκπαιδευτικού για την 

ηλικία της η οποία αποτελεί ως το πρώτο στοιχείο που επιλέγει να παρουσιάσει η 

αυτοβιογραφούμενη. «Λοιπόν,  είμαι 25 χρονών…» 

Πυρηνική Δήλωση στην ενότητα αφήγησης: Η πυρηνική δήλωση της πρώτης 

αφηγηματικής ενότητας περιλαμβάνει ολόκληρη την πρόταση της ενότητας. 

Κυριότερα σημεία της δήλωσής της είναι η ηλικία και ο τόπος καταγωγής της 

εκπαιδευτικού.  

Απεικόνιση των κοινωνικών πλαισίων:  Όπως προκύπτει από την αφήγηση 

της εκπαιδευτικού το κοινωνικό πλαίσιο της πρώτης ενότητας, είναι η οικογένεια της 

ίδιας, στην οποία και αναφέρεται λακωνικά. Επίσης, ο τόπος καταγωγής αποτελεί 

κομβικό σημείο για το κοινωνικό πλαίσιο και το μέρος όπου πέρασε τα παιδικά της 

χρόνια η αυτοβιογραφούμενη. Παρόλα αυτά, δεν γίνεται καμία αναφορά για τα παιδιά 

χρόνια της αφηγήτριας και τον τρόπο που επέδρασε το κοινωνικό πλαίσιο στην ίδια.  

Αξιολογήσεις με χρήση επιχειρημάτων: Δεν εντοπίζονται αξιολογήσεις με τη 

χρήση επιχειρημάτων κατά την ανάλυση της πρώτης αφηγηματικής ενότητας. 

Κριτικά και αυτο-θεωρητικά σχόλια: Η πρώτη αφηγηματική ενότητα δεν 

περιλαμβάνει κάποιου είδους αυτοθεωρητικά και κριτικά σχόλια, καθώς η 

περιορισμένη έκτασή της περιλαμβάνει μόνο την περιγραφή των προσωπικών 

στοιχείων της αφηγήτριας. 

Στερεότυπες εκφράσεις: Επίσης, η αφηγηματική ενότητα δεν περιλαμβάνει 

στερεότυπες εκφράσεις.  

Δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων εμπειριών και παρουσίασης της 

αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών διαδικασιών: Κατά εισαγωγή της 

αυτοβιογραφίας της, η εκπαιδευτικός δεν επιλέγει να προβάλει δυσκολίες και 

χαοτικές διαδικασίες προφανώς, γιατί, η συνέντευξη βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο 

στάδιο, έτσι αρκείται στην παρουσίαση των προσωπικών της στοιχείων. 

Επεξεργασία 2ης Αφηγηματικής Ενότητας 

Τίτλος ενότητας: Φοίτηση στο λύκειο 

Η δεύτερη αφηγηματική ενότητα περιλαμβάνει το εξής απόσπασμα: «Στο 

σχολείο,  πήγα… ήμουν τυχερή πιστεύω.» 
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Εισαγωγή: Με την εισαγωγική πρόταση της αφηγηματικής ενότητας, η 

εκπαιδευτικός θίγει το θέμα που πρόκειται να αναπτύξει στην ενότητα. Η εξής φράση 

αποτελεί και την εισαγωγή της δεύτερης αφηγηματικής ενότητας: «Στο σχολείο,  πήγα 

σε ένα λύκειο σε χωριό στην ουσία, που  για μένα ήταν πολύ καλό, ήταν πιο μικρό, είχε 

πιο λίγα τα παιδιά, και ήταν κάπως νομίζω καλύτερες οι σχέσεις μεταξύ των καθηγητών 

και των παιδιών.». 

Πυρηνική Δήλωση στην ενότητα αφήγησης: Η πυρηνική δήλωση εντοπίζεται 

στην εισαγωγική πρόταση της ενότητας, όπου η αφηγήτρια προσδιορίζει το πλαίσιο 

της δράσης της στην περίοδο της εφηβείας και της φοίτησής της στο λύκειο. 

Επομένως, η εξής φράση είναι χαρακτηριστική της πυρηνικής δήλωσης της δεύτερης 

αφηγηματικής ενότητας: «Στο σχολείο,  πήγα σε ένα λύκειο σε χωριό στην ουσία, που  

για μένα ήταν πολύ καλό, ήταν πιο μικρό, είχε πιο λίγα τα παιδιά, και ήταν κάπως 

νομίζω καλύτερες οι σχέσεις μεταξύ των καθηγητών και των παιδιών.»  

Απεικόνιση των κοινωνικών πλαισίων:  Το κοινωνικό πλαίσιο που 

προσδιορίζει η αφηγήτρια στα πλαίσια της δεύτερης ενότητας της αυτοβιογραφίας 

της σχετίζεται με το σχολικό ίδρυμα φοίτησης και τις συνθήκες κατά τις οποίες 

λειτουργεί το ίδιο. Πιο συγκεκριμένα, το αφηγηματικό υποκείμενο, κάνει λόγο για 

την φοίτησή της σε ένα λύκειο το οποίο βρίσκεται σε ένα χωριό, αριθμεί λίγα μέλη, 

και οι σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών είναι άριστες. Το γεγονός αυτό συμβάλλει, 

αναμφίβολα, στην εξέλιξη της εκπαιδευτικού, καθώς το υποστηρικτικό κλίμα και οι 

παιδαγωγικές αρχές που το ίδιο εφαρμόζει, βοηθά την αφηγήτρια να εισέλθει με 

επιτυχία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επομένως, το ζήτημα της θέσης του σχολείου 

αποτελεί κομβικό σημείο για την αυτοβιογραφούμενη, η οποία επωφελείται από τον 

μικρό αριθμό των μαθητών, το εκπαιδευτικό έργο των καθηγητών και τις στενές 

σχέσεις των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όλα αυτά συμβάλλουν 

στην διαμόρφωση θετικών επιδράσεων από το κοινωνικό περιβάλλον στην ίδια την 

αφηγήτρια. Επιπλέον, στα πλαίσια της ίδιας αναφοράς του κοινωνικού πλαισίου 

γίνεται λόγος για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, τον ανταγωνισμό και την 

πίεση στην οποία υποβάλλονται οι μαθητές προκειμένου να επιτύχουν στις 

πανελλαδικές εξετάσεις και να εισαχθούν με επιτυχία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Θίγεται, επομένως, το θέμα της παραπαιδείας ως απαραίτητη διαδικασία για την 

προετοιμασία των πανελληνίων εξετάσεων: «…για παράδειγμα, εγώ δεν μπορούσα 

καθόλου την πίεση με φροντιστήρια και για αυτό στο λύκειο, ακόμη και στην τρίτη 

λυκείου δεν πήγα καθόλου φροντιστήριο, γιατί ξεκίνησα για λίγο και με άγχωσε 

περισσότερο το φροντιστήριο από το ίδιο το σχολείο.» Συνοψίζοντας, η αφηγήτρια 

αρνείται να λάβει μέρος στο καλοστημένο αυτό σύστημα της παραπαιδείας, κατά την 

οποία τα φροντιστήρια αναλαμβάνουν αποκλειστικά την προετοιμασία για τις 

εισαγωγικές εξετάσεις και έχοντας υποστηριχτές μέσα από  το ίδιο το σχολείο 

κατορθώνει, τελικά, να επιτύχει την εισαγωγή της στο πανεπιστήμιο. 

Αξιολογήσεις με χρήση επιχειρημάτων: Στην ενότητα γίνεται χρήση μιας 

επιχειρηματική αξιολόγησης, κατά την οποία η αφηγήτρια μπαίνει στην διαδικασία 
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να επιχειρηματολογήσει υπέρ της επιλογής της να μην φοιτήσει παράλληλα με την 

λυκειακή εκπαίδευση και στο φροντιστήριο: «Για παράδειγμα, εγώ δεν μπορούσα 

καθόλου την πίεση με φροντιστήρια και για αυτό, στο λύκειο, ακόμη και στην τρίτη 

λυκείου δεν πήγα καθόλου φροντιστήριο, γιατί ξεκίνησα για λίγο και με άγχωσε 

περισσότερο το φροντιστήριο από το ίδιο το σχολείο».  Ο κυριότερος λόγος που 

αποτέλεσε στο τροχοπέδη στην φοίτηση της εκπαιδευτικού στο φροντιστήριο ήταν η 

πίεση που ασκούσε το ίδιο στους μαθητές, γεγονός που δεν άντεχε η 

αυτοβιογραφούμενη. Συνεπώς, επιλέγει συνειδητά την αποχή από το σκληρό και 

ανταγωνιστικό σύστημα και στηρίζεται στις δικές της ικανότητες.  

Κριτικά και αυτο-θεωρητικά σχόλια: Στην δεύτερη αφηγηματική ενότητα, η 

εκπαιδευτικός αμέσως μετά την αναφορά της στο εκπαιδευτικό σύστημα της 

Ελλάδας, στον τρόπο λειτουργίας του λύκειο στο οποίο φοίτησε  και στην απόφασή 

της να μην ακολουθήσει την παραπαιδεία, αναφέρει: «είπα «όχι θα το κάνω μόνη μου 

και ότι βγει»...». Το σχόλιο αυτό φανερώνει εμπιστοσύνη προς τις δυνατότητές της 

και την χαλαρότητα που την χαρακτηρίζει σαν προσωπικότητα. Επιπλέον, θεωρεί ότι 

η βοήθεια που έλαβε από το συγκεκριμένο λύκειο οφείλεται κατά κύριο λόγο στις 

σχέσεις που συνάπτονται μεταξύ μαθητών και καθηγητών, το γεγονός αυτό δεν 

παρατηρείται πολύ συχνά στην εκπαίδευση η οποία αποκτά χαρακτηριστικά 

απρόσωπης διαδικασίας. Η αυτοβιογραφούμενη, επομένως, υποστηρίζει ότι αυτό δεν 

συμβαίνει συχνά ιδίως σε μεγάλες πόλεις, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού  των μελών, 

έτσι, χάνεται η επαφή του παιδαγωγικού ζεύγους εκπαιδευτικός- μαθητής: «Αλλά και 

οι καθηγητές πραγματικά, στο σχολείο βοήθησαν πάρα πολύ και πιστεύω ότι αυτό ήταν 

ένα μεγάλο ζήτημα, που δεν συμβαίνει στα περισσότερα σχολεία, ειδικά σε μεγάλες 

πόλεις,  δεν υπάρχουν τόσο σχέσεις μεταξύ καθηγητών και μαθητών. Εγώ ήμουν τυχερή 

πιστεύω.». 

Στερεότυπες εκφράσεις: Η ενότητα δεν περιλαμβάνει στερεότυπες εκφράσεις. 

Δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων εμπειριών και παρουσίασης της 

αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών διαδικασιών: Μια δύσκολη εμπειρία που 

αφηγείται η εκπαιδευτικός, στην συγκεκριμένη ενότητα, είναι η παράλληλη φοίτηση 

στο φροντιστήριο και στο λύκειο ως απαραίτητη σχεδόν προϋπόθεση για την 

προετοιμασία των εισαγωγικών εξετάσεων. Ο τρόπος λειτουργίας του φροντιστηρίου, 

ως θεσμός στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, αποτέλεσε μια δύσκολή 

βιογραφική εμπειρία, κατά την οποία η αφηγήτρια δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει 

εξαιτίας της πίεσης και των αισθημάτων άγχους που της προκαλούσαν. Η λύση 

επήλθε όταν η ίδια αποφάσισε να εγκαταλείψει το φροντιστήριο και να στηριχθεί στις 

δικές της δυνάμεις.  

Επεξεργασία 3η Αφηγηματικής Ενότητας  

Τίτλος ενότητας: Σπουδές- Μετάβαση στην Φλώρινα 

Η τρίτη αφηγηματική ενότητα περιλαμβάνει το απόσπασμα: «Και μετά στο 

πανεπιστήμιο… από το 2010 έως το -14.»  
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Εισαγωγή: Η εισαγωγική πρόταση της ενότητας ακολουθεί την πορεία της 

αφήγησης και συνδέεται νοηματικά με την προηγούμενη αφηγηματική ενότητα. «Και 

μετά στο πανεπιστήμιο νομίζω και πάλι το ίδιο συνεχίστηκε διότι ήταν ένα 

πανεπιστήμιο σε μία μικρή πόλη στη Φλώρινα…» Η πρόταση αποκαλύπτει επίσης και 

το κυρίως θέμα της ενότητας το οποίο σχετίζεται με την μετάβαση του υποκειμένου 

στην πόλη της Φλώρινας προκειμένου να αρχίσει τις σπουδές της στο Παιδαγωγικό 

Τμήμα Νηπιαγωγών.  

Πυρηνική Δήλωση στην ενότητα αφήγησης:  Η αυτοβιογραφούμενη στην 

τρίτη ενότητα αφήγησης παρουσιάζει μια βιογραφική μεταμόρφωση, κατά την οποία 

από μαθήτρια και κάτοικος της Κέρκυρας, αλλάζει τόπο διαμονής μετακομίζει στην 

Φλώρινα και αποκτά την ιδιότητα της φοιτήτριας μεταβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο, 

την μέχρι τότε διαμορφωμένη ταυτότητά της. Η πυρηνική δήλωση εντοπίζεται στην 

εξής φράση: «Όταν πήγα, λοιπόν, να σπουδάσω, πήγα στη Φλώρινα έβγαλα το Τμήμα 

Νηπιαγωγών εκεί, από το 2010 έως το -14.». 

Απεικόνιση των κοινωνικών πλαισίων:  Το κοινωνικό πλαίσιο που αποδίδει 

αυτή την φορά το αφηγηματικό υποκείμενο περιστρέφεται γύρω από τον τομέα των 

σπουδών της. Αρχικά, περιγράφει το πλαίσιο της πόλης στην οποία μετέβη για να 

ξεκινήσει τις παιδαγωγικές σπουδές της «…σε μία μικρή πόλη στη Φλώρινα». Η 

πληροφορία για την πόλη και την διάρκεια διαμονής της σε αυτήν, αποτελούν  το 

κοινωνικό πλαίσιο της εποχής. Παρόλα αυτά, η εκπαιδευτικός αρκείται στην απλή 

αναφορά του ονόματος, της χρονολογίας και του χαρακτηρισμού «μικρή». Ύστερα, 

αναφέρεται στους καθηγητές του πανεπιστημιακού ιδρύματος στο οποίο φοίτησε, 

χωρίς ωστόσο να παραθέτει επιπλέον πληροφορίες.  

Αξιολογήσεις με χρήση επιχειρημάτων: Στην τρίτη αφηγηματική ενότητα 

γίνεται χρήση ενός επιχειρήματος με το οποίο η αυτοβιογραφούμενη επιχειρεί να 

αναδείξει την θετική της εμπειρία από το τμήμα φοίτησής της και τις ευμενείς 

συνθήκες που επικρατούσαν σε αυτό:  «Και μετά, στο πανεπιστήμιο νομίζω και πάλι 

το ίδιο συνεχίστηκε διότι ήταν ένα πανεπιστήμιο σε μία μικρή πόλη στη Φλώρινα… 

οπότε και πάλι δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα, ήμουν ευχαριστημένη με καθηγητές και 

όλα πήγαν καλά.». 

Κριτικά και αυτο-θεωρητικά σχόλια: Η ενότητα δεν παρουσιάζει κάποιου 

είδους κριτικά και αυτοθεωρητικά σχόλια. 

Στερεότυπες εκφράσεις: Δεν εντοπίζονται στερεότυπες εκφράσεις κατά την 

τρίτη αφηγηματική ενότητα. 

Δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων εμπειριών και παρουσίασης της 

αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών διαδικασιών: Η αφηγήτρια δεν δείχνει να 

αντιμετωπίζει κάποια δύσκολη εμπειρία στην συγκεκριμένη ενότητα, εφόσον 

παρουσιάζει ένα ιδανικό πλαίσιο δράσης που διαδραματίζεται κατά την διάρκεια των 

σπουδών της. 



 
93 

 

Επεξεργασία 4η Αφηγηματικής Ενότητας 

Τίτλος ενότητας: Μετάβαση στην Αγγλία- Περιγραφή του αγγλικού 

εκπαιδευτικού συστήματος 

Η τέταρτη αφηγηματική ενότητα περιλαμβάνει το απόσπασμα: «Μετά από 

αυτό επειδή… διαφορετικό σύστημα.» 

Εισαγωγή: Η εξής φράση εισάγει την νέα αφηγηματική ενότητα:  «Μετά από 

αυτό επειδή πάντα ήθελα να ταξιδεύω γενικά, έτσι ξεκίνησα και έφυγα για το 

εξωτερικό.» Η πρόταση προϊδεάζει τον αναγνώστη για την σπουδαίας σημασίας 

μεταναστευτική πορεία της αυτοβιογραφούμενη που πρόκειται να αφηγηθεί στην 

συνέχεια της ενότητας. Το κίνητρο που ωθεί την αφηγήτρια να μεταναστεύσει 

αποτυπώνεται στην πρώτη κιόλας πρόταση της ενότητας και ο λόγος σχετίζεται με 

την επιθυμία της ίδιας να ταξιδέψει.  

Πυρηνική Δήλωση στην ενότητα αφήγησης:  Η αφηγήτρια παρουσιάζει την  

πολλαπλή μεταμόρφωση την οποία υπέστη με τριπλή μεταβολή της ταυτότητάς της. 

Τα νέα χαρακτηριστικά της ταυτότητάς της αποτυπώνονται στην πυρηνική πρόταση 

της ενότητας: «Πήγα αρχικά στο Λονδίνο, ξεκίνησα να δουλεύω ως νταντά εκεί,  μέχρι 

να μπω στο σύστημα γενικά της χώρας και μετά από 6 μήνες βρήκα δουλειά σε ένα 

παιδικό σταθμό εκεί, όπου και έμεινα για ένα χρόνο.» Αρχικά, λοιπόν, δηλώνει την 

μεταναστευτική της ιδιότητα και την αλλαγή του τόπου εγκατάστασής της, στην 

συνέχεια, αναφέρεται στην απόκτηση επαγγελματικής ιδιότητας και τέλος, στην 

εύρεση θέσης εργασίας.  

Απεικόνιση των κοινωνικών πλαισίων:  Η πρώτη αναφορά στο κοινωνικό 

πλαίσιο αφορά στον νέο τόπο διαμονής της αφηγήτριας το Λονδίνο και στην διαφορά 

του αγγλικού συστήματος εκπαίδευσης. Μέσα από την αυτοβιογραφία της 

εκπαιδευτικού διαφαίνεται η διαφορετική κουλτούρα των Άγγλων πολιτών και η 

εκπαιδευτική πολιτική που οι ίδιοι εφαρμόζουν. 

Αξιολογήσεις με χρήση επιχειρημάτων: Στην συγκεκριμένη αφηγηματική 

ενότητα η πρώτη επιχειρηματική αξιολόγηση εντοπίζεται στην εισαγωγή, όπου και η 

αφηγήτρια εξηγεί τον λόγο που αποφάσισε να εγκαταλείψει την χώρα καταγωγής της: 

«…επειδή πάντα ήθελα να ταξιδεύω γενικά, έτσι ξεκίνησα και έφυγα για το 

εξωτερικό.». Επιπλέον, με την χρήση ενός ακόμη επιχειρήματος, το αφηγηματικό 

υποκείμενο επιδιώκει να αποδώσει την αιτία που δεν αποδίδει, σύμφωνα με την ίδια, 

το αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα και η αυστηρότητα που αυτό επιβάλλει: «…το 

έβλεπα και στα παιδιά, δηλαδή ότι υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση, γιατί τα περισσότερα δεν 

ήταν έτοιμα από τη φύση τους, εννοείται,  δεν είχαν  την κατάλληλη προσοχή, για να 

επικεντρωθούν σε αυτό.» Τέλος, καθώς ολοκληρώνεται η ενότητα, η εκπαιδευτικός 

επιχειρεί να δικαιολογήσει την απομάκρυνσή της από το Λονδίνο και τους λόγους 

που την οδήγησαν στην λήψη αυτής της απόφασης, έτσι λοιπόν υποστηρίζει τα εξής: 

«Και για αυτό, ενώ ήταν πολύ καλά γενικά,  μου  άρεσε και η Αγγλία, αλλά κάπως, δεν 

ταίριαζε  σε αυτό που ήθελα εγώ να είμαι ως εκπαιδευτικός και  νομίζω ότι το αγγλικό 
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σύστημα ήταν κάπως πολύ αυστηρό προς τα παιδιά και πολύ εχθρικό, κατά κάποιο 

τρόπο..». 

Κριτικά και αυτο-θεωρητικά σχόλια: Η κριτική της αυτοβιογραφούμενης 

εκπαιδευτικού εστιάζεται γύρω από την αυστηρότητα στην δομή και στην οργάνωση 

του αγγλικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η φράση είναι χαρακτηριστική της κριτικής 

που ασκεί η ίδια ασκεί σε αυτό: «Ήταν αρκετά... το έβλεπα και στα παιδιά δηλαδή ότι 

υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση, γιατί τα περισσότερα δεν ήταν έτοιμα από τη φύση τους, 

εννοείται,  δεν είχαν  την κατάλληλη προσοχή,   για να επικεντρωθούν σε αυτό.» 

Επομένως, η αφηγήτρια ασκεί δριμεία κριτική στον τρόπο λειτουργίας του 

συγκεκριμένου σχολείου και εν γένει του αγγλικού συστήματος.  

Στερεότυπες εκφράσεις: Η αυτοβιογραφούμενη επαναλαμβάνει συχνά την 

λέξη «σύστημα» καθώς αναφέρεται στην εκπαιδευτική κουλτούρα των Βρετανών. Σε 

δύο περιπτώσεις η φράση εμπεριέχεται και ο χαρακτηρισμός «αυστηρό» αναφορικά 

προς το εκπαιδευτικό σύστημα. 

Δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων εμπειριών και παρουσίασης της 

αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών διαδικασιών: Όπως γίνεται αντιληπτό 

μέσα από την δομική ανάλυση της τέταρτης αφηγηματικής ενότητας, η εκπαιδευτική 

εμπειρία που βίωσε η αυτοβιογραφούμενη στο Λονδίνο δεν είχε θετική επιρροή στην 

ίδια. Αντιθέτως, χαρακτηρίζεται ως τραυματική, δεδομένου του αυστηρού ελέγχου 

στον οποίο υποβαλλόταν, επίσης, το γεγονός επιβεβαιώνεται και από τον 

χαρακτηρισμό «εχθρικό» που η ίδια χρησιμοποιεί. Η δύσκολη αυτή εμπειρία 

αποκαθιστάται στην χρονική στιγμή που αποφασίζει να εγκαταλείψει την χώρα και να 

βιώσει μια διαφορετική εκπαιδευτική εμπειρία γνωρίζοντας ένα άλλο εκπαιδευτικό 

σύστημα και επιλέγοντας μια νέα χώρα μεταναστευτικού προορισμού. 

Επεξεργασία 5ης Αφηγηματικής ενότητας 

Τίτλος ενότητας: Μετάβαση στην Φινλανδία- Περιγραφή του φινλανδικού 

εκπαιδευτικού συστήματος 

Η πέμπτη αφηγηματική ενότητα περιλαμβάνει το απόσπασμα: «Έτσι, μετά, 

ήθελα να δω τη Σκανδιναβία… το καλύτερο νομίζω που έχω δουλέψει μέχρι τώρα.»  

Εισαγωγή: Η εκπαιδευτικός επιλέγει να εισάγει την ενότητα με την εξής 

φράση: «Έτσι, μετά, ήθελα να δω τη Σκανδιναβία,  αφού ακούμε τόσα για τη 

Σκανδιναβία, «το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα»…» Η εισαγωγική πρόταση της 

ενότητας αφήγησης περιλαμβάνει πληροφορίες για τον νέο μεταναστευτικό 

προορισμό της αυτοβιογραφούμενης και προετοιμάζει τον ακροατή για το θέμα στο 

οποίο πρόκειται να αναφερθεί στα πλαίσια της πέμπτης αφηγηματικής ενότητας. 

Επόμενος βιογραφικός σταθμός, λοιπόν, η Σκανδιναβία, ένας τόπος που η επιθυμία 

της να ταξιδεύει και να γνωρίζει διαφορετικούς πολιτισμούς και εκπαιδευτικά 

συστήματα την οδήγησε εκεί, με σκοπό να αναζητήσει μια θέση εργασίας και να 

βιώσει μια νέα βιογραφική εμπειρία. 



 
95 

 

Πυρηνική Δήλωση στην ενότητα αφήγησης:  Στην πέμπτη αφηγηματική 

ενότητα η πυρηνική δήλωση εντοπίζεται στο εξής φράση: «Και έτσι έψαχνα για 

σχολεία στη Φινλανδία και μετακόμισα, σε μία μικρή πόλη κοντά στην πρωτεύουσα και 

δούλεψα σε ένα διεθνή παιδικό σταθμό εκεί.». Άλλη μια ραγδαία μεταβολή 

συντελείται στην παρούσα αφηγηματική ενότητα, κατά την οποία η 

αυτοβιογραφούφενη αρχίζει ένα ταξίδι αναζήτησης θέσης εργασίας, σε μια άγνωστη 

προς εκείνην, χώρα της Σκανδιναβίας. Ο τόπος διαμονής της αλλάζει για ακόμη μία 

φορά, ωστόσο διατηρείται η επαγγελματική της ιδιότητα.  

Απεικόνιση των κοινωνικών πλαισίων:  Μια εκτενής αναφορά στο κοινωνικό 

πλαίσιο παρουσιάζεται στην συγκεκριμένη ενότητα αφήγησης. Η αφηγήτρια 

αναφέρεται στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και την διαφορετική νοοτροπία των 

κατοίκων της Φιλανδίας, όπου όλα χαρακτηρίζονται από μια χαλαρότητα στις δομές. 

Μέσα από την εκπαιδευτική προσέγγιση ο λόγος επεκτείνεται και στην φινλανδική 

κουλτούρα, εφόσον γίνεται αναφορά τόσο σε γονείς όσο και σε εκπαιδευτικούς: 

«Ήταν πραγματικά τελείως διαφορετικό το σύστημα πολύ πιο χαλαρά, όλα.  Ακόμα και 

οι γονείς, ακόμα και όλοι οι δάσκαλοι είχαν μία πολύ διαφορετική νοοτροπία.» 

Ακολουθεί μια αναλυτική περιγραφή του φινλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος στο 

οποίο παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά 

σύστημα στον κόσμο, σύμφωνα με τον διεθνή διαγωνισμό της P.I.S.A (2000, 2003, 

2006). Κατά την αυτοβιογραφούμενη, εξέχουσα θέση στην δομή του συστήματος 

κατέχει η βιωματική μάθηση, κατά την οποία οι μαθητές περνούν όσο το δυνατόν 

περισσότερες ώρες εκτός σχολικής αίθουσας, ενώ η γνώση κατακτάται μέσω των 

αισθητηριακών οργάνων με σκοπό την αφομοίωση. Και τούτο συνιστά την επιτυχία 

του εκπαιδευτικού συστήματος.  

Αξιολογήσεις με χρήση επιχειρημάτων:  Αφού η εκπαιδευτικός αναφέρεται με 

λεπτομέρειες στο εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας, χρησιμοποιεί το ακόλουθο 

επιχείρημα: «Και για αυτό, ναι, μου άρεσε πάρα πολύ  εκείνο το σύστημα  ήταν 

πραγματικά πάρα πολύ καλό,  το καλύτερο νομίζω που έχω δουλέψει μέχρι τώρα.». 

Μέσα από την επιχειρηματική αξιολόγηση προβάλλεται ο θαυμασμός της αφηγήτριας 

προς το συγκεκριμένο περιβάλλον και εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο αποτέλεσε και 

την καλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία που έχει βιώσει η αυτοβιογραφούμενη μέχρι και 

σήμερα, σύμφωνα με την ίδια.  

Κριτικά και αυτο-θεωρητικά σχόλια: Στην αφηγηματική ενότητα δεν 

περιλαμβάνονται κριτικά και αυτοθεωρητικά σχόλια.  Η αφηγήτρια παρουσιάζει μια 

θετική απεικόνιση του φιλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος χρησιμοποιώντας μόνο 

θετικούς χαρακτηρισμούς για αυτό. 

Στερεότυπες εκφράσεις:  Η εκπαιδευτικός δεν χρησιμοποιεί στερεότυπες 

εκφράσεις στην παρούσα αφηγηματική ενότητα. 

Δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων εμπειριών και παρουσίασης της 

αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών διαδικασιών: Μόνο θετική θα μπορούσε 
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να χαρακτηριστεί η εμπειρία που βίωσε η 25χρονη εκπαιδευτικός στην Φινλανδία, 

καθώς παρουσιάζει μια αισιόδοξη οπτική του εκπαιδευτικού συστήματος στο οποίο 

εργάστηκε και συνεπώς, δεν αναφέρει καμία χαοτική βιογραφική διαδικασία. 

Επεξεργασία 6ης Αφηγηματικής Ενότητας  

Τίτλος ενότητας: Μετάβαση στη Γερμανία 

Η έκτη αφηγηματική ενότητα περιλαμβάνει το απόσπασμα: «Αλλά και πάλι 

επειδή ήθελα να ταξιδέψω… είμαι πολύ ικανοποιημένη το σχολείο.» 

Εισαγωγή: Η ενότητα εισάγεται  με την εξής πρόταση: «Αλλά και πάλι επειδή 

ήθελα να ταξιδέψω… έφυγα και από εκεί… και πήγα στη Γερμανία.». Η εισαγωγική 

φράση της ενότητας αφήγησης αποκαλύπτει έναν ακόμη βιογραφικό σταθμό της 

εκπαιδευτικού, αυτόν της Γερμανίας. Επιπλέον, δηλώνεται και ο λόγος που την ωθεί 

να ακολουθήσει μια ακόμη μεταναστευτική πορεία, αυτός της έντονης επιθυμίας της 

να ταξιδεύει. Επιπρόσθετα, για ακόμη μια φορά, ο προσεκτικά δομημένος 

αφηγηματικός λόγος της εκπαιδευτικού, δηλώνει στην εισαγωγή της ενότητας 

αφήγησης και το θέμα που πρόκειται να αναπτύξει στα πλαίσια αυτής.  

Πυρηνική Δήλωση στην ενότητα αφήγησης: Η συνεχώς μεταβαλλόμενη 

ταυτότητα της εκπαιδευτικού αποτυπώνεται και στην έκτη αφηγηματική ενότητα, 

όπου αλλάζει ξανά ο τόπος διαμονής της επηρεάζοντας και καθορίζοντας την 

βιογραφική της πορεία. «Είμαι τώρα εδώ και τρεις μήνες,  στο Βερολίνο πάλι σε 

διεθνές σχολείο». Η επαγγελματική της ιδιότητα όμως, παραμένει εφόσον, οι θέσεις 

εργασίας που κατακτά σχετίζονται με την προσχολική αγωγή.  

Απεικόνιση των κοινωνικών πλαισίων: Αρχικά αποδίδεται στο κοινωνικό 

πλαίσιο οι συνθήκες εργασίας της εκπαιδευτικού, η οποία υπηρετεί ένα εκπαιδευτικό 

πρότυπο που εφαρμόζει δίγλωσσες  πρακτικές στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

Ωστόσο, η σπουδαία πληροφορία που λαμβάνουμε για το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο 

του Βερολίνου, εντοπίζεται στην εξής φράση: «είναι λίγο πιο δύσκολο για τα 

συγκεκριμένα παιδιά,  εφόσον έρχονται με δύο ή και τρεις γλώσσες από το σπίτι αν οι 

γονείς για παράδειγμα δεν είναι Γερμανοί.» κατά την οποία η αυτοβιογραφούμενη 

αναφερόμενη στο ζήτημα της γλώσσας και στην δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι 

μαθητές αναφέρεται σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον όπου οι μαθητές που 

φοιτούν στο συγκεκριμένο διεθνές σχολείο προέρχονται από διαφορετικά γλωσσικά 

περιβάλλοντα μιλώντας ήδη δύο και τρεις γλώσσες στα πλαίσια της οικογένειάς τους. 

Το φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας αποτελεί διαχρονικό ζήτημα στα 

εκπαιδευτικά πεπραγμένα, που συναντάται ιδιαίτερα στα ευρωπαϊκά κράτη.  

Αξιολογήσεις με χρήση επιχειρημάτων: Η αφηγηματική ενότητα 

περιλαμβάνει δύο επιχειρηματικές αξιολογήσεις. Η πρώτη προσέγγιση αποτελεί 

σύγκριση του γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος με το αντίστοιχο ελληνικό: 

«Αλλά και πάλι είναι πολύ κοντά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα,  γιατί νομίζω ότι 

έτσι κι αλλιώς, στην Ελλάδα ακολουθούμε τον γερμανικό σύστημα στο νηπιαγωγείο… 
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είναι και οι ίδιες οι ηλικίες που πάνε τα παιδιά σχολείο.» Σύμφωνα με την αφηγήτρια, 

τα δύο αυτά εκπαιδευτικά συστήματα παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες, αλλά και 

στην Ελλάδα εφαρμόζεται το γερμανικό εκπαιδευτικό πρότυπο στην προσχολική 

εκπαίδευση. Στη συνέχεια, ακόμη μια αξιολόγηση χρησιμοποιείται από την 

αφηγήτρια, δικαιολογώντας την δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην 

επικοινωνία με τις αλλόγλωσσες εκπαιδευτικούς: «είναι λίγο πιο δύσκολο για τα 

συγκεκριμένα παιδιά,  εφόσον έρχονται με δύο ή και τρεις γλώσσες από το σπίτι αν οι 

γονείς για παράδειγμα, δεν είναι Γερμανοί.». 

Κριτικά και αυτο-θεωρητικά σχόλια: Στα πλαίσια της κριτικής που ασκεί η 

αυτοβιογραφούμενη στα εκπαιδευτικά συστήματα που γνώρισε στην διάρκεια του 

βίου της προβαίνει σε μια διαδικασίας σύγκρισης και των τριών. Πιο αναλυτικά, 

επειδή η Γερμανία αποτελεί τον τελευταίο μεταναστευτικό σταθμό της μέχρι και 

σήμερα, κάνει μια αναδρομή στο παρελθόν και συγκρίνει τις βιογραφικές εμπειρίες 

της. Έτσι, θεωρεί ότι η Γερμανία βρίσκεται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο συγκριτικά 

με την Αγγλία, όσον αφορά τα εκπαιδευτικά πρότυπα. Ένα αυτοθεωρητικό σχόλιο 

που εντοπίζεται στην ενότητα είναι το εξής: «Είναι και εδώ πολύ καλά σε σχέση 

πραγματικά με την Αγγλία, που ό,τι έκανα μετά  ήταν πολύ καλύτερο για τα παιδιά και 

την εκπαίδευσή τους. Ναι!» Θεωρεί, επομένως, ότι η εμπειρία της στην Αγγλία ήταν 

εντελώς αρνητική και προβληματική προς την ίδια την εκπαίδευση, όπου και 

υποστηρίζει ότι όσες εκπαιδευτικές εμπειρίες βίωσε αμέσως μετά ήταν καλύτερες και 

ποιοτικότερες.  

Στερεότυπες εκφράσεις:  Δεν χρησιμοποιούνται στερεότυπες εκφράσεις στην 

αφήγηση της αυτοβιογραφίας της εκπαιδευτικού. 

Δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων εμπειριών και παρουσίασης της 

αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών διαδικασιών: Μολονότι υπονοείται μια 

χαοτική διαδικασία στον εργασιακό περιβάλλον της αυτοβιογραφούμενης, η 

δυσκολία, δηλαδή, που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο δίγλωσσο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον, η ίδια αποστασιοποιείται από το γεγονός και το περιγράφει ως 

παρατηρητής, ενώ αποτελεί ενεργό μέλος του σχολικού αυτού περιβάλλοντος.    

Επεξεργασία 7ης Αφηγηματικής Ενότητας 

Τίτλος ενότητας: Σχέσεις με συναδέλφους και ηγεσία 

Η έβδομη αφηγηματική ενότητα περιλαμβάνει το απόσπασμα: «Και σε όσα 

σχολεία κι αν έχω πάει… συνεργαζόμαστε για τη μετάβαση των παιδιών.»  

Εισαγωγή: Η έβδομη αφηγηματική ενότητα εισάγεται με την εξής φράση «Και 

σε όσα σχολεία κι αν έχω πάει έχω κρατήσει επαφές,  είχα πολύ καλές σχέσεις με 

όλους.». Η αυτοβιογραφούμενη επιλέγει να εκθέσει το θέμα που πρόκειται να 

αναπτύξει στην συνέχεια του αφηγηματικού της λόγου. Το θέμα αυτό σχετίζεται με 

την ανάπτυξη των σχέσεων που ανέπτυξε με τους συναδέλφους της σε όσα σχολεία 

επισκέφτηκε.  
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Πυρηνική Δήλωση στην ενότητα αφήγησης: Καθώς η εκπαιδευτικός 

αναφέρεται στην συνεργασία της με τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους της, ο 

αφηγηματικός λόγος περιστρέφεται για ακόμη μια φορά γύρω από την οργάνωση του 

εκάστοτε εκπαιδευτικού συστήματος για να καταλήξει στις σχέσεις όλων των μελών 

και των συμμετεχόντων στα πλαίσια αυτού. Οι σχέσεις μεταξύ ηγεσίας και της ίδιας 

καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την βιογραφική της πορεία, καθώς η αυστηρότητα του 

συστήματος και η επιβλητικότητα των προϊσταμένων, στην περίπτωση της Αγγλίας, 

την οδήγησαν να μεταναστεύσει για ακόμη μία φορά και να αναζητήσει νέο τόπο 

διαμονής και εργασίας. Έτσι, λοιπόν: «Στην Αγγλία το δύσκολο ήταν με τη 

διεύθυνση,  και αυτός ίσως να ήταν νομίζω ένας από τους λόγους που έφυγα και που 

πολλοί άλλοι έφυγαν από εκεί,  δηλαδή, το είδα και σε πολλά άλλα ιδιωτικά σχολεία ότι 

η διεύθυνση ήταν κάπως απόμακρη προς το προσωπικό και επίσης, όπως ήταν και το 

σύστημα, ήταν αρκετά αυστηροί,  υπήρχε πολλή γραφειοκρατία γενικά, σε όλο το 

αγγλικό σύστημα.» 

Απεικόνιση των κοινωνικών πλαισίων: Το κοινωνικό πλαίσιο αποτελείται, την 

δεδομένη αφηγηματική στιγμή, από το εκπαιδευτικό προσωπικό σε όλα τα 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα στα οποία εργάστηκε η αυτοβιογραφούμενη. Οι σχέσεις 

ηγεσίας και συναδέλφων βρίσκεται στο επίκεντρο της αφήγησης. Το αυταρχικό 

περιβάλλον της Αγγλίας αναφέρεται πρώτα, ενώ ακολουθεί σύγκριση με το 

αντίστοιχο εκπαιδευτικό περιβάλλον της Φινλανδίας, όπου μέσα από την σύγκριση 

διαφαίνεται η αξία του δεύτερου. Τέλος, στα πλαίσια της ανασκόπησης των 

επαγγελματικών σχέσεων, ο αφηγηματικός λόγος επανέρχεται στο παρόν όπου η 

αφηγήτρια ζει και εργάζεται στην Γερμανία. Το κοινωνικό της πλαίσιο αποτελείται 

αποκλειστικά, για ακόμη μια φορά, από τους συναδέλφους και αναφέρεται στο 

πλήθος των εκπαιδευτικών που εργάζονται στο ίδιο σχολικό περιβάλλον και την 

συνεργασία που επιδιώκουν προς όφελος των μαθητών.  

Αξιολογήσεις με χρήση επιχειρημάτων:  Η αυτοβιογραφούμενη εκπαιδευτικός 

κάνει χρήση δύο επιχειρηματικών αξιολογήσεων στην τελευταία αφηγηματική 

ενότητα. Αρχικά, συγκρίνοντας το εκπαιδευτικό σύστημα της Αγγλίας με αυτό της 

Φινλανδίας η αφηγήτρια επιχειρεί να αναδείξει την σπουδαιότητα του φινλανδικού 

συστήματος ως προς την οργάνωση και τις επαγγελματικές σχέσεις. Έτσι, 

χρησιμοποιεί την εξής επιχειρηματική αξιολόγηση: «Στη Φινλανδία και πάλι ήταν 

τελείως διαφορετικά, ακόμα δηλαδή και η διευθύντρια ήταν σαν φίλη μας  και είδα τη 

μεγάλη διαφορά, όταν είχαμε την πρώτη συνάντηση του προσωπικού με τη διεύθυνση, 

όπου μας είπαν: «ότι θέλετε, ότι αισθάνεστε, μπορείτε να το πείτε ελεύθερα» και 

έβλεπα, ότι όλοι πραγματικά ό,τι ένιωθαν,  θα το έλεγαν ενώ στην Αγγλία δεν συνέβαινε 

κάτι τέτοιο, γιατί φοβόταν ότι θα υπήρχε μετά κάποια επίπληξη  αν έλεγαν, δηλαδή, κάτι 

κακό για την εταιρεία ή τη διεύθυνση.» Όταν ο αφηγηματικός λόγος επιστρέφει στο 

παρόν και στο επίπεδο των επαγγελματικών σχέσεων, η αφηγήτρια αποδίδει την αιτία 

της μη ανάπτυξης επαγγελματικών σχέσεων με το προσωπικό του ιδρύματος, στην 

πολυεπίπεδη οργάνωση του εκπαιδευτηρίου: «Και τώρα, εδώ στο σχολείο που είμαι 

είναι λίγο διαφορετικά γιατί είμαστε νηπιαγωγείο  μέχρι και γυμνάσιο,  είναι όλο ένα, 
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δηλαδή, οι δάσκαλοι είναι πιο πολλοί, είναι πολλά και τα παιδιά, οπότε υπάρχουν μεν 

σχέσεις μεταξύ του προσωπικού,  αλλά δεν μπορείς βέβαια με όλους.» 

Κριτικά και αυτο-θεωρητικά σχόλια: Η κριτική που ασκεί η εκπαιδευτικός σε 

όλη την διάρκεια της αφηγηματικής ενότητας σχετίζεται με τις επαγγελματικές 

σχέσεις στα διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας και στις χώρες στις οποίες 

εργάστηκε. Αυτοθεωρητικά σχόλια δεν συναντώνται στην ενότητα αφήγησης. 

Στερεότυπες εκφράσεις: Στην αφηγηματική ενότητα η αυτοβιογραφούμενη 

κινείται σε έναν άξονα που αναφέρεται σε διάφορες περιγραφές αυστηρότητας, χωρίς 

να χρησιμοποιεί, ωστόσο, ίδιες στερεότυπες εκφράσεις. Έτσι η αυστηρότητα 

σχετίζεται με την απόμακρη διεύθυνση, το «κατσάδιασμα», την έλλειψη φιλικότητας 

και την επίπληξη. 

Δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων εμπειριών και παρουσίασης της 

αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών διαδικασιών: Ως δύσκολη βιογραφική 

διαδικασία θα μπορούσε, ενδεχομένως, να χαρακτηριστεί η εργασιακή της εμπειρία 

στην Αγγλία και συγκεκριμένα στο Λονδίνο. Η αυτοβιογραφούμενη περιγράφει ένα 

αυστηρά οργανωμένο πλαίσιο, με επίβλεψη και έλεγχο των εργαζομένων, με μεγάλο 

γραφειοκρατικό όγκο και ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον. Όπως απορρέει από τα 

λεγόμενά της ο αυστηρός πειθαρχικός έλεγχος ήταν ο βασικότερος λόγος που η ίδια 

εγκατέλειψε την χώρα και αναζήτησε νέο μεταναστευτικό προορισμό. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η αρχική περιγραφή του αγγλικού εκπαιδευτικού συστήματος δεν 

συνοδευόταν από χαρακτηρισμούς αυτού του είδους, κατά την αναφορά αυτού στην 

τέταρτη αφηγηματική ενότητα. Οι πραγματικές συνθήκες εργασίες αναφέρονται λίγο 

πριν την ολοκλήρωση της αυτοβιογραφίας της, με την μορφή ανασκόπησης, όπου 

επαναφέρει την περιγραφή των εκπαιδευτικών συστημάτων με αφορμή τον 

σχολιασμό των εργασιακών σχέσεων. Η αποκατάσταση της χαοτικής αυτής 

βιογραφικής διαδικασίας επέρχεται με την απομάκρυνση της εκπαιδευτικού από το 

ίδρυμα και την εγκατάλειψη της χώρας. 

Ανάλυση της «πυρηνικής πρότασης» / των «πυρηνικών προτάσεων» της κάθε 

αφηγηματικής ενότητας 

Με την καταγραφή των πυρηνικών προτάσεων των αφηγηματικών ενοτήτων 

δίνεται η δυνατότητα στον ερευνητή να παρακολουθήσει την σταδιακή μεταμόρφωση 

του αφηγηματικού υποκειμένου, καθώς το ίδιο δομεί την αυτοβιογραφία του. Με 

αυτόν τον τρόπο παρακολουθείται και η πορεία εξέλιξης του βίου του. (Schütze, 

2008) 

Επομένως, κατά την πρώτη αφηγηματική ενότητα η εκπαιδευτικός επιλέγει να 

εισαγάγει την αυτοβιογραφία της και παρουσιάζει ορισμένα προσωπικά στοιχεία που 

σχετίζονται με την ηλικία, τον τόπο καταγωγής και την οικογενειακή της κατάσταση. 

Συνεπώς, η πρώτη πυρηνική πρόταση περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία για την 

αυτοβιογραφούμενη και γνωριμία με το αφηγηματικό υποκείμενο. Η δήλωση 

περιλαμβάνει ολόκληρη την πρώτη αφηγηματική ενότητα: «Λοιπόν,  είμαι 25 
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χρονών… γεννήθηκα στην Κέρκυρα  και πέρασα εκεί τα παιδικά μου χρόνια με την 

οικογένειά μου, έχω επίσης, μία μεγαλύτερη αδερφή...». 

Στη δεύτερη αφηγηματική ενότητα, η εκπαιδευτικός αναφέρεται στα εφηβικά 

της χρόνια και πιο συγκεκριμένα, στην φοίτησή της στο λύκειο. Η πυρηνική πρόταση 

περιλαμβάνει πληροφορίες για την περίοδο εκείνη του βίου της. Εντοπίζεται κατά την 

εισαγωγή της ενότητας αφήγησης και είναι η εξής δήλωση: ««Στο σχολείο,  πήγα σε 

ένα λύκειο σε χωριό στην ουσία, που  για μένα ήταν πολύ καλό, ήταν πιο μικρό, είχε πιο 

λίγα τα παιδιά, και ήταν κάπως νομίζω καλύτερες οι σχέσεις μεταξύ των καθηγητών και 

των παιδιών.» Κύριο σημείο της πυρηνικής πρότασης το λύκειο στο οποίο φοίτησε η 

εκπαιδευτικός, όπου και παρέχεται πλήθος λεπτομερειών για τον τρόπο λειτουργίας 

του, την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται, το μαθητικό δυναμικό και τις ανθρώπινες 

σχέσεις που αναπτύσσονται στα πλαίσια αυτού. Η αναλυτική περιγραφή του 

συγκεκριμένου λυκείου χρησιμοποιείται από την εκπαιδευτικό προκειμένου να 

αναδειχτεί η ευεργετική επίδραση του στην ίδια την αυτοβιογραφούμενη, καθώς το 

μικρό του μέγεθος και η τοποθεσία του επέτρεπε την διεξαγωγή ποιοτικού μαθήματος 

παρέχοντας στους μαθητευόμενους υψηλού επιπέδου γνώση. Η η ποιότητα των 

σχέσεων μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών αποτελεί ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο 

για την πρόοδο της αφηγήτριας, κάνοντας νύξη για την σπουδαία σχέση που κατέχει 

το παιδαγωγικό ζεύγος εκπαιδευτικός- μαθητής στην μαθησιακή διαδικασία.  

Η μετάβαση του αφηγηματικού υποκειμένου στην Φλώρινα αναλύεται από 

την αυτοβιογραφούμενη στην τρίτη αφηγηματική ενότητα. Η 25χρονη εκπαιδευτικός 

μετέβη στην πόλη της Φλώρινας το 2010 προκειμένου να αρχίσει τις σπουδές της στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Στην ενότητα αφήγησης η πυρηνική πρόταση 

αποτελεί χαρακτηριστικό μιας βιογραφικής μεταμόρφωσης της, η οποία μεταβάλλει 

άρδην την πορεία του βίου της, αλλάζοντας τόπο διαμονής και αποκτώντας την 

ιδιότητα της φοιτήτριας. Επομένως, η εξής πρόταση αποτελεί και την πυρηνική 

δήλωση της ενότητας: «Όταν πήγα, λοιπόν, να σπουδάσω, πήγα στη Φλώρινα έβγαλα 

το Τμήμα Νηπιαγωγών εκεί, από το 2010 έως το -14.». Συνεπώς, η ταυτότητα του 

αφηγηματικού υποκειμένου αλλάζει την περίοδο εκείνη και το εξωτερικό γεγονός που 

επέδρασε αλλάζοντας τις δεδομένες συνθήκες είναι, αναμφίβολα, τα αποτελέσματα 

των πανελληνίων εξετάσεων και οι εισαγωγικές βάσεις στην παιδαγωγική σχολή.  

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του σπουδών της, όπου χρονικά 

προσδιορίζεται στο 2014, κατά τα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα, η εκπαιδευτικός 

αποφασίζει να εγκαταλείψει την χώρα καταγωγής της αναζητώντας έναν 

μεταναστευτικό προορισμό, στην τέταρτη αφηγηματική ενότητα. Πρώτος σταθμός, 

λοιπόν, της μεταναστευτικής της πορείας ήταν το Λονδίνο, όπου έζησε και εργάστηκε 

για περίπου έναν χρόνο: «Πήγα αρχικά στο Λονδίνο, ξεκίνησα να δουλεύω ως νταντά 

εκεί,  μέχρι να μπω στο σύστημα γενικά της χώρας και μετά από 6 μήνες βρήκα δουλειά 

σε ένα παιδικό σταθμό εκεί, όπου και έμεινα για ένα χρόνο.» Στην παρούσα δήλωση, 

συντελείται ακόμη μία βιογραφική μεταμόρφωση με τριπλή διάσταση. Αρχικά, 

σημειώνεται μεταβολή του τόπου διαμονής, όπου από την πόλη των φοιτητικών της 



 
101 

 

χρόνων μεταβαίνει στην Αγγλία αλλάζοντας παράλληλα και χώρα εγκατάστασης. 

Μέσα από αυτή την διαδικασία, προστίθενται ένα ακόμη στοιχείο στην ταυτότητα 

του αφηγηματικού υποκειμένου, αυτό, της μετανάστριας. Η τελική βιογραφική 

μεταβολή, όπως προκύπτει από την πυρηνική πρόταση, πραγματοποιείται την στιγμή 

που καταλαμβάνει μια θέση εργασίας και τη φύλαξη παιδιών, ενώ έπεται η 

επαγγελματική της αποκατάσταση σε ένα παιδικό σταθμό. Αξίζει να προστεθεί στην 

ταυτότητα της αυτοβιογραφούμενης ένα ακόμη χαρακτηριστικό, εφόσον η αφηγήτρια 

διαμορφώνει σταδιακά την ταυτότητά της με αφετηρία την περίοδο των σπουδών της 

με σκοπό να αποκτήσει την επαγγελματική ιδιότητα της νηπιαγωγού, στην 

προκειμένη περίπτωση επιλέγει να εργαστεί σε έναν παιδικό σταθμό αναλαμβάνοντας 

ηλικίες 3-4 ετών, όπου εμπίπτουν στην ιδιότητα ενός βρεφονηπιοκόμου. Τέλος, 

αναζητώντας την κινητήρια δύναμη της εγκατάλειψης της χώρας καταγωγής της, ο 

παράγοντας ώθησης της αφηγήτριας στο εξωτερικό, σύμφωνα με την ίδια ήταν η 

επιθυμία της να ταξιδεύει. 

Κατά την πέμπτη αφηγηματική ενότητα και την μετάβαση της αφηγήτριας 

στην Φινλανδία, η πυρηνική πρόταση εντοπίζεται στην εξής δήλωση: «Και έτσι 

έψαχνα για σχολεία στη Φινλανδία και μετακόμισα, σε μία μικρή πόλη κοντά στην 

πρωτεύουσα και δούλεψα σε ένα διεθνή παιδικό σταθμό εκεί.» Η πρόταση είναι 

χαρακτηριστική μιας ακόμη βιογραφικής μεταμόρφωσης που υπέστη η 

εκπαιδευτικός. Αυτό που αλλάζει για ακόμη μια φορά είναι ο τόπος κατοικίας της και 

η θέση εργασίας. Η αφηγήτρια, λοιπόν, για ακόμη μια φορά χαράζει μια νέα 

μεταναστευτική πορεία, όπου αυτή την φορά χώρα προορισμού αποτελεί η Φινλανδία 

και σκοπός της η κατάκτηση μιας θέσης εργασίας στην χώρα. Νέα κινητήρια δύναμη 

η έντονη επιθυμία της ίδιας για ταξίδι στο εξωτερικό και το δελεαστικό γόητρο του 

φινλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος που τόσο προσδοκούσε να γνωρίσει εκ των 

έσω. 

Στη συνέχεια, στην έκτη αφηγηματική ενότητα, η αυτοβιογραφούμενη 

επαναφέρει τον αφηγηματικό λόγο στο παρόν. Στο απόσπασμα αυτό του κειμένου, η 

εκπαιδευτικός μεταβάλλει για τελευταία φορά την προσωπική της ταυτότητα, όπου 

προσθέτει έναν νέο προορισμό στην μεταναστευτική της πορεία. Αυτή την φορά, 

τελικός σταθμός της μέχρι τώρα διαμορφωμένης ταυτότητάς της αποτελεί το 

Βερολίνο. Η πυρηνική δήλωση στην ενότητα αφήγησης εντοπίζεται στην εξής 

πρόταση: «Είμαι τώρα εδώ και τρεις μήνες,  στο Βερολίνο πάλι σε διεθνές σχολείο». Η 

αναφορά περιλαμβάνει πληροφορίες για τον τόπο και τον χρόνο διαμονής της 

αφηγήτριας, όπως, επίσης, και για το εργασιακό της περιβάλλον. Η βιογραφική 

μεταμόρφωση της εκπαιδευτικού συντελείται λόγω της εγκατάλειψης του τόπου 

διαμονής της και της εγκατάστασής της σε έναν νέο. Παρόλα αυτά, η επαγγελματική 

της ιδιότητα παραμένει αμετάβλητη, καθώς επιλέγει να εργαστεί στον χώρο της 

προσχολικής αγωγής και σε έναν διεθνή παιδικό σταθμό. Για ακόμη μία φορά, η 

διαδικασία που κινεί την βιογραφική μεταμόρφωση είναι η επιθυμία της ίδιας της 

αφηγήτριας για ταξίδι.  
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Ολοκληρώνοντας την αυτοβιογραφία της, η εκπαιδευτικός αναφέρεται 

αναδρομικά στις επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ συναδέλφων και ηγεσίας στα 

διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα στα οποία εργάστηκε σε σχετικά σύντομο χρονικό 

διάστημα. Ακολουθεί μια διαδικασία σύγκρισης, κατά την οποία το αφηγηματικό 

υποκείμενο συγκρίνει το εκπαιδευτικό σύστημα της Αγγλίας, της Φινλανδίας και της 

Γερμανίας σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων. Οι συναδελφικές σχέσεις επιδρούν 

αναμφίβολα στην διαμόρφωση μιας εσωτερικής ταυτότητας καθώς, στην περίπτωση 

της Αγγλίας για παράδειγμα, η εκπαιδευτικός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την χώρα 

εξαιτίας του αυστηρού επαγγελματικού πλαισίου, της εχθρικής ηγεσίας και της 

μεγάλης γραφειοκρατίας. Συνεπώς, αυτού του είδους οι επαγγελματικές σχέσεις 

επέδρασαν και διαμόρφωσαν καθοριστικά την ταυτότητα του βιογραφικού 

υποκειμένου. Η αναφορά στο εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας και της 

Γερμανίας, στα πλαίσια των συναδελφικών σχέσεων γίνεται ενδεχομένως, με σκοπό 

να αναδυθεί, μέσα από την σύγκριση των τριών συστημάτων, η αυστηρότητα στις 

δομές και οι ψυχρές επαγγελματικές σχέσεις του αγγλικού εκπαιδευτικού 

συστήματος. Στο απόσπασμα η αυτοβιογραφούμενη αποδίδει ευθύνες στην οργάνωση 

του συστήματος και στην αυστηρότητα των δομών: «Στην Αγγλία το δύσκολο ήταν με 

τη διεύθυνση,  και αυτός ίσως να ήταν νομίζω ένας από τους λόγους που έφυγα και που 

πολλοί άλλοι έφυγαν από εκεί,  δηλαδή, το είδα και σε πολλά άλλα ιδιωτικά σχολεία ότι 

η διεύθυνση ήταν κάπως απόμακρη προς το προσωπικό και επίσης, όπως ήταν και το 

σύστημα, ήταν αρκετά αυστηροί,  υπήρχε πολλή γραφειοκρατία γενικά, σε όλο το 

αγγλικό σύστημα.» 

 

Ανάλυση αφηγηματικών ενοτήτων και του τρόπου που συνδέονται μεταξύ τους με 

υπερ-τμηματικές μετα-μονάδες 

Ο αφηγηματικός λόγος της αυτοβιογραφούμενης εκπαιδευτικού δομείται 

ακολουθώντας μια χρονική σειρά. Ωστόσο, παρατηρούνται αποσπάσματα, όπου η 

αφήγηση γίνεται αναδρομική και πιο συγκεκριμένα, στην έβδομη ενότητα όπου, 

γίνεται αναφορά στις επαγγελματικές σχέσεις που ανέπτυξε καθ’ όλη την διάρκεια 

της επαγγελματικής της πορείας. Ο λόγος στην αυτοβιογραφία της εκπαιδευτικού 

παρουσιάζει δομή και συνοχή μεταξύ των αφηγηματικών ενοτήτων. Επίσης, 

διακρίνεται από έναν αυθορμητισμό κατά την εκφορά του, δεδομένης την 

προφορικότητας του λόγου, γεγονός που, ενδεχόμενα, πιστοποιεί και την ειλικρίνεια 

των λεχθέντων.  

Αναλυτικότερα, στην πρώτη αφηγηματική ενότητα περιλαμβάνονται 

προσωπικές πληροφορίες για την αυτοβιογραφούμενη. Στο μικρό αυτό απόσπασμα 

αντλούμε στοιχεία χρήσιμα για την εξέλιξη την πορείας του βίου της 25χρονης 

εκπαιδευτικού, όπως είναι ο τόπος καταγωγής η ηλικία και η οικογενειακή της 

κατάσταση. Παρόλα αυτά, η ενότητα ολοκληρώνεται απρόσμενα και ακολουθεί μια 

αναφορά στην εφηβική της ηλικία και τα σχολικά της χρόνια. Η αφηγήτρια 

παραλείποντας την παιδική της ηλικία κρίνει χρήσιμο να αναφερθεί μόνο στην 
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σχολική περίοδο του λυκείου, η οποία και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην μετέπειτα 

επαγγελματική της σταδιοδρομία. Κύριο θέμα αναφοράς στην δεύτερη αφηγηματική 

ενότητα αποτελεί ο τρόπος λειτουργίας του συγκεκριμένου λυκείου στο οποίο 

φοίτησε με σκοπό να καταλήξει στις στενές προσωπικές σχέσεις των καθηγητών με 

τους μαθητές, γεγονός, που σύμφωνα με την ίδια, κρίθηκε καθοριστικής σημασίας για 

την εισαγωγή της στο πανεπιστήμιο.  Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνει την ενότητα 

αφήγησης και έχοντας ως σημείο αναφοράς τις προσωπικές σχέσεις στα εκπαιδευτικά 

πλαίσια, συνεχίζει στην τρίτη αφηγηματική ενότητα. Υποστηρίζει, λοιπόν, ότι το 

μικρό μέγεθος, η επαρχία και ο περιορισμένος αριθμός μαθητικού δυναμικού, 

κρίνονται ως συστατικά μιας επιτυχημένης εκπαιδευτικής πορείας, για την ίδια την 

αφηγήτρια.  Με  την χρήση της λέξης «μετά» επιχειρεί να εισαγάγει το σπουδαίο 

ζήτημα της μεταναστευτικής της πορείας. Η εισαγωγή, επομένως, της τέταρτης 

αφηγηματικής ενότητας περιλαμβάνει ένα επιχείρημα, με το οποίο δικαιολογεί την 

απόφασή της να μεταναστεύσει στο εξωτερικό: «επειδή πάντα ήθελα να ταξιδεύω…». 

Η ενότητα ολοκληρώνεται κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο άρχισε, με ένα ακόμη 

επιχείρημα, με το οποίο η αφηγήτρια επιχειρεί να αιτιολογήσει την απόφασή της να 

εγκαταλείψει τον τόπο διαμονής της για έναν νέο μεταναστευτικό προορισμό. Η 

πέμπτη ενότητα αφήγησης αναφέρεται ακριβώς στον νέο αυτόν προορισμό, την 

Φινλανδία. Ο τμηματικός δείκτης που εισάγει την επόμενη ενότητα αφήγησης είναι 

το «επίσης», ενώ ολοκληρώνεται με μια αξιολογική διαπίστωση, κατά την οποία 

θεωρεί ότι είναι το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα που γνώρισε. Η έκτη ενότητα 

αφήγησης, εισάγεται με την εξής φράση: «Αλλά και πάλι επειδή ήθελα να ταξιδέψω… 

έφυγα και από εκεί…», με αυτόν τον τρόπο επαναφέρει σταδιακά τον αφηγηματικό 

λόγο στο παρόν, περιγράφοντας τις παροντικές συνθήκες εργασίας της, καθώς 

ολοκληρώνει την ενότητα με ένα ακόμη κριτικό σχόλιο εκφράζοντας την 

ικανοποίησή της για το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ακολουθεί το απόσπασμα 

στο οποίο αναδρομικά ανακεφαλαιώνει και τα τρία εκπαιδευτικά συστήματα στα 

οποία εργάστηκε, συγκρίνοντάς τα με γνώμονα τις σχέσεις σε επαγγελματικό επίπεδο 

μεταξύ συναδέλφων και ηγεσιών. Σταδιακά, ο αφηγηματικός λόγος της 

εκπαιδευτικού βαίνει προς ολοκλήρωση. Στην κατακλείδα ο λόγος επιστρέφει στο 

παρόν, όπου σε αυτά τα πλαίσια παρατηρείται η διαδικασία αξιολόγησης των 

βιογραφικών της εμπειριών.  

Ανάλυση προ-κατακλείδας και κατακλείδας 

Στο τελευταίο απόσπασμα της αυτοσχέδιας αφηγούμενης ιστορίας, η 

εκπαιδευτικός δείχνει φανερά την πρόθεση να επικοινωνήσει με την συνεντεύκτρια, 

εφόσον, ο λόγος λαμβάνει την μορφή συνομιλίας. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ύστερα 

από μια παύση διαρκείας στην αυτοβιογραφία της στο κομμάτι που σχετίζεται με τις 

συναδελφικές σχέσεις, προκύπτει η ανάγκη να προσδιοριστεί το αφηγηματικό παρόν, 

στο οποίο και επανέρχεται ύστερα από μια ρητορική ερώτηση. Βέβαια, ο 

αφηγηματικός λόγος έχει επιστρέψει στο παρόν ακόμη από την προηγούμενη 

αφηγηματική ενότητα, καθώς η αφηγήτρια αναφέρεται στις σχέσεις που έχει 

αναπτύξει με τους συναδέλφους στο παροντικό περιβάλλον εργασίας της.  
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Το απόσπασμα της κατακλείδας εντοπίζεται στο εξής σημείο: «Ναι! 

Παραμένω εδώ… αφού το έκανα αυτό μπορώ να συνεχίσω και μετά...» Το μέρος της 

κατακλείδας δεν περιλαμβάνει εντατικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, προφανώς 

γιατί, κατά το κυρίως μέρος της αφήγησης αιτιολογεί τις σημαντικότερες αποφάσεις 

που κλήθηκε να λάβει κατά την διάρκεια της εξέλιξης του βίου της. Αντίθετα, στο 

τελευταίο αυτό μέρος της αυτοβιογραφίας της η εκπαιδευτικός, επιλέγει να παραθέσει 

νέα στοιχεία για τις συνθήκες διαβίωσής της, όπως είναι για παράδειγμα, ότι 

προβαίνει στην εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας, εφόσον, πρόκειται να παραμείνει 

στο συγκεκριμένο σχολείο για τα επόμενα δύο χρόνια. Σταδιακά η συζήτηση 

περιστρέφεται γύρω από το φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα, η ίδια εκφράζει τον 

θαυμασμό της, κατά το κλείσιμο της αυτοβιογραφίας της, στο συγκεκριμένο 

εκπαιδευτικό σύστημα. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι είναι η καλύτερη εκπαιδευτική 

εμπειρία την οποία έχει βιώσει μέχρι την δεδομένη στιγμή και προτρέπει κάθε 

εκπαιδευτικό να επιδιώξει να βιώσει την ίδια εκπαιδευτική εμπειρία.  

Ένα ακόμη στοιχείο που παραλείπει στην κυρίως αφήγηση να αναφέρει, 

θίγεται στην κατακλείδα. Το δεδομένο αυτό σχετίζεται με την εκπαιδευτική εμπειρία 

που βίωσε κατά την συμμετοχή της στο πρόγραμμα Erasmus. Το γεγονός στάθηκε 

κατά την ίδια, αφορμή για να ξεκινήσει μια μεταναστευτική πορεία εγκαταλείποντας 

την χώρα καταγωγής της. Σύμφωνα, λοιπόν, με την αφηγήτρια, η εμπειρία που 

απέκτησε ύστερα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα διεύρυνε τους ορίζοντές της 

με αποτέλεσμα να την μυήσει σε μια μεταναστευτική διαδικασία. Επίσης, το γεγονός 

ότι επιλέγει να τοποθετήσει στις τελευταίες αράδες της αυτοβιογραφία της την 

ταξιδιωτική αυτή της εμπειρία, φανερώνει, ενδεχομένως, την αιτία που την οδήγησε 

να ακολουθήσει μια μεταναστευτική πορεία με συνεχείς προορισμούς.  

Εντοπισμός των νημάτων του κειμένου 

Ο αφηγηματικός λόγος της αυτοβιογραφούμενης εκπαιδευτικού είναι σχετικά 

λακωνικός στο μεγαλύτερο μέρος του. Συχνά αποσιωπούνται χρήσιμες πληροφορίες 

για την εξέλιξη του βίου της δημιουργώντας «βιογραφικά κενά». Παρότι ολόκληρη η 

πορεία του βίου της αφηγήτριας ακολουθεί μια έντονη κινητικότητα με πλήθος 

βιογραφικών εμπειριών ιδίως στον επαγγελματικό τομέα,  η αναφορά της είναι 

αρκετά περιληπτική. Πιο αναλυτικά, κατά την αφήγηση της κύριας ιστοριογραμμής, 

εντοπίζονται νήματα, τα οποία σχετίζονται με την εκπαίδευση που έλαβε ως 

εκπαιδευτικός, την διαβίωσή της στις χώρες του εξωτερικού, τα εργασιακά της 

καθήκοντα και τα σχέδιά της για το μέλλον.  

Κατά την αφήγηση της προσωπικής της ιστορίας, η εκπαιδευτικός εκφράζει 

έντονα την επιθυμία να ταξιδεύει. Για αυτό το λόγο και επιλέγει να μεταναστεύσει σε 

χώρα του εξωτερικού εγκαταλείποντας τον τόπο καταγωγής της. Η απόφασή της αυτή 

είναι απόρροια των σπουδών της, ωστόσο παραλείπονται ουσιώδεις πληροφορίες για 

την επιλογή της αυτήν που σχετίζονται για παράδειγμα με τα κίνητρα της 

μετανάστευσης. Παράλληλα, εύλογα προκύπτει το ερώτημα αν επιχείρησε να 
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αναζητήσει μια θέση εργασίας στην Ελλάδα προτού επιλέξει να χαράξει μια 

μεταναστευτική πορεία. Επομένως, η πρώτη συμπληρωματική ερώτηση είναι η εξής:  

1.  «Πριν αποφασίσεις να μεταναστεύσεις, έκανες προσπάθειες εύρεσης μιας 

θέσης εργασίας στην Ελλάδα;» 

 Η λακωνική διατύπωση που επιχειρείται να αναλυθεί περαιτέρω 

αφορά στην περίοδο των σπουδών της στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της 

Φλώρινας. Το ζήτημα της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό 

στην παρούσα βιογραφία, καθώς η αφηγήτρια έχοντας ως μόνο εφόδιο τον 

ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών της, ο οποίος και αποτελεί μέσο διαφυγής, παραλείπονται 

στοιχεία που κατέκτησε κατά την φοίτησή της στο τμήμα και στάθηκαν αρωγοί στην 

προσαρμογή της και στα τρία εκπαιδευτικά συστήματα της Αγγλίας, της Φιλανδίας 

και της Γερμανίας.  Συνεπώς, μέσω της ακόλουθης ερώτησης επιχειρείται η ανάδειξη 

των δεξιοτήτων που κατέκτησε η αυτοβιογραφούμενη κατά την διάρκεια της 

επαγγελματικής  κατάρτισής της: 

2. «Οι σπουδές σου σε βοήθησαν σε όλη αυτή τη διάρκεια της 

μεταναστευτική σου πορείας; Τι είδους εφόδια πιστεύεις ότι έλαβες από το 

πανεπιστήμιο; Και πιο συγκεκριμένα, ποιες δεξιότητες θεωρείς ότι κατέκτησες κατά 

την φοίτησή σου στο τμήμα;» 

Συναφούς θεματικής είναι και η τρίτη συμπληρωματική ερώτηση, 

προκειμένου να καλυφθεί όλο το φάσμα της εκπαίδευσης που έλαβε ως 

εκπαιδευτικός και αποσιωπάται παντελώς από την ίδια την αφηγήτρια. Ωστόσο 

ορισμένες δυσκολίες που συνάντησε κατά την διάρκεια της εργασίας της 

ενδεχομένως, να οφείλονται στην εκπαίδευση που η ίδια έλαβε. Με το ερευνητικό 

ενδιαφέρον, λοιπόν, στραμμένο στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα 

διατυπώνεται ακόμη μία σχετική  ερώτηση, στην δεύτερη αυτή φάση της 

συνέντευξης: 

3.  «Υπήρξαν θέματα που σε δυσκόλεψαν στη διάρκεια των σπουδών σου στο 

Τμήμα Νηπιαγωγών;» 

Μια ακόμη ασάφεια κατά την κύρια ιστοριογραμμή σχετίζεται με τον 

επαγγελματικό τομέα και συγκεκριμένα την περίπτωση του αγγλικού συστήματος 

εκπαίδευσης. Ενώ αναφέρει το εξής: «…ήταν πολύ δύσκολο το σύστημα,  πολύ 

διαφορετικό από ό,τι είχα μάθει στο πανεπιστήμιο και από το ελληνικό το σύστημα».  

Επομένως, σε πρακτικό επίπεδο, ζητούμενο αποτελεί η επεξήγηση αυτής η δυσκολίας 

που αντιμετώπισε η αυτοβιογραφούμενη. Ενδεχομένως, η αδυναμία της 

εκπαιδευτικού να ανταποκριθεί σε ορισμένες απαιτήσεις του συγκεκριμένου 

συστήματος, να οφείλονται και στην ανεπάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων και της 

εκπαίδευσης που έλαβε. Συνεπώς, παράλληλα, σε συνάφεια με το ζήτημα της 

εκπαίδευσης εκπαιδευτικών προκύπτει το εξής ερώτημα:  
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4.  «Ανέφερες ότι στην Αγγλία «…ήταν πολύ δύσκολο το σύστημα,  πολύ 

διαφορετικό από ότι είχα μάθει στο πανεπιστήμιο και από το ελληνικό το σύστημα». 

Μπορείς να μου αναφέρεις συγκεκριμένα ποιες ήταν οι διαφορές που σε δυσκόλεψαν 

τόσο σε σχέση με όσα είχες μάθει στο πανεπιστήμιο όσο και σε σχέση με το ελληνικό 

σύστημα; 

 Επιπρόσθετα, από το γεγονός ότι παρουσιάζει μια ευέλικτη 

μετακίνηση, όπου ακολουθείται από άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και στις 

τρεις χώρες που μετέβη, αναδύεται το ζήτημα της αναγνώρισης των προσόντων της. 

Δηλαδή, εύλογα προκύπτει το ερώτημα αν αντιμετώπισε κάποια δυσκολία με την 

αναγνώριση του ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών ή αν ακόμη χρειάστηκε να κινηθεί σε 

διαδικασίες απόκτησης πρόσθετων δεξιοτήτων. 

 5.  «Σου ζητήθηκε σε μια από τις τρεις χώρες να μπεις σε διαδικασίες 

απόκτησης πρόσθετων δεξιοτήτων, μέσω επιμόρφωσης ή πρόσθετης πρακτικής 

άσκησης ή  πιστοποίησης των δεξιοτήτων που είχες αποκτήσει στο πανεπιστήμιο;» 

Κατά την ανακεφαλαίωση ολόκληρης της βιογραφικής πορείας της 

εκπαιδευτικού, με το ενδιαφέρον στραμμένο στην επαγγελματική της σταδιοδρομία, 

αναρωτιόμαστε με ποιον τρόπο κατόρθωσε να ανταπεξέλθει στις διαρκώς 

μεταβαλλόμενες συνθήκες του εργασιακού της περιβάλλοντος, καθώς επέλεξε να 

εργαστεί σε τρία διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα. Συνεπώς, με το ακόλουθο 

ερώτημα ζητούνται από την αυτοβιογραφούμενη περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά 

με τις συνθήκες της εργασίας της, τις διαφορετικές ηλικιακές απαιτήσεις των 

μαθητών, την σύγκριση των τριών συστημάτων και τον τρόπο με τον οποίο 

προσαρμόστηκε σε αυτές:  

6.  «Με ποιον τρόπο μπόρεσες να ανταπεξέλθεις στις τόσο διαφορετικές 

ηλικιακές απαιτήσεις των μαθητών και στα τρία εκπαιδευτικά συστήματα;» 

 Τέλος, η ενδιαφέρουσα βιογραφική πορεία της εκπαιδευτικού 

αναδεικνύει μια δυναμική προσωπικότητα που εκδηλώνει έντονα στοιχεία 

κινητικότητας. Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επαγγελματικές προοπτικές της 

για το μέλλον. Αναρωτιόμαστε αν έχοντας αποκομίσει όλες αυτές τις εμπειρίες θα 

επέστρεφε πίσω στην Ελλάδα ή αν σκοπεύει να συνεχίσει αυτή την μεταναστευτική 

πορεία ταξιδεύοντας και γνωρίζοντας και άλλα εκπαιδευτικά συστήματα.    

7.  «Τα σχέδιά σου για το μέλλον; Σκοπεύεις να γνωρίσεις και άλλα 

εκπαιδευτικά συστήματα; Θα επέστρεφες στην Ελλάδα;» 

3.2.4. 4ο Στάδιο: Αναλυτική Αφαίρεση 

Δομές βιογραφικών διαδικασιών 

 

Βιογραφικά Σχήματα Δράσης 
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Τα βιογραφικά σχήματα δράσης, με τα οποία η αυτοβιογραφούμενη επιχειρεί 

να διαμορφώσει ενεργά την πορεία της ζωής της, εντοπίζονται σε αρκετά σημεία της 

αφήγηση της. Το αφηγηματικό υποκείμενο δείχνει να είναι ενεργητική σε πολλά 

χωρία της αυτοβιογραφίας της, αποκαλύπτοντας έναν δυναμικό χαρακτήρα, πρόθυμο 

για εξερεύνηση, εκφράζοντας την επιθυμία να βιώσει νέες εμπειρίες.  

Η πρώτη αναφορά ενός βιογραφικού σχήματος δράσης εντοπίζεται στις 

πρώτες αράδες της αυτοβιογραφίας της εκπαιδευτικού και πιο συγκεκριμένα στην 

δεύτερη αφηγηματική ενότητα και στο απόσπασμα που αναφέρεται στην απόφασή 

της να μην ακολουθήσει ένα σύστημα παραπαιδείας με την φροντιστηριακή 

εκπαίδευση. Εκδηλώνει μια άρνηση να ακολουθήσει τους ασφυκτικούς ρυθμούς 

προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Την περίοδο, επομένως, που φοιτούσε 

στο λύκειο επέλεξε να στηριχθεί στις δικές της δυνατότητες και με την βοήθεια του 

σχολείου κατόρθωσε να επιτύχει την εισαγωγή της στο πανεπιστήμιο.  

Ένα από τα σημαντικότερα βιογραφικά σχήματα δράσης που σημειώνει στην 

αυτοβιογραφία της η εκπαιδευτικός σχετίζονται με την χάραξη της μεταναστευτικής 

της πορείας. Με την φράση  «Μετά από αυτό, επειδή πάντα ήθελα να ταξιδεύω γενικά, 

έτσι ξεκίνησα και έφυγα για το εξωτερικό», κηρύσσει την έναρξη των διαδικασιών 

εγκατάλειψης της χώρας καταγωγής της και να την οδηγήσει στην αναζήτηση νέας 

πατρίδας. Ωστόσο, η δήλωση αυτή αποτελεί την μοναδική αναφορά στην 

προετοιμασία για φυγή στο εξωτερικό. Αποσιωπούνται συναισθήματα, αίτια και 

διαδικασίες για τον σχεδιασμό της συγκεκριμένης ενέργειας. Παρόλα αυτά, το 

γεγονός της μετανάστευσης αποτελεί καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της 

ταυτότητας της αυτοβιογραφούμενης. Η ίδια επιδιώκοντας να διαμορφώσει ενεργά 

την πορεία της ζωής της, αποφασίζει να εγκαταλείψει την χώρα της και να 

μεταναστεύσει σε χώρα του εξωτερικού και συγκεκριμένα στην Αγγλία. Η διάθεσή 

της να ταξιδεύει και να γνωρίζει νέους τόπους αποτέλεσε το κυριότερο κίνητρο που 

την συνέβαλε στην λήψη της απόφασής της αυτής. 

Το πρώτο ουσιαστικό βιογραφικό σχήμα δράσης αποτέλεσε, αναμφίβολα, η 

απόφασή της αφηγήτριας να μεταναστεύσει στο εξωτερικό, με την Αγγλία να 

αποτελεί την πρώτη χώρα υποδοχής της αυτοβιογραφούμενης. Αμέσως μετά, 

ακολουθεί η εγκατάλειψη της Αγγλίας και η αναζήτηση νέου μεταναστευτικού 

προορισμού. Με την ενέργεια αυτή να αποτελεί ένα ακόμη βιογραφικό σχήμα δράσης 

κατά το οποίο η εκπαιδευτικός, ύστερα από τις δυσμενείς εργασιακές συνθήκες, 

αποφασίζει να εγκαταλείψει την χώρα και να μεταβεί στην Φινλανδία. Για ακόμη μια 

φορά, η αφηγήτρια δρα ενεργά και καθορίζει η ίδια την πορεία του βίου της, καθώς, 

επιλέγει την απομάκρυνση αντί της παραμονής της σε ένα αφιλόξενο και εχθρικό 

περιβάλλον. Η φράση του κειμένου που αποτυπώνει την συναισθηματική της 

κατάσταση και την επιθυμία της για  εγκατάλειψη τόσο του εκπαιδευτικού ιδρύματος 

όσο και της χώρας είναι η εξής: «…αλλά κάπως, δεν ταίριαζε  σε αυτό που ήθελα εγώ 

να είμαι ως εκπαιδευτικός και  νομίζω ότι το αγγλικό σύστημα ήταν κάπως πολύ 

αυστηρό προς τα παιδιά και πολύ εχθρικό, κατά κάποιο τρόπο..  Ήθελα, επίσης, να δω 
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και ένα άλλο διαφορετικό σύστημα.» Με αυτά τα λόγια η αυτοβιογραφούμενη αντιδρά 

στο ζήτημα που προκύπτει από το περιβάλλον και αυτό σχετίζεται με την 

αυστηρότητα του αγγλικού εκπαιδευτικού συστήματος, την γραφειοκρατία και το 

εχθρικό εργασιακό περιβάλλον. Επίσης, οι παιδαγωγικές μέθοδοι που εφάρμοζαν και 

οι αυστηροί κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί ασκούσαν πίεση 

στους μαθητές προσχολικής ηλικίας για την εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης, 

έβρισκαν αντίθετη την εκπαιδευτικό και αυτός είναι ακόμη ένας λόγος, ο οποίος 

συνετέλεσε στην απόφασή της να εγκαταλείψει την χώρα και να σταματήσει να 

υπηρετεί το συγκεκριμένο σύστημα.  

Ο επόμενος βιογραφικός σταθμός της αφηγήτριας ήταν η Φινλανδία, την 

οποία και εγκατέλειψε εκ νέου ύστερα από έναν χρόνο παραμονής. Ένα ακόμη 

βιογραφικό σχήμα δράσης σημειώνεται για την ίδια την αυτοβιογραφούμενη την 

στιγμή που αποφασίζει να αναζητήσει για ακόμη μια φορά νέο μεταναστευτικό 

προορισμό και νέα θέση εργασίας. Αλλά το εξωτερικό γεγονός που συνέβαλλε στην 

απόφασή της αυτή αποσιωπάται από την ίδια στο κυρίως μέρος της αφήγησής της. Ως 

αφορμή εγκατάλειψης της χώρας  ορίζεται η επιθυμία της να ταξιδεύει. Η 

εκπαιδευτικός επιλέγει να χαράξει η ίδια την πορεία εξέλιξης του βίου της και για 

αυτό τον λόγο επιλέγει να εναλλάσσει συνεχώς τις συνθήκες διαβίωσής της.  

 

Βιογραφικές τροχιές του πόνου 

Ερευνώντας τις δομές βιογραφικών διαδικασιών, το ενδιαφέρον στρέφεται 

στις βιογραφικές τροχιές του πόνου. Στην παρούσα αυτοβιογραφία το αφηγηματικό 

υποκείμενο δεν παρουσιάζει δυσχερείς καταστάσεις, οι οποίες επιδρούν στην ίδια 

καθιστώντας την ανήμπορη να αντιδράσει. Αντίθετα, σε όλη την πορεία της 

αυτοσχέδιας αφήγησης του βίου της η εκπαιδευτικός προβάλλει έναν δυναμικό 

χαρακτήρα που αντιδρά σε ότι της προκαλεί αισθήματα αποξένωσης και 

συναισθηματικής καταπίεσης. Η παρατηρήσιμη συμπεριφορά της αφηγήτριας και ο 

τρόπος κατά τον οποίο η ίδια αντιδρά σε ισχυρές εξωτερικές επιδράσεις είναι η 

εγκατάλειψη του εκάστοτε πεδίου που δύναται να επηρεάσει την εξέλιξη της ζωής 

της. 

Πιο αναλυτικά, ως βιογραφική τροχιά του πόνου θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί η εμπειρία της εκπαιδευτικού κατά την φροντιστηριακή εκπαίδευση 

και η προετοιμασία της για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Στην δεύτερη αφηγηματική 

ενότητα, μέσω της αναφοράς στο λύκειο φοίτησής της και στον τρόπο λειτουργίας 

του αναδύεται το ζήτημα της παραπαιδείας με την μικρή συμμετοχή της αφηγήτριας 

στην φροντιστηριακή εκπαίδευση. Στο χωρίο του κειμένου της αυτοβιογραφίας της 

γίνεται μια λακωνική αναφορά στην βιογραφική εμπειρία της εκπαιδευτικού: «...για 

παράδειγμα, εγώ δεν μπορούσα καθόλου την πίεση με φροντιστήρια και για αυτό στο 

λύκειο, ακόμη και στην τρίτη λυκείου δεν πήγα καθόλου φροντιστήριο, γιατί ξεκίνησα 

για λίγο και με άγχωσε περισσότερο το φροντιστήριο από το ίδιο το σχολείο. Έτσι, είπα 
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«όχι θα το κάνω μόνη μου και ό,τι βγει»». Τα συναισθήματα καταπίεσης και 

αποξένωσης από τον ίδιο της τον εαυτό είναι έκδηλα στην παρούσα αναφορά, καθώς 

η εκπαιδευτικός αντιδρά στον συγκεκριμένο τρόπο εκπαίδευσης και επιλέγει να 

στηριχθεί στις δικές της δυνατότητες. Η εγκατάλειψη του φροντιστηρίου αποτελεί και 

τον τρόπο διαμαρτυρίας της αυτοβιογραφούμενης, η οποία αντιτίθεται σε ένα 

προκαθορισμένο, κοινωνικά θεσπισμένο και αποδεκτό πρότυπο εκπαίδευσης το οποίο 

καλούνται οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων να ακολουθήσουν 

προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιτυχημένη εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Με την ενέργειά της αυτήν η αφηγήτρια αποδεικνύει ότι, όταν μια 

σχολική μονάδα λειτουργεί ορθά προς όφελος των ίδιων των μαθητών της, η 

λειτουργία των λοιπών εκπαιδευτικών παραρτημάτων αποδεικνύονται άσκοπη. 

Ανάλογη κατάσταση πίεσης και άγχους παρατηρείται και στην τέταρτη 

αφηγηματική ενότητα, κατά την οποία το αφηγηματικό υποκείμενο ούσα κάτοικος 

Αγγλίας επιλέγει να εργαστεί σε έναν παιδικό σταθμό του Λονδίνου. Η εκπαιδευτική 

της εμπειρία εκεί χαρακτηρίζεται, αδιαμφισβήτητα, ως βιογραφική τροχιά του πόνου. 

Το αυστηρό περιβάλλον μάθησης, ο αυστηρός πειθαρχικός έλεγχος, ο 

γραφειοκρατικός όγκος, η αδιαλλαξία της ηγεσίας και οι συντηρητικές εκπαιδευτικές 

διαδικασίες καθιστούσαν την αυτοβιογραφούμενη ανίκανη να αντιδρά στις ισχυρές 

δυνάμεις ενός εχθρικού συστήματος. Όπως προκύπτει και από τα δεδομένα της 

έβδομης αφηγηματικής ενότητας και της περί επαγγελματικών σχέσεων αναφοράς, η 

αφηγήτρια την περίοδο εκείνη της ζωής της, βιώνει αισθήματα απογοήτευσης και 

αποξένωσης από τον εαυτό της εφόσον αναγκάζεται, προφανώς, να λειτουργήσει 

ασκώντας πίεση στους μαθητές προσχολικής ηλικίας, γεγονός στο οποίο και 

αντιτίθεται. Σύμφωνα με την ίδια, λοιπόν: «…το έβλεπα και στα παιδιά δηλαδή ότι 

υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση, γιατί τα περισσότερα δεν ήταν έτοιμα από τη φύση τους, 

εννοείται,  δεν είχαν  την κατάλληλη προσοχή,   για να επικεντρωθούν σε αυτό.».  

Συμπερασματικά, η αφηγήτρια δείχνει να εκδηλώνει τον αφηγηματικό πόνο 

σε περιόδους κατά τις οποίες εκτίθεται σε έντονους ρυθμούς που προκαλούν 

αισθήματα άγχους και καταπίεσης. Παρόλα αυτά, ξεπερνά κάθε δυσκολία που 

αντιμετωπίζει με την άρνηση συμμετοχής της σε ο,τιδήποτε θεωρεί μη συμβατό με τη 

δική της νοοτροπία. Η εγκατάλειψη του φορέα είναι το επακόλουθο σε κάθε 

περίπτωση που αντιμετωπίζει δυσμενείς καταστάσεις.  

Προσδοκίες από τα οργανωτικά και θεσμικά πρότυπα της κοινωνίας 

Η εκπαιδευτικός, κατά την αφήγηση της βιογραφίας της, τοποθετείται κριτικά 

απέναντι στα οργανωτικά και θεσμικά πρότυπα των τεσσάρων κοινωνιών, στις οποίες 

αναφέρεται κατά την κατασκευή της αυτοβιογραφίας της. Η αναφορά στην 

οικογένειά της καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο στην αφήγησή της. Επομένως, ο ρόλος 

της οικογένειας στην εξέλιξη της ζωή της αυτοβιογραφούμενης αποσιωπάται 

παντελώς, από το κυρίως μέρος της αφήγησής της, γεγονός που φανερώνει την μη 

εμπλοκή της οικογένειας στα σχέδιά της και στον τρόπο οργάνωσης του βίου της. Σε 

μεγάλο βαθμό, λοιπόν, τοποθετείται κριτικά απέναντι στα θεσμικά πρότυπα της 
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κοινωνίας. Μάλιστα, η ίδια εμφανίζεται να βαίνει ενάντια σε διάφορα κοινωνικά 

πρότυπα. Παράδειγμα αποτελεί η βιογραφική της εμπειρία ως μαθήτρια της τρίτης 

λυκείου, όπου, «αναγκασμένη» να ακολουθήσει την φροντιστηριακή εκπαίδευση 

στην προετοιμασία της για τις εισαγωγικές εξετάσεις, όπως η πλειοψηφία των 

μαθητών, αποφασίζει να αντιταχθεί σε αυτό το οργανωμένο και κοινωνικά αποδεκτό 

σύστημα, χαράσσοντας ατομική πορεία, εξαιτίας του γεγονότος της μη συμβατότητάς 

της με αυτό.  

 Στη συνέχεια, μια ακόμη αναφορά σε ένα οργανωτικό πρότυπο της κοινωνίας 

και σε διαφορετικές προσδοκίες που είχε από αυτό, σημειώνεται μεταξύ της εργασίας 

της στο αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η εκπαιδευτικός αφηγείται την εμπειρία της 

κατά την εργασία της σε παιδικό σταθμό του Λονδίνου, ενώ, παράλληλα, κάνει λόγο 

για ένα αυστηρά οργανωμένο σύστημα εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την ίδια, έχοντας 

βιώσει μόνο την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα τόσο ως μαθήτρια όσο και 

ως υποψήφια εκπαιδευτικός, αναμένει να συναντήσει διαφορετικές συνθήκες στην 

χώρα του εξωτερικού που επιλέγει να εργαστεί «Γενικά,  ήταν  πολύ δύσκολο το 

σύστημα,  πολύ διαφορετικό από ό,τι είχα μάθει στο πανεπιστήμιο και από το ελληνικό 

το σύστημα,  ήταν πολύ πιο αυστηρό...». Η πραγματικότητα, όμως, εξελίσσεται 

διαφορετικά και παρεμβαίνει καθοριστικά στην εξέλιξη του βίου της αφηγήτριας, 

αφού οι δυσμενείς συνθήκες εργασίας της, την οδήγησαν να εγκαταλείψει την χώρα 

διαμονής της σε χρονικό διάστημα ενός έτους. Παρόλο που δεν διατυπώνονται 

ευθέως οι προσδοκίες που είχε από το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σύστημα, η 

δριμεία κριτική που ασκεί σε αυτό αμέσως μετά την αποχώρησή της, φανερώνει την 

δυσαρέσκειά της, γεγονός που προδίδει ότι είχε διαφορετικές προσδοκίες από την 

αυτή την εκπαιδευτική της εμπειρία. Επομένως, το συγκεκριμένο θεσμικό κοινωνικό 

πρότυπο, το οποίο σχετίζεται με την εκπαιδευτικό σύστημα της Αγγλίας, επικρίνεται 

οξύτατα από την αφηγήτρια, η οποία εκφράζει την αντίθεσή της προς το ισχύον 

εκπαιδευτικό πρότυπο και καθώς επέρχεται και η αποστασιοποίησή της από αυτό.  

 Συνοψίζοντας, μέσα από την αυτοβιογραφία της  εκφράζει προσδοκίες από τα 

πλαίσια που ορίζονται από τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών στις οποίες 

εγκαταστάθηκε κατά την εκδήλωση της κινητικότητας.  

Δημιουργικές μεταμορφώσεις της βιογραφικής ταυτότητας 

Το αφηγηματικό υποκείμενο, όπως αναδεικνύεται μέσα από την 

αυτοβιογραφία της, επιθυμεί να έχει τον έλεγχο της προσωπικής του δράσης. Κάθε 

ενέργεια χαρακτηρίζεται από αισιοδοξία και ελπίδα διεκδικώντας μια νέα ποιότητα 

ζωής. Όπως γίνεται αντιληπτό, η εκπαιδευτικός επιδιώκει να εμπλουτίζει συνεχώς την 

βιογραφική της ταυτότητα, γεγονός που επιβεβαιώνεται μέσα από την συνεχή 

κινητικότητά της και την επιθυμία της να βιώνει νέες εμπειρίες.  

Η πρώτη και κυριότερη δημιουργική μεταμόρφωση της ταυτότητας της 

αυτοβιογραφούμενης σχετίζεται με το γεγονός της απόφασής της να μεταναστεύσει 

σε χώρα του εξωτερικού: «Μετά από αυτό, επειδή πάντα ήθελα να ταξιδεύω γενικά, 
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έτσι ξεκίνησα και έφυγα για το εξωτερικό». Η επιθυμία της να ταξιδεύει χωρίς 

ουσιαστική αιτία αποκαλύπτει μια εσωτερική διερεύνηση του ατόμου που την οδηγεί 

κινητοποιηθεί, ώστε να αλλάξει την βιογραφική της ταυτότητα μέσα από την 

αναζήτηση νέου τόπου εγκατάστασης. Αναμφίβολα, η ενέργειά της αυτή δημιουργεί 

προσδοκίες για την διαμόρφωση μιας νέας ποιότητας ζωής μέσα από τη συλλογή 

νέων εμπειριών. Πρώτος μεταναστευτικός σταθμός, λοιπόν, αποτέλεσε η Αγγλία. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την κυρίως αφήγηση η εκπαιδευτικός δεν αναλύει 

ιδιαίτερα τα συναισθήματα, τα αίτια, ακόμα και τις προσδοκίες που είχε από το 

συγκεκριμένο ταξίδι. Όταν όμως, η ενέργειά της αυτή δεν έχει την επιθυμητή έκβαση, 

αποφασίζει, διαμορφώνοντας ενεργά την πορεία της ζωής της, να εγκαταλείψει εκ 

νέου την χώρα. Η αιτία ήταν η αυστηρότητα στην δομή και την οργάνωση του 

συστήματος εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση των επαγγελματικών της συνθηκών. Το 

κοινωνικό περιβάλλον, επομένως, επιδρά αρνητικά  στην εξέλιξη του βίου της την 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ως αντίδραση στο γεγονός αυτό αποφασίζει να 

αναζητήσει νέο μεταναστευτικό προορισμό εγκαταλείποντας το Λονδίνο. Έτσι, 

ακολουθεί η επόμενη δημιουργική μεταμόρφωση της βιογραφικής της ταυτότητας 

κατά την οποία επιδιώκει να βιώσει νέες βιογραφικές εμπειρίες σε νέο τόπο 

εγκατάστασης. Τον αμέσως επόμενο μεταναστευτικό σταθμό αποτέλεσε η Φινλανδία 

από τον οποίο και μετανάστευσε ξανά μεταβαίνοντας στην Γερμανία.  Με μοναδικό 

κίνητρο την επιθυμία της να ταξιδεύει, η εκπαιδευτικός βίωσε διαφορετικές 

βιογραφικές εμπειρίες, γνωρίζοντας διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και 

δουλεύοντας σε διαφορετικές συνθήκες, κατόρθωσε να διαμορφώσει ενεργά την 

βιογραφική της ταυτότητα εκδηλώνοντας έντονα το στοιχείο της κινητικότητας. Το 

νέο στοιχείο που επηρεάζει την διαμόρφωση της ταυτότητάς της σχετίζεται με την 

εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας, ώστε να βελτιώσει τις συνθήκες τόσο στην 

διαμονή όσο και στην εργασία της.  

 

Τμήματα Ερωταποκρίσεων:  

Αναπαραστάσεις των προσωπικά οδυνηρών και αμήχανων βιωματικών πλαισίων, και 

των υποσυνείδητων δημιουργικών μεταμορφώσεων 

Στο τμήμα το ερωταποκρίσεων επιχειρείται η επανεξέταση των προσωπικά 

οδυνηρών και των αμήχανων βιωματικών πλαισίων όπως αυτά προκύπτουν κατά την 

αφήγηση της κύριας ιστοριογραμμής. Επίσης, μέσα από τις συμπληρωματικές 

ερωτήσεις έμφαση δίνεται στις δημιουργικές μεταμορφώσεις της βιογραφικής 

ταυτότητας του αφηγηματικού υποκειμένου. 

Στο πρώτο μέρος της αφήγησης η αυτοβιογραφούμενη εκπαιδευτικός δεν 

περιγράφει παρουσιάζει αναπαραστάσεις κατά τη διάρκεια του βίου της που να 

προξενούν «πόνο». Η μόνη χαρακτηριστική περίπτωση βιογραφικής τροχιάς του 

πόνου συναντάται κατά το απόσπασμα που αναφέρεται στην Αγγλία και την 

επαγγελματική της σταδιοδρομία στην συγκεκριμένη χώρα. Μέσα από 
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συμπληρωματικές ερωτήσεις, κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης της συνέντευξης, 

η περίπτωση αυτή, της πρώτης επαγγελματικής της εμπειρίας, μελετάται εις βάθος. Η 

αφηγήτρια στην επαναφορά του ζητήματος εμμένει στην αρχική της περιγραφή, 

επαναλαμβάνοντας χαοτικές καταστάσεις στο επαγγελματικό της περιβάλλον. Η 

περιγραφή του πλαισίου αποτελείται από εικόνες καταπίεσης και άγχους κατά τις 

οποίες οι εκπαιδευτικοί αναγκάζουν τους μαθητές ηλικίας 3-4 ετών να μαθαίνουν να 

γράφουν και να διαβάζουν, παραγκωνίζοντας τις ηλικιακές τους ανάγκες και τα 

δικαιώματα αυτών, σύμφωνα με την αυτοβιογραφούμενη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 

εκπαιδευτικό περιβάλλον στο οποίο εργάζεται χαρακτηρίζεται ως «βάρβαρο» από την 

ίδια την αφηγήτρια κατά την δεύτερη αναφορά της σε αυτό, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται και στην πρώτη εξιστόρηση της αυτοβιογραφίας της. Συγκριτικά, με 

την πρώτη αναφορά στο αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα, αποδίδονται οι 

χαρακτηρισμοί της αυστηρό, δύσκολο και εχθρικό, ενώ στην δεύτερη φάση με τον 

χαρακτηρισμό «βάρβαρο» επέρχεται η αποκορύφωση στην αφήγησή της και 

τονίζεται η απέχθειά της προς το σύστημα. Επομένως, η εκπαιδευτική 

πραγματικότητα επέδρασε καθοριστικά ως ισχυρή εξωτερική δύναμη καθιστώντας 

την ανίκανη να αντιδράσει και να χαράξει την δική της επαγγελματική πορεία. Εν 

ολίγοις, καθώς ολόκληρη η εξέλιξη του βίου της στηρίζεται στην επαγγελματική της 

σταδιοδρομία, κάθε αρνητική επίδραση καθορίζει αναμφίβολα και την χάραξη της 

προσωπικής της διαδρομής. Η επαγγελματική της ζωή, δηλαδή, βρίσκεται σε άμεση 

συνάρτηση με την προσωπική. Συνεπώς, στη δεδομένη επαγγελματική εμπειρία στο 

αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα η αφηγήτρια βιώνει την αποξένωση προς τον εαυτό 

της, αφού χάνεται η ατομικά προσδιορισμένη δράση της. Έτσι, η φυγή της από την 

Αγγλία ήταν αποτέλεσμα αυτής ακριβώς της κατάστασης, στην οποία και 

αντιτάχθηκε αναλαμβάνοντας ενεργό δράση και διαμορφώνοντας την προσωπική της 

ταυτότητας.  

Η δημιουργική μεταμόρφωση είναι η επόμενη δομή βιογραφικής διαδικασίας 

που εξετάζεται στη φάση των ερωταποκρίσεων. Από την κύρια ιστοριογραμμή 

αντλούμε τα εξής στοιχεία που συμβάλλουν στη δημιουργία της βιογραφικής 

μεταμόρφωσης της εκπαιδευτικού, τα οποία σχετίζονται με την μεταναστευτική 

ιδιότητα της αυτοβιογραφούμενης. Στη δημιουργική αυτή μεταμόρφωση, όπως 

αποδεικνύεται από τη φάση των συμπληρωματικών ερωτήσεων, δεν διαδραματίζει 

σχεδόν καθόλου ρόλο το κοινωνικό πλαίσιο της αφηγήτριας. Πιο συγκεκριμένα, στην 

πρώτη παρεπόμενη ερώτηση, η εκπαιδευτικός δηλώνει τα εσωτερικά κίνητρά που την 

οδήγησαν να πάρει την απόφαση της μετανάστευσης και αυτά σχετίζονται με την 

επιθυμία της να ταξιδεύει, να ζει και να εργάζεται σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. 

Το δεδομένο αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός της απόφασής της να μην μπει 

στη διαδικασία εύρεσης μιας θέσης εργασίας στην Ελλάδα αμέσως μετά την 

αποφοίτησή της από το παιδαγωγικό τμήμα, αλλά την επιλογή της να αναζητήσει 

άμεσα εργασία στο εξωτερικό. Η μοναδική επίδραση που άσκησε το κοινωνικό 

πλαίσιο κατά τη δημιουργική μεταμόρφωση του βίου της σχετίστηκε με την 

μεταναστευτική κινητικότητά της και την αλλαγή χώρας εγκατάστασης.  



 
113 

 

Επιπλέον,  καθοριστικό ρόλο στην δημιουργική μεταμόρφωση της βιογραφική 

ταυτότητας της αυτοβιογραφούμενης διαδραματίζει σαφώς και η επαγγελματική της 

κατάρτιση. Οι σπουδές της εφοδίασαν την ίδια με τα κατάλληλα προσόντα ώστε να 

είναι σε θέση να αναλάβει κατακτήσει μια θέση εργασία σε χώρες του εξωτερικού και 

να εργαστεί ως νηπιαγωγός, σύμφωνα με την ίδια. Ο ακαδημαϊκός τίτλος σπουδών 

της αποτέλεσε το μέσον της διαφυγής της και το εισιτήριο για την εύρεση θέσης 

εργασίας σε χώρες του εξωτερικού. Επομένως, η επαγγελματική της κατάρτιση και οι 

σπουδές που πραγματοποίησε επέδρασαν καθοριστικά στην δημιουργική 

μεταμόρφωση της ταυτότητάς της, καθώς στηριζόμενη στα εφόδια και τις δεξιότητες 

που κατέκτησε κατόρθωσε να  ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που αντιμετώπισε και να 

προσαρμοστεί στις διαφορετικές απαιτήσεις και των τριών εκπαιδευτικών 

συστημάτων.  

Επιχειρηματολογικές δραστηριότητες και σχολιασμοί της κύριας ιστοριογραμμής 

Η εκπαιδευτικός κατά την κυρίως αφήγηση της αυτοβιογραφίας της κάνει 

χρήση ορισμένων επιχειρηματολογικών δραστηριοτήτων επιθυμώντας να 

αξιολογήσει, να ερμηνεύσει ή να επεξηγήσει ορισμένες καταστάσεις που βίωσε κατά 

την διάρκεια του βίου της.  

Αναλυτικότερα, πρώτη επιχειρηματολογική δραστηριότητα συναντάται στην 

δεύτερη αφηγηματική ενότητα, κατά την οποία το αφηγηματικό υποκείμενο 

αναφέρεται στην φοίτησή της στο λύκειο.  Με την χρήση του συγκεκριμένου 

επιχειρήματος η αυτοβιογραφούμενη εκπαιδευτικός επιδιώκει να αποδώσει την αιτία 

που δεν θέλησε να φοιτήσει σε κάποιο φροντιστηριακό ίδρυμα μέσης εκπαίδευσης 

κατά την περίοδο της προετοιμασίας της για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το επιχείρημα, επομένως, που χρησιμοποιεί είναι το εξής: 

«Για παράδειγμα, εγώ δεν μπορούσα καθόλου την πίεση με φροντιστήρια και για αυτό, 

στο λύκειο, ακόμη και στην τρίτη λυκείου δεν πήγα καθόλου φροντιστήριο, γιατί 

ξεκίνησα για λίγο και με άγχωσε περισσότερο το φροντιστήριο από το ίδιο το σχολείο». 

Στην παρούσα αναφορά, η αφηγήτρια αξιολογώντας  την δεδομένη κατάσταση, 

ύστερα από την εμπειρία που βίωσε και τη συμμετοχή της στο φροντιστήριο, επιλέγει 

να αποστασιοποιηθεί από αυτόν τον φορέα εκπαίδευσης, διότι δεν μπορούσε να 

συμβαδίσει με τους ασφυκτικούς ρυθμούς που ακολουθούσαν εκεί. Οι συνθήκες 

πίεσης και άγχους που εφαρμόζουν στα φροντιστηριακά ιδρύματα αποτέλεσαν τις 

κυριότερες αιτίες που την απομάκρυναν από τον φορέα, για αυτό και το επιχείρημα 

λαμβάνει την μορφή αξιολόγησης. Η εκπαιδευτικός μέσα από αυτή της την επιλογή 

δείχνει να αντιλαμβάνεται τον δικό της ρυθμό μάθησης και την μέθοδο που είναι 

συμβατή στο δικό της μαθησιακό προφίλ. Για αυτό τον λόγο και επιλέγει να 

στηριχθεί στις δικές της δυνατότητες.  

Ακολουθεί η περιγραφή των συνθηκών φοίτησής της στο πανεπιστημιακό 

ίδρυμα στο οποίο εισήχθη μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων.  Πριν την χρήση του 

επιχειρήματος προηγείται η αναφορά στις οι σχέσεις που αναπτύσσονται, στα 

εκπαιδευτικά πλαίσια, ανάμεσα στο παιδαγωγικό ζεύγος. Με το παρόν επιχείρημα 
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εισάγεται η τρίτη αφηγηματική ενότητα: «Και μετά στο πανεπιστήμιο νομίζω και πάλι 

το ίδιο συνεχίστηκε, διότι ήταν ένα πανεπιστήμιο σε μία μικρή πόλη στη Φλώρινα, 

οπότε και πάλι δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα ήμουν ευχαριστημένη με καθηγητές και 

όλα πήγαν καλά.». Σύμφωνα με την αφηγήτρια, η θέση του πανεπιστημιακού 

ιδρύματος σε μια μικρή πόλη αποτελεί προσόν για ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, καθώς 

επιτρέπει την ανάπτυξη στενών συνεργατικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και 

φοιτητών.  Επίσης, η επιχειρηματολογική δραστηριότητα αποτελεί μια αξιολόγηση 

στα πλαίσια της επικοινωνιακής της λειτουργίας.  

Επόμενη επιχειρηματολογική αναφορά εντοπίζεται στην τέταρτη 

αφηγηματική ενότητα κατά την οποία η εκπαιδευτικός ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. 

Στα πλαίσια, λοιπόν, της περιγραφής του εκπαιδευτικού συστήματος για το οποίο 

εργάζεται, χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό «αυστηρό» επικρίνοντας τις πρακτικές 

που εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο σταθμό. : «…το έβλεπα και στα παιδιά, δηλαδή, 

ότι υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση, γιατί τα περισσότερα δεν ήταν έτοιμα από τη φύση τους, 

εννοείται ,  δεν είχαν  την κατάλληλη προσοχή,  για να επικεντρωθούν σε αυτό.». Η 

αφηγήτρια αναφέρεται στη διαδικασία γραφής και ανάγνωσης στην οποία 

υποβάλλονται οι μαθητές ακόμη και από την προσχολική τους ηλικία, η οποία 

τακτική την βρίσκει αντίθετη. Όπως γίνεται αντιληπτό μέσα από το παρόν 

επιχείρημα, η διαφωνία της με τις συγκεκριμένες πρακτικές έγκειται στο γεγονός της 

μαθησιακής ετοιμότητας των μαθητών. Η ίδια ενισχύει την άποψή της αυτή μέσω του 

επιχειρήματος, με το οποίο αξιολογώντας την δεδομένη κατάσταση υποστηρίζει ότι οι 

μαθητές εμφανίζονται ανέτοιμοι να ενταχθούν σε ένα αυστηρό σύστημα μάθησης, 

καθώς, παράλληλα δεν έχουν και την κατάλληλη ωριμότητα να δεχτούν την νέα 

γνώση.  

Αμέσως μετά από αυτή την εκπαιδευτική εμπειρία που βίωσε κατά την 

διαμονή της στην Αγγλία, αποφασίζει να εγκαταλείψει την χώρα. Μέσω ενός 

επιχειρήματος αποδίδει τον λόγο που την οδήγησε σε αυτή της την απόφαση: «Και 

για αυτό, ενώ ήταν πολύ καλά γενικά,  μου  άρεσε και η Αγγλία, αλλά κάπως, δεν 

ταίριαζε  σε αυτό που ήθελα εγώ να είμαι ως εκπαιδευτικός και  νομίζω ότι το αγγλικό 

σύστημα ήταν κάπως πολύ αυστηρό προς τα παιδιά και πολύ εχθρικό, κατά κάποιο 

τρόπο…». Η απέχθεια της για το αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα εκδηλώνεται μέσω 

της απόφασής της εγκαταλείψει την χώρα καθώς, σύμφωνα με την ίδια, η 

εκπαιδευτική της κουλτούρα της δεν άρμοζε στην προσωπικότητα και τις προσωπικές 

επαγγελματικές της φιλοδοξίες. Ολοκληρώνοντας την περιγραφή του αγγλικού 

εκπαιδευτικού συστήματος επαναλαμβάνει την αυστηρότητα που χαρακτηρίζει την 

οργάνωσή του ενώ συγχρόνως κάνει μνεία για ένα εχθρικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.  

Εδώ συναντάται ακόμη ένα αξιολογικό επιχείρημα με το οποίο η αφηγήτρια επικρίνει 

ένα εκπαιδευτικό σύστημα και παράλληλα αποδίδει την αιτία της εγκατάλειψης της 

βρετανικής πρωτεύουσας.  

Η πέμπτη αφηγηματική ενότητα περιλαμβάνει την μεταναστευτική εμπειρία 

της αυτοβιογραφούμενης με νέο προορισμό την Φινλανδία. Το αφηγηματικό 
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υποκείμενο εκδηλώνοντας τον ενθουσιασμό της για το φινλανδικό εκπαιδευτικό 

σύστημα χρησιμοποίει το εξής επιχείρημα: «…Και για αυτό, ναι, μου άρεσε πάρα πολύ  

εκείνο το σύστημα  ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλό,  το καλύτερο νομίζω που έχω 

δουλέψει μέχρι τώρα.». Οι λόγοι με τους οποίους εκθειάζει το εκπαιδευτικό σύστημα 

της Φινλανδίας και καταλαμβάνουν ολόκληρη την έκταση της αφηγηματικής 

ενότητας  αποτελούν την αιτία για την οποία η αφηγήτρια υποστηρίζει ότι ήταν το 

καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο έχει εργαστεί μέχρι σήμερα. Το 

φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα και η οργάνωσή του προκαλεί την ευαρέσκεια της 

αφηγήτριας την οποία και αιτιολογεί μέσω του επιχειρήματος. Η χρήση του παρόντος 

επιχειρήματος έχει αξιολογική λειτουργία.  

Ακόμη μία επιχειρηματολογική δραστηριότητα χρησιμοποιείται από την 

εκπαιδευτικό στην επόμενη ενότητα αφήγησης: «Αλλά και πάλι είναι πολύ κοντά στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα,  γιατί νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς, στην Ελλάδα 

ακολουθούμε τον γερμανικό σύστημα στο νηπιαγωγείο,  είναι και οι ίδιες οι ηλικίες που 

πάνε τα παιδιά σχολείο….». Ενώ ο λόγος επιστρέφει στο αφηγηματικό παρόν, 

ακολουθεί η περιγραφή των συνθηκών εργασίας της εκπαιδευτικού. Στα πλαίσια της 

αναφοράς του γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος, η αφηγήτρια μπαίνει σε μια 

διαδικασία σύγκρισης του γερμανικού συστήματος με το αντίστοιχο ελληνικό. Μέσα 

από τη σύγκριση διαφαίνεται η ομοιότητα των δύο συστημάτων εκπαίδευσης, όπου 

σύμφωνα με την αφηγήτρια, η ελληνική προσχολική εκπαίδευση ακολουθεί το 

γερμανικό πρότυπο. Είναι προφανές ότι η αφηγήτρια χρησιμοποιεί το αξιολογικό 

επιχείρημα για να αναδείξει τις συνθήκες εργασίας της και το γερμανικό εκπαιδευτικό 

σύστημα.  

Στα ίδια εκπαιδευτικά πλαίσια, η εκπαιδευτικός επιχειρεί να αναδείξει μια 

ακόμη πλευρά του γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος, όπου υπάρχει μέριμνα για 

αλλόγλωσσους μαθητές  στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να φοιτήσουν σε 

διεθνές σχολείο. Παρόλα αυτά, η αφηγήτρια θίγει το γλωσσικό ζήτημα το οποίο 

σχετίζεται με την δυσκολία που εμφανίζουν ορισμένοι από τους μαθητές, εφόσον 

προέρχονται από αλλόγλωσσα οικογενειακά περιβάλλοντα, με διαφορετικές γλώσσες 

από αυτές που εφαρμόζουν στο συγκεκριμένο σχολείο.  Σύμφωνα, λοιπόν, με την 

ίδια: «…είναι λίγο πιο δύσκολο για τα συγκεκριμένα παιδιά,  εφόσον έρχονται με δύο ή 

και τρεις γλώσσες από το σπίτι αν για παράδειγμα οι γονείς δεν είναι Γερμανοί...». 

Ακόμη ένα αξιολογικό επιχείρημα χρησιμοποιείται από την εκπαιδευτικό, καθώς η 

ίδια αξιολογώντας τις συνθήκες εργασίας της, εντοπίζει ένα σπουδαίο ζήτημα κατά 

την δική της οπτική. Παράλληλα, η επικοινωνιακή λειτουργία του επιχειρήματος 

αφορά και στην ερμηνεία, εφόσον η αφηγήτρια αντιλαμβάνεται μια δυσκολία που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές και επιχειρεί να την ερμηνεύσει, όπου σύμφωνα με την 

ίδια, οι μαθητές δυσκολεύονται να ανταποκριθούν σε ένα δίγλωσσο σχολικό 

περιβάλλον, αφού και οι περισσότεροι προέρχονται από αλλόγλωσσες οικογένειες. 

Καθώς η εκπαιδευτικός ολοκληρώνει την αυτοβιογραφία της, στην τελευταία 

αφηγηματική ενότητα, αναφέρεται στις επαγγελματικές σχέσεις που ανέπτυξε σε όλη 
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την διάρκεια της μεταναστευτικής και επαγγελματικής της πορείας. Κάνοντας μια 

αναδρομή στο παρελθόν αξιολογεί τις συνθήκες εργασίας της σε επίπεδο σχέσεων, 

συγκρίνοντας, αρχικά, το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας με το αντίστοιχο της 

Αγγλίας. Δίνοντας, λοιπόν, έμφαση στην συγκεκριμένη σύγκριση, επιτελείται μια 

εκτενής επιχειρηματολογική δραστηριότητα: «Στη Φινλανδία και πάλι ήταν τελείως 

διαφορετικά, ακόμα δηλαδή και η διευθύντρια ήταν σαν φίλη μας  και είδα τη μεγάλη 

διαφορά όταν είχαμε την πρώτη συνάντηση του προσωπικού με τη διεύθυνση, όπου μας 

είπαν: «ό,τι θέλετε, ό,τι αισθάνεστε μπορείτε να το πείτε ελεύθερα» και έβλεπα ότι όλοι 

πραγματικά ό,τι ένιωθαν,  θα το έλεγαν, ενώ στην Αγγλία δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο, 

γιατί φοβόταν, ότι θα υπήρχε μετά κάποια επίπληξη,  αν έλεγαν, δηλαδή, κάτι κακό για 

την εταιρεία ή τη διεύθυνση.» Το απόσπασμα αναδεικνύει ένα ακόμη αξιολογικό 

επιχείρημα μέσω του οποίου η εκπαιδευτικός επιδιώκοντας να αναδείξει την 

ουσιαστική διαφορά των δύο συστημάτων επικαλείται τον ρόλο της ηγεσίας. 

Σύμφωνα με την ίδια, στην περίπτωση της Φινλανδίας, η ηγεσία ανταποκρινόταν σε 

ένα υποστηρικτικό ρόλο, φιλικά προσκείμενη προς τους υφιστάμενους, ενώ στην 

Αγγλία, όπου η εκπαίδευση στηρίζεται σε ιδιωτική πρωτοβουλία, η επιβολή 

πειθαρχίας και αυστηρότητας από την ηγεσία εξουδετέρωνε κάθε προσωπική σχέση.  

Στα πλαίσια της ίδιας θεματικής, ακολουθεί και η αναφορά στις παροντικές 

επαγγελματικές σχέσεις που διατηρεί η εκπαιδευτικός στο γερμανικό εκπαιδευτικό 

ίδρυμα. Με τον λόγο να επιστρέφει στο αφηγηματικό παρόν, η αυτοβιογραφούμενη 

εκπαιδευτικός αξιολογεί τις δεδομένες επαγγελματικές σχέσεις της μέσω του εξής 

επιχειρήματος: «Και τώρα, εδώ στο σχολείο που είμαι είναι λίγο διαφορετικά, γιατί 

είμαστε νηπιαγωγείο  μέχρι και γυμνάσιο,  είναι όλο ένα, δηλαδή, οι δάσκαλοι είναι πιο 

πολλοί, είναι πολλά και τα παιδιά, οπότε υπάρχουν μεν σχέσεις μεταξύ του προσωπικού,  

αλλά δεν μπορείς βέβαια με όλους.». Ουσιαστικά, η αφηγήτρια επιχειρεί να 

αιτιολογήσει την δυσκολία της να συνάψει επαγγελματικές σχέσεις με όλο το 

ανθρώπινο δυναμικό του ιδρύματος, καθώς το πλήθος των εκπαιδευτικών καθιστά 

αδύνατη την επικοινωνία μεταξύ τους.  

Ολοκληρώνοντας, στην κατακλείδα της αυτοβιογραφίας της 25χρονης 

εκπαιδευτικού,  χρησιμοποιείται μια ακόμη επιχειρηματολογική αναφορά, κατά την 

οποία η αφηγήτρια επεξηγεί γιατί προέβη στην εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας:   

«Ναι! Παραμένω εδώ, για να επόμενα δύο χρόνια θα είμαι εδώ, για αυτό και ξεκίνησα 

και μαθήματα γερμανικών...». Η επικοινωνιακή λειτουργία του επιχειρήματος αφορά 

στην εξήγηση, διότι η εκμάθηση της γλώσσας απορρέει από το γεγονός της 

παραμονής της στην χώρα για τα επόμενα δύο έτη.  

Ανάλυση των θεωρητικών ενδοσκοπήσεων και των εκλογικεύσεων του 

πληροφορητή, όπως καταγράφονται στο στάδιο επεξεργασίας των νημάτων του 

κειμένου 

Η αφηγήτρια στο στάδιο των νημάτων του κειμένου και κατά τη διάρκεια της 

ανασκόπησης της κύριας αφήγησής της από μια άλλη οπτική, καλείται να 

αξιολογήσει την ίδια την αυτοσχέδια βιογραφική ιστορία της. Μέσα από το στάδιο 
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των συμπληρωματικών ερωτήσεων, επομένως, αξιολογούνται οι θεωρητικές 

ενδοσκοπήσεις και εκλογικεύσεις της αυτοβιογραφούμενης, οι οποίες εξετάζονται σε 

συνάρτηση με την ενότητα της προ-κατακλείδας και την παροντική ζωή της.  

Πιο αναλυτικά, κορυφαία είναι η δήλωση της εκπαιδευτικού η οποία 

αποσπάται από την δεύτερη φάση της συνέντευξης. Αναφερόμενη, λοιπόν, στην 

εκπαιδευτική εμπειρία που βίωσε στην Αγγλία σχολιάζει το εξής: «…Απλά δεν 

ταιριάζει κάπως με τη δική μου ιδεολογία και φυσικά με ό,τι είχα μάθει από το ελληνικό 

νηπιαγωγείο.» Στο συγκεκριμένο χωρίο, είναι έκδηλη η θεωρητική παραδοχή της 

αφηγήτριας η οποία αντικατοπτρίζει μια ηχηρή ιδεολογία σύμφωνα με την οποία, σε 

μαθητές ηλικίας 3-4 ετών δεν αρμόζει να εξασκούνται στην γραφή και την ανάγνωση 

μέσω της καταπίεσης και της αυστηρής επιβολής πειθαρχικών κανόνων. Η 

προσωπική αυτή θεωρία της εκπαιδευτικού κυριαρχεί και στην κύρια ιστοριογραμμή, 

αφού εκφράζει σε πολλά σημεία του κειμένου την αντίθεσή της στην εκπαιδευτική 

αυτή πολιτική του αγγλικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η προσωπική θεωρία του 

εκπαιδευτικού ασκεί αναμφίβολα την μεγαλύτερη επίδραση σε ζητήματα 

καθημερινής εκπαιδευτικής πρακτικής (Ματσαγγούρας, 2005). Συνεπώς, οι 

παιδαγωγικές τακτικές που εφάρμοζαν στην Αγγλία ήταν ενάντια στην ιδεολογία της 

και ενδεχομένως και στην επαγγελματική της δεοντολογία, καθώς η ίδια ως 

φιλελεύθερο πνεύμα δείχνει να εναντιώνεται σε κάθε μορφή καταπίεσης στον 

εκπαιδευτικό τομέα. Τόσο στην πρώτη όσο και στην δεύτερη φάση της συνέντευξης η 

αυτοβιογραφούμενη αφιερώνει αρκετά μεγάλη έκταση στην επαγγελματική της αυτή 

εμπειρία, υπερτονίζοντας όλες τις πτυχές της αρνητικά φορτισμένης στιγμής.  

Αναφερόμενη στην εργασία της στο αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα, η 

αφηγήτρια διατυπώνει μια ακόμη προσωπική θεωρία κατά την οποία οι παιδαγωγικές 

πρακτικές που εφάρμοζαν στην Αγγλία δημιουργούν κάποιες αντιφάσεις. 

Αναλυτικότερα, εμμονικά στηριζόμενη στην βιολογική ηλικία του ατόμου, κρίνει 

αυστηρά την επιλογή του αγγλικού εκπαιδευτικού συστήματος να εφαρμόζει τέτοιου 

είδους εκπαιδευτικές πρακτικές. Σύμφωνα με την ίδια: «…στην Αγγλία ήταν που είχα 

τα 3-4 χρονών παιδιά  και για αυτό,  υπήρχαν και αντιφάσεις εκεί, από τη μία τα παιδιά 

μπορεί να φορούσαν ακόμα πάνα και από την άλλη να έπρεπε να γράψουν κιόλας.» Στη 

συνέχεια, από την άλλη πλευρά, η ίδια διαπιστώνει ότι αυτή  παιδαγωγική της 

«καταπίεσης» αποδίδει αφού υποστηρίζει ότι: «…το σύστημα είναι έτσι στην Αγγλία, 

που έπρεπε δηλαδή τα παιδιά να μάθουν όλες αυτές τις δεξιότητες τόσο νωρίς, έβλεπες 

ότι και τα παιδιά πλέον νοητικά ήταν πιο ώριμα, γιατί ήταν έτσι και οι απαιτήσεις του 

συστήματος, και από το σπίτι, δηλαδή, από μικρά τα πίεζαν περισσότερο να διαβάζουν 

και να γράφουν». 

Τέλος, σε συμπληρωματική ερώτηση στην δεύτερη φάση της συνέντευξης 

σχετικά με την ανταπόκρισή της στις διαφορετικές, σε σύγκριση με τις νηπιακές 

ηλικιακές απαιτήσεις, η εκπαιδευτικός εκφράζει την προτίμησή της να εργάζεται με 

ηλικίες 4-6 ετών, δήλωση που συνδέεται με την ενότητα της πρό-κατακλείδας και την 

παροντικές συνθήκες εργασίας της αυτοβιογραφούμενης. Το απόσπασμα από την 
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φάση των παρεπόμενων ερωτήσεων είναι χαρακτηριστικό της βελτίωσης των 

συνθηκών εργασίας της αφηγήτριας, αφού πλέον απασχολείται σε νηπιαγωγείο  πολύ 

κοντά στο ελληνικό πρότυπο προσχολικής εκπαίδευσης: «Βέβαια, τώρα, εδώ που 

είμαι στη Γερμανία για παράδειγμα,  έχω ηλικίες από 4 έως 6, που  είναι αντίστοιχες με 

τις ηλικίες τις ελληνικές και είναι αρκετά διαφορετικά, δηλαδή, είναι διαφορετικές οι 

συζητήσεις με τα παιδιά… μπορούν πολύ καλύτερα να εκφραστούν και μπορείς 

πραγματικά να κάνεις πολλά περισσότερα μαζί τους αφού θα αφιερώσουν παραπάνω 

χρόνο σε μία δραστηριότητα, γιατί μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερο. Οπότε, 

προτιμώ αυτή την ηλικία 4-6  γιατί είναι πιο κοντά σε αυτό που ξέρω και σε αυτό που 

μου αρέσει, τέλος πάντων, αυτή η ηλικία νομίζω είναι πολύ καλή για να κάνεις, να 

δημιουργήσεις κάτι με τα παιδιά.» Γίνεται φανερό ότι η εκπαιδευτικός τείνει να 

εκλογικεύει την δεδομένη εκπαιδευτική κατάσταση, εφόσον την συγκρίνει με την 

ελληνική περίπτωση, θεωρώντας ότι αποτελεί και την ορθότερη παιδαγωγική 

διαχείριση των συγκεκριμένων ηλικιών.  

 

3.3. Ανάλυση Συνέντευξης Τρίτης Εκπαιδευτικού 

 

3.3.1. Καταγραφή κοινωνικών χαρακτηριστικών του υποκειμένου 

Η αυτοβιογραφούμενη εκπαιδευτικός είναι 25 ετών, με καταγωγή από την 

Λεπτοκαρυά Πιερίας. Πραγματοποίησε τις σπουδές της στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών της Φλώρινας όπου και διέμενε με τον σύντροφό της. Αμέσως μετά την 

κτήση του πτυχίου της, επιστρέφει για μικρό χρονικό διάστημα στον τόπο καταγωγή 

της, από τον οποίο και παίρνει την απόφαση να μεταναστεύσει στο εξωτερικό, 

αναζητώντας θέση εργασίας, ως νηπιαγωγός. Η Γερμανία αποτέλεσε τον τόπο 

εγκατάστασής της, όπου συνοδευόμενη από την σύντροφό της ζει μέχρι σήμερα. 

Προβάλλοντας έναν δυναμικό χαρακτήρα, επιλέγει να εργαστεί κάτω από δυσμενείς 

συνθήκες προκειμένου να επιβιώσει, στον νέο τόπο εγκατάστασης της. Η ίδια θεωρεί 

ότι η εργασία τής προσφέρει ασφάλεια και ευημερία, στην χώρα φιλοξενίας. 

Παράλληλα, διδάσκεται και την γερμανική γλώσσα ούσα βέβαιη, ότι θέλει να ζήσει 

για πάντα, εκεί. Προκειμένου να βελτιώσει ακόμα περαιτέρω την ποιότητα ζωής της 

αποφασίζει να παντρευτεί, εναρμονίζοντας, την προσωπική της ζωή με το κοινωνικό 

περιβάλλον. Εν τέλει, κατορθώνει να εργαστεί σε νηπιαγωγείο επιτυγχάνοντας τον 

αρχικό σκοπό της μετανάστευσης της.  

Διατύπωση πρώτων υποθέσεων σχετικά με την εξέλιξη της διαδρομής του βίου- 

Διαστάσεις  της συνέντευξης 

 Οι πρώτες υποθέσεις σχετικά με την εξέλιξη του βίου της 

αυτοβιογραφούμενης εκπαιδευτικού σχετίζονται με γεγονότα, όπως είναι η αιτία που 

προκάλεσε την μετανάστευση, η επιλογή της συγκεκριμένης χώρας για μόνιμη 

εγκατάσταση, η επάρκεια επαγγελματικών δεξιοτήτων και η επαγγελματική της 

ανταπόκριση.  
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 Πιο αναλυτικά, οι πρώτες υποθέσεις σχετικά με την εξέλιξη του βίου της 

25χρονης εκπαιδευτικού, αφορούν στους λόγους που προκάλεσαν το φαινόμενο του 

Brain Drain, στην δική της προσωπική ιστορία. Υποθέτουμε, ότι το καθεστώς της 

ανεργίας των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, αποτέλεσε την κυριότερη αιτία 

απομάκρυνσης του αφηγηματικού υποκειμένου από την χώρα.  

 Υ1: Κυριότερος λόγος μετανάστευσης είναι η εύρεση θέσης εργασίας στον 

τομέα της εκπαίδευσης. 

 Στη συνέχεια, η δεύτερη υπόθεση, αφορά στην επάρκεια γνώσεων και 

δεξιοτήτων που κατέκτησε η αφηγήτρια κατά την εκπαίδευση και κατάρτισή της. 

Ήταν, άραγε, επαρκή όλα αυτά τα εφόδια, που εξόπλισαν της βιογραφούμενη και την 

κατέστησαν ικανή να κατακτήσει μια θέση εργασίας σε χώρα του εξωτερικού; 

 Υ2: Τα προσόντα της εκπαιδευτικού ήταν επαρκή, προκειμένου να 

κατακτήσει μια θέση εργασίας σε χώρα του εξωτερικού.  

 Επίσης, αναρωτιόμαστε για την ικανοποιητική ανταπόκριση της 

εκπαιδευτικού σε κλάδο της προσχολικής αγωγής αλλά που απαιτεί διαφορετική 

κατάρτιση. Με ποιον τρόπο μπόρεσε να ανταπεξέλθει η αφηγήτρια σε ένα τόσο 

διαφοροποιημένο εκπαιδευτικό περιβάλλον, με διαφορετική δομή και οργάνωση και 

διαφορετικό κοινωνικοπολιτικό συγκείμενο. 

 Υ3: Μπόρεσε να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές απαιτήσεις ενός 

διαφορετικού εκπαιδευτικού πλαισίου. 

 Τέλος, δεδομένης της επαγγελματικής αποκατάστασης της 

αυτοβιογραφούμενης, υποθέτουμε ότι δεν θα ξαναεπιστρέψει στην Ελλάδα. 

 Υ4: Η εγκατάσταση της εκπαιδευτικού στην Γερμανία, αποκτά μόνιμο 

χαρακτήρα.  

 

3.3.2. 2ο Στάδιο: Αποκάλυψη και εξέταση της κειμενικής 

διάρθρωσης 

Χωρισμός του κειμένου σε ενότητες και υπο-ενότητες, με βάση το περιεχόμενο και τη 

μορφή 

1. Περιγραφή Οικογενειακού Πλαισίου 

2. Σχολικά Χρόνια 

3. Γνωριμία με τον Σύζυγο – Αντιδράσεις Οικογένειας  

4. Προετοιμασία Πανελλαδικών Εξετάσεων- Εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο 

5. Μετάβαση στη Φλώρινα- Συγκατοίκηση με τον Σύζυγο 

6. Σπουδές- Φοιτητικά Χρόνια 

7. Μετάβαση στην Γερμανία:  

α) Προετοιμασία για μετανάστευση  
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β) Χρόνος προσαρμογής  

8. Εργασία στο ξενοδοχείο 

9. Εύρεση θέσης εργασίας σε νηπιαγωγείο 

10. Συνθήκες Εργασίας  

11. Κατακλείδα 

 

Παρατηρήσεις για τη μορφή της συνέντευξης, το επίπεδο λεπτομερειών κάθε 

ενότητας 

Ο αφηγηματικός λόγος της εκπαιδευτικού είναι αδιαμφισβήτητα αναλυτικός 

όσον αφορά το επίπεδο των λεπτομερειών. Σε κάθε ενότητα παραθέτει πλήθος 

πληροφοριών, με εξαιρετικά αναλυτικό τρόπο, για πολλές πτυχές της βιογραφικής της 

διαδρομής. Ιδιαίτερα αναλυτική είναι η αφήγηση της εκπαιδευτικού, όταν αναφέρεται 

στις συνθήκες διαβίωσής της στην Γερμανία, η οποία αποτελεί και την χώρα σταθμό 

της μεταναστευτικής της πορείας. Επιπλέον, στην περιγραφή των εργασιακών 

συνθηκών παραθέτει αρκετές λεπτομέρειες για τα επαγγελματικά της καθήκοντα της. 

Πιο αναλυτικά, στην πρώτη ενότητα, η αυτοβιογραφούμενη εμφανίζεται 

λακωνική σε σχέση με το μεγαλύτερο μέρος της αυτοβιογραφίας της. Η περιγραφή 

του οικογενειακού της πλαισίου περιλαμβάνει μια αναφορά στα πρόσωπα της 

οικογένειας, αναπαριστώντας μια ευτυχισμένη οικογενειακή ατμόσφαιρα. 

Επικεντρώνεται, όμως, στην εργασιακή ενασχόληση του αδελφού της και την 

οικονομική βοήθεια που ο ίδιος προσέφερε στην οικογένεια. Ο αφηγηματικός της 

λόγος είναι λακωνικός, επειδή προφανώς, αποτελεί την εισαγωγή της αυτοβιογραφίας 

της και επικρατεί αμηχανία, αλλά και γιατί, οι μνήμες της από την παιδική της ηλικία 

είναι περιορισμένες, όπως αποκαλύπτει στα πλαίσια της πρώτης αφηγηματικής 

ενότητας.  

Κατά την δεύτερη αφηγηματική ενότητα και την αναφορά στα σχολικά της 

χρόνια, η εκπαιδευτικός αναφέρεται τόσο στην φοίτησή της στο λύκειο, όσο και στο 

γυμνάσιο. Η αναφορά περιορίζεται στο κοινωνικό κομμάτι και τις φιλικές σχέσεις 

που είχε με τις συνομήλικές της. Ο λόγος της, σε αυτό το απόσπασμα, είναι επίσης, 

λακωνικός, με λιγοστές λεπτομέρειες για την συγκεκριμένη περίοδο της ζωής της. 

Υποθέτουμε ότι η αναφορά είναι περιορισμένης έκτασης, διότι δεν είχε 

διαδραματιστεί κάποιο αξιόλογο γεγονός, κατά τα σχολικά της χρόνια. 

Στην τρίτη αφηγηματική ενότητα, η εκπαιδευτικός αναφέρεται στην γνωριμία 

της με τον σύζυγό της. Ο αφηγηματικός της λόγος αρχίζει και γίνεται πιο αναλυτικός, 

καθώς, αρχικά περιγράφει τον ίδιο τον σύζυγό της και τον τρόπο προσέγγισής της 

από τον ίδιο, ενώ, στη συνέχεια, αναφέρεται στις αντιδράσεις του οικογενειακού της 

περιβάλλοντος, με πλήθος λεπτομερειών. Όπως φαίνεται, από τον τρόπο, που η ίδια η 

αφηγήτρια, δομεί την αυτοβιογραφία της, ο ρόλος του συντρόφου της κρίνεται 

καθοριστικός στην εξέλιξη του βίου της, αφού σε ολόκληρη την πορεία της ζωής της, 

συμπορεύονται. Για αυτό το λόγο, επιλέγει να αποδώσει, κάθε είδους λεπτομέρεια 

που σχετίζεται με τον ίδιο, εφόσον, κατέχει εξέχοντα ρόλο στη ζωή της. Αξίζει να 
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αναφερθεί, ότι, ύστερα από την συγκεκριμένη αναφορά στο πρόσωπο του συζύγου 

της, η ροή της αφήγησης εξελίσσεται γύρω από εκείνον. 

Ακολουθεί η αναφορά στις εξετάσεις, σταθμός της προσωπικής της 

διαδρομής, και τούτος σχετίζεται με τις Πανελλήνιες εξετάσεις και την προετοιμασία 

της για την επιτυχή εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η τέταρτη αφηγηματική 

ενότητα, επομένως, αναφέρεται στο γεγονός αυτό και περιγράφεται από την 

αυτοβιογραφούμενη με πλήθος λεπτομερειών. Οι λεπτομέρειες σχετίζονται με την 

επιλογή του τμήματος φοίτησης, τον τρόπο προετοιμασίας της, την ψυχολογική της 

κατάσταση και τη σχέση με την οικογένειά της. Η διατύπωση, επομένως, είναι 

αναλυτική στο απόσπασμα αυτό, διότι η επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις αποτελεί 

κομβικό σημείο για την ίδια και την επιλογή της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας.  

Αμέσως μετά, κατά την πέμπτη ενότητα αφήγησης, ο λόγος της εκπαιδευτικού 

είναι σχετικά λακωνικός, καθώς, αναφέρεται στην απόφασή της να μεταβεί στην 

Φλώρινα και να συγκατοικήσει με τον σύντροφό της. Η ίδια αναφέρει 

χαρακτηριστικά, ότι δεν θυμάται λεπτομέρειες από της λήψη της απόφασής της αυτής 

και τον τρόπο που το ανέφερε στους γονείς της.  

Η αναφορά στα φοιτητικά της χρόνια και στις σπουδές της, αποτελεί την έκτη 

αφηγηματική ενότητα. Η διατύπωση γίνεται και πάλι, αναλυτική, καθώς το 

αφηγηματικό υποκείμενο αναφέρεται τόσο στις συνθήκες μάθησης όσο και στις 

φιλίες που δημιούργησε την περίοδο εκείνη. Αντλούνται ορισμένες πληροφορίες, 

μέσα από την αναφορά της στα μαθησιακά πλαίσια, κάνοντας λόγο για ελκυστικά 

γνωστικά αντικείμενα και προσιτούς διδάσκοντες. Σχολιάζει, επίσης, την απόδοση 

της ίδιας και της παρέας της στα μαθήματα, καθώς αναφέρεται και στον ισχυρό 

δεσμό που την ενώνει ακόμη με εκείνη την παρέα. Προφανώς, ο λόγος της 

αφηγήτριας γίνεται αναλυτικός στην προσπάθειά της να αποδώσει το κλίμα, που 

επικρατούσε, κατά τη διάρκεια των σπουδών της.  

Στην έβδομη αφηγηματική ενότητα, περιγράφεται με γλαφυρότητα η 

διαδικασία μετανάστευσης, από τις πρώτες σκέψεις, την λήψη της τελικής απόφασης 

μέχρι και την διάρκεια προσαρμογής της στον νέο τόπο εγκατάστασης. Κατά 

συνέπεια, το παρασκήνιο παρουσιάζεται από την αφηγήτρια με αρκετά αναλυτικό 

τρόπο. Ο λόγος της γίνεται ιδιαίτερα αναλυτικός, εφόσον ολόκληρη η διαδικασία της 

μετανάστευσης αναλύεται σε στάδια από την αυτοβιογραφούμενη. Η αναλυτική αυτή 

αναφορά χρησιμοποιείται από την ίδια με σκοπό να πληροφορήσει την συνεντεύκτρια 

για το πλαίσιο δράσης της τόσο πριν όσο και μετά την απόφασή της να εγκαταλείψει 

την χώρα καταγωγής της.  

Ακολουθεί, η κατάκτηση μιας θέσης εργασίας στην χώρα εγκατάστασης, στην 

όγδοη ενότητα αφήγησης. Η νέα εργασία της εκπαιδευτικού στο ξενοδοχείο 

περιγράφεται από την ίδια με αναλυτικό λόγο. Για ακόμη μια φορά, πλήθος από 

λεπτομέρειες κατακλύζουν τον λόγο της αφηγήτριας, αποδίδοντας με αυτόν τον 

τρόπο, το πλαίσιο δράσης της και τις συνθήκες εργασίας της στον μπουφέ ενός 
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εστιατορίου, στην πρωτεύουσα της Γερμανίας. Η επιθυμία της να παράγει έργο και να 

αισθανθεί οικονομικά ανεξάρτητη, την οδήγησε στην αναζήτηση οποιασδήποτε θέσης 

εργασίας και το γεγονός αυτό αναλύεται επαρκώς από την εκπαιδευτικό. Η αναλυτική 

διατύπωση, προφανώς, χρησιμοποιείται από την ίδια, με σκοπό να μεταφέρει πλήρως 

το εργασιακό της περιβάλλον, κατά την αφήγηση της αυτοβιογραφίας της. 

Στην ένατη αφηγηματική ενότητα, επίσης, με γλαφυρό τρόπο αποδίδεται η 

κατάκτηση μιας νέας εργασιακής θέσης, αναλαμβάνοντας καθήκοντα νηπιαγωγού. Η 

διατύπωση είναι αρκετά αναλυτική από τις πρώτες κιόλας αράδες, όπου 

περιγράφονται οι διαδικασίες πρόσληψής της. Επιπλέον, στην παρούσα αφηγηματική 

ενότητα, αναδεικνύεται και ο πολύτιμος ρόλος του συντρόφου της εκπαιδευτικού, ο 

οποίος ενθάρρυνε την αφηγήτρια να αναζητήσει νέα θέση εργασίας, που να 

ανταποκρίνεται στα προσόντα της, την χρονική στιγμή που εκείνη είχε επαναπαυθεί 

στην προηγούμενη εργασία της, στο ξενοδοχείο. Για τον λόγο αυτό, στην αφήγησή 

της διατυπώνονται μέχρι και οι διάλογοι που έγιναν μεταξύ της ίδιας και του 

συντρόφου της. Είναι προφανές, ότι στην ενότητα αφήγησης, παρουσιάζονται 

λεπτομερώς τα κίνητρα που την οδήγησαν να αναζητήσει μια θέση εργασίας σε 

κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η κομβική αυτή ενέργεια φανερώνει την επιτυχή 

έκβαση της μεταναστευτικής της πορείας.  

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και ο αφηγηματικός λόγος της εκπαιδευτικού, κατά 

την ενδέκατη ενότητα της αυτοβιογραφίας της. Η περιγραφή των συνθηκών εργασίας 

της, αποτελεί ένα από τα εκτενέστερα τμήματα της προσωπικής της ιστορίας. 

Εξαιρετικά, λεπτομερώς, αποδίδονται πληροφορίες για τα εργασιακά της καθήκοντα 

και τον τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο εργάζεται. Οι 

σχέσεις μεταξύ της ίδιας με την ηγεσία, τους μαθητές και τους γονείς, βρίσκονται στο 

επίκεντρο της αναφοράς. Στην προσπάθειά της να αποδώσει το εργασιακό της 

περιβάλλον, προβαίνει στην αναλυτική παρουσίαση κάθε στοιχείου που σχετίζεται με 

τον σχολικό περιβάλλον.  

Ολοκληρώνοντας, ακόμη και η κατακλείδα καταλαμβάνει αρκετά μεγάλη 

έκταση στην αυτοβιογραφία της 25χρονης εκπαιδευτικού. Στα πλαίσια αυτής 

περιλαμβάνονται πληροφορίες για γεγονότα που καθόρισαν τις αποφάσεις της ζωής 

της, ιδίως, κατά την διάρκεια της μεταναστευτικής της διαδρομής. Οι αναδρομές που 

αφηγείται συνοδεύονται από την ανάλογη έκφραση συναισθημάτων και τον τρόπο 

που βίωσε τα γεγονότα, την περίοδο εκείνη. Συγκεκριμένα, ένα περιστατικό υγείας 

την οδήγησε σε αναζήτηση θέσης εργασίας, προκειμένου να της εξασφαλίσει 

ασφάλεια υγείας. Ακολουθεί μια εκτενής περιγραφή των συνθηκών διαβίωσής της 

στην πόλη του Βερολίνου. Παραθέτονται πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες, το 

μέρος διαμονής και τις ανθρώπινες σχέσεις, σε μια άγνωστη χώρα. Η αναλυτική 

διατύπωση χρησιμοποιείται, ενδεχομένως, από την ίδια με στόχο να πληροφορήσει, 

πλήρως, την συνεντεύκρια για τις συνθήκες διαβίωσής της, ούσα μετανάστρια στην 

Γερμανία. Επίσης, στην κατακλείδα επιλέγει να αναπτύξει μια αδύναμη στιγμή, κατά 

την οποία αποφάσισε να εγκαταλείψει την Γερμανία και να επιστρέψει πίσω στην 
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πατρίδα της. Όλα τα γεγονότα που εξιστορεί, αποδίδονται λεπτομερειακώς, από την 

ίδια την εκπαιδευτικό, προφανώς γιατί η αφήγηση της προσωπικής της ιστορίας 

πλησιάζει στο τέλος της και θέλοντας να σκιαγραφήσει πλήρως, ορισμένα κρίσιμα 

γεγονότα που καθόρισαν την εξέλιξη του βίου της, χρησιμοποιεί αναλυτική 

διατύπωση.  

Επικοινωνιακά σχήματα, πέραν της αφήγησης 

Επιχειρηματολογία 

1
η
 Αφηγηματική Ενότητα:  

Η πρώτη αφηγηματική ενότητα δεν περιλαμβάνει επιχειρήματα. Η 

αυτοβιογραφούμενη επιλέγει να αναφερθεί σε οικογενειακές στιγμές, ενώ παράλληλα 

αναλύει ορισμένα πρόσωπα της οικογενείας.  

2
η
  Αφηγηματική Ενότητα: 

Κατά την δεύτερη αφηγηματική ενότητα και την αναφορά της σχολικής 

περιόδου της ζωής της, επίσης, δεν εντοπίζονται επιχειρηματολογικές προτάσεις.  

3
η
  Αφηγηματική Ενότητα: 

Στην τρίτη ενότητα αφήγησης η εκπαιδευτικός αναφέρεται στην γνωριμία με 

τον σύζυγό της. Στις πρώτες κιόλας γραμμές, συναντάται το εξής επιχείρημα: «Οπότε 

και για αυτό, ενώ μιλούσαμε αρκετό καιρό είχα την αίσθηση, ότι με κοροϊδεύει παρότι, 

εκείνος με φλέρταρε, επειδή, ήμασταν τόσο διαφορετικοί κόσμοι, έτσι το αισθανόμουνα, 

δεν είχαμε καμία σχέση.» Μέσα από τη χρήση του παρόντος επιχειρήματος η 

αφηγήτρια δηλώνει, ότι, ενώ ο σύντροφός της την πολιορκούσε, εκείνη αρνούταν να 

πιστέψει τις πραγματικές του προθέσεις και θεωρούσε ότι την «κορόιδευε». Το 

γεγονός που την οδήγησε σε αυτό το συμπέρασμα είναι, σύμφωνα με την ίδια, ότι ο 

σύντροφός της και εκείνη ήταν εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες. Όπως 

αναφέρει στο απόσπασμα πριν το επιχείρημα, η ίδια ήταν χαμηλών τόνων άτομο, ενώ 

ο σύντροφός της βρισκόταν στο αντίθετο άκρο. 

 Στο ίδιο μήκος κύματος, η εκπαιδευτικός επιχειρεί να αιτιολογήσει την 

αντίδραση των γονέων της απέναντι στη σχέση της: «...πιστεύω, ότι δεν δώσανε την 

ευκαιρία  στον Νίκο, να αποδείξει, ότι δεν είναι αυτό που σκέφτονται... ίσως, γιατί 

κρίνουν από οικογένειες…». Μέσω του επιχειρήματος, γίνεται αντιληπτό ότι οι γονείς 

της μεροληπτούσαν απέναντι στον σύντροφό της, εξαιτίας πιθανών οικογενειακών 

ζητημάτων που αντιμετώπιζε εκείνος, όπως, προκύπτει απ’ τα λεγόμενά της 

αφηγήτριας και την παύση που ακολουθεί.  

4
η
 Αφηγηματική Ενότητα: 

Στην ακόλουθη ενότητα αφήγησης η αυτοβιογραφούμενη αναφέρεται στην 

εισαγωγή της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τον τρόπο προετοιμασίας της για τις 
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εισαγωγικές εξετάσεις. Στο απόσπασμα συναντάται το εξής επιχείρημα: «Μέχρι που, 

όντως, πέρασαν στο νηπιαγωγών. Εγώ δεν τους το είχα αναφέρει και έλεγα πάντα 

βρεφονηπιοκόμων, γιατί, ήταν πιο λίγα τα μόρια και δεν στόχευα πολύ ψηλά. Ναι! 

Ήθελα να φτάσω γύρω στα 13-14 χιλιάδες μόρια, γιατί κάπου τόσο ήταν στη 

Θεσσαλονίκη». Εδώ, δηλώνεται ο αρχικός στόχος που είχε θέση η αφηγήτρια, κατά 

την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες εξετάσεις, ενώ, παράλληλα, αιτιολογεί και 

αυτή της την απόφαση. Συγκεκριμένα, θεωρεί ότι το Τμήμα Βρεφονηπιοκόμων στην 

Θεσσαλονίκη είχε γύρω στις 13-14 χιλιάδες μόρια και τούτος ήταν προφανώς ένας 

επιτεύξιμος στόχος για την ίδια. Αντίθετα, τα παιδαγωγικά τμήματα, τα οποία είχαν 

υψηλότερη βάση εισαγωγής έρχονταν δεύτερα στις προτιμήσεις της. Επομένως, 

δηλώνει, ευθέως, ότι δεν είχε υψηλές προσδοκίες από τον εαυτό της.  

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της, επίσης, αναφέρεται στην επιλογή της να 

μην παρακολουθήσει επιπρόσθετα, φροντιστηριακού τύπου μαθήματα, με μια μικρή 

εξαίρεση, και να στηριχθεί, αποκλειστικά, στην δική της προσπάθεια. Και ο λόγος, 

σύμφωνα με την ίδια, οφείλονταν σε οικονομικά ζητήματα που αντιμετώπιζε η 

οικογένεια της: «Εκείνη τη χρόνια, ήταν δύσκολα και οικονομικά, οπότε είχα πει στη 

μητέρα μου να κάνω μόνο ένα ιδιαίτερο και ούτε ολόκληρο, μόνο το άγνωστο, γιατί, τα 

άλλα θα τα καταφέρω και θα τα διαβάσω μόνη μου.».  

Και συνεχίζει: «Οπότε περνώντας στο νηπιαγωγών, η μάνα μου σοκάρεται και 

λέει «Δεν γίνεται να έβγαλες τόσα πολλά μόρια, γιατί, δεν διάβαζες και πολύ…» ». Με 

την χρήση ενός ακόμη επιχειρήματος μεταφέρει τα λόγια της μητέρας της και 

περιγράφει την αντίδρασή της, τη στιγμή που της ανακοινώνει τα αποτελέσματα των 

εισαγωγικών εξετάσεων. Η μητέρα δείχνει να μην το πιστεύει και να αναρωτιέται, 

πώς κατόρθωσε να εισαχθεί στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών με ελάχιστη 

προετοιμασία.  

Ένα ακόμη επιχείρημα συμπληρώνει τα στάδια προετοιμασίας της 

αφηγήτριας, σύμφωνα με το οποίο, σε περίπτωση που αποτύγχανε στις εξετάσεις, 

υπαίτιος θα παρουσιαζόταν ο σύντροφός της. Επομένως: «Και, μετά, έφτασαν τα 

αποτελέσματα και οι δικοί μου, ακόμα και η  καθηγήτριά μου, δεν το πίστευαν, μόνο με 

τρεις ώρες διάβασμα, να επιτύχω. Οπότε, μετά, άλλαξαν στάση απέναντι στον Νίκο, 

γιατί πίστευαν, ότι αν είχα αποτύχει, θα έφταιγε ο Νίκος.». Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, 

την αναφορά της η εκπαιδευτικός, κλείνει αισιόδοξα την ενότητα με την πλήρη 

μεταβολή της στάσης των γονέων της απέναντι στον σύντροφό της, τον οποίο και θα 

θεωρούσαν υπεύθυνο σε περίπτωση αποτυχίας της.  

5
η
 Αφηγηματική Ενότητα: 

Η ενότητα εισάγεται με το εξής επιχείρημα: «Επόμενο ζήτημα στη σχέση μου 

με τον Νίκο, ήταν η Φλώρινα, γιατί, ο Νίκος ήθελε να με ακολουθήσει.». Η 

εκπαιδευτικός θεωρεί ότι η απομάκρυνσή της από τον τόπο κατοικίας της και η 

μετάβασή της στην πόλη της Φλώρινας, όπου επρόκειτο να φοιτήσει  στο 
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Παιδαγωγικό τμήμα νηπιαγωγών, αποτελούσε ζήτημα για την σχέση της και ο λόγος 

ήταν ότι ο σύντροφός της επιθυμούσε να μεταβεί μαζί της στην πόλη φιλοξενίας της.  

Το ζήτημα αφορούσε στην αντιμετώπιση της απόφασής τους αυτής από την 

οικογένεια της αυτοβιογραφούμενης. Έτσι, η αφηγήτρια στην προσπάθειά της να 

φέρει στην μνήμη τις στιγμές εκείνες της ανακοίνωσης της απόφασής της για 

συμβίωση με τον σύντροφο στην πόλη της Φλώρινας, αδυνατεί και επικαλείται το 

εξής επιχείρημα: «Αυτή την απόφαση και το ότι θα έρθω, εδώ στη Γερμανία δεν 

θυμάμαι ποιος, κάποιος πνευματικός, είχε πει, ότι όποιες αποφάσεις παίρνεις στη ζωή, 

οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, δεν τις θυμάσαι μετά, γιατί σε βοήθησε ο Θεός να 

έχεις τη δύναμη να τις μοιραστείς και μετά δεν τις θυμάσαι, είτε τις αποφάσεις, είτε τους 

ανθρώπους που σε βοήθησαν για αυτές οπότε δεν θυμάμαι καθόλου...».  

Τέλος, ένα ακόμη επιχείρημα συνθέτει τα γεγονότα και αυτό είναι το εξής: 

«Το μόνο που θυμάμαι είναι μια χαρακτηριστική φράση της μητέρας μου, προς τον 

πατέρα μου: «Ξέρεις, να περάσουμε να πάρουμε και τον Νίκο αύριο στην Φλώρινα, 

γιατί τα παιδιά θα μείνουν μαζί» και εκείνος, απλά συμφώνησε.». Μεταφέροντας τα 

λόγια της μητέρας της η εκπαιδευτικός αποκαλύπτει την θετική έκβαση του 

ζητήματος για την κοινή συμβίωση μεταξύ της ίδιας και του συντρόφου της.  

6
η
 Αφηγηματική Ενότητα: 

 Στην έκτη αφηγηματική ενότητα, η αυτοβιογραφούμενη εκπαιδευτικός 

αναφέρεται στο διάστημα των σπουδών της και την φοιτητική ζωή της στην πόλη της 

Φλώρινας. Στο απόσπασμα αυτό, η αφηγήτρια χρησιμοποιεί το εξής επιχείρημα, 

αναφερόμενη στα μαθήματα και τον λόγο που τα παρακολουθούσε, ανελλιπώς: 

«Όσον αφορά τα μαθήματα, νόμιζα, στην αρχή, ότι θα με  δυσκολέψουν πιο πολύ, 

επίσης, δεν εκμεταλλεύτηκα ποτέ το γεγονός, ότι δεν είχαμε υποχρεωτικές παρουσίες 

και πηγαίναμε πάντα, γιατί, ήταν και μια αφορμή να βρεθούμε με την παρέα, με τα 

κορίτσια.». Η αιτία, συνεπώς, που η αφηγήτρια ήταν συνεπής στις ακαδημαϊκές της 

υποχρεώσεις, οφείλονταν στον ισχυρό δεσμό που είχε δημιουργήσει με τις 

συμφοιτήτριές της. Οι φιλικές σχέσεις, επομένως, κατέχουν κεντρικό ρόλο στην 

αφηγηματική ενότητα και παρουσιάζονται μέσα από το επιχείρημα.  

7
η
 Αφηγηματική Ενότητα:   

 Α΄ Υποενότητα: 

Ακολουθεί η 7
η
 ενότητα αφήγησης, κατά την οποία γίνεται αναφορά στην 

προετοιμασία της αυτοβιογραφούμενης για την μετάβασή της σε χώρα του 

εξωτερικού, καθώς περιγράφονται και οι πρώτες εμπειρίες από την Γερμανία ως 

τόπος μεταναστευτικού προορισμού. Η πρώτη υποενότητα «Προετοιμασία για 

μετανάστευση» δεν περιλαμβάνει κανένα επιχείρημα, αν και αναμένει κανείς να 

συναντήσει επιχειρηματικές αξιολογήσεις στις οποίες θα δικαιολογείται η απόφασή 

της αυτή να μεταναστεύσει. 
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Β΄ Υποενότητα: 

 Η πρώτη επιχειρηματική αναφορά εντοπίζεται στην δεύτερη υποενότητα 

«Μετάβαση στη Γερμανία- Χρόνος προσαρμογής», κατά την οποία η εκπαιδευτικός 

διατυπώνει την εξής άποψη: «Από την αρχή, ξεκίνησα πολλά πράγματα να κάνω 

ένιωσα όμως, ότι επειδή, η γλώσσα σε περιορίζει, δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να 

δουλέψεις και να μιλάς αγγλικά.». Σύμφωνα με την ίδια, η άγνοια για τον γλωσσικό 

κώδικα της προκάλεσε ανασφάλεια και αποτέλεσε τροχοπέδη στην εύρεση μιας 

θέσης εργασίας στην νέα χώρα εγκατάστασης.  

Η ενότητα ολοκληρώνεται με το εξής επιχείρημα: «Για αυτό και στην αρχή δεν 

ήταν εύκολο, να σου πω την αλήθεια, γιατί, τον πρώτο χρόνο, έμεινα άπραγη, στο σπίτι, 

χωρίς να κάνω τίποτα.». Με το παρόν επιχείρημα, συνοπτικά, η βιογραφούμενη 

αναφέρει, ότι αντιμετώπισε ορισμένες δυσκολίες που την καθήλωσαν στο σπίτι 

καθιστώντας την άεργη.  

8
η
 Αφηγηματική Ενότητα:  

Αμέσως μετά, ακολουθεί η εύρεση θέσης εργασίας σε ένα ξενοδοχείο, όπου 

με το ακόλουθο επιχείρημα, η εκπαιδευτικός αποκαλύπτει τις προσδοκίες της για το 

ωράριο εργασίας της, διότι αναζητούσε περισσότερο διαθέσιμο χρόνο, με σκοπό να 

τον αφιερώσει την εκμάθηση των γερμανικών: «Και έτσι πήγα για μία ώρα, μίλησα με 

το διευθυντή, ο οποίος πήρε ένα feedback από τους εργαζόμενους και μου πρότεινε μία 

σχεδόν full time δουλειά 6 ώρες την ημέρα, πενθήμερο. Αλλά, εγώ, ήθελα λιγότερες 

ώρες να απασχολούμε, γιατί ήθελα να δώσω προτεραιότητα στα γερμανικά, γιατί  

παρότι είχα μάθει μέσω ίντερνετ, εδώ μόνη μου, δεν μπορούσα να το εξασκήσω 

παραπάνω την ομιλία μου και ήθελα να κάνω κανονικά μαθήματα.».  

Στη συνέχεια, αναφερόμενη στα εργασιακά της καθήκοντα στο ξενοδοχείο, η 

εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί το εξής επιχείρημα: «Εκεί, ήμασταν τρία άτομα 

προσωπικό και εξυπηρετούσαμε 300 άτομα πελάτες. Ένας ήταν στο μπουφέ, ένας ήταν 

στη λάντζα  στην οποία μπορώ να πάρω πτυχίο…( γέλια) ήμουνα η καλύτερη στη 

λάντζα, όταν έφυγα έκλαιγαν, γιατί δεν προλάβαιναν να βγάλουν τη δουλειά τη δικιά 

μου». Εδώ, χιουμοριστικά η αφηγήτρια αιτιολογεί την υπερβολική αντίδραση των 

συνεργατών της, οι οποίοι «έκλαιγαν» ύστερα από την απομάκρυνσή της, διότι 

αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν στον εργασιακό όγκο, δίχως την ίδια.  

Τέλος, η ενότητα αφήγησης, ολοκληρώνεται, όπως ξεκίνησε, με ένα ακόμη 

επιχείρημα, το εξής: «Είχα επαναπαυθεί και δεν έψαχνα σε νηπιαγωγεία, αισθανόμουν 

την ασφάλεια, ότι, επειδή, φεύγει εκείνη μπορώ να συνεχίσω να δουλεύω εκεί πέρα.». 

Αφού λοιπόν, τέθηκε το ζήτημα της ανανέωσης της σύμβασης εργασίας, η αφηγήτρια 

μπαίνει σε μία διαδικασία αξιολόγησης της ίδιας της εργασίας. Δηλώνει, ακόμη, ότι 

είχε επαναπαυθεί και λησμόνησε τον αρχικό της στόχο, την αναζήτηση θέσης 

εργασίας ως νηπιαγωγός. Μέσω του επιχειρήματος, δηλώνει ευθέως, μετά την 

απομάκρυνση της υπεύθυνης μπορούσε να συνεχίσει με μεγαλύτερη προθυμία.  
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9
η
 Αφηγηματική Ενότητα: 

Η ένατη ενότητα αφήγησης, αναφέρεται στην ανάληψη εργασιακών 

καθηκόντων της βιογραφούμενης, πλέον, ως νηπιαγωγός. Η ενότητα αποτελεί 

λεπτομερειακή περιγραφή όλων των διαδικασιών κατάκτησης της συγκεκριμένης 

θέσης εργασίας. Αρχικά, περιγράφεται η πρώτη επικοινωνία με τον αρμόδιο φορέα, 

την οποία η αφηγήτρια διηγείται μέσω ενός επιχειρήματος: «Και έτσι έκανα 

αιτήσεις… και μου απαντάει το σχολείο, στην εταιρία που είμαι τώρα, ότι θέλουν να με 

γνωρίσουν και να με καλέσουν σε συνέντευξη. Επικοινώνησα μαζί τους και πήγα 

κατευθείαν την επόμενη μέρα, γιατί είχα ρεπό…». Το παρόν επιχείρημα φανερώνει την 

άμεση ανταπόκριση της εκπαιδευτικού, προς την πρόσκληση του σχολείου, διότι 

ήταν διαθέσιμη λόγω άδειας, από την προηγούμενη εργασία της.  

Στη συνέχεια, εντοπίζεται ένα ακόμη επιχείρημα: «Και με την επικοινωνία, 

μου είπαν, ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα, γιατί έχουν και άλλη Ελληνίδα και ξέρουν 

ότι μέσω της δουλειάς και της καθημερινότητας μπορείς να βελτιωθείς πολύ…». Στο 

απόσπασμα, γίνεται φανερό ότι το θέμα της επικοινωνίας αποτελούσε πρόβλημα για 

την ίδια την αυτοβιογραφούμενη, αλλά δεν αποτελούσε για την εργοδοσία, οι οποίοι 

πίστεψαν στις δυνατότητες της εκπαιδευτικού, την ενθάρρυναν, καθώς ήταν σίγουροι, 

ότι θα βελτιωθεί μέσα από την καθημερινή τριβή.  

10
η
 Αφηγηματική Ενότητα 

Η τελευταία ενότητα αφήγησης, στην οποία γίνεται μια εκτενής αναφορά 

σχετικά με τις συνθήκες εργασίας της βιογραφούμενης εκπαιδευτικού, εισάγεται με 

το εξής επιχείρημα: «Το μόνο μου άγχος στη δουλειά, ήταν πώς θα μιλήσω, αν θα 

μιλήσω, αν θα κάνουν παράπονα,  γιατί στη δουλειά κάνουμε συναντήσεις με γονείς και 

μιλούμε για την εξέλιξη των παιδιών.». Η αφηγήτρια επιδιώκει μέσω του συγκριμένου 

επιχειρήματος, να αιτιολογήσει την ανασφάλειά της για τις συνθήκες επικοινωνίας, 

στα πλαίσια της εργασίας της, ιδίως με τους γονείς των μαθητών, με τους οποίους 

έρχεται σε συχνή επικοινωνία, μιλώντας για την πρόοδο των παιδιών τους.  

Ακολουθεί ένα ακόμη επιχείρημα, με το οποίο η αφηγήτρια κάνοντας μια 

συγκεκριμένη αναφορά σε μια περίπτωση μαθήτριας, αναλύει τον λόγο που σκοπεύει 

να προτείνει στους γονείς της να επισκεφτούν έναν αναπτυξιολόγο: «Για παράδειγμα, 

έχω ένα παιδάκι το οποίο είναι 3 ετών και δεν μιλάει και έπρεπε, να καθησυχάσω τους 

γονείς, ότι συμβαίνουν αυτά, αλλά, εμμέσως, να τους προτείνω να δουν και ένα 

σύμβουλο, γιατί η γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού είναι πιο αργή.».  

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μίλησα και με το διευθυντή για 

το θέμα και μου είπε, ότι αν κάποιος έχει πρόβλημα με τον τρόπο που μιλάς είναι δικό 

του θέμα, εμείς ξέρουμε, για ποιο λόγο σε διαλέξαμε και θα σε υποστηρίξουμε και αν 

δεν θέλει κάποιος, ας πάρει το παιδί του… Τότε εκεί διαγράφτηκαν όλα…  Τον 

ευχαρίστησα, γιατί είχα μεγάλο άγχος μία εβδομάδα νωρίτερα από το ραντεβού, ήμουν 

μέσα στο άγχος  και στο τέλος δεν άξιζε καν.» Στο εξής επιχείρημα, επίσης, 
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εκφράζεται η ανησυχία της αυτοβιογραφούμενης, για τις συνθήκες επικοινωνίας με 

τους γονείς των μαθητών. 

 Επιπλέον, στην ενότητα παρέχονται πληροφορίες για τις συνθήκες μάθησης 

και την εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζει το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Έτσι, λοιπόν, 

με την χρήση ενός επιχειρήματος, η αφηγήτρια εξηγεί γιατί δεν εφαρμόζονται επί της 

ουσίας συγκεκριμένες παιδαγωγικές πρακτικές: «Αλλά, επειδή, είναι όλα τα παιδιά 

μαζί και έχουν διαφορετικές ηλικίες  και προσοχή, ας πούμε, των μικρών παιδιών 

αποσπάται, το διακόπτουμε συνήθως και ο καθένας κάνει ότι δραστηριότητα θέλει, από 

κατασκευές, χορό, διάφορα…».  

Επίσης: «Μία φορά την ημέρα βγαίνουμε και έξω, ειδικά οι μεγάλοι… Στο 

κρύο; Ναι! Με -5,  ωραία και καλά. Οι γονείς οι περισσότεροι, για αυτό διάλεξαν αυτό 

το  νηπιαγωγείο, γιατί, δεν θέλουν τα παιδιά τους να είναι κλεισμένα 9 ώρες μέσα.» με 

το παρόν επιχείρημα αιτιολογείται η επιλογή των γονέων για το συγκεκριμένο 

σχολείο, κατά την άποψη της εκπαιδευτικού.  

Πιο συγκεκριμένη γίνεται η αιτιολογία στο παρακάτω επιχείρημα που 

χρησιμοποιεί η αφηγήτρια: «Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα που είχε -20, εννοείται,  δεν 

βγήκαμε, γιατί ήταν επικίνδυνο για όλους, όταν έχει πολύ κρύο μόνο τα μεγάλα παιδιά 

βγαίνουν, γιατί, χρειάζεται μία εκτόνωση οπωσδήποτε.».  

Αλλά, οι μικροί μαθητές μένουν μέσα τις κρύες μέρες και κοιμούνται, 

σύμφωνα με το παρακάτω επιχείρημα, όλοι αναζητούν μια στοργική αγκαλιά: 

«…Εκείνα κοιμούνται και έχεις και αυτό, να θέλουν όλα τη δικιά σου την αγκαλιά, 

επειδή είναι μικρά…».  

Ακολουθεί ένα ακόμη, επιχείρημα, σύμφωνα με το οποίο, ορισμένοι μαθητές 

δυσκολεύονται να προσαρμοστούν, διότι σημειώνεται μαζική προσέλευση όλων των 

μαθητών. «Έχουν μεν ένα χρόνο προσαρμογής, αλλά είναι δύσκολο, γιατί σε σύντομο 

χρονικό διάστημα έρχονται όλα τα καινούργια μαζί είναι και καινούργιο το 

νηπιαγωγείο…».  

Στη συνέχεια, εντοπίζεται ένα ακόμη επιχείρημα, σχετικό με την προσαρμογή 

των μικρών μαθητών: «Κάποια κλαίνε από τη στιγμή που αποχωρίζονται τη μητέρα 

τους, μέχρι τη στιγμή που θα ξανά έρθει ο γονιός και είναι λογικό, γιατί πρέπει εσύ να 

παρακολουθήσεις το παιδί, πώς πάει, πότε είναι έτοιμο.». Οι εκπαιδευτικοί της τάξης 

οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην προσαρμογή των μικρών μαθητών και 

να παρέχουν τον ανάλογο χρόνο, στον κάθε μαθητή ξεχωριστά, σύμφωνα με το 

απόσπασμα.  

Ολοκληρώνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι το εκτενές μέρος της κατακλείδας 

περιλαμβάνει εντατικές επιχειρηματολογικές δραστηριότητες, τις οποίες θα 

επεξεργαστούμε σε επόμενο στάδιο βιογραφικής ανάλυσης.  

Περιγραφή  
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Η περιγραφή ως επικοινωνιακό σχήμα χρησιμοποιείται συχνά στην 

αυτοβιογραφία της 25χρονης εκπαιδευτικού. Η μακροσκελής αφήγηση της ιστορίας 

του βίου της περιλαμβάνει ορισμένες αναφορές προσώπων που απαρτίζουν το 

κοινωνικό της πλαίσιο, χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή της ίδιας, της αφηγήτριας. 

Παρόλα αυτά, οι περιγραφές των προσώπων που χρησιμοποιούνται στην 

αυτοβιογραφία της εκπαιδευτικού, επηρεάζουν, αναμφίβολα, την εξέλιξη του βίου 

της.  

Πιο αναλυτικά, η πρώτη περιγραφή αφορά σε ένα συγγενικό της πρόσωπο και 

εντοπίζεται στις πρώτες κιόλας αράδες της βιογραφίας της. Η περιγραφή του αδελφού 

της κατέχει κύριο ρόλο στην πρώτη αφηγηματική ενότητα. Η αναφορά σε εκείνον 

γίνεται σε συγκριτικά πλαίσια, αντιπαραβάλλοντας τον ίδιο της τον εαυτό, με τη 

δράση και τις επιθυμίες του αδελφού της. Στα εξής χωρία, έκδηλη είναι η περιγραφή 

του αδελφού της: «…και ο αδερφός μου  διάλεγε πάντα  τη δουλειά. Από τα μέσα του 

Δημοτικού γύρω στα 10 χρόνων, αυτός ξεκίνησε να δουλεύει και ήθελε να πληρώνει τα 

δικά του τα φροντιστήρια.» «Ενώ, ο Γιάννης, ήταν ο άνθρωπος,  όποιος δεν ήθελε να 

επικεντρωθεί σε αυτόν τον τομέα, αλλά, ήθελε να δουλεύει και πλήρωνε, μάλιστα, 

μεγάλο μέρος των δικών μου φροντιστηρίων». Προφανώς, η αναφορά στο 

συγκεκριμένο άτομο και στον τρόπο που ο ίδιος επιλέγει να οργανώσει τον βίο του, 

γίνεται με σκοπό την ανάδειξη της βοήθειας που προσέφερε στην 

αυτοβιογραφούμενη, καθώς, πλήρωνε, σύμφωνα με την ίδια, μεγάλο μέρος των δικών 

της φροντιστηρίων, μέσα από την δουλειά του.  

Στην τρίτη αφηγηματική ενότητα, συναντάται η επόμενη περιγραφή η οποία 

σχετίζεται με τον σύντροφό της. Εν γένει, το μεγαλύτερο μέρος της αυτοβιογραφίας 

της εκπαιδευτικού δομείται γύρω από την περιγραφή του συντρόφου της. Στην 

συγκεκριμένη ενότητα, ο σύντροφος περιγράφεται ως άτομο με ένα διαφορετικό 

κοινωνικό υπόβαθρο από εκείνο της εκπαιδευτικού. Αναφέρει, λοιπόν, 

χαρακτηριστικά: «…γνώρισα τον Νίκο... ο οποίος ήταν από διαφορετική κατηγορία,  

ήταν στο λύκειο από τους διάσημους, αυτούς με τα μηχανάκια… ήμασταν τόσο 

διαφορετικοί κόσμοι, έτσι το αισθανόμουνα, δεν είχαμε καμία σχέση». Η περιγραφή 

του συντρόφου, καταλαμβάνει σχετικά μικρή έκταση στην παρούσα ενότητα, αλλά, ο 

ρόλος που ο ίδιος διαδραματίζει σε ολόκληρη τη βιογραφική δόμηση της αφηγήτριας 

κρίνεται καθοριστικός. Αποσπάσματα αναφοράς στο πρόσωπο του συντρόφου της 

συναντώνται σε αρκετά σημεία στην αυτοβιογραφία της εκπαιδευτικού. Μια ακόμη 

αναφορά είναι η εξής: «Ο Νίκος ήταν πολύ πιο ενεργητικός, γνώρισε και αυτόν τον 

άνθρωπο, το συνέταιρό του που είχαν κοινά θέλω και ξεκίνησαν από πολύ νωρίς, να 

ανοίγουν μαγαζί...». Το απόσπασμα βρίσκεται στην έβδομη ενότητα που 

περιγράφονται οι διαδικασίες μετανάστευσης και η μετάβαση του ζευγαριού στην 

Γερμανία. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι η αυτοβιογραφούμενη σκιαγραφεί μια κοινή 

βιογραφική πορεία, της ίδιας και του συζύγου της από την τρίτη αφηγηματική 

ενότητα, μέχρι το τέλος της αυτοσχέδιας ιστορίας της. Επομένως, η περιγραφή του 

συντρόφου αποτελεί κεντρικό σημείο στην αυτοβιογραφία της εκπαιδευτικού και 
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κάθε αναφορά προς το πρόσωπό του έχει ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη του βίου 

της.  

Ένα ακόμη επικοινωνιακό σχήμα, πέραν της αφήγησης, χρησιμοποιείται από 

το αφηγηματικό υποκείμενο και αυτό σχετίζεται με την περιγραφή ενός καθηγητή του 

πανεπιστημίου, ο οποίος δίδασκε το γνωστικό αντικείμενο της ιστορίας. Η αναφορά 

περιλαμβάνει το εξής απόσπασμα: «Και σίγουρα, υπήρχαν μαθήματα, στα οποία 

πηγαίναμε για το μάθημα και για τον καθηγητή που τα έκανε… Για παράδειγμα, η 

ιστορία, δεν ήταν ένα αντικείμενο που μου άρεσε, αλλά ο συγκεκριμένος καθηγητής 

δίδασκε, όπως έπρεπε, αυτά που έπρεπε, έκανε ελκυστικό το μάθημα και δεν μπορούσες 

παρά να τον επιλέγεις και σε όλα τα επιλογής μαθήματα του, έτσι είναι.». Η περιγραφή 

του καθηγητή βρίσκεται στην έκτη ενότητα αφήγησης και σχετίζεται με τον τομέα 

των σπουδών της βιογραφούμενης. Η αναφορά στον καθηγητή της ιστορίας γίνεται 

στα πλαίσια της δήλωσης της συνέπειας της εκπαιδευτικού στις παραδόσεις και την 

τυπικότητα στις ακαδημαϊκές της υποχρεώσεις.  

Ακολουθεί μια εκτενή περιγραφή ενός προσώπου που ξεχώρισε στον 

εργασιακό τομέα στον οποίο και απασχολήθηκε κατά την εγκατάστασή της στο 

Βερολίνο. Αυτή σχετίζεται με την αναφορά στην υπεύθυνη της κουζίνας της, του 

ξενοδοχείου στο οποίο εργαζόταν. Χαρακτηρίζεται, λοιπόν, από την αφηγήτρια ως 

εξής: «Τη χειρότερη δουλειά την έκανε εκεί μέσα μία Ελληνίδα, η οποία ζει στη 

Γερμανία σχεδόν 30 χρόνια. Ήταν υπεύθυνη της κουζίνας και τα κατέστρεψε όλα… 

Ήταν άτομο που δεν δούλευε, ήταν άνθρωπος του κουτσομπολιού, ήθελε να μιλάει πίσω 

από όλους… Μετά, έφυγε αυτή και μπορούσα να συνεχίσω να δουλεύω καλύτερα… 

αισθανόμουν την ασφάλεια, ότι, επειδή, φεύγει εκείνη μπορώ να συνεχίσω να δουλεύω 

εκεί πέρα…». Η παρούσα περιγραφή σχετίζεται με τις σχέσεις στον εργασιακό χώρο 

του ξενοδοχείου και τους προϊσταμένους της αφηγήτριας. Η συγκεκριμένη αναφορά 

προς το πρόσωπο μιας Ελληνίδας συνεργάτιδάς της, αναλύεται από την 

βιογραφούμενη, με σκοπό να καταδείξει τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες 

εργαζόταν, την κακή οργάνωση και τις δυσκολίες που δημιουργούσε η υπεύθυνη του 

χώρου σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων. Όλοι αυτοί οι παράγοντες καθιστούσαν 

εξαιρετικά δύσκολες τις συνθήκες του εργασιακού της περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη 

βαρύτητα να δίνεται στον καθοριστικό ρόλο της υπεύθυνης του χώρου.  

Τελευταία περιγραφή ενός κοινωνικού πλαισίου ανεξάρτητου από την δράση 

της αφηγήτριας, αποτελεί η παρουσίαση μιας περίπτωσης μαθήτριας, η οποία 

εκδήλωνε μια επιθετική συμπεριφορά. Το απόσπασμα είναι χαρακτηριστικό: 

«Υπάρχει και ένα κοριτσάκι, το οποίο είναι κυριολεκτικά επικίνδυνο, χτυπάει παιδιά, 

πετάει και σπάει πράγματα, χτυπάει εμάς… Καταλαβαίνουμε και ξέρουμε, ότι κάτι 

υπάρχει με την οικογένειά της, αλλά έχει χειροτερέψει… Εκεί που το βλέπεις ήσυχο, δεν 

ξέρω, τι σκέφτεται σε δευτερόλεπτα έχει αναστατώσει την τάξη…». Γίνεται, επομένως, 

αντιληπτό ότι η αφηγήτρια επιλέγει να απομονώσει ένα ακραίο παράδειγμα 

μαθήτριας, προκειμένου να μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί στο εργασιακό της 

περιβάλλον, έχοντας πλέον προσληφθεί ως νηπιαγωγός, σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
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Η συγκεκριμένη περιγραφή, προφανώς, χρησιμοποιείται από την ίδια την αφηγήτρια 

κατά την εξιστόρηση της αυτοβιογραφίας της, με σκοπό να αποδώσει μια ρεαλιστική 

πτυχή του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του οποίου είναι ενεργό μέλος και να 

αναδείξει τον τρόπο που το αντιμετωπίζει και το διαχειρίζεται. Εφόσον, λοιπόν, η ίδια 

κάνει μια λεπτομερειακή αναφορά στις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί το 

συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, αναφέρεται και στις δυσκολίες τις οποίες 

αντιμετώπισε στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πραγματικότητας.  

Ανακεφαλαιωτικά, η αυτοβιογραφούμενη εκπαιδευτικός επιλέγει να 

εμπλουτίσει τον λόγο της τόσο με το επικοινωνιακό σχήμα της περιγραφής όσο και 

με της επιχειρηματολογίας, επεξηγώντας και δίνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα 

για πλήθος βιογραφικών εμπειριών. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το σχήμα της 

περιγραφής, για όλες τις περιπτώσεις που καταγράφηκαν, φαίνεται ότι επηρεάζει, είτε 

άμεσα είτε, έμμεσα την ίδια την αφηγήτρια, για αυτό, τον λόγο, χρησιμοποιούνται 

κατά την κύρια αυτοβιογραφική αναφορά. Η δράση τους επομένως, είναι αρχικά 

ανεξάρτητη από την αφήγηση, αλλά αναμφίβολα, επηρεάζει και καθορίζει μεγάλο 

μέρος της πορείας του βίου της.  

3.3.3. 3ο Στάδιο: Δομική Ανάλυση 

 

Ανάλυση της μικροδομής του κειμένου με μονάδα ανάλυσης την αφηγηματική 

ενότητα 

Επεξεργασία 1ης Αφηγηματικής Ενότητας 

Τίτλος ενότητας: Περιγραφή Οικογενειακού Πλαισίου 

Η πρώτη αφηγηματική ενότητα περιλαμβάνει το απόσπασμα: «Είμαι η 

Μαρία… τα καλοκαίρια και για μεγάλο χρονικό διάστημα.». 

Εισαγωγή: Κατά την εισαγωγή της αυτοβιογραφίας της, η εκπαιδευτικός 

παρουσιάζει ορισμένα προσωπικά στοιχεία τα οποία σχετίζονται με την ηλικία της 

και τον τόπο καταγωγής της. Η εισαγωγική φράση της ενότητας αφήγησης και 

ολόκληρης της αυτοβιογραφίας της εκπαιδευτικού είναι η εξής: «Είμαι η Μαρία! 

Είμαι 25 χρόνων και κατάγομαι από τη Λεπτοκαρυά Πιερίας.». Η αφηγήτρια επιλέγει 

να παρουσιάσει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά του εαυτού της, προκειμένου, να 

αρχίσει, να αφηγείται την αυτοσχέδια προσωπική της ιστορία. 

Πυρηνική δήλωση στην ενότητα αφήγησης: Η πυρηνική δήλωση της ενότητας 

αφήγησης αφορά την περιγραφή του οικογενειακού πλαισίου της 

αυτοβιογραφούμενης. Η αναφορά στον αδελφό της καταλαμβάνει κεντρική θέση 

στην πρώτη αφηγηματική ενότητα, μέσα στα πλαίσια μιας οικείας οικογενειακής 

ατμόσφαιρας. Η φράση που αποτελεί την πυρηνική δήλωση είναι η εξής: «Εγώ ήμουν 

των γραμμάτων… εγώ από πολύ νωρίς, είχα τα αγγλικά, την πληροφορική… και 



 
132 

 

έβλεπαν οι δικοί μου, ότι αυτό πηγαίνει καλά και ότι έπαιρνα τα πτυχία από πολύ 

νωρίς.» Η φράση περιλαμβάνει βασικά στοιχεία για την προσωπική της ταυτότητα.   

Απεικόνιση των κοινωνικών πλαισίων: Η ενότητα εμπεριέχει κρίσιμες 

πληροφορίες για το κοινωνικό πλαίσιο δράσης της ίδιας της αφηγήτριας και τον 

τρόπο που η ίδια το αναπαριστά. Αρχικά, παρέχονται πληροφορίες για τον τόπο 

καταγωγής «κατάγομαι από τη Λεπτοκαρυά Πιερίας» ένα επαρχιακό μέρος και το 

γεγονός έχει ιδιαίτερη σημασία για την πλοκή της αυτοβιογραφίας της εκπαιδευτικού. 

Στη συνέχεια, μια εξίσου ουσιαστική πληροφορία, αντλείται μέσα από την εξής 

φράση: «…ο αδερφός μου  διάλεγε πάντα  τη δουλειά. Από τα μέσα του Δημοτικού 

γύρω στα 10 χρόνων, αυτός ξεκίνησε να δουλεύει και ήθελε να πληρώνει τα δικά του τα 

φροντιστήρια». Θίγονται επομένως, ζητήματα παιδικής εργασίας, ως επιλογή του 

ίδιου του αδελφού της αφηγήτριας. Επιπλέον, η παιδική ηλικία της 

αυτοβιογραφούμενης απεικονίζεται στα πλαίσια ενός ενωμένου οικογενειακού 

περιβάλλοντος, με ευχάριστες αναπαραστάσεις και παιδικές αναμνήσεις. Αναφέρει 

ότι παρότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες της βρίσκονταν σε διαφορετικά μέρη, η ίδια 

θυμάται πάντα την οικογένεια ενωμένη. «σαν γενικότερη εικόνα, έχω πάντα την 

οικογένεια μαζεμένη, όλοι μαζί... Έχω παππούδες που είναι σε άλλο μέρος  και 

παππούδες που  ζούσανε μαζί, στο ίδιο το σπίτι, αλλά θυμάμαι ότι ήμασταν όλοι μαζί.». 

Η φράση αποτυπώνει ένα χαρακτηριστικό οικογενειακό πλαίσιο μιας παραδοσιακής 

ελληνικής οικογένειας, όπου παππούδες και γιαγιάδες βρίσκονται συχνά και 

αφιερώνουν αρκετό χρόνο, με την οικογένεια.  

Αξιολογήσεις με χρήση επιχειρημάτων: Η πρώτη ενότητα αφήγησης δεν 

περιλαμβάνει αξιολογήσεις μέσω της χρήσης επιχειρημάτων από την αφηγήτρια.  

Κριτικά και αυτο-θεωρητικά σχόλια: Η ενότητα περιλαμβάνει κάποιου είδους 

κριτικά και αυτοθεωρητικά σχόλια, στο απόσπασμα που αναφέρεται αρχικά στον 

αδελφό της και στη συνέχεια, στην οικογενειακή ατμόσφαιρα στην οποία βίωσε τα 

παιδικά της χρόνια. Η δήλωση για τον αδελφό της είναι η ακόλουθη: «ο αδερφός μου  

διάλεγε πάντα  τη δουλειά. Από τα μέσα του Δημοτικού γύρω στα 10 χρόνων, αυτός 

ξεκίνησε να δουλεύει και ήθελε να πληρώνει τα δικά του τα φροντιστήρια… Ενώ, ο 

Γιάννης, ήταν ο άνθρωπος,  όποιος δεν ήθελε να επικεντρωθεί σε αυτόν τον τομέα, 

αλλά, ήθελε να δουλεύει και πλήρωνε, μάλιστα, μεγάλο μέρος των δικών μου 

φροντιστηρίων.». Στο χωρίο, παρατηρείται ένα είδος αξιολόγησης, στα πλαίσια της 

κριτικής που ασκεί η αφηγήτρια στις επιλογές του αδελφού της, από τις οποίες, όμως, 

επωφελούνταν και η ίδια. Το γεγονός ότι ο αδελφός της επέλεξε την χειρονακτική 

εργασία από τη μόρφωση, ωφέλησε την ίδια, καθώς μέσω της εργασίας του 

εξοφλούσε μέρος των φροντιστηρίων της εκπαιδευτικού.  

Ένα ακόμη κριτικό σχόλιο σχετίζεται με το γεγονός της μονιασμένης 

οικογένειας και της πρόσχαρης οικογενειακής ατμόσφαιρας, όπως απεικονίζεται από 

την αυτοβιογραφούμενη, στα πλαίσια της αναφοράς της στην παιδική της ηλικίας: 

«σαν γενικότερη εικόνα, έχω πάντα την οικογένεια μαζεμένη, όλοι μαζί... Έχω 
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παππούδες που είναι σε άλλο μέρος  και παππούδες που  ζούσανε μαζί, στο ίδιο το 

σπίτι, αλλά θυμάμαι ότι ήμασταν όλοι μαζί.» 

Στερεότυπες εκφράσεις: Μια στερεότυπη έκφραση που χρησιμοποιείται από 

την εκπαιδευτικό, κατά την περιγραφή του οικογενειακού πλαισίου είναι η εξής: 

«όλοι μαζί» με συχνότητα δύο φορές, όπως επίσης και η λέξη «μαζί». Δίνοντας, με 

αυτόν τον τρόπο, έμφαση στην ενωμένη οικογένεια και την ισχύ που η ίδια έχει, αφού 

έχει καταχωρηθεί βαθιά στην μνήμη της βιογραφούμενης.  

Δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων εμπειριών και παρουσίασης της 

αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών διαδικασιών: Στην εισαγωγική 

αφηγηματική ενότητα, η εκπαιδευτικός δεν εκθέτει κάποια δύσκολη βιογραφική 

εμπειρία της ίδιας και συνεπώς, δεν ακολουθεί και η αποκατάσταση ή εξασθένιση 

πιθανών δυσκολιών.  

Επεξεργασία 2ης Αφηγηματικής Ενότητας 

Τίτλος ενότητας: Σχολικά Χρόνια 

Η δεύτερη αφηγηματική ενότητα περιλαμβάνει το εξής απόσπασμα: «Στο 

σχολείο, στο δημοτικό τα πράγματα ήταν νορμάλ… μετά άρχισε να χωρίζεται με βάση 

αυτούς τους δύο παράγοντες» 

Εισαγωγή: Η ενότητα εισάγεται με την εξής φράση: «Στο σχολείο, στο 

δημοτικό τα πράγματα ήταν νορμάλ,  ήμασταν όλοι μαζί μία παρέα και στα μαθήματα, 

όλα έβαιναν καλώς.». Από την πρώτη κιόλας φράση δηλώνεται το θέμα το οποίο 

πρόκειται να αναπτυχθεί από την αφηγήτρια, στην δεύτερη ενότητα. Αυτό σχετίζεται 

με την σχολική ζωή της εκπαιδευτικού και συγκεκριμένα, την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση και το δημοτικό σχολείο. Οι συνθήκες χαρακτηρίζονται από μια 

κανονικότητα, τόσο στα μαθήματα όσο και στις ανθρώπινες σχέσεις. Βέβαια, η 

αναφορά στα σχολικά χρόνια περιλαμβάνει και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

κυρίως το γυμνάσιο.  

Πυρηνική δήλωση στην ενότητα αφήγησης: Η πυρηνική δήλωση της ενότητας 

εντοπίζεται στο ακόλουθο απόσπασμα: «Στο δημοτικό, ήμουν ένα κανονικό κοριτσάκι,  

μέλος μιας παρέας, όπως όλα τα άλλα… Αλλά στο  γυμνάσιο  ήμουν στην άκρη, με 

παρέα που ήταν εξίσου στην άκρη.» εδώ ο αφηγηματικός λόγος δομείται με τρόπο, 

κατά τον οποίο αποκαλύπτει μια βιογραφική μεταμόρφωση. Πιο αναλυτικά, η 

εκπαιδευτικός, καθώς θεωρεί ότι ήταν ένα «κανονικό» παιδί στο δημοτικό σχολείο, 

αμέσως μετά την μετάβασή της στο γυμνάσιο, μεταβάλλει τον ρόλο της και τοποθετεί 

τον εαυτό της στο περιθώριο «στην άκρη».  

Απεικόνιση των κοινωνικών πλαισίων: Ένα, εξέχουσας σημασίας, κοινωνικό 

πλαίσιο σκιαγραφείται από την αυτοβιογραφούμενη, στα σχολικά της χρόνια και 

κυρίως στην βαθμίδα του γυμνασίου. Η αφηγήτρια αναφέρεται σε διαφορετικού 

τύπου κοινωνικές συναναστροφές, όπου μια παρέα μαθητριών χωρίζεται με βάση τα 
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ενδιαφέροντα των μελών της και συγκεκριμένα, η μια πλευρά προτιμά την ψυχαγωγία 

στα πλαίσια του σπιτιού και η άλλη την διασκέδαση σε νυχτερινά μαγαζιά.  Στην 

παρούσα οπτική της αφηγήτριας, ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι η ίδια θέτει τον 

εαυτό της στο περιθώριο, καθότι επέλεξε την ψυχαγωγία εντός σπιτιού. Γίνεται, 

λοιπόν, αντιληπτό, ότι, η κοινωνία από την προσέγγιση της ίδιας, επιδοκίμαζε την 

ψυχαγωγία εκτός σπιτιού, παρά το νεαρό της ηλικίας τους.  

 Μια ακόμη απεικόνιση κοινωνικού πλαισίου αφορά στο εκπαιδευτικό 

σύστημα και τα ζητήματα που αντιμετώπιζε η περιοχή και αυτό παρουσιάζεται ως 

εξής: «Δασκάλους, είχαμε τους ίδιους πάντα, δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το 

πρόβλημα να αλλάξουμε τον δάσκαλό, όπως συνέβαινε στα  άλλα σχολεία.». Στο χωρίο, 

δηλώνεται εμμέσως, ότι η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών αποτελούσε πρόβλημα για 

ορισμένα σχολεία της περιοχής, τα οποία άλλαζαν, συνεχώς, εκπαιδευτικό. Και το 

γεγονός, παρουσιάζεται ως μια προβληματική κατάσταση του συστήματος, σύμφωνα 

με την αφηγήτρια. Αντίθετα, η παραμονή του ίδιου εκπαιδευτικού, για διάστημα 

μεγαλύτερο του ενός έτους στο σχολείο της λαμβάνεται ως θετικό στοιχείο από την 

ίδια, που συμβάλλει στην σχολική της πρόοδο.  

Αξιολογήσεις με χρήση επιχειρημάτων: Η ενότητα δεν παρουσιάζει 

επιχειρηματικές αξιολογήσεις.  

Κριτικά και αυτο-θεωρητικά σχόλια: Η κριτική που ασκεί η εκπαιδευτικός, 

εντοπίζεται στο χωρίο, που αναφέρεται στις φιλικές σχέσεις, που δημιούργησε κατά 

την σχολική περίοδο του βίου της. Η παρέα, σύμφωνα με την ίδια, χωρίστηκε με 

βασικό παράγοντα τον τρόπο ψυχαγωγίας που επιλέγει το κάθε μέλος. Επομένως, η 

μια πλευρά επέλεγε την διασκέδαση, σε νυχτερινά καταστήματα, ενώ, η άλλη 

προτιμούσε να μένει στο σπίτι, παρακολουθώντας ταινίες. Το απόσπασμα είναι 

χαρακτηριστικό: «Στο  γυμνάσιο, ήμουν στην άκρη, με παρέα που ήταν εξίσου στην 

άκρη,  δηλαδή, ήταν ήσυχα κορίτσια, προτιμούσαν να μαζευτούν στο σπίτι, να δουν μία 

ταινία την ίδια ώρα, που τα άλλα, ήταν έξω, στα κλαμπ». Το αυτοθεωρητικό σχόλιο 

σχετίζεται με το γεγονός, του ότι τοποθετεί τον εαυτό της στο περιθώριο, επειδή 

επιλέγει την ψυχαγωγία εντός του σπιτιού.  

Στερεότυπες εκφράσεις: Στην, μικρής έκτασης, δεύτερη αφηγηματική ενότητα 

η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί αρκετές φορές την λέξη «παρέα». Με αυτόν τον τρόπο, 

αποκαλύπτει το στοιχείο, στο οποίο εστιάζει κατά την αφήγηση, των σχολικών της 

χρόνων και τούτο είναι η παρέα και οι φιλικές σχέσεις που είχε δημιουργήσει.  

Δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων εμπειριών και παρουσίασης της 

αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών διαδικασιών: Στην παρούσα ενότητα, δεν 

παρουσιάζεται κάποιου είδους δύσκολη εμπειρία ή χαοτική βιογραφική διαδικασία.  

Επεξεργασία 3ης Αφηγηματικής Ενότητας 

Τίτλος: Γνωριμία με τον Σύζυγο – Αντιδράσεις Οικογένειας 
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«Μέχρι την γ΄ γυμνασίου περίπου  που γνώρισα τον Νίκο… ήταν αντίθετοι, αλλά 

δεν επενέβαιναν τόσο πολύ.» το παρόν απόσπασμα αποτελεί την τρίτη αφηγηματική 

ενότητα. 

Εισαγωγή: Η ενότητα εισάγεται με την εξής πρόταση: «Μέχρι την γ΄ 

γυμνασίου περίπου  που γνώρισα τον Νίκο... ο οποίος ήταν από διαφορετική κατηγορία,  

ήταν στο λύκειο από τους διάσημους, αυτούς με τα μηχανάκια.». Στην εισαγωγή 

δηλώνεται, ακόμη μια φορά, το θέμα που πρόκειται να αναπτυχθεί στην ενότητα 

αφήγησης. Αυτό σχετίζεται με την γνωριμία του συντρόφου της, την χρονική περίοδο 

που φοιτούσε στην γ΄ τάξη του γυμνασίου. Από τις πρώτες κιόλας αράδες, δηλώνεται 

ευθέως η διαφορετικότητα του συντρόφου σύμφωνα με την οπτική της 

αυτοβιογραφούμενης. Οι συναναστροφές του στο λύκειο, η ανεξαρτησία που 

εκδήλωνε ακόμη και στο μέσον μετακίνησης «με τα μηχανάκια», τον τοποθετούσαν 

σε διαφορετικό κοινωνικό επίπεδο, για την αφηγήτρια. Ήταν, επίσης, δημοφιλής στο 

σχολικό περιβάλλον, καθώς η εκπαιδευτικός δείχνει να τον γνωρίζει νωρίτερα, παρότι 

εκείνος φοιτούσε στο λύκειο.  

Πυρηνική δήλωση στην ενότητα αφήγησης: Η πυρηνική δήλωση της ενότητας 

εντοπίζεται στο εξής απόσπασμα: «Μέχρι την γ΄ γυμνασίου περίπου  που γνώρισα τον 

Νίκο... ο οποίος ήταν από διαφορετική κατηγορία,  ήταν στο λύκειο από τους 

διάσημους, αυτούς με τα μηχανάκια… Οπότε, και για αυτό, ενώ μιλούσαμε αρκετό 

καιρό είχα την αίσθηση ότι με κοροϊδεύει, παρότι, εκείνος με φλέρταρε, επειδή, 

ήμασταν τόσο διαφορετικοί κόσμοι, έτσι το αισθανόμουνα, δεν είχαμε καμία σχέση. 

Έτσι, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε.». Η παρούσα δήλωση αποκαλύπτει την έναρξη 

μιας σχέσης που έμελε να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη του βίου της 

αυτοβιογραφούμενης εκπαιδευτικού. Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι οι δύο σύντροφοι 

προέρχονταν από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, και αυτό δηλώνεται με 

έμφαση στην πυρηνική πρόταση από την αφηγήτρια, αποφασίζουν να είναι μαζί.  

Απεικόνιση των κοινωνικών πλαισίων: Εξ αρχής, αποτυπώνεται στην 

αφηγηματική ενότητα ένα κοινωνικό πλαίσιο το οποίο επιδρά στην βιογραφούμενη 

και στον τρόπο που η ίδια αντιμετωπίζει τις ανθρώπινες σχέσεις. Γίνεται λόγος, 

λοιπόν, για διαφορετική κοινωνική καταγωγή του συντρόφου της αφηγήτριας, καθώς 

ο ίδιος είναι αρκετά δημοφιλής στο σχολείο με έντονη δραστηριότητα, σε αντίθεση 

με την εκπαιδευτικό η οποία ήταν μέλος μιας παρέας συνεσταλμένων μαθητριών, που 

προτιμούσε να παραμένει στο σπίτι ακόμα και για την διασκέδασή της, στοιχεία που 

αντλούμε από την δεύτερη ενότητα αφήγησης. Επομένως, την στιγμή που ο 

σύντροφος την προσελκύει, εκείνη αρνείται να πιστέψει τι πραγματικά συνέβαινε, 

παρουσιάζοντας τον εαυτό της, ως άτομο με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Εμμένει στην 

αρχική εντύπωση: «ήμασταν τόσο διαφορετικοί κόσμοι, έτσι το αισθανόμουνα, δεν 

είχαμε καμία σχέση.». Η άποψη αυτή φαίνεται να υιοθετείται από την οικογένεια της 

αφηγήτριας, αφού οι ίδιοι εξέφρασαν έντονες αντιδράσεις για την συγκεκριμένη 

σχέση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εκπαιδευτικός: «Μετά, ξεκίνησε το 

μαρτύριο, σαν την Βουγιουκλάκη με τον Παπαμιχαήλ… (γέλια) … Για έναν περίπου 
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χρόνο, η οικογένεια, η δικιά μου, θεωρούσε, ότι δεν ήταν ο Νίκος για μένα, οπότε 

υπήρχε μεγάλη κόντρα μεταξύ μας… δεν δώσανε την ευκαιρία  στον Νίκο, να αποδείξει, 

ότι δεν είναι αυτό που σκέφτονται... ίσως, γιατί κρίνουν από οικογένειες». Το πρώτο 

έτος της σχέσης της χαρακτηρίζεται «μαρτυρικό» εξαιτίας της έντονης αντίδρασης 

που εξέφραζε η οικογένεια, για την σχέση της αφηγήτριας.  Από τα συμφραζόμενα 

προκύπτει ότι ο σύντροφος πιθανόν να αντιμετώπιζε κάποιου είδους οικογενειακά 

προβλήματα, που οι γονείς της αφηγήτριας γνώριζαν, για αυτό και ήταν αρνητικοί 

απέναντι σε αυτή τη σχέση. Η σαρκαστική διάθεση της βιογραφούμενης για την 

παρομοίωση, που η ίδια χρησιμοποιεί «σαν την Βουγιουκλάκη και τον Παπαμιχαήλ» 

δηλώνει την σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων, τις αντιδράσεις των οικογενειών 

και το αίσιο τέλος της ιστορίας. Διακρίνονται, συνεπώς, στοιχεία στην ενότητα, τα 

οποία σχηματίζουν ένα κοινωνικό περιβάλλον επαρχίας, στα πλαίσια του οποίου, 

γνωρίζονται τα μέλη μεταξύ τους, κρίνουν τις επιλογές τους και καθορίζουν τον βίο 

τους με βάσει συγκεκριμένα στερεότυπα και κοινωνικές νόρμες, εφόσον, τίθενται το 

ζήτημα της κοινωνικής προέλευσης.  

Αξιολογήσεις με χρήση επιχειρημάτων: Δύο επιχειρηματικές αξιολογήσεις 

εντοπίζονται στην παρούσα αφηγηματική ενότητα. Η πρώτη αφορά στην προσέγγιση 

του συντρόφου και την αντίδραση της ίδιας της αφηγήτριας: «Οπότε και για αυτό, ενώ 

μιλούσαμε αρκετό καιρό είχα την αίσθηση, ότι με κοροϊδεύει παρότι, εκείνος με 

φλέρταρε, επειδή, ήμασταν τόσο διαφορετικοί κόσμοι, έτσι το αισθανόμουνα, δεν είχαμε 

καμία σχέση.». Η διαφορετική κοινωνική προέλευση των δύο συντρόφων οδηγεί την 

εκπαιδευτικό στο συμπέρασμα ότι εκείνος την χλευάζει και δεν αντιλαμβάνεται τα 

πραγματικά του συναισθήματα. Στο ίδιο πλαίσιο διατυπώνει και ένα ακόμη 

επιχείρημα: «πιστεύω, ότι δεν δώσανε την ευκαιρία  στον Νίκο, να αποδείξει, ότι δεν 

είναι αυτό που σκέφτονται... ίσως, γιατί κρίνουν από οικογένειες.». Διακρίνεται μια 

τάση από την πλευρά της αφηγήτριας, να δικαιολογήσει την αντίδραση των γονέων 

της, ενώ παράλληλα, θεωρεί ότι τα οικογενειακά του ζητήματα επηρεάζουν και τον 

ίδιο.  

Κριτικά και αυτο-θεωρητικά σχόλια:  Κατ’ αρχήν, δριμεία κριτική ασκείται 

στην κοινωνική καταγωγή του συντρόφου της εκπαιδευτικού από την ίδια, αφού 

τονίζει επανειλημμένα ότι ήταν διαφορετικοί κόσμοι και δεν είχαν καμία σχέση 

μεταξύ τους. Στη συνέχεια, η αυτοβιογραφούμενη επιχειρεί να δικαιολογήσει την 

αντίδραση των γονέων της κάνοντας ένα ακόμη κριτικό σχόλιο για την οικογενειακή 

κατάσταση του συντρόφου της. Το γεγονός, επίσης, ότι κατανοεί, εν μέρει, αυτού του 

είδους τις αντιδράσεις της οικογένειας, λόγω του νεαρού της ηλικίας της, καθότι ήταν 

15 ετών, αποτελεί ένα αυτοθεωρητικό σχόλιο.  

Στερεότυπες εκφράσεις: Στην ενότητα δεν αναφέρονται στερεότυπες 

εκφράσεις από το αφηγηματικό υποκείμενο.  

Δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων εμπειριών και παρουσίασης της 

αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών διαδικασιών: Καθώς, η αφηγηματική 

ενότητα ολοκληρώνεται, αποκαλύπτεται το αίσιο τέλος του ζητήματος που 
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αντιμετώπιζε η αφηγήτρια, σχετικά με την σχέση της. Έτσι, λοιπόν: «Αλλά, συνέχισαν 

να βλέπουν, ότι εγώ δεν άλλαξα σαν Μαρία,  οι βαθμοί μου δηλαδή, και τα πτυχία που 

άρχισα να παίρνω, όλα ξεκίνησαν εκείνη την περίοδο, που ήμουν με τον Νίκο. 

Έβλεπαν, λοιπόν, ότι δεν υπήρχε καμία αλλαγή, η Μαρία ήταν η ίδια... Και έτσι έγιναν 

λίγο πιο ουδέτεροι σε αυτό το κομμάτι,  είχαν στο νου τους εμένα, εννοείται, ήταν 

αυστηροί, ήξεραν, ότι έβγαινα με τον Νίκο, ήταν αντίθετοι, αλλά δεν επενέβαιναν τόσο 

πολύ.». Στο απόσπασμα διαφαίνεται η εξασθένηση της δύσκολης αυτής εμπειρίας, 

που βίωσε η εκπαιδευτικός, στην προσπάθειά της να διατηρήσει την σχέση της τη 

στιγμή που η οικογένεια της είχε διαφορετική γνώμη. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται 

από την ίδια «μαρτυρική» και αυτό δηλώνει αναμφίβολα, ότι για ένα περίπου έτος, το 

αφηγηματικό υποκείμενο βίωνε μια χαοτική διαδικασία. Επέρχεται, συνεπώς, η 

αποκατάσταση μέσα από την συγκεκριμένη δήλωση, η οποία αποκαλύπτει την 

προσήλωση της εκπαιδευτικού στους στόχους που έθετε την περίοδο εκείνη και την 

επίτευξη αυτών, επομένως η οικογένεια κράτησε μια ουδέτερη, απαθή στάση, 

απέναντι στην σχέση της αφηγήτριας.  

Επεξεργασία 4ης  Αφηγηματικής Ενότητας 

Τίτλος: Προετοιμασία Πανελλαδικών Εξετάσεων- Εισαγωγή στο 

Πανεπιστήμιο 

«Μέχρι που, όντως, πέρασαν στο νηπιαγωγών… γιατί πίστευαν, ότι αν είχα 

αποτύχει, θα έφταιγε ο Νίκος.» Το απόσπασμα αποτελεί την τέταρτη αφηγηματική 

ενότητα. 

Εισαγωγή: «Μέχρι που, όντως, πέρασαν στο νηπιαγωγών.» Η φράση εισάγει 

την τέταρτη αφηγηματική ενότητα. Η εισαγωγική πρόταση αποτελεί και την δήλωση 

επιτυχίας της εκπαιδευτικού στις πανελλαδικές εξετάσεις και το τμήμα στο οποίο 

εισήχθη.  Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται να παραθέσει ορισμένες 

πληροφορίες για αυτή της την επιτυχία.  

Πυρηνική δήλωση στην ενότητα αφήγησης: Η πυρηνική δήλωση της ενότητας 

εντοπίζεται στην εξής φράση: «Και, μετά, έφτασαν τα αποτελέσματα και οι δικοί μου, 

ακόμα και η  καθηγήτριά μου, δεν το πίστευαν, μόνο με τρεις ώρες διάβασμα, να 

επιτύχω.». Μέσα από την πρόταση αντλούνται πληροφορίες για τον τρόπο 

προετοιμασίας της εκπαιδευτικού, κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις και τον στόχο που 

τελικά επέτυχε.  

Απεικόνιση των κοινωνικών πλαισίων: Στον λόγο της η εκπαιδευτικός 

σκιαγραφεί αρκετές απεικονίσεις κοινωνικών πλαισίων, όπως συμβαίνει και στην 

περίπτωση της ενότητας αυτής. Αρχικά, αναφέρεται στο σύστημα παραπαιδείας που 

έχει στηθεί, γύρω από την εκπαίδευση και την προετοιμασία των πανελληνίων 

εξετάσεων και την οικονομική επιβάρυνση που αυτό επιφέρει στις οικογένειες των 

υποψηφίων. Η αφηγήτρια δεδομένης της οικονομικής αδυναμίας της οικογένειάς της 

επιλέγει να παρακολουθήσει μόνο ένα ιδιαίτερο μάθημα και να στηριχθεί στις δικές 

της δυνατότητες. Επιπλέον, η βιογραφούμενη εκφράζει τις δυσκολίες, που βίωσε την 
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περίοδο εκείνη, καθώς προετοιμαζόταν για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Οι φράσεις 

μαρτυρούν τον τρόπο που βίωσε την όλη διαδικασία της προετοιμασίας: «Η 

ψυχολογία μου τότε, πέρασε από σαράντα κύματα εκείνη τη χρονιά, να θέλω να τα 

παρατήσω, να κλαίω… Είχα μεγάλη πίεση με το ένα, με το άλλο». Δηλώνονται, έτσι, οι 

συνθήκες πίεσης και ο τρόπος που επιδρούσαν στον ψυχισμό της. Παρόλα αυτά, με 

συστηματική οργάνωση μελέτης της ύλης κατόρθωσε να επιτύχει τον σκοπό της και 

μάλιστα να τον υπερβεί.  

Αξιολογήσεις με χρήση επιχειρημάτων: Στην τέταρτη αφηγηματική ενότητα 

χρησιμοποιούνται από την αφηγήτρια πλήθος επιχειρημάτων. Ένα διπλό επιχείρημα 

εντοπίζεται στις πρώτες γραμμές του κειμένου: «Μέχρι που, όντως, πέρασαν στο 

νηπιαγωγών. Εγώ δεν τους το είχα αναφέρει και έλεγα πάντα βρεφονηπιοκόμων, γιατί, 

ήταν πιο λίγα τα μόρια και δεν στόχευα πολύ ψηλά. Ναι! Ήθελα να φτάσω γύρω στα 

13-14 χιλιάδες μόρια, γιατί κάπου τόσο ήταν στη Θεσσαλονίκη». Εδώ, η εκπαιδευτικός 

αναφέρεται στον στόχο που είχε θέσει εξ αρχής, το τμήμα βρεφονηπιοκόμων, διότι 

είχε λιγότερα μόρια εισαγωγής, από ένα παιδαγωγικό τμήμα. Στη συνέχεια, η 

αυτοβιογραφούμενη μπαίνει στη διαδικασία να δικαιολογήσει την επιλογή της να μην 

παρακολουθήσει φροντιστηριακή εκπαίδευση, μέσω του εξής επιχειρήματος:  

«Εκείνη τη χρόνια, ήταν δύσκολα και οικονομικά, οπότε είχα πει στη μητέρα μου να 

κάνω μόνο ένα ιδιαίτερο και ούτε ολόκληρο, μόνο το άγνωστο, γιατί, τα άλλα θα τα 

καταφέρω και θα τα διαβάσω μόνη μου.». Έτσι, λόγω οικονομικής στενότητας της 

οικογένειας, η αφηγήτρια επιλέγει να στηριχθεί στις δικές της δυνάμεις και να μην 

επιβαρύνει οικονομικά τα υπόλοιπα μέλη. Την στιγμή, λοιπόν, που βγαίνουν τα 

αποτελέσματα και σημειώνει αρκετά καλή επίδοση, το στενό της περιβάλλον 

αδυνατεί να πιστέψει πως τελικά κατόρθωσε να επιτύχει την είσοδό της στο 

Παιδαγωγικό τμήμα νηπιαγωγών: ««Οπότε περνώντας στο νηπιαγωγών, η μάνα μου 

σοκάρεται και λέει «Δεν γίνεται να έβγαλες τόσα πολλά μόρια, γιατί, δεν διάβαζες και 

πολύ…» ».  Ολοκληρώνοντας την ενότητα αφήγησης, η εκπαιδευτικός παραθέτει μια 

ακόμη επιχειρηματική αξιολόγηση, η οποία σχετίζεται με την μεταβολή της στάσης 

της οικογένειας της βιογραφούμενης, απέναντι στον σύντροφό της. Το επιχείρημα 

είναι το ακόλουθο: «Και, μετά, έφτασαν τα αποτελέσματα και οι δικοί μου, ακόμα και η  

καθηγήτριά μου, δεν το πίστευαν, μόνο με τρεις ώρες διάβασμα, να επιτύχω. Οπότε, 

μετά, άλλαξαν στάση απέναντι στον Νίκο, γιατί πίστευαν, ότι αν είχα αποτύχει, θα 

έφταιγε ο Νίκος.».  

Κριτικά και Αυτο-θεωρητικά σχόλια: Ένα κριτικό και αυτοθεωρητικό σχόλιο 

εντοπίζεται στην εξής φράση: «Οπότε, μετά, άλλαξαν στάση απέναντι στον Νίκο, γιατί 

πίστευαν, ότι αν είχα αποτύχει, θα έφταιγε ο Νίκος.». Η αφηγήτρια υποστηρίζει ότι εάν 

αποτύγχανε στις εξετάσεις, υπαίτιος για τους γονείς της θα ήταν ο σύντροφός της, 

αλλά εν τέλει, μετά την επιτυχία της αφηγήτριας, η οικογένεια άλλαξε στάση 

απέναντί του.   

Στερεότυπες Εκφράσεις: Στην ενότητα δεν χρησιμοποιούνται στερεότυπες 

εκφράσεις από την εκπαιδευτικό.  
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Δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων εμπειριών και παρουσίασης της 

αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών διαδικασιών: Οι τελευταίες γραμμές της 

αφηγηματικής ενότητας αποκαλύπτουν την θετική έκβαση ανάμεσα στις σχέσεις της 

οικογένειας και του συζύγου. Οι γονείς της εκπαιδευτικού, ύστερα από την επιτυχία 

της ίδιας, άλλαξαν στάση απέναντι στον σύντροφό της, ενώ σε αντίθετη περίπτωση 

θα τον θεωρούσαν υπεύθυνο για πιθανή αποτυχία της.  

Επεξεργασία 5ης  Αφηγηματικής Ενότητας 

Τίτλος: Μετάβαση στη Φλώρινα- Συγκατοίκηση με τον Σύζυγο 

«Επόμενο ζήτημα στη σχέση μου με τον Νίκο, ήταν η Φλώρινα… ενώ πιο πριν 

δεν υπήρχε ανταπόκριση σε κάτι τέτοιο.» Το απόσπασμα αποτελεί την πέμπτη 

αφηγηματική ενότητα. 

Εισαγωγή: Η πέμπτη αφηγηματική ενότητα εισάγεται ως εξής: «Επόμενο 

ζήτημα στη σχέση μου με τον Νίκο, ήταν η Φλώρινα, γιατί, ο Νίκος ήθελε να με 

ακολουθήσει.». Η αφηγήτρια εκθέτει ακόμη μια φορά το θέμα που πρόκειται να 

αναπτύξει στην ενότητα, στην εισαγωγική πρόταση. Θα αναφερθεί, επομένως, σε ένα 

ζήτημα της σχέσης της που προέκυψε κατά την μετάβαση της βιογραφούμενης στην 

Φλώρινα προκειμένου να φοιτήσει στο Παιδαγωγικό τμήμα. Όπως δηλώνεται στην 

εισαγωγή, ο σύντροφός της επιθυμούσε να την ακολουθήσει στην νέα πορεία που 

ξεκίνησε να χαράσσει.  

Πυρηνική δήλωση στην ενότητα αφήγησης: Η πυρηνική δήλωση της 

αφηγηματικής ενότητας εντοπίζεται στο εξής χωρίο: «Επόμενο ζήτημα στη σχέση μου 

με τον Νίκο, ήταν η Φλώρινα, γιατί, ο Νίκος ήθελε να με ακολουθήσει.» Στην ενότητα, 

λοιπόν, δηλώνεται η αλλαγή του τόπου κατοικίας της αυτοβιογραφούμενης και η 

μετάβασή της στην πόλη της Φλώρινας προκειμένου να πραγματοποιήσει τις σπουδές 

της στο Παιδαγωγικό τμήμα νηπιαγωγών. Στο σπουδαίο αυτό βήμα, επιθυμούσε να 

την ακολουθήσει και ο σύντροφός της, επιλέγοντας την συγκατοίκηση.  

Απεικόνιση των κοινωνικών πλαισίων: Σχετικά με το κοινωνικό πλαίσιο της 

ενότητας και τον τρόπο που επιδρούν στην διαμόρφωση του βίου της, αντλούνται 

πληροφορίες για την σχέση της εκπαιδευτικού με την Θεό, την εκκλησία, καθώς στην 

αυτοβιογραφία της επικαλείται μια ρήση ενός πνευματικού.  

Αξιολογήσεις με χρήση επιχειρημάτων: Η ενότητα περιλαμβάνει τρεις 

αξιολογήσεις μέσω της χρήσης επιχειρημάτων. Η πρώτη εντοπίζεται στην εισαγωγική 

πρόταση: «Επόμενο ζήτημα στη σχέση μου με τον Νίκο, ήταν η Φλώρινα, γιατί, ο Νίκος 

ήθελε να με ακολουθήσει.». Καθώς ο σύντροφος επιθυμούσε να την ακολουθήσει 

στην φοιτητικής της πόλης, η αφηγήτρια χαρακτηρίζει την δεδομένη κατάσταση ένα 

ζήτημα που απασχόλησε την σχέση τους. Έπειτα, επικαλείται τα λόγια ενός 

πνευματικού: «…όποιες αποφάσεις παίρνεις στη ζωή, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, 

δεν τις θυμάσαι μετά, γιατί σε βοήθησε ο Θεός να έχεις τη δύναμη να τις μοιραστείς και 

μετά, δεν τις θυμάσαι, είτε τις αποφάσεις είτε τους ανθρώπους που σε βοήθησαν για 
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αυτές οπότε δεν θυμάμαι καθόλου...». Δηλώνει, συνεπώς, ότι δεν θυμάται ακριβώς 

πώς ανακοίνωσε στην οικογένειά της ορισμένες κρίσιμες αποφάσεις για την ζωή της 

και δικαιολογείται ότι ο Θεός την βοήθησε για αυτό. Ακόμη μια επιχειρηματική 

αξιολόγηση χρησιμοποιείται από την αφηγήτρια καθώς μεταφέρει τα λόγια της 

μητέρας της προς τον πατέρα της την στιγμή που του ανακοινώνει στην 

συγκατοίκηση της εκπαιδευτικού και του συντρόφου της στην πόλη της Φλώρινας. 

Έτσι: «Το μόνο που θυμάμαι είναι μια χαρακτηριστική φράση της μητέρας μου, προς 

τον πατέρα μου: «Ξέρεις, να περάσουμε να πάρουμε και τον Νίκο αύριο στην Φλώρινα, 

γιατί τα παιδιά θα μείνουν μαζί» και εκείνος, απλά συμφώνησε.» Η μητέρα της 

αυτοβιογραφούμενης, αυτή την φορά, δικαιολογεί την προσέλευση του συντρόφου 

διότι θα συγκατοικήσουν «τα παιδιά».  

Κριτικά και Αυτο-θεωρητικά σχόλια: Χαρακτηριστικό παράδειγμα κριτικού 

και αυτοθεωρητικού σχολίου αποτελεί το χωρίο στο οποίο μεταφέρει τα λόγια του 

πνευματικού. Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι δεν θυμάται πώς ακριβώς ανακοίνωσε την 

απόφασή τους να συγκατοικήσουν, γιατί ο Θεός την βοήθησε να πάρει αυτές τις 

σπουδαίες αποφάσεις που πήρε στην ζωή της. Το απόσπασμα φανερώνει ένα άτομο 

βαθιά θρησκευόμενο, με πίστη στον Θεό, ο οποίος την βοηθά, σύμφωνα με την ίδια,  

να λάβει αυτές τις κρίσιμες αποφάσεις για την εξέλιξη του βίου της.  

Στερεότυπες Εκφράσεις: Η αφηγήτρια επαναλαμβάνει συχνά το όνομα του 

συντρόφου της στα πλαίσια της ενότητας αφήγησης.  

Δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων εμπειριών και παρουσίασης της 

αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών διαδικασιών: Στο τέλος της 

αφηγηματικής ενότητας, επέρχεται για ακόμη μια φορά η αποκατάσταση στις σχέσεις 

μεταξύ γονέων και συντρόφου. Η ουσιαστική διαφορά εντοπίζεται στο γεγονός ότι 

στις προηγούμενες ενότητες οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών βελτιώνονται ενώ, 

στην παρούσα ενότητα, επέρχεται οριστικά η αποκατάσταση των σχέσεων τους. Η 

φράση δηλώνει την ριζική εξασθένηση της δύσκολης εμπειρίας που βίωσε: «Και από 

τότε δημιουργήθηκε πραγματική σχέση ανάμεσα στους γονείς μου και τον Νίκο και 

αυτό, βοήθησε και εμένα, να είμαι πιο ανοιχτή μαζί τους μετά, συζητούσα τα 

προβλήματά μου, ενώ πιο πριν δεν υπήρχε ανταπόκριση σε κάτι τέτοιο.». Η διαμάχη 

από πλευράς οικογένειας με τον σύντροφο της εκπαιδευτικού αποκαταστάθηκαν 

οριστικά, καθώς η αυτοβιογραφούμενη και ο σύντροφός της έκαναν ένα νέο 

ξεκίνημα.  

Επεξεργασία 6ης  Αφηγηματικής Ενότητας 

Τίτλος: Σπουδές- Φοιτητικά Χρόνια 

Η έκτη ενότητα αφήγησης περιλαμβάνει το εξής απόσπασμα: «Μετά, εκεί, 

άλλαξα και εγώ σαν άνθρωπος… το έχω αναφέρει πολλές φορές ακόμη και σε 

Γερμανούς» 
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Εισαγωγή: Η ενότητα εισάγεται με την εξής φράση: «Μετά, εκεί, άλλαξα και 

εγώ σαν άνθρωπος, ήμουν πιο κοινωνική, πιο ανοιχτή, με τους ανθρώπους, με τις 

παρέες μου.». Η αυτοβιογραφούμενη εκπαιδευτικός αναφέρεται στην περίοδο των 

σπουδών της στην πόλη της Φλώρινας. Αναφέρει, χαρακτηριστικά, ότι την περίοδο 

εκείνη, άλλαξε σαν άνθρωπος διότι οι κοινωνικές της συναναστροφές την βοήθησαν 

να κοινωνικοποιηθεί ευκολότερα και να είναι προσιτή. Άρχισε να δημιουργεί 

κύκλους επικοινωνίας και να σχηματίζει φιλικές σχέσεις με άτομα του περιβάλλοντός 

της.  

Πυρηνική δήλωση στην ενότητα αφήγησης: Η εισαγωγική πρόταση της 

ενότητας αφήγησης αποτελεί και την πυρηνική δήλωσή της: «Μετά, εκεί, άλλαξα και 

εγώ σαν άνθρωπος, ήμουν πιο κοινωνική, πιο ανοιχτή, με τους ανθρώπους, με τις 

παρέες μου.». Η εκπαιδευτικός μεταβάλλει την ταυτότητά της και από μαθήτρια 

αποκτά την ιδιότητα της φοιτήτριας. Επιπρόσθετα, δηλώνεται ευθέως από την ίδια 

μια μεταβολή του χαμηλών τόνων χαρακτήρα της προς ένα κοινωνικό άτομο, με 

διάθεση να δημιουργήσει κοινωνικές και φιλικές σχέσεις.  

Απεικόνιση των κοινωνικών πλαισίων: Η κουλτούρα του πανεπιστημιακού 

τμήματος στο οποίο φοιτούσε η εκπαιδευτικός αναδεικνύεται στην παρούσα 

αφηγηματική ενότητα. Πιο αναλυτικά, στην αυτοβιογραφία της γίνεται η εξής 

αναφορά:  «επειδή ήταν τέτοιο πανεπιστήμιο πιο μικρό πιο κλειστό  δημιουργήθηκαν 

σχέσεις  με καθηγητές. Εμένα, μου άρεσε να με συναντήσει κάποιος και να με 

χαιρετήσει με το όνομα  ή ακόμη να με θυμάται μετά από τόσα χρόνια. Τέλος πάντων, 

υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι τους θυμάμαι με όνομα… και για μένα είναι σημαντικό.» 

Όπως, προκύπτει μέσα από το χωρίο, το γεγονός ότι το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο 

ήταν μικρής έκτασης και βρισκόταν σε μια επαρχιακή πόλη δημιουργούσε γόνιμο 

έδαφος, για την καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και 

φοιτητών. Και τούτο είναι ένα στοιχείο που δίνει ιδιαίτερη έμφαση το αφηγηματικό 

υποκείμενο, όπως γίνεται αντιληπτό. Στο ίδιο πλαίσιο, γίνεται συγκεκριμένη αναφορά 

και σε μια περίπτωση καθηγητή, ο οποίος ιδιαίτερα προσιτός, δημιουργούσε 

δελεαστικές και ενδιαφέρουσες συνθήκες μάθησης. Επιπλέον, καθώς το κοινωνικό 

περιβάλλον της αφηγήτριας αποτελείται από τις συμφοιτήτριές της, την περίοδο 

εκείνη, αντιλαμβάνεται το μάθημα ως μια καλή αφορμή να αναπτύξει κοινωνικές 

συναναστροφές. Οδηγούμαστε, έτσι, στο συμπέρασμα ότι το στενό κοινωνικό 

περιβάλλον που λειτουργούσε υπό τις συνθήκες σπουδών της αφηγήτριας επιδρούσε 

θετικά στην διαμόρφωση της προσωπικότητας της ίδιας και οι απεικονίσεις αυτού του 

είδους κοινωνικού πλαισίου κατέχουν ξεχωριστή θέση στην αυτοβιογραφία της.  

Αξιολογήσεις με χρήση επιχειρημάτων: Στην ενότητα αφήγησης η 

βιογραφούμενη επικαλείται μια αξιολόγηση, με σκοπό να αναδείξει τις φιλικές 

σχέσεις που είχε δημιουργήσει μια μερίδα συμφοιτητριών της. Έτσι, λοιπόν, 

υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι η συνάντηση με την παρέα της αποτελούσε έναν 

καλό λόγο για να παρακολουθεί και τα μαθήματα: «Όσον αφορά τα μαθήματα, νόμιζα, 

στην αρχή, ότι θα με  δυσκολέψουν πιο πολύ, επίσης, δεν εκμεταλλεύτηκα ποτέ το 
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γεγονός, ότι δεν είχαμε υποχρεωτικές παρουσίες και πηγαίναμε πάντα, γιατί, ήταν και 

μια αφορμή να βρεθούμε με την παρέα, με τα κορίτσια.» 

Κριτικά και Αυτο-θεωρητικά σχόλια: Στις πρώτες γραμμές της ενότητας 

αφήγησης, η εκπαιδευτικός διατυπώνει ένα αυτοθεωρητικό σχόλιο, καθώς 

υποστηρίζει ότι η αλλαγή του πλαισίου δράσης της και η μετάβασή της στην 

φοιτητική της πόλη επιδρά στην κοινωνικότητά που εκδήλωνε ως άτομο. Αρχίζει και 

αναπτύσσει κοινωνικούς δεσμούς, συνομιλεί και απελευθερώνεται από την 

συνεσταλμένη φύση της. Στη συνέχεια, και καθώς αναφέρεται στο διδακτικό πλαίσιο 

της σχολής φοίτησης της, ασκείται κριτική σε ορισμένους καθηγητές, οι οποίοι με τις 

μεθόδους και τις διδακτικές πρακτικές που εφάρμοζαν, απωθούσαν τους φοιτητές και 

την ίδια. Σε αντίθεση, φυσικά, με άλλους οι οποίοι έκαναν ιδιαιτέρως, ελκυστική την 

παράδοση του μαθήματος. 

Στερεότυπες Εκφράσεις: Η ενότητα δεν περιλαμβάνει στερεότυπες εκφράσεις. 

Δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων εμπειριών και παρουσίασης της 

αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών διαδικασιών: Η ενότητα αποτελεί μια 

αισιόδοξη αναδρομή στην περίοδο των φοιτητικών χρόνων της εκπαιδευτικού, 

επομένως δεν περιγράφεται κάποια δύσκολη βιογραφική διαδικασία.  

Επεξεργασία 7ης  Αφηγηματικής Ενότητας 

Τίτλος: Μετάβαση στην Γερμανία:  

Υποενότητες: 

α) Προετοιμασία για μετανάστευση  

β) Χρόνος προσαρμογής 

Η ενότητα περιλαμβάνει το απόσπασμα: «Δεν θυμάμαι ακριβώς, πώς πήρα την 

απόφαση… έμεινα άπραγη, στο σπίτι, χωρίς να κάνω τίποτα.» εντός του οποίου 

εντοπίζονται δύο υποενότητες η πρώτη «Δεν θυμάμαι ακριβώς, πώς πήρα την 

απόφαση… μην περιμένεις να μου αρέσει κιόλας» και αναφέρεται στην προετοιμασία 

της αφηγήτριας να μεταναστεύσει. Η δεύτερη υποενότητα περιλαμβάνει το εξής 

απόσπασμα: «Μέχρι που φύγαμε ήταν δύσκολη περίοδος για μένα…  έμεινα άπραγη, 

στο σπίτι, χωρίς να κάνω τίποτα».  

Εισαγωγή: Η έβδομη ενότητα αφήγησης εισάγεται με την εξής «Δεν θυμάμαι 

ακριβώς, πώς πήρα την απόφαση, αλλά πέρασε από κάποια στάδια.». Η αφηγήτρια 

απαντά την ερώτηση της συνεντεύκτριας και δηλώνει ότι δεν θυμάται πώς πήρε την 

απόφαση να εγκαταλείψει την χώρα καταγωγής της. Παρόλα αυτά η διαδικασία 

προετοιμασίας της πέρασε από κάποιες φάσεις, όπως αναφέρει στην εισαγωγική 

πρόταση.  
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Πυρηνική δήλωση στην ενότητα αφήγησης: Στην ενότητα αφήγησης η 

εκπαιδευτικός αναφέρεται στην σταδιακή μετάβαση της σε έναν νέο μεταναστευτικό 

προορισμό. Επομένως, η πυρηνική δήλωση της ενότητας σχετίζεται με τον 

εμπλουτισμό της ταυτότητας της αφηγήτριας και την απόκτηση της μεταναστευτικής 

ιδιότητας. Δεν αποτυπώνεται, όμως η ιδιότητα αυτή, σε κάποια συγκεκριμένη φράση 

του κειμένου αλλά προκύπτει από ολόκληρη της αφηγηματική ενότητα.  

Απεικόνιση Κοινωνικών Πλαισίων: Το κοινωνικό πλαίσιο της 

αυτοβιογραφούμενης, αποτελείται από δύο άτομα του στενού της περιβάλλοντος, τα 

οποία μετανάστευσαν στη Γερμανία. Προτού, λοιπόν, αποφασίσει και η ίδια να 

μεταναστεύσει στην Γερμανία, παρακολουθούσε ένα κύμα μαζικής φυγής προς την 

χώρα, το οποίο και τελικά την παρέσυρε. Συλλέγοντας πληροφορίες για τις συνθήκες 

εργασίας στην Γερμανία, δημιουργείται ένα ιδανικό περιβάλλον δράσης, εργασίας και 

διαμονής στην σκέψη της αυτοβιογραφούμενης και έτσι αποφασίζει να εγκαταλείψει 

την χώρα καταγωγής της προς τον συγκεκριμένο μεταναστευτικό προορισμό. Ο 

λόγος, σύμφωνα με την ίδια, που επιλέγει να εγκαταλείψει την χώρα καταγωγής της, 

αποδίδεται στην ανεργία των εκπαιδευτικών, αφού από μια κοινωνική σκοπιά, οι 

εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε ανεργία αναγκάζονται να απασχολούνται στον χώρο 

της εστίασης: «Εγώ ήθελα να δουλέψω ως νηπιαγωγός, δεν ήθελα να καταλήξω 

σερβιτόρα και ο Νίκος και φυσικά οι γονείς μου.». Αφού μετέβη λοιπόν, στο 

Βερολίνο, περιγράφεται, λεπτομερειακά, το κοινωνικό πλαίσιο δράσης της. Εκεί, 

μεγάλο ζήτημα αποτελεί η διαμονή, η βιογραφούμενη μας πληροφορεί 

κατηγορηματικά ότι αν δεν είχε γνωστούς να μείνει θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη η 

εγκατάσταση. Προκειμένου να αποκτήσει κανείς κατοικία στην γερμανική 

πρωτεύουσα, πρέπει να τηρεί ορισμένες προϋποθέσεις που σχετίζονται με την 

οικογενειακή κατάσταση και την επαγγελματική ενασχόληση. Επίσης, τα έγγαμα 

άτομα λαμβάνουν διαφορετικής μεταχείρισης από την πολιτεία, επηρεάζοντας ακόμη 

και την φορολογική κατηγορία στην οποία ανήκουν. Επί παραδείγματι, σύμφωνα με 

την εκπαιδευτικό: «Για τους παντρεμένους εδώ, στη Γερμανία, είναι πολύ διαφορετικά 

τα πράγματα,  και αυτός είναι ένας λόγος που παντρεύτηκα. Αλλάζει, κυρίως, η ταξική 

φορολογία , δηλαδή αν εγώ τώρα παίρνω 1.400 ευρώ, όταν παντρεύεσαι, αλλάζει και 

παίρνεις τουλάχιστον 200 με 300 ευρώ παραπάνω». Αυτά τα δεδομένα, επομένως, 

συνθέτουν το νέο κοινωνικό πλαίσιο δράσης της αφηγήτριας.  

Αξιολογήσεις με χρήση επιχειρημάτων: Δύο επιχειρηματικές αξιολογήσεις 

εντοπίζονται στην δεύτερη υποενότητα στην οποία αναφέρεται στον χρόνο 

προσαρμογής της στον νέο τόπο εγκατάστασης. Το ένα σχετίζεται με το ζήτημα της 

γλώσσας, καθώς δεν γνώριζε τα γερμανικά προτού εγκατασταθεί εκεί, έτσι, λοιπόν: 

«Από την αρχή, ξεκίνησα πολλά πράγματα να κάνω ένιωσα όμως, ότι επειδή, η γλώσσα 

σε περιορίζει, δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να δουλέψεις και να μιλάς αγγλικά.». 

Στη συνέχεια, ακόμη μια επιχειρηματική αξιολόγηση, χρησιμοποιείται από την 

εκπαιδευτικό, στην δεύτερη υποενότητα και καθώς ολοκληρώνει την περιγραφή των 

συνθηκών στη χώρα αναφέρει το εξής: «Για αυτό και στην αρχή δεν ήταν εύκολο, να 

σου πω την αλήθεια, γιατί, τον πρώτο χρόνο, έμεινα άπραγη, στο σπίτι, χωρίς να κάνω 
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τίποτα.». Δηλώνει, συμπερασματικά, ότι εξαιτίας της άγνοιας του γλωσσικού κώδικα, 

δεν αναζήτησε μια θέση εργασίας και επομένως, παρέμενε στο σπίτι για έναν 

ολόκληρο χρόνο, άεργη και άνεργη. 

Στερεότυπες Εκφράσεις: Οι στερεότυπες εκφράσεις που χρησιμοποιεί το 

αφηγηματικό υποκείμενο αφορούν στην χώρα της Γερμανίας, καθώς περιγράφεται το 

κοινωνικοπολιτικό συγκείμενο της χώρας. Επίσης, το όνομα του συντρόφου 

κυριαρχεί ακόμη μια φορά στην ενότητα αφήγησης.  

Δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων εμπειριών και παρουσίασης της 

αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών διαδικασιών: Παρόλο που η 

εκπαιδευτικός διηγείται ορισμένες δύσκολες βιογραφικές εμπειρίες, όπως την 

κατάσταση ανεργίας στην οποία βρέθηκε, διότι δεν γνώριζε  την γερμανική γλώσσα, 

δεν αποδίδει χαρακτηριστικά δύσκολης βιογραφικής εμπειρίας στο γεγονός. Η 

αποκατάσταση της χαοτικής βιογραφικής διαδικασίας, δεν έχει επέλθει ακόμη και 

συνεπώς, δεν βρίσκεται στα πλαίσια της αφηγηματικής ενότητας. Στην επόμενη 

ενότητα αφήγησης επέρχεται η εξασθένιση της δύσκολης αυτής εμπειρίας, που έμελε 

να δυσκολέψει περαιτέρω την πορεία του βίου της. 

Επεξεργασία 8ης αφηγηματικής ενότητας 

Τίτλος: Εργασία στο ξενοδοχείο 

Η όγδοη ενότητα αφήγησης περιλαμβάνει το εξής απόσπασμα: «Και τότε ένας 

γνωστός της μητέρας του… επειδή, φεύγει εκείνη μπορώ να συνεχίσω να δουλεύω εκεί 

πέρα.». 

Εισαγωγή: Η ενότητα εισάγεται με την εξής φράση: «Και τότε ένας γνωστός 

της μητέρας του,  δούλευε σε ένα ξενοδοχείο και μου λέει, ότι άνοιξε μία θέση στο 

μπουφέ, στο πρωινό του ξενοδοχείου, άμα θέλεις να σε γνωρίσω, πηγαίνεις για ένα 

δοκιμαστικό που είναι απαραίτητο.» Στην εισαγωγή της ενότητας φαίνεται πως 

βρίσκεται η λύση στο πρόβλημα της ανεργίας που αντιμετώπιζε στην προηγούμενη 

αφηγηματική ενότητα. Μια θέση εργασίας προτείνεται στην αυτοβιογραφούμενη 

μέσω ενός γνωστού, και αυτή είναι μια θέση στον μπουφέ ενός ξενοδοχείου. Έτσι, 

λοιπόν, στην ενότητα προφανώς και θα δοθούν πληροφορίες για τις συνθήκες 

εργασίας της εκπαιδευτικού. 

Πυρηνική Δήλωση στην ενότητα αφήγησης: Η πυρηνική δήλωση βρίσκεται 

στις πρώτες γραμμές της ενότητας αφήγησης, όπου και δηλώνεται η νέα ιδιότητα της 

εκπαιδευτικού και τα νέα της εργασιακά καθήκοντα. Η αφηγήτρια, συνεπώς, 

αναζητώντας, καλές συνθήκες εργασίας μεταβαίνει στην Γερμανία προκειμένου να 

εργαστεί ως εκπαιδευτικός, αλλά με την γλώσσα, να αποτελεί εμπόδιο στα σχέδιά της 

αποφασίζει να εργαστεί στο εστιατόριο ενός ξενοδοχείου, ύστερα από έναν χρόνο 

ανεργίας. «Και τότε ένας γνωστός της μητέρας του,  δούλευε σε ένα ξενοδοχείο και μου 

λέει, ότι άνοιξε μία θέση στο μπουφέ, στο πρωινό του ξενοδοχείου, άμα θέλεις να σε 

γνωρίσω, πηγαίνεις για ένα δοκιμαστικό που είναι απαραίτητο... Και έτσι πήγα» 
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Απεικόνιση των κοινωνικών πλαισίων: Στη συγκεκριμένη ενότητα αφήγησης, 

η εκπαιδευτικός, καθώς περιγράφει τις συνθήκες εργασίας της στο ξενοδοχείο, 

σκιαγραφεί το κοινωνικό πλαίσιο δράσης της. Έτσι, λοιπόν, κατά την αφήγησή της 

παρέχει πληροφορίες για τις διαδικασίες πρόσληψης σε ένα εργασιακό περιβάλλον 

στη Γερμανία, σύμφωνα με την οποία, προκειμένου να προσληφθεί κανείς σε μία 

δουλειά περνάει αρχικά, από ένα δοκιμαστικό, στη συνέχεια συνομιλεί με τον 

διευθυντή, ο οποίος με τη σειρά του λαμβάνει μια ανατροφοδότηση από τους 

υπολοίπους εργαζομένους σχετικά με τις επιδόσεις του και τέλος, διαπραγματεύονται 

τις συνθήκες εργασίας του: «…άμα θέλεις να σε γνωρίσω, πηγαίνεις για ένα 

δοκιμαστικό που είναι απαραίτητο... Και έτσι πήγα για μία ώρα, μίλησα με το 

διευθυντή, ο οποίος πήρε ένα feedback από τους εργαζομένους και μου πρότεινε μία 

σχεδόν full time δουλειά 6 ώρες την ημέρα, πενθήμερο.». Αφού προσελήφθη, 

αναφέρεται με ακρίβεια στα νέα της καθήκοντα: «Εκεί, ήμασταν τρία άτομα 

προσωπικό και εξυπηρετούσαμε 300 άτομα πελάτες…». Η πληροφορία που αντλείται 

από το απόσπασμα σχετίζεται με τις υπερβολικές απαιτήσεις του εργοδότη προς τους 

εργαζομένούς του να ανταπεξέλθουν σε ένα τόσο μεγάλο αριθμό πελατών. Επιπλέον, 

εκτός του μεγάλου όγκου της εργασίας της, η αφηγήτρια είχε να αντιμετωπίσει 

ζητήματα συναδελφικών σχέσεων, καθώς μια συνάδελφός της δημιουργούσε 

αναστάτωση στον χώρο. Πιο αναλυτικά, η εκπαιδευτικός κάνει μια εκτενή περιγραφή 

του προσώπου της συγκεκριμένης εργαζόμενης λέγοντας χαρακτηριστικά, ότι δεν 

εργαζόταν και ήταν άτομο του «κουτσομπολιού». Το γεγονός ότι ήταν και η ίδια 

Ελληνίδα αναφέρεται επίσης, από την αφηγήτρια, κάνοντας νύξη στην κουλτούρα 

των Ελλήνων.  

Αξιολογήσεις με χρήση επιχειρημάτων: Η πρώτη αξιολόγηση που 

χρησιμοποιεί η αυτοβιογραφούμενη αναφέρεται στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης 

των εργασιακών συνθηκών, κατά τις οποίες η ίδια αναζητούσε περισσότερο ελεύθερο 

χρόνο προκειμένου να προβεί στην εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας: «Αλλά, εγώ, 

ήθελα λιγότερες ώρες να απασχολούμε, γιατί ήθελα να δώσω προτεραιότητα στα 

γερμανικά, γιατί  παρότι είχα μάθει μέσω ίντερνετ, εδώ μόνη μου, δεν μπορούσα να το 

εξασκήσω παραπάνω την ομιλία μου και ήθελα να κάνω κανονικά μαθήματα.». 

Αμέσως μετά, η εκπαιδευτικός, αναφερόμενη στα εργασιακά της καθήκοντα, 

αναφέρει το εξής επιχείρημα: «όταν έφυγα έκλαιγαν, γιατί δεν προλάβαιναν να 

βγάλουν τη δουλειά τη δικιά μου». Αξιολογώντας τις δυνατότητές της στην εργασία 

της θεωρεί ότι αφότου έφυγε, οι συνάδελφοί της δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στα 

δικά της καθήκοντα. Τέλος, με την ακόλουθη επιχειρηματική αξιολόγηση, η 

αφηγήτρια, αναφέρεται στον λόγο που μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται στο 

ξενοδοχείο: «Είχα επαναπαυθεί και δεν έψαχνα σε νηπιαγωγεία, αισθανόμουν την 

ασφάλεια, ότι, επειδή, φεύγει εκείνη μπορώ να συνεχίσω να δουλεύω εκεί πέρα.». 

Κριτικά και Αυτο-θεωρητικά σχόλια:  Η κριτική που ασκεί η βιογραφούμενη 

εκδηλώνεται στην περιγραφή της Ελληνίδας υπεύθυνης της κουζίνας στην οποία 

εργαζόταν και η ίδια. Αναφέρεται στο άτομο αυτό ως υπαίτιο για το φόρτο εργασίας, 

καθώς δεν εργαζόταν η ίδια και προτιμούσε να μιλάει ασκώντας κριτική στους γύρω 
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της. Ο ρόλος της συγκεκριμένης, φαίνεται ότι ασκούσε μεγάλη επιρροή στην 

αυτοβιογραφούμενη στα πλαίσια της εργασίας της, αφού όταν έφυγε εκείνη η 

εκπαιδευτικός δήλωσε ότι θα μπορούσε να συνεχίσει να εργάζεται με μεγαλύτερη 

ευκολία.  

Στερεότυπες Εκφράσεις: Στην ενότητα δεν εντοπίζονται στερεότυπες 

εκφράσεις.  

Δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων εμπειριών και παρουσίασης της 

αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών διαδικασιών: Καθώς η εκπαιδευτικός 

περιγράφει μια χαοτική διαδικασία που βιώνει στα πλαίσια του εργασιακού της 

περιβάλλοντος, με την παρέμβαση της υπεύθυνης της κουζίνας να αποτελεί τη 

δυσκολότερη συνθήκη για την ίδια, επέρχεται η αποκατάσταση. Σύμφωνα με το 

αφηγηματικό υποκείμενο, η υπεύθυνη αποχωρεί από τον χώρο εργασίας για αιτία που 

δεν αναφέρεται και επομένως αποκαθίσταται η ισορροπία στον επαγγελματικό αυτόν 

τομέα. Οι φράσεις αποτυπώνουν την εξασθένηση της δύσκολης αυτής εμπειρίας: 

«Μετά, έφυγε αυτή και μπορούσα να συνεχίσω να δουλεύω καλύτερα…», 

«…αισθανόμουν την ασφάλεια, ότι, επειδή, φεύγει εκείνη μπορώ να συνεχίσω να 

δουλεύω εκεί πέρα.».  

Επεξεργασία 9ης Αφηγηματικής Ενότητας  

Τίτλος: Εύρεση θέσης εργασίας σε νηπιαγωγείο 

Η ενότητα αφήγησης περιλαμβάνει το εξής απόσπασμα: «Μου λέει ο Νίκος,  

τέλος πάντων… αλλά τα 1.400 μπορεί να γίνουν πολύ παραπάνω, μετά από την 

αναγνώριση.»  

Εισαγωγή: Η ένατη ενότητα αφήγησης εισάγεται με την εξής φράση: «Μου 

λέει ο Νίκος,  τέλος πάντων,  «Μαρία, δεν είναι η δουλειά σου αυτή! Έχεις φτάσει ήδη 

σε ένα επίπεδο στα γερμανικά, πήρες και το πτυχίο σου, το οποίο είναι λίγο παραπάνω 

από το  Lower στο Β2, κάπου εκεί. Αφού το πήρες αυτό, κάνε αιτήσεις, μπορείς να 

βρεις κάτι άλλο…» ». Στην εισαγωγική πρόταση η εκπαιδευτικός μεταφέρει τα λόγια 

του συντρόφου της, ο οποίος την προτρέπει να αναζητήσει νέα θέση εργασίας με 

καλύτερες προοπτικές, που να ανταποκρίνεται στα προσόντα της. Το ζήτημα στο 

οποίο αναφέρεται ο σύντροφος αφορά την απόκτηση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας 

από την αυτοβιογραφούμενη και επομένως, έχει ένα επαρκές εφόδιο, το οποίο 

αξιοποιώντας το σε συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα προσόντα της έχει τη 

δυνατότητα να κατακτήσει μια θέση εργασίας ως νηπιαγωγός.  

Πυρηνική Δήλωση στην ενότητα αφήγησης: Η πυρηνική δήλωση στην 

ενότητα αφήγησης εντοπίζεται στο γεγονός της εύρεσης μιας θέσης εργασίας σε 

νηπιαγωγείο, από την εκπαιδευτικό. Ο αρχικός στόχος της αφηγήτριας επιτυγχάνεται 

ύστερα από την κατάκτηση της θέσης αυτής. Στην ενότητα παρουσιάζονται με 

γλαφυρότητα όλες οι απαραίτητες διαδικασίες πρόσληψής της από το εκπαιδευτικό 
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ίδρυμα. Και εν τέλει της ανακοινώνεται η συνεργασία των δύο πλευρών: 

«επικοινώνησαν μαζί μου και μου είπαν ότι θέλουν πολύ να δουλέψουν μαζί μου».  

Απεικόνιση Κοινωνικών Πλαισίων: Πολλαπλές αναπαραστάσεις του 

κοινωνικού πλαισίου απεικονίζονται στην συγκεκριμένη ενότητα αφήγησης. Αρχικά 

λαμβάνουμε πληροφορίες για την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας, η οποία ανάλογα 

με το επίπεδο της γλώσσας το οποίο κανείς κατέχει, έχει τη δυνατότητα πρόσληψης 

σε αντίστοιχη εργασία. Επίσης, αναφέρονται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες 

πρόσληψης, όπως είναι οι αιτήσεις και τα δοκιμαστικά που οφείλει να 

πραγματοποιήσει ο υποψήφιος για μια θέση εργασίας.  

Στη συνέχεια,  η αυτοβιογραφούμενη παρέχει πληροφορίες για τις 

απαραίτητες διαδικασίες αναγνώρισης του ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της: 

«Πρέπει να πάρω το C1 πτυχίο γερμανικών,  μεγαλύτερο από αυτό που είμαι και να 

πάω σε ένα πανεπιστήμιο, να κάνω ένα μάθημα “γερμανικό δίκαιο”,  να το δώσω και 

μετά, η αναγνώριση θα είναι έτοιμη.». Οφείλει, συνεπώς, να πιστοποιήσει μέσω της 

αναγνώρισης, τα προσόντα της προκειμένου να κατοχυρώσει την θέση εργασίας της. 

Με αυτόν τον τρόπο, όπως η ίδια υποστηρίζει, μπορεί να αλλάξει μισθολογική 

κλίμακα και να της αυξηθεί ο μισθός.  

Μια άλλη οπτική του κοινωνικού πλαισίου θίγεται στα πλαίσια της ενότητας 

αφήγησης και αυτή σχετίζεται με την αντιμετώπιση της πατρίδας της, της Ελλάδας, 

ως μέρος διακοπών. Αναφέρει, λοιπόν, ότι μετά την υπογραφή της εργασιακής 

σύμβασης, η αφηγήτρια επιστρέφει στην Ελλάδα προκειμένου να πραγματοποιήσει 

της καλοκαιρινές διακοπές της. Πλέον, μόνιμος τόπος κατοικίας αποτελεί η Γερμανία 

και το Βερολίνο και η Ελλάδα ταυτίζεται με τόπο επίσκεψης, χαλάρωσης και 

διακοπών. Η ιδιότητα της μετανάστριας έχει προστεθεί στην βιογραφική ταυτότητα 

της εκπαιδευτικού, με τον τόπο μεταναστευτικού προορισμού να μετατρέπεται, 

σταδιακά, σε μέρος μόνιμης εγκατάστασης.  

Αξιολογήσεις με χρήση Επιχειρημάτων: Στην ένατη ενότητα αφήγησης, η 

βιογραφούμενη χρησιμοποιεί την εξής επιχειρηματική αξιολόγηση: «Επικοινώνησα 

μαζί τους και πήγα κατευθείαν την επόμενη μέρα, γιατί είχα ρεπό…». Προηγείται η 

αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών επικοινωνίας με το εκπαιδευτικό ίδρυμα, για 

να καταλήξει στο συγκεκριμένο επιχείρημα. Αμέσως μετά, αναφερόμενη στο 

επικοινωνιακό κομμάτι και στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την γλώσσα, 

επικαλείται τα λόγια των υπεύθυνων του ιδρύματος: «Και με την επικοινωνία, μου 

είπαν, ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα, γιατί έχουν και άλλη Ελληνίδα και ξέρουν ότι 

μέσω της δουλειάς και της καθημερινότητας μπορείς να βελτιωθείς πολύ...».  

Κριτικά και Αυτο-θεωρητικά σχόλια: Ένα αυτοθεωρητικό σχόλιο που 

χρησιμοποιεί η εκπαιδευτικός σχετίζεται με την μισθολογική αύξηση, η οποία 

πιστεύει ότι θα επέλθει, ύστερα από την αναγνώριση του πτυχίου της. Η 

αυτοβιογραφούμενη θεωρεί ότι, αν προβεί στην αναγνώριση των προσόντων της, 

ενδέχεται να αυξηθεί και ο μισθός της. Στα πλαίσια της άποψης αυτής, κάνει μια 
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συγκριτική αναφορά με τα ελληνικά μισθολογικά δεδομένα κάνοντας το εξής σχόλιο: 

«…και από αυτό πιστεύω, ότι αλλάζει, μετά ο μισθός, όχι, ότι είναι λίγο, σε σχέση με 

της Ελλάδας, σε καμία περίπτωση, αλλά τα 1.400 μπορεί να γίνουν πολύ παραπάνω, 

μετά από την αναγνώριση...».  

Στερεότυπες Εκφράσεις: Η εκπαιδευτικός, καθώς αναφέρεται στην αναζήτηση 

θέσης εργασίας, χρησιμοποιεί συχνά λεξιλόγιο που σχετίζεται με τη «δουλειά».  

Δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων εμπειριών και παρουσίασης της 

αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών διαδικασιών:  Η ενότητα αποτελεί την 

αποκατάσταση μιας χαοτικής βιογραφικής διαδικασίας που βίωσε η 

αυτοβιογραφούμενη κατά την προηγούμενη ενότητα αφήγησης. Τότε, η 

εκπαιδευτικός μη έχοντας άλλη επιλογή αναγκαζόταν να εργάζεται υπό δυσμενείς 

συνθήκες στην κουζίνα ενός εστιατορίου. Στο απόσπασμα αυτό, επέρχεται η 

αποκατάσταση της δύσκολης βιογραφικής εμπειρίας, ύστερα από την αναζήτηση 

νέου επαγγελματικού περιβάλλοντος, βασισμένο στα προσόντα της. Εφόσον, λοιπόν, 

όλο αυτό το διάστημα παραμονής της στο Βερολίνο η αφηγήτρια επένδυσε στο 

καλλιέργεια του γνωστικού τομέα, μέσα από την γνώση του γλωσσικού κώδικα, και 

ύστερα, από τν προτροπή του συντρόφου της, αποφάσισε να αναζητήσει νέα θέση 

εργασίας. Όπως και τελικά έγινε! Η αυτοβιογραφούμενη αναλαμβάνει καθήκοντα 

νηπιαγωγού σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα.  

Επεξεργασία 10ης Αφηγηματικής Ενότητας 

Τίτλος: Συνθήκες Εργασίας 

«Το μόνο μου άγχος στη δουλειά, ήταν πώς θα μιλήσω… σε δευτερόλεπτα έχει 

αναστατώσει την τάξη…» Το απόσπασμα αποτελεί την δέκατη ενότητα αφήγησης.  

Εισαγωγή: Η αφηγήτρια εισάγει την νέα ενότητα αφήγησης με την εξής 

φράση: «Το μόνο μου άγχος στη δουλειά, ήταν πώς θα μιλήσω, αν θα μιλήσω, αν θα 

κάνουν παράπονα,  γιατί, στη δουλειά κάνουμε συναντήσεις με γονείς και μιλούμε για 

την εξέλιξη των παιδιών.». Το εισαγωγικό επιχείρημα φανερώνει το εύρος της 

ανασφάλειας που είχε η βιογραφούμενη, σχετικά με την επικοινωνία και την ορθή 

χρήση της γλώσσας. Η συχνή επικοινωνία με τους γονείς, στα πλαίσια της 

εκπαιδευτικής καθημερινότητας, απαιτούσε μια καλή γνώση της γλώσσας 

επικοινωνίας, και το γεγονός ανησυχούσε ιδιαίτερα την εκπαιδευτικό, η οποία δεν 

κατείχε άριστα τον γλωσσικό κώδικα. Έτσι, λοιπόν, η αφηγήτρια στη συγκεκριμένη 

ενότητα, όπως δείχνει από την εισαγωγή, εμβαθύνει στις συνθήκες υπό τις οποίες 

εργαζόταν στο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  

Πυρηνική Δήλωση στην ενότητα αφήγησης: Η ουσιαστικότερη αλλαγή στην 

ταυτότητα του αφηγηματικού υποκειμένου έχει πλέον επέλθει. Η εκπαιδευτικός 

εργάζεται σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα ως νηπιαγωγός, επιτυγχάνοντας τον αρχικό της 

σκοπό.  
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Απεικόνιση Κοινωνικών Πλαισίων: Η εκπαιδευτικός στην παρούσα 

αφηγηματική ενότητα παρουσιάζει πολλαπλές απεικονίσεις του κοινωνικού πλαισίου 

που την περιβάλλει. Την μεγαλύτερη έκταση καταλαμβάνει η αναφορά στην 

εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζει στις καθημερινές πρακτικές τους, το 

εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο οποίο εργάζεται. Λαμβάνουμε πλήθος πληροφοριών για τις 

εκπαιδευτικές ρουτίνες, πιο αναλυτικά, στα πλαίσια του μαθήματος σημειώνεται 

συνύπαρξη διαφορετικών ηλικιών ενώ αναφέρεται στον τρόπο διαχείρισης των 

μαθητών διαφορετικών ηλικιών: «Έχουμε μόνο μισή ώρα στην αρχή όλοι μαζί, όπου 

κάνουμε ένα πρωινό κύκλο στον οποίο μιλάμε και τραγουδάμε όλα αυτά... Αλλά, επειδή, 

είναι όλα τα παιδιά μαζί και έχουν διαφορετικές ηλικίες  και η προσοχή, ας πούμε, των 

μικρών παιδιών αποσπάται, το διακόπτουμε συνήθως και ο καθένας κάνει ότι 

δραστηριότητα θέλει, από κατασκευές, χορό, διάφορα». Από το απόσπασμα γίνεται 

αντιληπτό ότι στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο εφαρμόζονται οι αρχές που διέπουν την 

διαφοροποιημένη παιδαγωγική, σύμφωνα με την οποία η μάθηση προσαρμόζεται στις 

ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθητή. Οι μαθητές, συνεπώς, στην μεγαλύτερη διάρκεια της 

ημέρας επιλέγουν το ελεύθερο παιχνίδι «Τα παιδιά, όλη μέρα, βρίσκονται σε 

διάλειμμα, κάνουν ό,τι θέλουν.», όπως προστάζει η εκπαιδευτική κουλτούρα του 

ιδρύματος, οι μαθητές μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα δραστηριότητες, να βγαίνουν 

έξω, ακόμα με χαμηλές θερμοκρασίες, να τρέφονται και να αναπαύονται στον χώρο 

του νηπιαγωγείου.  

Η σημαντικότερη πτυχή της εκπαιδευτικής κουλτούρας του ιδρύματος 

εντοπίζεται στο γεγονός ότι καθιστούν κοινωνούς τους γονείς των μαθητών. Η 

συνεργασία των δύο πλευρών κρίνεται απαραίτητη για την ανάπτυξη του παιδιού 

«στη δουλειά κάνουμε συναντήσεις με γονείς και μιλούμε για την εξέλιξη των παιδιών. 

Είμαστε υπεύθυνοι για πέντε έξι παιδιά, ο καθένας και μιλάμε για την ανάπτυξη αυτών 

των παιδιών.» με το σχόλιο της εκπαιδευτικού να αποκαλύπτει την ευαρέσκεια των 

γονέων απέναντι στην πολιτική του ιδρύματος: «…άρεσε στους γονείς, πολύ αυτή η 

διαδικασία…». Το γεγονός ότι το σχολείο καθιστά συμμέτοχους της μαθησιακής και 

αναπτυξιακής διαδικασίας τους γονείς των μαθητών, κρίνεται εξέχουσας σημασίας  

και εκτιμάται ιδιαιτέρως από τις οικογένειες των μαθητών.  

 Μια ακόμη απεικόνιση κοινωνικού πλαισίου που διαφαίνεται μέσα από την 

συγκεκριμένη αφηγηματική ενότητα εντοπίζεται στο εξής απόσπασμα: «Μίλησα και 

με το διευθυντή για το θέμα και μου είπε, ότι αν κάποιος έχει πρόβλημα με τον τρόπο 

που μιλάς είναι δικό του θέμα, εμείς ξέρουμε, για πιο λόγο σε διαλέξαμε και θα σε 

υποστηρίξουμε και αν δεν θέλει κάποιος, ας πάρει το παιδί του.». Η υποστηρικτική 

πολιτική από πλευράς ηγεσίας προς τους εργαζομένους του σταθμού αποτελεί μια 

εξίσου σημαντική απεικόνιση του κοινωνικού πλαισίου. Ο διευθυντής ενθαρρύνει και 

καθησυχάζει την αυτοβιογραφούμενη, καταρρίπτοντας κάθε ανασφάλεια και 

αρνητική σκέψη από το μυαλό της. Το γεγονός δείχνει μια δυναμική ηγεσία που 

παρέχει υποστήριξη στους υφισταμένους της καθιστώντας τους ικανούς να 

διαχειριστούν κάθε είδους ζητήματα που μπορεί να προκύψουν.  
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Αξιολογήσεις με χρήση Επιχειρημάτων: Η δέκατη αφηγηματική ενότητα 

περιλαμβάνει αλλεπάλληλες επιχειρηματικές αξιολογήσεις, οι οποίες οφείλονται στις 

πληροφορίες που παρατίθενται από για τις συνθήκες εργασίας της. Πιο αναλυτικά, το 

πρώτο επιχείρημα συναντάται στην εισαγωγή ακόμη της ενότητας: «Το μόνο μου 

άγχος στη δουλειά, ήταν πώς θα μιλήσω, αν θα μιλήσω, αν θα κάνουν παράπονα,  γιατί 

στη δουλειά κάνουμε συναντήσεις με γονείς και μιλούμε για την εξέλιξη των παιδιών.». 

Εδώ, η εκπαιδευτικός αναφέρεται στο άγχος που την κατέβαλλε κατά την επικοινωνία 

με τους γονείς της. Στη συνέχεια, αναλύοντας τον ρόλο της στα εκπαιδευτικά 

δεδομένα, φέρει ένα παράδειγμα από την επικοινωνία με την οικογένεια ενός μαθητή: 

«Για παράδειγμα, έχω ένα παιδάκι το οποίο είναι 3 ετών και δεν μιλάει και έπρεπε, να 

καθησυχάσω τους γονείς, ότι συμβαίνουν αυτά, αλλά, εμμέσως, να τους προτείνω να 

δουν και ένα σύμβουλο, γιατί η γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού είναι πιο αργή.». 

Εκφράζοντας επίσης, την ανησυχία της για την επικοινωνία με τους γονείς, μεταφέρει 

τα λόγια της ηγεσίας του εκπαιδευτικού ιδρύματος: «Μίλησα και με το διευθυντή για 

το θέμα και μου είπε, ότι αν κάποιος έχει πρόβλημα με τον τρόπο που μιλάς είναι δικό 

του θέμα, εμείς ξέρουμε, για πιο λόγο σε διαλέξαμε και θα σε υποστηρίξουμε και αν δεν 

θέλει κάποιος, ας πάρει το παιδί του… Τότε εκεί διαγράφτηκαν όλα…  Τον 

ευχαρίστησα, γιατί είχα μεγάλο άγχος μία εβδομάδα νωρίτερα το ραντεβού, ήμουν μέσα 

στο άγχος  και στο τέλος δεν άξιζε καν.». Η συγκεκριμένη αξιολόγηση, φανερώνει την 

υποστήριξη της αφηγήτριας, από την ηγεσία του ιδρύματος και την ανακούφιση από 

πλευράς της ίδιας. Έπειτα, στα πλαίσια της περιγραφής των συνθηκών εκπαίδευσης 

των μαθητών η αυτοβιογραφούμενη χρησιμοποιεί το εξής επιχείρημα: «Αλλά, επειδή, 

είναι όλα τα παιδιά μαζί και έχουν διαφορετικές ηλικίες  και προσοχή, ας πούμε, των 

μικρών παιδιών αποσπάται, το διακόπτουμε συνήθως και ο καθένας κάνει ότι 

δραστηριότητα θέλει, από κατασκευές, χορό, διάφορα…». Στα ίδια πλαίσια, η 

εκπαιδευτικός σημειώνει: «Μία φορά την ημέρα βγαίνουμε και έξω, ειδικά οι 

μεγάλοι… Στο κρύο, ναι! Με -5  ωραία και καλά οι γονείς οι περισσότεροι, για αυτό 

διάλεξαν αυτό το  νηπιαγωγείο, γιατί, δεν θέλουν τα παιδιά τους να είναι κλεισμένα 9 

ώρες μέσα.» και «Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα που είχε -20, εννοείται,  δεν βγήκαμε, 

γιατί ήταν επικίνδυνο για όλους, όταν έχει πολύ κρύο μόνο τα μεγάλα παιδιά βγαίνουν, 

Γιατί, χρειάζεται μία εκτόνωση οπωσδήποτε.». Οι μικροί μαθητές ακολουθούν μια 

διαφορετική εκπαίδευση, καθώς έχουν ώρα χαλάρωσης, με την μητρική στοργή να 

αναζητείται, από τα ίδια τη στιγμή εκείνη: «…Εκείνα κοιμούνται και έχεις και αυτό, 

να θέλουν όλα τη δικιά σου την αγκαλιά, επειδή είναι μικρά…». Αμέσως μετά, η 

αφηγήτρια αναφέρεται στον τρόπο προσαρμογής των μαθητών: «Έχουν μεν ένα χρόνο 

προσαρμογής, αλλά είναι δύσκολο, γιατί σε σύντομο χρονικό διάστημα έρχονται όλα τα 

καινούργια μαζί είναι και καινούργιο το νηπιαγωγείο…» και ακόμη ένα επιχείρημα: 

«Κάποια κλαίνε από τη στιγμή που αποχωρίζονται τη μητέρα τους, μέχρι τη στιγμή που 

θα ξανά έρθει ο γονιός και είναι λογικό, γιατί πρέπει εσύ να παρακολουθήσεις το παιδί, 

πώς πάει, πότε είναι έτοιμο.». 

Κριτικά και Αυτο-θεωρητικά σχόλια: Αξίζει να σημειωθεί ότι η αφηγήτρια 

στα πλαίσια της αυτοβιογραφίας της αναφέρεται σε περιπτώσεις μαθητών με 

παραβατική συμπεριφορά: «Υπάρχει και ένα κοριτσάκι, το οποίο είναι κυριολεκτικά 



 
151 

 

επικίνδυνο, χτυπάει παιδιά, πετάει και σπάει πράγματα, χτυπάει εμάς… 

Καταλαβαίνουμε και ξέρουμε, ότι κάτι υπάρχει με την οικογένειά της». Η ίδια θεωρεί, 

συνοπτικά, ότι η οικογενειακή κατάσταση κάθε παιδιού επιδρά στη συναισθηματική 

ανάπτυξή του. Υποστηρίζει, λοιπόν, ότι τα οικογενειακά προβλήματα επιδρούν στον 

ψυχισμό ενός μικρού παιδιού και για αυτό εκδηλώνουν συμπεριφορές όπως η 

επιθετικότητα της συγκεκριμένης μαθήτριας. Επίσης, μιλώντας για την ομαλή 

προσαρμογή των μαθητών στο χώρο κάνει το εξής σχόλιο: «Πολλά παιδιά, τα 

τρομάζει το γεγονός, ότι είναι ταυτόχρονα, με όλα τα παιδιά μαζί και αν είναι και οι 

μεγάλοι εκεί, τσιρίζουν και μαλώνουν.». Ισχυρίζεται, λοιπόν ότι ένας από τους λόγους 

για τους οποίους οι νέοι μαθητές δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στον χώρο του 

νηπιαγωγείου οφείλεται στην ταυτόχρονη παρουσία πολλών μαθητών και ιδίως 

διαφορετικών ηλικιών που διαπληκτίζονται μεταξύ τους.  

Στερεότυπες Εκφράσεις: Η ενότητα δεν περιλαμβάνει στερεότυπες εκφράσεις. 

Δηλώσεις εξασθένησης των δύσκολων εμπειριών και παρουσίασης της 

αποκατάστασης των χαοτικών βιογραφικών διαδικασιών:  Ως δύσκολη βιογραφική 

εμπειρία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η κατάσταση, κατά την οποία η 

εκπαιδευτικός βιώνει αισθήματα άγχους και ανασφάλειας για την ορθή χρήση της 

γλώσσας, σε συνθήκες επικοινωνίας με τους γονείς των μαθητών: «είχα μεγάλο άγχος, 

μία εβδομάδα νωρίτερα το ραντεβού, ήμουν μέσα στο άγχος  και στο τέλος δεν άξιζε 

καν…». Η ανασφάλεια αυτή εξασθενεί οριστικά, ύστερα από την υποστήριξη που 

λαμβάνει η αφηγήτρια τόσο από την ηγεσία του σταθμού όσο και από τους ίδιους 

τους γονείς των μαθητών. Η απάντηση που έλαβε από την ηγεσία αποτελεί 

χαρακτηριστικό δείγμα υποστηρικτικής πολιτικής που εφαρμόζει  στους 

εργαζομένους του: «Μίλησα και με το διευθυντή για το θέμα και μου είπε, ότι αν 

κάποιος έχει πρόβλημα με τον τρόπο που μιλάς είναι δικό του θέμα, εμείς ξέρουμε, για 

πιο λόγο σε διαλέξαμε και θα σε υποστηρίξουμε και αν δεν θέλει κάποιος, ας πάρει το 

παιδί του…». Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με την αφηγήτρια: «Τότε εκεί διαγράφτηκαν 

όλα…».  Επέρχεται, συνεπώς, η αποκατάσταση της δύσκολης αυτής βιογραφικής 

εμπειρίας.  

Ακολουθεί το εκτενές απόσπασμα της κατακλείδας: «Γενικά πάντως, από τη 

δουλειά είμαι πολύ ευχαριστημένη… Αυτά είχα να σου πω.».  

 

Ανάλυση της «πυρηνικής πρότασης» / των «πυρηνικών προτάσεων» της κάθε 

αφηγηματικής ενότητας 

Συγκεντρώνοντας τις πυρηνικές προτάσεις της αυτοβιογραφίας της 

εκπαιδευτικού έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη και την 

βιογραφική μεταμόρφωση που ακολούθησε η βιογραφούμενη στην μέχρι τώρα 

πορεία του βίου της. 
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Πιο αναλυτικά, στην 1
η
 αφηγηματική ενότητα η εκπαιδευτικός παραθέτει 

ορισμένα προσωπικά στοιχεία της ταυτότητάς της: «Είμαι η Μαρία! Είμαι 25 χρόνων 

και κατάγομαι από τη Λεπτοκαρυά Πιερίας.». Εισαγωγοντάς μας, λοιπόν, στην 

αυτοβιογραφία της η αφηγήτρια επιλέγει να αυτοπαρουσιαστεί, αποδίδοντας 

πληροφορίες για τον τόπο καταγωγής της και την ηλικία της.  

Η 2
η
 ενότητα αφήγησης περιλαμβάνει την εξής πυρηνική δήλωση: «Στο 

δημοτικό, ήμουν ένα κανονικό κοριτσάκι,  μέρος μιας παρέας, όπως όλα τα άλλα… 

Αλλά στο  γυμνάσιο  ήμουν στην άκρη, με παρέα που ήταν εξίσου στην άκρη.». Η 

αναφορά της εκπαιδευτικού στην παιδική της ηλικία, μελετά τον εαυτό της σε 

συνάρτηση με της παρέες της περιόδου εκείνης. Ως γνώμονα θέτει τον χρόνο, 

χωρίζοντας τον με βάση την βαθμίδα εκπαίδευσης, του δημοτικού και του γυμνασίου. 

Σύμφωνα με την ίδια, λοιπόν, στο δημοτικό διέπεται από μια κανονικότητα με ασαφή 

προσδιορισμό, πιθανόν, σε συνάρτηση με την παρέα που είχε τότε δημιουργήσει, 

συγκρίνοντας παράλληλα τον εαυτό της με άλλα κορίτσια της ηλικίας της. Αντίθετα, 

στο γυμνάσιο, αυτοπροσδιορίζεται ως παραγκωνισμένη και τοποθετημένη στο 

περιθώριο, μαζί με μέρος της προηγούμενης παρέας. Βέβαια, στα πλαίσια της 

ενότητας δίνεται η επεξήγηση της άποψης αυτής: «δηλαδή, ήταν ήσυχα κορίτσια, 

προτιμούσαν να μαζευτούν στο σπίτι, να δουν μία ταινία την ίδια ώρα, που τα άλλα, 

ήταν έξω, στα κλαμπ,  με αυτή την έννοια». Φαίνεται, λοιπόν, ότι η «κανονικότητα» 

και το «περιθώριο» ορίζεται με βάση τον τρόπο διασκέδασης και την εκδήλωση 

εξωτερικής συμπεριφοράς. Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη δήλωση αποκτά ιδιαίτερη 

σημασία στην παρούσα ενότητα, διότι, στην συνέχεια, την χρονική στιγμή που η 

αυτοβιογραφούμενη γνωρίζει τον σύζυγό της, ο οποίος προέρχεται από διαφορετικό 

κοινωνικό περιβάλλον, αδυνατεί να αντιληφθεί τις προθέσεις του. 

Στην 3
η
 αφηγηματική ενότητα, συνεπώς, επέρχεται η γνωριμία με τον 

σύντροφό της. Η πυρηνική δήλωση είναι χαρακτηριστική μιας θεμελιώδους 

βιογραφικής μεταμόρφωσης: «Μέχρι την γ΄ γυμνασίου περίπου  που γνώρισα τον 

Νίκο... ο οποίος ήταν από διαφορετική κατηγορία,  ήταν στο λύκειο από τους 

διάσημους, αυτούς με τα μηχανάκια… Οπότε, και για αυτό, ενώ μιλούσαμε αρκετό 

καιρό είχα την αίσθηση ότι με κοροϊδεύει, παρότι, εκείνος με φλέρταρε, επειδή, 

ήμασταν τόσο διαφορετικοί κόσμοι, έτσι το αισθανόμουνα, δεν είχαμε καμία σχέση. 

Έτσι, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε.». Στο απόσπασμα, ορίζεται η σχέση της 

εκπαιδευτικού με τον σύντροφό της που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό της πορεία 

του βίου της. Παρότι, λοιπόν, ο σύντροφος προερχόταν από διαφορετικό κοινωνικό 

περιβάλλον και η ίδια αδυνατεί να αντιληφθεί τις προθέσεις του εξ αρχής, αποφασίζει 

να δημιουργήσει μια νέα σχέση και να μεταβάλλει τον τρόπο ζωής της, καθότι μέχρι 

τότε ορίζει τον εαυτό της ως άτομο χαμηλών τόνων.  

Η 4
η
 πυρηνική δήλωση στην αντίστοιχη αφηγηματική ενότητα, σχετίζεται με 

τις εισαγωγικές εξετάσεις της αφηγήτριας: «Και, μετά, έφτασαν τα αποτελέσματα και 

οι δικοί μου, ακόμα και η  καθηγήτριά μου, δεν το πίστευαν, μόνο με τρεις ώρες 
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διάβασμα, να επιτύχω.». Εδώ, σταδιακά σημειώνεται μια βιογραφική μεταμόρφωση 

κατά την οποία η εκπαιδευτικός πρόκειται να αποκτήσει την ιδιότητα της φοιτήτριας.  

Στην 5
η
 αφηγηματική ενότητα επέρχεται η βιογραφική αυτή μεταμόρφωση, 

κατά την οποία η εκπαιδευτικός, προσθέτει στην ταυτότητά της την φοιτητική 

ιδιότητα. Το εξωτερικό γεγονός που συμβάλλει στην αλλαγή αυτή, είναι φυσικά, τα 

αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Σημειώνεται, έτσι, αλλαγή και του 

τόπου διαμονής της αυτοβιογραφούμενης, αφού, προκειμένου να πραγματοποιήσει 

τις σπουδές της μεταβαίνει, στην πόλη της Φλώρινας: «Επόμενο ζήτημα στη σχέση 

μου με τον Νίκο, ήταν η Φλώρινα, γιατί, ο Νίκος ήθελε να με ακολουθήσει.». Εκεί, 

όπου θα συγκατοικήσει με τον σύντροφό της. Η βιογραφική μεταμόρφωση διέπεται, 

επομένως, από την αλλαγή του τόπου διαμονής, την συγκατοίκηση με τον σύντροφο 

και την φοιτητική ιδιότητα.  

Η επόμενη πυρηνική δήλωση της 6
ης

 αφηγηματικής ενότητας, αφορά στην 

ευεργετική επίδραση νέων των συνθηκών διαβίωσης: «Μετά, εκεί, άλλαξα και εγώ 

σαν άνθρωπος, ήμουν πιο κοινωνική, πιο ανοιχτή, με τους ανθρώπους, με τις παρέες 

μου.». Η εσωτερική αυτή αλλαγή επηρεάζει αναμφίβολα και την διαμορφωμένη 

ταυτότητας της εκπαιδευτικού. Από ένα άτομο σεμνό και διακριτικό, μετατρέπεται σε 

μια πρόσχαρη και κοινωνική προσωπικότητα. Το εξωτερικό γεγονός που συνέβαλε 

στην αλλαγή αυτή, οφείλεται πιθανόν, στην αυτόνομη δράση της αφηγήτριας, σε ένα 

νέο κοινωνικό περιβάλλον, με νέες συνθήκες διαβίωσης και νέα δεδομένα.  

Ακολουθεί η σημαντικότερη βιογραφική μεταμόρφωση που επήλθε στην 

αυτοβιογραφούμενη και σχετίζεται με την απόκτηση της μεταναστευτικής ιδιότητας. 

Η 7
η
 αφηγηματική ενότητα, περιλαμβάνει την σταδιακή μετάβαση της εκπαιδευτικού 

στη μετανάστευση, από τις πρώτες σκέψεις της να μεταναστεύσει στην Γερμανία, την 

προετοιμασία της για αυτό το σκοπό και τελικά την προσαρμογή της στο νέο τόπο 

εγκατάστασης. Η πυρηνική δήλωση προκύπτει από ολόκληρη την αφηγηματική 

ενότητα και δεν εντοπίζεται σε συγκεκριμένη φράση. Η βιογραφική μεταμόρφωση 

συντελείται τη στιγμή, που η αφηγήτρια επιλέγει να μεταναστεύσει στην Γερμανία, 

επειδή θεωρεί ότι οι συνθήκες διαβίωσης, στην χώρα είναι ευνοϊκότερες σε σχέση με 

την Ελλάδα. Η ανεργία των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα είναι η αιτία που αποδίδει η 

εκπαιδευτικός, ως παράγοντα για τον οποίο επέλεξε να μεταναστεύσει. Η φράση του 

κειμένου αναδεικνύει αυτήν ακριβώς την πτυχή του φαινομένου: «Εγώ ήθελα να 

δουλέψω ως νηπιαγωγός, δεν ήθελα να καταλήξω σερβιτόρα και ο Νίκος και φυσικά οι 

γονείς μου.». Επειδή, λοιπόν, επιθυμούσε να εργαστεί ως νηπιαγωγός και να μην 

αναγκαστεί, σύμφωνα με την ίδια να εργαστεί ως σερβιτόρα, γιατί παραμένοντας 

στην Ελλάδα, δεδομένης της ανεργίας των εκπαιδευτικών θα εργαζόταν, τελικά, σε 

διαφορετικό κλάδο. Συνεπώς, επιλέγει να εγκαταλείψει την χώρα καταγωγής της και 

να καταφύγει στο εξωτερικό.  

Ακολουθεί η 8
η
 αφηγηματική ενότητα της οποίας πυρηνική δήλωση αποτελεί 

το απόσπασμα: «Και τότε ένας γνωστός της μητέρας του,  δούλευε σε ένα ξενοδοχείο 

και μου λέει, ότι άνοιξε μία θέση στο μπουφέ, στο πρωινό του ξενοδοχείου, άμα θέλεις 
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να σε γνωρίσω, πηγαίνεις για ένα δοκιμαστικό που είναι απαραίτητο... Και έτσι πήγα». 

Ακόμη ένα νέο στοιχείο εμπλουτίζει την ταυτότητα της 25χρονης εκπαιδευτικού και 

αυτό σχετίζεται με την επαγγελματική της αποκατάσταση αλλά στον χώρο της 

εστίασης. Φαίνεται, λοιπόν, ότι ένα ενδεχόμενο που απευχόταν η αφηγήτρια για αυτό 

και εγκατέλειψε την χώρα καταγωγής της, είναι η ετεροαπασχόληση στην οποία και 

τελικά υποκύπτει στον νέο τόπο εγκατάστασης, ύστερα από την εργασία της στην 

κουζίνα ενός ξενοδοχείου. Το εξωτερικό γεγονός που την οδήγησε να αναζητήσει 

θέση εργασίας σε διαφορετικό τομέα από αυτόν της κατάρτισής της, σχετίζεται με 

τον εξής λόγο: «Και εγώ του έλεγα θυμάμαι όλο το χρόνο, ότι δεν μπορώ να κάθομαι 

στο σπίτι μόνη μου, χωρίς να έχω τίποτα και να περιμένω εσένα, πότε θα έρθεις που 

έλειπε, από τις 8 μέχρι τις 8, δεν είναι αυτή ζωή μου. Θέλω να κάνω και εγώ κάτι, τέλος 

πάντων και να έχω και εγώ χρήματα στα χέρια μου, δεν γίνεται, να βγαίνω έξω και να 

μην μπορώ να πάρω αυτό που θέλω». Το απόσπασμα αποτελεί στοιχείο της 

προηγούμενης αφηγηματικής ενότητας, αλλά αποτελεί την αιτία της 

ετεροαπασχόλησης, που περιγράφεται στην παρούσα αφηγηματική ενότητα.  

Η κορύφωση της αυτοβιογραφίας συντελείται στην 9
η
 ενότητα αφήγησης, την 

περίοδο κατά την οποία αναλαμβάνει καθήκοντα νηπιαγωγού σε ένα εκπαιδευτικό 

ίδρυμα. Ο αρχικός στόχος της μετανάστευσης, εν τέλει, επιτυγχάνεται από την 

βιογραφούμενη και επομένως, αναδιαμορφώνει για ακόμη μια φόρα την προσωπική 

της ταυτότητα. Η πυρηνική δήλωση εντοπίζεται στην εξής φράση: «επικοινώνησαν 

μαζί μου και μου είπαν ότι θέλουν πολύ να δουλέψουν μαζί μου», στην οποία 

ανακοινώνει την συμφωνία της με το νηπιαγωγείο για την πρόσληψή της. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι στην απόφαση για να ζητήσει μια θέση εργασίας σε νηπιαγωγείο 

συνέβαλε ο σύζυγός της. Η ίδια επιθυμούσε να συνεχίσει να εργάζεται στο 

ξενοδοχείο αλλά ο σύντροφός της την προέτρεψε να αναζητήσει εργασία με βάση τα 

προσόντα της. Έτσι και έπραξε κατακτώντας την θέση εργασίας που ανταποκρίνεται 

στα προσόντα της. Επομένως, ο σύντροφος αποτελεί τον μοναδικό εξωτερικό φορέα 

που προώθησε την διαδικασία αναζήτησης εργασιακής θέσης της νηπιαγωγού, με τα 

λόγια του να μεταφέρονται αυτούσια από την αφηγήτρια: « «Μαρία, δεν είναι η 

δουλειά σου αυτή! Έχεις φτάσει ήδη σε ένα επίπεδο στα γερμανικά, πήρες και το πτυχίο 

σου, το οποίο είναι λίγο παραπάνω από το  Lower στο Β2, κάπου εκεί. Αφού το πήρες 

αυτό, κάνε αιτήσεις, μπορείς να βρεις κάτι άλλο…».  

Στην τελευταία αφηγηματική ενότητα, πριν το απόσπασμα της κατακλείδας, η 

αυτοβιογραφούμενη, έχοντας ήδη σχηματίσει την προσωπική της ταυτότητα, 

περιγράφει τις συνθήκες που επικρατούν στο σχολικό περιβάλλον στο οποίο 

εργάζεται. Συνεπώς, δεν επέρχεται κάποιου είδους βιογραφική μεταμόρφωση στα 

πλαίσια της 10
ης

 ενότητας αφήγησης.  

Συνοπτικά, μέσα από τις πυρηνικές προτάσεις διαφαίνεται η βιογραφική 

μεταμόρφωση και η αλλαγή της ταυτότητας του αφηγηματικού υποκείμενου από την 

γέννηση και την παιδική της ηλικία μέχρι και σήμερα. Η μεταμορφώσεις διαδέχονται 

η μία την άλλη στο πέρασμα κάθε αφηγηματικής ενότητας. Ωστόσο, καθοριστικό 
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ρόλο στην διαμόρφωση της ταυτότητας της εκπαιδευτικού, διαδραματίζει το 

εξωτερικό του περιβάλλον της εκπαιδευτικού και τα μέλη που το αποτελούν, με 

σημαντικότερη όλων, την παρέμβαση του συζύγου για την αναζήτηση εργασιακού 

περιβάλλοντος σε εκπαιδευτικό ίδρυμα.  

 

Ανάλυση αφηγηματικών ενοτήτων και του τρόπου που συνδέονται μεταξύ τους με 

υπερ-τμηματικές μετα-μονάδες 

Η αυτοβιογραφία της εκπαιδευτικού εισάγεται με την παρουσίαση 

προσωπικών στοιχείων από την ίδια αφηγήτρια. Από τις πρώτες κιόλας γραμμές της 

αυτοσχέδιας προσωπικής ιστορίας, αντλούνται στοιχεία για την καταγωγή, την ηλικία 

και την οικογενειακή της κατάσταση. Με την αναφορά στην οικογενειακή 

ατμόσφαιρα ολοκληρώνεται και η αφηγηματική ενότητα. Ακολουθεί μιας μικρής 

έκτασης ενότητα η οποία δεν εισάγεται με κάποιον τμηματικό δείκτη αλλά αλλάζει το 

θέμα το οποίο πραγματεύεται. Στην δεύτερη ενότητα αφήγησης, λοιπόν η 

αυτοβιογραφούμενη αναφέρεται στα σχολικά της χρόνια και στους κοινωνικούς της 

δεσμούς. Όσον αφορά στοιχεία της ταυτότητάς της, σύμφωνα με την ίδια, ήταν 

αρκετά χαμηλών τόνων άτομο. Η τρίτη ενότητα αφήγησης, χρονικά δεν αποτελεί 

ξεχωριστό τμήμα από την προηγούμενη, αλλά αλλάζει θεματική και κάνει μια 

εκτενής αναφορά στην γνωριμία με τον σύντροφό της. Η φράση: «Μέχρι την γ΄ 

γυμνασίου…» αποτελεί τον υπερτμηματικό δείχτη, ο οποίος με την ιδιαίτερη χρονική 

αναφορά στην γ΄ γυμνασίου προετοιμάζει τον ακροατή ότι κάτι ξεχωριστό και άξιο 

αναφοράς συνέβη της περίοδο εκείνη, που την διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα 

σχολικά χρόνια. «Μέχρι που, όντως, πέρασαν στο νηπιαγωγών.» με την φράση 

εισάγεται η επόμενη ενότητα αφήγησης κατά την οποία η εκπαιδευτικός αφηγείται 

την βιογραφική εμπειρία της προετοιμασίας των εισαγωγικών εξετάσεων. Το «μέχρι» 

δηλώνει την παύση ενός γεγονότος, που στην προκειμένη περίπτωση ήταν οι έντονες 

αντιδράσεις της οικογενείας της, αναφορικά με την σχέση της. Με αυτόν τον τρόπο, 

λοιπόν, ορίζεται η αλλαγή θεματικής στα πλαίσια της αυτοβιογραφίας της 

εκπαιδευτικού. Η τέταρτη αφηγηματική ενότητα ολοκληρώνεται με ένα επιχείρημα 

στο οποίο εξηγείται η αλλαγή της στάσης των γονέων της αφηγήτριας απέναντι στον 

σύντροφό της. Ακολουθεί η πέμπτη ενότητα αφήγησης, η οποία εισάγεται με την εξής 

φράση: «Επόμενο ζήτημα στη σχέση μου με τον Νίκο, ήταν η Φλώρινα…». Φαίνεται 

ότι η εκπαιδευτικός δομεί την αυτοβιογραφία της απαριθμώντας με κάποιον τρόπο τα 

ζητήματα που προέκυψαν στη διάρκεια του βίου της και τα οποία σχετίζονται με την 

σχέση της. Με τον ίδιο τρόπο που εισάγεται η ενότητα, ολοκληρώνεται κιόλας με την 

αναφορά στην σχέση της και την αποκατάσταση της σχέσης μεταξύ οικογένειας και 

συντρόφου. Αμέσως μετά, η περιγραφή των συνθηκών διαβίωσης στην νέα πόλη των 

φοιτητικών χρόνων της αναλύεται στην έκτη ενότητα. Η εισαγωγή της αφηγηματικής 

ενότητας είναι η εξής: «Μετά, εκεί, άλλαξα και εγώ σαν άνθρωπος», η οποία 

οριοθετεί χρονικά την περίοδο των φοιτητικών της χρόνων και τον τόπο «εκεί» στο 

οποίο μετέβη προκειμένου να ολοκληρώσει τις σπουδές της. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
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στην παρούσα αφηγηματική ενότητα η εκπαιδευτικός μεταβάλλει, για πρώτη φορά, 

την προσωπική της ταυτότητα, αποκτώντας την ιδιότητα της φοιτήτριας η οποία 

ιδιότητα μεταβάλλει οριστικά και την εσωτερική της ταυτότητα, αφού μετατρέπεται 

σε ένα φιλικό πρόσχαρο και κοινωνικό άτομο. Η αφηγηματική ενότητα σταδιακά 

ολοκληρώνεται με την περιγραφή των σχέσεων που είχαν δημιουργηθεί μεταξύ της 

ίδιας και των καθηγητών του τμήματος. Ακολουθεί μια παύση αμηχανίας από την 

αφηγήτρια, οπότε τίθεται ένα βοηθητικό ερώτημα, που συνδέει τα λεχθέντα με την 

στάδιο της ζωής της στο οποίο βρίσκεται τώρα. Αφού, προηγουμένως, σχολιάζει ότι 

αναφέρει γεγονότα από την φοιτητική της εμπειρία στους Γερμανούς, η ερώτηση που 

επαναφέρει την ροή της αφήγησης σχετίζεται με την παροντική της κατάσταση και 

τον τρόπο που μετέβη στην Γερμανία. Έτσι, η νέα ενότητα αφήγησης, εισάγεται με 

την απάντηση στο ερώτημα:  

-Οπότε ζεις εκεί... Πώς πήρες την απόφαση; 

-Δεν θυμάμαι ακριβώς, πώς πήρα την απόφαση, αλλά πέρασε από κάποια 

στάδια.   

Η σημαντικότερη βιογραφική μεταμόρφωση συντελείται στα πλαίσια της 

έβδομης αφηγηματικής ενότητας και αφορά στο γεγονός της μετανάστευσης και στην 

απόκτηση της μεταναστευτικής ιδιότητας. Η ενότητα ολοκληρώνεται με το εξής 

επιχείρημα: «Για αυτό και στην αρχή δεν ήταν εύκολο, να σου πω την αλήθεια, γιατί, 

τον πρώτο χρόνο, έμεινα άπραγη, στο σπίτι, χωρίς να κάνω τίποτα.». Η επόμενη 

ενότητα συνδέεται νοηματικά με την προηγούμενη, η αφηγήτρια στην όγδοη ενότητα, 

αναφέρεται στην εργασία της στο ξενοδοχείο. Εισάγεται με τον υπερτμηματικό 

δείκτη «Και τότε» δηλώνοντας την αλλαγή στην προηγούμενη αδρανή κατάσταση 

στην οποία είχε βρεθεί η εκπαιδευτικός. Η ένατη ενότητα αφήγησης δεν εισάγεται με 

κάποιον τμηματικό δείκτη αλλά, με τα λόγια του συντρόφου προς την εκπαιδευτικό. 

Ο σύντροφος, ο οποίος την προέτρεψε να αναζητήσει καταλληλότερη θέση εργασίας. 

Οι συνθήκες του νέου εργασιακού περιβάλλοντος περιγράφονται αναλυτικά, στην 

δέκατη ενότητα αφήγησης. Η μετάβαση γίνεται νοηματικά και περιλαμβάνει την 

έκφραση συναισθημάτων από την αυτοβιογραφούμενη.  

 

Ανάλυση προ-κατακλείδας και κατακλείδας 

Η κατακλείδα της αυτοβιογραφία της 25χρονης εκπαιδευτικού εντοπίζεται στο 

εξής απόσπασμα: «Γενικά πάντως, από τη δουλειά είμαι πολύ ευχαριστημένη… Αυτά 

είχα να σου πω.». Η εκπαιδευτικός καθώς ολοκληρώνει την προσωπική αυτοσχέδια 

ιστορία της, αφιερώνει ένα αρκετά μεγάλο μέρος του λόγου της στην αξιολόγηση των 

συνθηκών του βίου της, εναλλάσσοντας διάφορες θεματικές και εκθέτοντας ζητήματα 

που προέκυψαν κατά την διάρκεια του βίου της. Στην κατακλείδα, η βιογραφούμενη 

επιλέγει να εκθέσει κάθε περιστατικό που περιγράφει αναδρομικά, το οποίο 

αναμφίβολα έχει καθορίσει την εξέλιξη του βίου της. Τα γεγονότα που επιλέγει να 

παραθέσει στο απόσπασμα αυτό του κειμένου συνθέτουν το παζλ της αυτοβιογραφίας 

της, καθώς στην κυρίως δομή της, παρουσιάζει μόνο την θετική εκδοχή όσων βίωσε, 
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ιδιαίτερα κατά την μεταναστευτική της εμπειρία, ενώ στην κατακλείδα παρουσιάζει 

ρεαλιστικά τα γεγονότα με τις δυσκολίες που τα συνόδευαν. 

Πιο συγκεκριμένα, και καθώς η κατακλείδα περιλαμβάνει δύο μέρη, το 

πρώτο, το οποίο ασχολείται με το κλείσιμο του περιεχομένου της αυτοβιογραφικής 

ιστορίας της εντοπίζεται στο εξής απόσπασμα: «Γενικά πάντως, από τη δουλειά είμαι 

πολύ ευχαριστημένη… αφού ότι κι αν συμβεί έρχεται το ασθενοφόρο στην πόρτα σου 

και σε παίρνει.». Στο απόσπασμα, η αυτοβιογραφούμενη αρχικά αξιολογεί τις 

συνθήκες εργασίας της, αφού εκφράζει την ικανοποίησή της από αυτήν. Ωστόσο, το 

σημαντικότερο στοιχείο που αποκαλύπτει στην παρούσα φάση συνδέει την 

προσωπική ευημερία με την επαγγελματική αποκατάσταση. Πιο συγκεκριμένα, η 

περιγραφή ενός ζητήματος υγείας που αντιμετώπισε η εκπαιδευτικός άλλαξε άρδην 

τον τρόπο σκέψης και δράσης της από τη στιγμή εκείνη. Ένα αναπάντεχο γεγονός 

τροφικής δηλητηρίασης κλόνισε την ηρεμία της μέχρι τότε, καθώς έπρεπε να έχει 

ασφάλεια υγείας ώστε να γίνει δεκτή στο νοσοκομείο και επειδή δεν εργαζόταν δεν 

είχε αυτό το προνόμιο της δωρεάν υγείας. Το γεγονός αυτό ερμηνεύει και τις 

ενέργειες της εκπαιδευτικού, από την αρχή της μεταναστευτικής της πορείας και την 

ώθησε προς αναζήτηση θέσης εργασίας που να της εξασφαλίζει ασφάλεια υγείας 

κατά κύριο λόγο. Αναδρομικά, επομένως, η εκπαιδευτικός επιλέγει να εκθέσει το 

κρίσιμο αυτό γεγονός στο σημείο που ολοκληρώνει την αυτοβιογραφία της και όχι 

κατά την κυρίως ροή του λόγου της. Η φράση του κειμένου αποδίδει τη μεγάλη 

επιρροή που άσκησε το περιστατικό και καθόρισε την βιογραφική της πορεία: «Από  

τότε, δεν ήθελα να το αφήσω στην τύχη του και σκέφτηκα να κάνω οποιαδήποτε 

δουλειά, να ψάξω πιο πολύ και ότι βρεθεί, αρκεί να έχω ασφάλεια υγείας, ήταν και 

αυτός ένας λόγος παραπάνω, ο οποίος με έσπρωξε στο να βρω δουλειά.». Και αυτός 

είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η αφηγήτρια επέλεξε να παραμείνει στην 

Γερμανία, γιατί η ασφάλεια υγείας εξασφαλίζει ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο στους 

Γερμανούς πολίτες σύμφωνα με την ίδια.  Έτσι δηλώνει κατηγορηματικά ότι θα 

παραμείνει για πάντα στην Γερμανία σε αντίθεση με την Ελλάδα που δεν παρέχει τα 

ίδια προνόμια στην ίδια και στον σύζυγό της. Συνεπώς, η Ελλάδα φαντάζει στα μάτια 

της αυτοβιογραφούμενης μόνο ως ιδανικός προορισμός διακοπών. Έπειτα, 

αναφερόμενη στην Ελλάδα κάνει μνεία στην οικογένειά της χρησιμοποιώντας τα εξής 

λόγια: «Κι αν δεν μπορώ να πάω στην Ελλάδα, φέρνω την Ελλάδα εδώ, δηλαδή, την 

οικογένειά μου την οποία και θεωρώ πολύ σημαντική. Θέλω να είμαστε όλοι μαζί! Αυτό 

χρειάζεσαι εδώ πέρα.. Θέλω  να μεγαλώσουν τα παιδιά μου, όπως μεγάλωσα και εγώ, 

με άτομα με τα οποία να νιώσεις ασφάλεια και αν δεν νιώθεις ασφάλεια με  την 

οικογένειά σου με ποιον θα νιώθεις;». Στο απόσπασμα σημειώνεται μια αντίφαση, 

καθώς η εκπαιδευτικός θεωρεί ιδανική χώρα μόνιμης εγκατάστασης την Γερμανία, 

αλλά επιλέγει να μείνει μακριά από την οικογένειά της, την οποία και θεωρεί 

ιδιαίτερα σημαντική. Τέλος, η προκατακλείδα ολοκληρώνεται με τον ίδιο τρόπο με 

τον οποίο άρχισε, στην αναφορά της εκπαιδευτικού στην ασφάλεια υγείας και την 

σημαντικότητα αυτής στην διαμόρφωση της βιογραφικής της πορείας.  
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Το αμέσως επόμενο απόσπασμα αποτελεί το δεύτερο μέρος της κατακλείδας 

στο οποίο η επικοινωνιακή προσοχή της εκπαιδευτικού επανέρχεται στο αφηγηματικό 

παρόν με την χρήση του επιρρηματικού προσδιορισμού «τώρα». Το δεύτερο μέρος 

της κατακλείδας επομένως, εντοπίζεται στο εξής απόσπασμα: «Τώρα, βρισκόμαστε 

στη διαδικασία εύρεσης σπιτιού... Αυτά είχα να σου πω.». Στο τελευταίο αυτό 

απόσπασμα η αφηγήτρια επιλέγει να παραθέσει επίσης, κάποιες δύσκολες εμπειρίες 

που βίωσε κατά την διάρκεια της μεταναστευτικής της πορείας. Αυτές, συγκεκριμένα, 

σχετίζονται με την εύρεση κατοικίας, το στενό κοινωνικό περιβάλλον, τις καιρικές 

συνθήκες και την στιγμή που ήθελε να εγκαταλείψει τόσο την χώρα όσο και την 

σχέση της. Ενώ στην κύρια ιστοριογραμμή παρουσιάζει τις καταστάσεις ιδανικές, 

λίγο πριν ολοκληρώσει την προσωπική της ιστορία, αρχίζει να απαριθμεί όλες εκείνες 

τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην χώρα εγκατάστασης. Παραθέτει πλήθος 

ζητημάτων που συνδέονται νοηματικά με τις αφηγήσεις του κυρίως μέρους της 

αυτοβιογραφίας. Αναλυτικότερα, αρχικά αναφέρεται στις παροντικές συνθήκες 

διαβίωσης και στην συγκεκριμένα, στην εύρεση κατοικίας, διευκρινίζοντας ότι 

αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα για την πόλη. Τότε ακολουθεί η σύγκριση της 

χώρας υποδοχής και της χώρα προέλευσης. Η ίδια θεωρεί ότι στην Ελλάδα οι 

διαδικασίες εύρεσης σπιτιού είναι εξαιρετικά απλοποιημένες, ενώ στην Γερμανία 

απαιτούνται ορισμένες βασικές προϋποθέσεις που καθυστερούν τη διαδικασία. Μια 

ακόμη συγκριτική αναφορά της χώρας καταγωγής με την χώρα εγκατάστασης 

σχετίζεται με τις κλιματικές συνθήκες, σύμφωνα με την ίδια ο καιρός, το κρύο 

περιβάλλον, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η μικρή διάρκεια της ημέρας, 

δυσχεραίνουν την καθημερινότητα της αφηγήτριας. Την καθημερινότητα της 

εκπαιδευτικού κλονίζει, επίσης, το ζήτημα, των διαπροσωπικών σχέσεων, καθώς δεν 

έχει δημιουργήσει φιλικές δεσμούς στην ξένη αυτή χώρα και τούτο αποτελεί 

σημαντικό θέμα για την ίδια. Ακόμα μια σύγκριση έρχεται στο προσκήνιο, αφού ο 

σύζυγός της έχει δημιουργήσει έναν ισχυρό κοινωνικό κύκλο. Η σύγκριση 

επεκτείνεται και στην κοινωνική ζωή που διέθετε η αυτοβιογραφούμενη στην 

Φλώρινα κατά την διάρκεια των σπουδών της. Οι ισχυροί δεσμοί που την κρατούν 

ακόμη δεμένη πίσω στην Ελλάδα, την εμποδίζουν στο να δημιουργήσει νέες φιλικές 

σχέσεις, «μου είναι δύσκολο να βρω παρέες, γιατί στο μυαλό μου τις συγκρίνω με τις 

ήδη υπάρχουσες και πρέπει να αποφασίσω, ότι αυτό, δεν γίνεται να επαναληφθεί δεν 

μπορώ να ξαναβρώ την παρέα της Φλώρινας, αλλά θέλω μία συντροφιά, είναι πολύ 

σημαντικό.». Η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός κοινωνικού κύκλου γίνεται 

αντικείμενο συνεχούς αναφοράς και από τον ίδιο τον σύντροφό της, ο οποίο την 

συμβουλεύει να δημιουργήσει φιλικές σχέσεις διότι επιδρούν θετικό στον ψυχισμό 

της. Μιλώντας για τις διαπροσωπικές σχέσεις, η αφηγήτρια, χρησιμοποιεί και ένα 

αξιομνημόνευτο κοινωνικό σχόλιο, όπου σύμφωνα με την ίδια: «…δεν πρέπει να 

περιορίζεσαι μόνο στα ελληνικά μαγαζιά, πρέπει να ανοίγεις τους ορίζοντές σου εδώ, 

πιστεύουν ότι οι Έλληνες μπορούν να είναι μία γροθιά αλλά στο τέλος, οι ίδιοι θα στη 

φέρουν... Άνοιξε τα μάτια σου και κάνε παρέα με όποιον θες, γιατί, το Βερολίνο, 

πραγματικά, είναι πολυπολιτισμικό.». Το απόσπασμα αποτελεί συνάμα ένα 

αυτοθεωρητικό σχόλιο, κατά το οποίο οι Έλληνες παρότι μπορεί να έχουν 
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δημιουργήσει έναν ομογενή κύκλο συναναστροφών, η εκπαιδευτικός το επικρίνει 

υποστηρίζοντας ότι πρέπει να διευρύνει τους ορίζοντές της. Επόμενο ζήτημα που 

αποσιωπάται κατά την κύρια ιστοριογραμμή, αλλά αναδεικνύεται στην κατακλείδα 

αφορά σε μια στιγμή αγανάκτησης κατά την οποία, η εκπαιδευτικός βρίσκεται σε 

απόγνωση, έτοιμη να παρατήσει κάθε προσπάθεια εναρμόνισης με το περιβάλλον. Η 

στιγμή συμπίπτει χρονικά με την εργασία της αφηγήτριας στο ξενοδοχείο και την 

σκληρή δουλειά που καλούνταν να βγάλει εις πέρας. Τότε, λοιπόν, αποφασίζει να 

γυρίσει πίσω στην Ελλάδα, εγκαταλείποντας ακόμη και τον σύντροφό της ο οποίος 

δραστηριοποιούνταν ήδη επιχειρηματικά στην πόλη. Το γεγονός περιγράφεται με 

γλαφυρότητα από την ίδια την βιογραφούμενη, προφανώς γιατί αποκαλύπτει μια 

αδύναμη στιγμή, δίνοντας έμφαση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κανείς 

εγκαταλείποντας την χώρα του. Αξίζει να σημειωθεί ότι το στενό οικογενειακό της 

περιβάλλον μετέπεισε την αφηγήτρια στο να παραμείνει στο Βερολίνο και να επιτύχει 

τον αρχικό της σκοπό, την κατάκτηση μιας θέσης εργασίας ως εκπαιδευτικός. Με 

αυτό το περιστατικό, ολοκληρώνει την αυτοβιογραφία της η αφηγήτρια, ενώ 

αναφέρεται για ακόμη μια φορά στον σύντροφό της, χρησιμοποιώντας τα εξής λόγια: 

«…και όλοι μου λέγανε ότι, ό,τι στόχο βάζω τον καταφέρνω και στόχος μου, ήταν να 

βρω δουλειά στον τομέα που σπούδασα  και πραγματικά, αν δεν είχα τον Νίκο  θα είχα 

εφησυχάσει στο ξενοδοχείο.». Με την τελευταία φράση της προσωπικής της ιστορίας 

να αφιερώνεται πάλι στον ίδιο: «Γενικά σε όλα τα δύσκολα θα ήταν πάντα δίπλα μου, 

για να μου πει κάτι καλό…» εκφράζοντας το στήριγμα και την αισιοδοξία που 

αισθάνεται στο πλάι του.  

Ανακεφαλαιώνοντας, οι αλλεπάλληλες επιχειρηματικές αξιολογήσεις που 

συναντώνται σε ολόκληρο το απόσπασμα της κατακλείδας τείνουν να ερμηνεύουν τις 

ενέργειες της εκπαιδευτικού στην μέχρι τώρα πορεία του βίου της. Επίσης, μέσα από 

την χρήση εντατικών επιχειρηματολογικών δραστηριοτήτων αντανακλάται το 

αυτοβιογραφικό έργο της αφηγήτριας. Η παρούσα κατακλείδα της βιογραφικής 

αφήγησης δεν είναι χρωματισμένη αισιόδοξα. Στο τελευταίο αυτό απόσπασμα, η 

εκπαιδευτικός δείχνει να αξιολογεί τη ζωή της, αναδρομικά, χωρίς να λογαριάζει το 

μέλλον της δίχως φαντασιώνεται μια ακόμη πιο θετική εξέλιξη.  

Εντοπισμός των νημάτων του κειμένου 

Στην παρούσα αυτοβιογραφία εντοπίζονται ορισμένα «βιογραφικά κενά» 

κατά τα οποία η εκπαιδευτικός παραλείπει ορισμένα βασικά στοιχεία για την εξέλιξη 

του βίου της. Τα ζητήματα αυτά σχετίζονται με τις επαγγελματικές της επιλογές και 

προοπτικές, εντός των ελληνικών συνόρων, αλλά ζητήματα επαγγελματικής 

επάρκειας γνώσεων και δεξιοτήτων προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί με 

ευελιξία σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Στοχευμένα, στα πλαίσια της αυτοβιογραφίας της η εκπαιδευτικός αναφέρεται 

στην επιλογή του παιδαγωγικού τμήματος, αμέσως μετά την επιτυχία της στις 

εισαγωγικές εξετάσεις. «Μέχρι που, όντως, πέρασαν στο νηπιαγωγών. Εγώ δεν τους το 

είχα αναφέρει και έλεγα πάντα βρεφονηπιοκόμων, γιατί, ήταν πιο λίγα τα μόρια και δεν 
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στόχευα πολύ ψηλά.» με το εξής επιχείρημα, δηλώνεται ως αρχική επιλογή της ίδιας 

το τμήμα βρεφονηπιοκομίας. Αναρωτιόμαστε, λοιπόν, αν είχε παραμείνει στην 

αρχική της επιλογή ίσως και να εργαζόταν στην Ελλάδα, δεδομένης της σχετικά 

άμεσης αποκατάστασης του κλάδου των βρεφονηπιοκόμων. Προκύπτει επομένως, το 

εξής ερώτημα:  

1. «Προτού δηλώσεις τα παιδαγωγικά τμήμα είχες στο μυαλό σου την 

επαγγελματική αποκατάσταση; Σκέφτηκες ποτέ το ότι, αν είχες περάσει στο τμήμα 

βρεφονηπιοκομίας, μπορεί να εργαζόσουν στην Ελλάδα;» 

Στη συνέχεια, ένα βιογραφικό κενό σημειώνεται στην μεταβατική διαδικασία, 

μεταξύ της αποφοίτησης της εκπαιδευτικού από το Παιδαγωγικό τμήμα νηπιαγωγών 

μέχρι την απόφαση της αυτοβιογραφούμενης να μεταναστεύσει στην χώρα της 

Γερμανίας.  

2. «Πώς θυμάσαι εκείνη την περίοδο μετά την αποφοίτηση από τη σχολή έως     

την απόφαση για μετακίνηση στη Γερμανία;» 

Επιπλέον, την περίοδο εκείνη του βίου της η αφηγήτρια δεν παραθέτει 

πληροφορίες, για το αν εν τέλει αναζήτησε δουλειά στην Ελλάδα, πριν αποφασίσει να 

μεταναστεύσει. Και συνεπώς, εύλογα προκύπτει το εξής ερώτημα:  

3. «Έκανες προσπάθειες εύρεσης μιας θέσης εργασίας στην Ελλάδα πριν       

αποφασίσεις να μεταναστεύσεις;» 

Ακολούθως, η εκπαιδευτικός, αν και αναφέρεται εκτενώς στις επαγγελματικές 

της συνθήκες, παραλείπει το σημαντικότερο στοιχείο, ότι δηλαδή η κατάρτιση που 

έλαβε στα πλαίσια επαγγελματικής της προετοιμασίας στον Παιδαγωγικό τμήμα 

νηπιαγωγών, σχετίζεται με την ανάπτυξη των παιδιών ηλικίας 4-6 ετών. Σε σχετική 

ερώτηση της ερευνήτριας, για τις ηλικίες των μαθητών που φοιτούν στον σταθμό, η 

εκπαιδευτικός απαντά το εξής: «Έχουμε από όλα, από 1 μέχρι 6.  Αλλά, εγώ έχω 

επικεντρωθεί στα πιο μικρά, από 1 μέχρι 3.». Γίνεται, επομένως, αντιληπτό, ότι η 

προσχολική εκπαίδευση διαφέρει στην χώρα υποδοχής της αφηγήτριας από αυτή στη 

χώρα κατάρτισης, εφόσον η προσχολική αγωγή αντιμετωπίζεται ως ενιαία. Έτσι, 

λοιπόν, αναρωτιόμαστε το εξής:  

4. «Πως μπόρεσες να ανταπεξέλθεις στις ανάγκες των μαθητών τόσο μικρής 

ηλικίας, δεδομένου ότι στο τμήμα νηπιαγωγών ασχολήθηκες με ηλικίες 4-6 ετών;» 

Στη συνέχεια, ζητούνται περαιτέρω διευκρινίσεις για τον ρόλο της 

εκπαιδευτικού στα πλαίσια της εργασίας της, όπως, επίσης και στην ιεραρχία του 

εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο εργάζεται. Επίσης, οι σχέσεις που αναπτύσσει με 

τις συναδέλφους της, επίσης, αποσιωπούνται, δημιουργώντας ένα ακόμη βιογραφικό 

κενό. Η επόμενη συμπληρωματική ερώτηση επιχειρεί να αναδείξει αυτή την πτυχή 

του θέματος: 
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5. «Μπορείς να περιγράψεις ακριβώς το ρόλο σου και την ιεραρχία στη 

δουλειά στη Γερμανία σε σχέση με τους άλλους εργαζόμενους στο νηπιαγωγείο;» 

Τέλος, σε συνάφεια με τα ερευνητικά ερωτήματα σχετικά με την εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών, επιχειρείται η ανάδειξη των δεξιοτήτων και γνώσεων που κατέκτησε 

η αυτοβιογραφούμενη κατά τη διάρκεια της φοίτησής της στο τμήμα νηπιαγωγών και 

πώς αυτά τα εφόδια αξιοποιούνται στη νέα εργασία της αφηγήτριας. Επομένως, η 

τελευταία, συμπληρωματική, ερώτηση είναι η εξής:  

6. «Τι δεξιότητες και εφόδια θεωρείς ότι κατέκτησες από το τμήμα φοίτησής 

σου; Ποια από αυτά θεωρείς ότι αξιοποίησες στην εργασία σου;» 

 

3.3.4. 4ο Στάδιο: Αναλυτική Αφαίρεση 

Δομές βιογραφικών διαδικασιών 

Βιογραφικά Σχήματα Δράσης 

Σχετικά δυσανάλογα συγκριτικά με την έκταση της αυτοβιογραφίας της είναι 

τα βιογραφικά σχήματα δράσης της εκπαιδευτικού. Λιγοστές φορές το αφηγηματικό 

υποκείμενο προσπαθεί να διαμορφώσει ενεργά την προσωπική της πορεία. Όλες οι 

προσπάθειες προγραμματισμού της ζωής της σχεδιάστηκαν από κοινού με τον 

σύντροφό της, ο όποιος την συνόδευε σε κάθε σημαντικό βήμα της ζωή της.  

Το πρώτο βιογραφικό σχήμα δράσης συναντάται στην 5
η
 ενότητα αφήγησης, 

όπου η αυτοβιογραφούμενη αποφασίζει να συγκατοικήσει με τον σύντροφό της κατά 

τη διάρκεια των σπουδών της.  Στο εξής χωρίο του κειμένου: «ο Νίκος ήθελε να με 

ακολουθήσει… αποφάσισε να με ακολουθήσει και να μείνουμε μαζί.» διαφαίνεται η 

απόφαση του ζευγαριού να συγκατοικήσει στον νέο τόπο κατοικίας της 

εκπαιδευτικού, στον οποίο και μετέβη προκειμένου να πραγματοποιήσει τις σπουδές 

της. Η απόφαση αυτή παρουσιάζεται από την αφηγήτρια ως πρωτοβουλία του 

συντρόφου της και όχι ως κοινή απόφαση. Προφανώς, γιατί η ίδια θα έφευγε έτσι κι 

αλλιώς, και η απόφαση αυτή ήταν ειλημμένη, οπότε και η βαρύτητα πέφτει στον 

σύντροφο, ο οποίος και αποφασίζει εν τέλει να την ακολουθήσει. Ωστόσο, η 

ανακοίνωση της απόφασής τους αυτής συμπληρώνει το βιογραφικό σχήμα δράσης, 

αφού η ανακοίνωση προς τους γονείς αποτέλεσε ένα δύσκολο εγχείρημα, το οποίο 

και αδυνατεί να θυμηθεί η αυτοβιογραφούμενη. 

Το κρισιμότερο βιογραφικό σχήμα δράσης παρόλα αυτά, συναντάται στην 7
η
 

αφηγηματική ενότητα, το οποίο, περιλαμβάνει την σπουδαία απόφαση της 

μετανάστευσης. «η μητέρα του Νίκου αποφάσισε να μεταναστεύσει στη Γερμανία.  

Τότε, η μητέρα μου πρότεινε στον Νίκο να μείνει στο σπίτι μας και μείναμε μαζί και 

συζητούσαμε τις επαγγελματικές προοπτικές μας εκεί.» η φράση μαρτυρά τις πρώτες 

σκέψεις της ίδιας και του συντρόφου της για φυγή στο εξωτερικό. Και η φράση: 

«Είχαμε έρθει πολύ πληροφορημένοι, δεν περιμέναμε από κανέναν να μας πει τίποτα.» 
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συμπληρώνει το βιογραφικό σχήμα δράσης, την ετοιμότητα και την 

αποφασιστικότητά τους να βιώσουν τη μεταναστευτική εμπειρία. Φαίνεται, 

επομένως, ότι η εκπαιδευτικός διαμορφώνει ενεργά την προσωπική της πορεία, αφού 

προκειμένου να εργαστεί ως νηπιαγωγός καταφεύγει στο εξωτερικό ως απάντηση 

στην ανεργία των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα.  

Το επόμενο βήμα ενεργούς διαμόρφωσης της προσωπικής της πορείας, το 

οποίο υποκινείται από τον σύζυγο της αφηγήτριας σχετίζεται με την αναζήτηση νέας 

εργασιακής θέσης ως νηπιαγωγός, στον τόπο διαμονής της. Η φράση που 

αποκαλύπτει το βιογραφικό σχήμα δράσης είναι η εξής: «… Και έτσι έκανα 

αιτήσεις…». Έτσι, λοιπόν, η αφηγήτρια αποφασίζει να αναζητήσει μια νέα θέση 

εργασίας που να ανταποκρίνεται στα προσόντα της ύστερα από την παρότρυνση του 

συζύγου της. Τελικώς, το εγχείρημα πέτυχε, και η αυτοβιογραφούμενη αρχίζει να 

εργάζεται σε ένα νηπιαγωγείο του Βερολίνου.  

Βιογραφικές τροχιές του πόνου 

 Οι βιογραφικές τροχιές του πόνου δεν θα μπορούσαν να παραληφθούν από 

μια αφήγηση προσωπικής ιστορίας με μεταναστευτικό προφίλ. Οι ουσιαστικότερες 

τροχιές αναλύονται από το αφηγηματικό υποκείμενο, στην κατακλείδα στο σημείο 

που ολοκληρώνεται η αυτοβιογραφία της, οι οποίες, όμως, συνδέονται νοηματικά με 

γεγονότα που εξιστορούνται στην κυρίως ιστοριογραμμή.  

 Πρώτη ουσιαστική δυσκολία που αντιμετωπίζει η εκπαιδευτικός αναφέρεται 

στην περίοδο προετοιμασίας της για τις πανελλήνιες εξετάσεις. «Η ψυχολογία μου 

τότε, πέρασε από σαράντα κύματα εκείνη τη χρονιά, να θέλω να τα παρατήσω, να 

κλαίω… Είχα μεγάλη πίεση με το ένα, με το άλλο…». Το απόσπασμα βρίσκεται στην 

4
η
 αφηγηματική ενότητα και φανερώνει μια χαοτική βιογραφική εμπειρία κατά την 

οποία η εκπαιδευτικός βίωνε έντονες συναισθηματικές και ψυχολογικές διακυμάνσεις 

κατά την προετοιμασία της για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Αισθήματα απογοήτευσης 

και αποξένωσης από τον εαυτό της κυριαρχούσαν την περίοδο εκείνη. Ενώ η 

αφηγήτρια ως μαθήτρια υπήρξε άριστη, με τις επιτυχίες να διαδέχονται η μία την 

άλλη, όπως αντιλαμβανόμαστε από τα λόγια της μητέρας της που αποδίδονται 

αναλυτικά από την εκπαιδευτικό, την χρονική στιγμή εκείνη αισθάνεται ανήμπορη να 

ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος και να διαχειριστεί τις 

καταπιεστικές μαθησιακές συνθήκες. Παρόλα αυτά, κατορθώνει να προσαρμοστεί 

στις απαιτήσεις του συστήματος με αναλυτικό προγραμματισμό και συστηματικό 

διάβασμα και εν τέλει να επιτύχει την εισαγωγή της στο Παιδαγωγικό τμήμα 

νηπιαγωγών.  

 Επόμενο βιογραφικό τραύμα υπέστη η αφηγήτρια κατά την εύρεση θέσης 

εργασίας στο εστιατόριο ενός ξενοδοχείου. Ο χαοτικός όγκος εργασίας και οι 

συναδελφικές σχέσεις καθιστούσαν δυσμενείς τις εργασιακές συνθήκες. «Εκεί, 

ήμασταν τρία άτομα προσωπικό και εξυπηρετούσαμε 300 άτομα πελάτες… Ήταν πολύ 

δουλειά, αλλά απαιτούσε σωστή οργάνωση… Τη χειρότερη δουλειά την έκανε εκεί μέσα 



 
163 

 

μία Ελληνίδα… ήταν άτομο που δεν δούλευε… Ήταν άνθρωπος του κουτσομπολιού, 

ήθελε να μιλάει πίσω από όλους…». Η επιλεκτική απομόνωση των συγκεκριμένων 

φράσεων από την αυτοσχέδια ιστορία γίνεται με σκοπό την ανάδειξη της βιογραφικής 

τροχιάς του πόνου. Το παρόν απόσπασμα βρίσκεται στην 8
η
 ενότητα αφήγησης. Ένα 

στοιχείο που παραλείπεται από την κύρια ιστοριογραμμή αλλά παρουσιάζεται 

λεπτομερώς  στην κατακλείδα και αφορά στην εμπειρία αυτή της εκπαιδευτικού, 

αποκαλύπτει το μέγεθος της ψυχολογικής κατάπτωσης την οποία υπέστη η 

αυτοβιογραφούμενη. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η δύσκολη αυτή κατάσταση που 

βίωνε στο ξενοδοχείο την οδήγησε να εγκαταλείψει την χώρα υποδοχής και να 

επιστρέψει πίσω στην πατρίδα. Ήταν πρόθυμη να εγκαταλείψει ακόμη και τον 

σύντροφό της, με τον οποίον σχεδίαζαν μια κοινή πορεία ζωής. Το γεγονός αυτό, 

φανερώνει την καταπίεση την οποία βίωνε στο εργασιακό της περιβάλλον, αφού ήταν 

έτοιμη να εγκαταλείψει μέχρι και τον σύντροφό της, ο οποίος διαδραματίζει τον 

σημαντικότερο ρόλο στην ζωή της εκπαιδευτικού, όπως προκύπτει από ολόκληρη την 

βιογραφική της αφήγηση. Η ίδια, αναγκασμένη να εργάζεται στο εξωτερικό, 

προκειμένου να έχει ασφάλεια υγείας, θέτει τον εαυτό της σε μια δύσκολη διαδικασία 

επιβίωσης, σε άθλιες εργασιακές συνθήκες και με συναδέλφους να λειτουργούν εις 

βάρος της, ανήμπορη να αντιταχθεί σε αυτό και να σχεδιάσει ενεργά την δική της 

πορεία. Η ανικανότητά της αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο, στην άγνοια του 

γλωσσικού κώδικα, εξαιτίας του οποίου επέλεξε μια χειρονακτική εργασία, 

παραγκωνίζοντας τον αρχικό της σκοπό, την εργασία ως νηπιαγωγός.  

 Ένα ακόμη κρίσιμο γεγονός, έμελε να καθορίσει την βιογραφική πορεία της 

25χρονης εκπαιδευτικού. Αυτό σχετίζεται με ένα περιστατικό υγείας, το οποίο 

κλόνισε αναμφίβολα και την ψυχολογική της κατάσταση. Στην προκατακλείδα της 

αυτοβιογραφίας της, η αφηγήτρια εξιστορεί ένα συμβάν τροφικής δηλητηρίασης που 

την ανάγκασε να μεταβεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο, έχοντας παράλληλα 

οικονομικό πρόβλημα και αδυνατώντας να καταβάλλει ένα μεγάλο ποσό μόνο για 

μερικές εξετάσεις. Το γεγονός στιγμάτισε ολόκληρη τη μεταναστευτική της πορεία, 

αφού εξαιτίας αυτού, άρχισε να ψάχνει οποιαδήποτε δουλειά προκειμένου να 

εξασφαλίσει μια υγειονομική περίθαλψη. «Από  τότε, δεν ήθελα να το αφήσω στην 

τύχη του και σκέφτηκα να κάνω οποιαδήποτε δουλειά, να ψάξω πιο πολύ και ότι 

βρεθεί, αρκεί να έχω ασφάλεια υγείας, ήταν και αυτός ένας λόγος παραπάνω, ο οποίος 

με έσπρωξε στο να βρω δουλειά.» Αισθήματα φόβου την κυρίευσαν με αποτέλεσμα να 

αδυνατεί να μείνει μόνη στο σπίτι: «Όταν έμενα στο σπίτι φοβόμουν, ότι κάτι θα μου 

συμβεί και δεν θα μπορώ να πάω στο γιατρό, γιατί δεν θα ήμουν ασφαλισμένη και δεν 

μπορούσα να κάνω τίποτα.». Συνεπώς, έρμαιο των επιλογών και της τύχης της, η 

εκπαιδευτικός χαράσσει την ανάλογη βιογραφική πορεία υπομένοντας χαοτικές 

καταστάσεις στην νέα της πατρίδα.  

 

Προσδοκίες από τα οργανωτικά και θεσμικά πρότυπα της κοινωνίας 
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 Παρότι, η αφηγήτρια επικαλείται αρκετές φορές κοινωνικά πρότυπα και 

θεσμούς στην αυτοβιογραφία της, δεν εκφράζει κάποιους είδους προσδοκίες από 

αυτά. Διαμορφώνει, μεν, την ζωή της με βάση ορισμένα πρότυπα, αλλά δεν τα 

αντιμετωπίζει κριτικά εκφράζοντας κάποιου είδους υποχρεώσεις απέναντι σε αυτά 

και προς αυτά.  

 Μια χαρακτηριστική αναφορά, παρόλα αυτά, που εκφράζει την προσδοκία 

από τα θεσμικά και οργανωτικά πρότυπα της κοινωνίας σχετίζεται με το σύστημα 

πρόνοιας της χώρας καταγωγής και της χώρας εγκατάστασης. Η εκπαιδευτικός 

επιλέγει να αναφερθεί στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που παρέχει η χώρα 

της Γερμανίας στους εργαζομένους της, εκθειάζοντάς το, αφού θεωρεί ότι παρέχει 

την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής. Αντίθετα, δεν σημειώνεται καμία αναφορά για 

την ελληνική περίπτωση και συγκεκριμένα για τον τομέα υγείας και πρόνοιας. 

Διαπιστώνεται επομένως, ότι το αφηγηματικό υποκείμενο δεν έχει ουδεμία 

προσδοκία από την χώρα καταγωγής της, αλλά έχει από την χώρα μεταναστευτικού 

προορισμού και για αυτό τον σκοπό πασχίζει να κατακτήσει μια οποιαδήποτε θέση 

εργασίας, που να της παρέχει ασφάλεια υγείας. Τούτη, είναι μια ουσιαστική διαφορά 

για το πώς αντιμετωπίζει την Ελλάδα συγκριτικά με μια ξένη χώρα και τι είδους 

προσδοκίες αναμένει από την δεύτερη.  

Μια ακόμη περίπτωση αναμονής προσδοκιών από οργανωτικό κοινωνικό πρότυπο 

εκφράζεται από την ίδια στην κατακλείδα της αυτοβιογραφίας της, όπου κατά την 

αναζήτηση κατοικίας οι διαδικασίες κωλυσιεργούν σε γραφειοκρατικά ζητήματα. 

Σύμφωνα με την ίδια η εύρεση σπιτιού: «Είναι μια δύσκολη διαδικασία και νομίζω, 

ότι το μυαλό μου είχε κολλήσει στην Ελλάδα. Είμαι συνεχώς σε μία σύγκριση, ότι τώρα 

στην Ελλάδα, θα είχαμε μπει ήδη στο σπίτι.». Ακολουθεί και η συγκριτική διαδικασία 

με την ελληνική πραγματικότητα και τις συνθήκες διαμονής εκεί. Η αφηγήτρια 

παρέχει πληροφορίες στην 7
η
 αφηγηματική ενότητα, επίσης, για τις προϋποθέσεις 

εύρεσης κατοικίας στην Γερμανία, οι οποίες είναι οι εξής: «Είναι το μόνο πρόβλημα 

εδώ, πρέπει να τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, όπως το αν είσαι παντρεμένος, ή 

πόσους μήνες θα έχεις δουλειά, πρέπει να τηρούνται πολλές από αυτές.». Έτσι, 

οργανώνει τους κανόνες ζωής της προκειμένου να αφομοιωθεί και να προσαρμοστεί 

στην χώρα υποδοχής της, διοργανώνοντας τον γάμο της. «Για τους παντρεμένους εδώ, 

στη Γερμανία, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα,  και αυτός είναι ένας λόγος που 

παντρεύτηκα.» και συνεχίζει: «Αλλάζει, κυρίως, η ταξική φορολογία , δηλαδή αν εγώ 

τώρα παίρνω 1.400 ευρώ, όταν παντρεύεσαι, αλλάζει και παίρνεις τουλάχιστον 200 με 

300 ευρώ παραπάνω,  γενικά, αλλάζουν πολλά…». Πρόθυμη, λοιπόν, να βελτιώσει τις 

συνθήκες διαβίωσής της στην νέα χώρα εγκατάστασης, η εκπαιδευτικός μεταβάλλει 

την προσωπική της ταυτότητα και παντρεύεται με τον σύντροφό της, ακολουθώντας 

το κοινωνικό πρότυπο της περιοχής.  

 

Δημιουργικές μεταμορφώσεις της βιογραφικής ταυτότητας 
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 Η εκπαιδευτικός εμφανίζεται ως άτομο που διαμορφώνει ενεργά την πορεία 

της ζωής της. Αρκετές φορές κατά την αφήγηση της αυτοβιογραφίας της εκφράζει 

την δημιουργική εσωτερική ανάπτυξη με κατεύθυνση προς τη δημιουργία νέας 

ταυτότητας.   

 Πρώτη εκδήλωση προβληματισμού που οδήγησε σε εσωτερική διεργασία και 

κατ’ επέκταση σε αναδιαμόρφωση της βιογραφικής της ταυτότητας, σχετίζεται με 

πρώτη επαφή της ίδιας και του συντρόφου της. Στην 3
η
 αφηγηματική ενότητα το 

απόσπασμα: «…ενώ μιλούσαμε αρκετό καιρό είχα την αίσθηση ότι με κοροϊδεύει, 

παρότι, εκείνος με φλέρταρε, επειδή, ήμασταν τόσο διαφορετικοί κόσμοι, έτσι το 

αισθανόμουνα, δεν είχαμε καμία σχέση. Έτσι, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε» 

αποκαλύπτει την κατάσταση προβληματισμού της αφηγήτριας, ύστερα από την 

προσέγγιση του συντρόφου της. Η ίδια υποστηρίζει ότι, επειδή αντιπροσώπευαν 

διαφορετικά κοινωνικά πρότυπα, δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν και μια υγιή 

σχέση. Ύστερα από σκέψη αποφασίζουν να προχωρήσουν μαζί, σύμφωνα με την ίδια, 

μεταβάλλοντας τον μέχρι τότε τρόπο ζωής και δράσης της, καθώς, εμφανίζεται 

αρχικά ως άτομο χαμηλών τόνων, που προτιμά να παραμένει στο σπίτι ακόμη και για 

να διασκεδάζει. Αντίθετα, όταν γνωρίζει τον σύντροφό της αρχίζει να βρίσκεται 

περισσότερο εκτός σπιτιού με τις αντιρρήσεις των γονέων της να εκδηλώνονται όλο 

και συχνότερα. Η σχέση αυτή θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη σκέψη και την 

δράση της εκπαιδευτικού, δημιουργώντας προσδοκίες για μια νέα ποιότητα ζωής.  

 Επόμενη δημιουργική μεταμόρφωση της ταυτότητάς της βιογραφούμενης 

αποτελεί η είσοδός της στο πανεπιστήμιο και η μετάβασή της στην πόλη της 

Φλώρινας. Στην 5
η
 αφηγηματική ενότητα, λοιπόν, οι εξής φράσεις: «Μέχρι που, 

όντως, πέρασα στο νηπιαγωγών… Και, μετά, έφτασαν τα αποτελέσματα και οι δικοί 

μου, ακόμα και η  καθηγήτριά μου, δεν το πίστευαν, μόνο με τρεις ώρες διάβασμα, να 

επιτύχω.» μαρτυρούν την νέα σημαντική εξέλιξη που πραγματοποιείται στην 

βιογραφία της αφηγήτριας. Την περίοδο εκείνη, η βιογραφούμενη αναγνωρίζει την 

αλλαγή του εσωτερικού της κόσμου, καθώς στην 6
η
 ενότητα αφήγησης σημειώνει το 

εξής: «Μετά, εκεί, άλλαξα και εγώ σαν άνθρωπος, ήμουν πιο κοινωνική, πιο ανοιχτή, 

με τους ανθρώπους, με τις παρέες μου. Άρχισα να συνομιλώ περισσότερο, να 

συμμετέχω σε κύκλους, όπου, είχα εγώ τον λόγο.». Συνεπώς, η νέα αυτή εξέλιξη στην 

ζωή της επέφερε σημαντικές αλλαγές, στον τρόπο συμπεριφοράς της ίδιας της 

εκπαιδευτικού, αφού από συνεσταλμένο άτομο άρχισε σταδιακά να γίνεται 

επικοινωνιακή.  

 Μια ακόμη δημιουργική μεταμόρφωση της βιογραφικής ταυτότητας της 

εκπαιδευτικού επέρχεται στην 7
η
 ενότητα αφήγησης, όπου προκειμένου να 

προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες διαβίωσης, στον νέο τόπο εγκατάστασης, 

παντρεύεται τον σύντροφό της. «Για τους παντρεμένους εδώ, στη Γερμανία, είναι πολύ 

διαφορετικά τα πράγματα,  και αυτός είναι ένας λόγος που παντρεύτηκα.». Η φράση 

αποκαλύπτει την αλλαγή στην ταυτότητα της αφηγήτριας. Η σημαντική αυτή εξέλιξη 

δημιουργεί κάποιου είδους προσδοκίες για μια νέα καλύτερη ποιότητα ζωής, όπου 
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οργανωτικοί φορείς του κράτους παρέχουν αρκετά προνόμια στα παντρεμένα 

ζευγάρια, σύμφωνα με  την ίδια.  

 

Τμήματα Ερωταποκρίσεων:  

Αναπαραστάσεις των προσωπικά οδυνηρών και αμήχανων βιωματικών πλαισίων, και 

των υποσυνείδητων δημιουργικών μεταμορφώσεων 

 Στο τμήμα των ερωταποκρίσεων αντλούνται χρήσιμες πληροφορίες για την 

εξέλιξη του βίου της εκπαιδευτικού. Ορισμένα βιογραφικά κενά και αμήχανες στιγμές 

αναδεικνύονται στο στάδιο των παρεπόμενων ερωτήσεων. Η περίπτωση μελέτης της 

βιογραφίας της 25χρονης εκπαιδευτικού δεν ανιχνεύει πλήθος οδυνηρών και 

αμήχανων βιωματικών πλαισίων στην παρούσα φάση.  

Πιο αναλυτικά, ως βιογραφική τροχιά του πόνου θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί η προετοιμασία των πανελληνίων εξετάσεων. Όπως αποκαλύπτει η 

αυτοβιογραφούμενη, η πίεση που βίωνε κατά την περίοδο προετοιμασίας της και η 

ενδεχόμενη αποτυχία της στις πανελλήνιες εξετάσεις την οδήγησε στην υποτίμηση 

του εαυτού της και τον δυνατοτήτων της.  Προκειμένου, λοιπόν, να προλάβει τυχόν 

αρνητικές αντιδράσεις του κοινωνικού της πλαισίου, ως άμυνα, προτάσσει την 

επιλογή ενός τμήματος με χαμηλότερη βάση εισαγωγής, το τμήμα βρεφονηπιοκόμων, 

αντί του αρχικού της στόχου, που ήταν το τμήμα νηπιαγωγών, το οποίο είχε 

υψηλότερη βάση εισαγωγής. Φαίνεται ότι το κοινωνικό πλαίσιο επιδρά αρνητικά 

στην ίδια την αφηγήτρια, εφόσον η βιογραφούμενη κατακλύζεται από ισχυρές 

εξωτερικές δυνάμεις, επαναπροσδιορίζει τον στόχο της, ώστε να τον καθιστά 

συμβατό με την επικρατούσα αντίληψη της κοινωνίας και την άποψη που κυριαρχεί 

για την επιτυχία και την αποτυχία στις συγκεκριμένες εξετάσεις. Συνεπώς, η απόφαση 

της εκπαιδευτικού να εκφράζει θέση διάφορη της αρχικής της προτίμησης, φανερώνει 

τις σχέση της ίδιας με τα κοινωνικά πρότυπα, τις προσδοκίες που έχει από την 

κοινωνία και την κοινωνική «αποδοκιμασία» που φαίνεται να επιδρά στην 

διαμόρφωση της ταυτότητάς της. Το απόσπασμα από τις παρεπόμενες ερωτήσεις 

αποκαλύπτει ακριβώς αυτή την πτυχή της τροχιάς και την επίδραση που ασκεί το 

κοινωνικό πλαίσιο στην πορεία του βίου της: «Αλλά πες το απαισιοδοξία  πες το όπως 

θέλεις, πίστευα ότι δεν θα τα κατάφερνα, έλαγα στους περισσότερους, ότι θέλω 

βρεφονηπιοκομία. Πίστευα τουλάχιστον ότι 12-13 χιλιάδες μόρια θα τα πετύχω. Ώστε, 

όταν βγουν μετά τα αποτελέσματα να πω ότι πέτυχα αυτό που ήθελα. Να μην έλεγα 

νηπιαγωγός και δεν το κατάφερνα και  μου λέγανε μετά «Α! Δεν το  κατάφερες...»  για 

αυτό το λόγο. Όχι ότι ήθελα βρεφονηπιοκομία. Πιο πολύ για ασφάλεια προς εμένα.»  

Όπως προκύπτει από το τμήμα των ερωταποκρίσεων, η επαγγελματική 

αποκατάσταση δεν αποτέλεσε ιδιαίτερο πρόβλημα για την ίδια και, επομένως, δεν 

αποτέλεσε και βιογραφική τροχιά του πόνου. Ωστόσο, με κινητήρια δύναμη την 

ανεργία των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα επήλθε η οριστική βιογραφική 

μεταμόρφωση της αφηγήτριας, η οποία κατέφυγε στο εξωτερικό προκειμένου να 
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εργαστεί στον τομέα της εκπαίδευσης. Σχετικά με το καθεστώς ανεργίας των 

εκπαιδευτικών δεν εκφράζονται, επίσης, οι προσδοκίες από τα θεσμικά πρότυπα της 

ελληνικής κοινωνίας από την ίδια την εκπαιδευτικό. Στην συμπληρωματική ερώτηση 

σχετικά με το διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της αποφοίτησης και της 

μετανάστευσης σημειώνεται μια βιογραφική μεταμόρφωση που θα καθορίσει 

ολόκληρη την βιογραφική πορεία της αφηγήτριας. Η απόφαση για μετανάστευση, 

σύμφωνα με την ίδια, πάρθηκε ταχύτατα και ήταν αποτέλεσμα της επαγγελματικής 

σταθερότητας που αναζητούσε η εκπαιδευτικός. Έτσι, εφόσον δεν ήταν 

ικανοποιημένη από τις ευκαιριακές και εποχιακές εργασίες που αναλάμβανε, 

αποφασίζει να κινητοποιηθεί και να διαμορφώσει ενεργά την πορεία της ζωής της και 

να μεταναστεύσει, αναζητώντας νέες βιογραφικές εμπειρίες.  

Ένα ακόμη στοιχείο που αντλείται από την παρούσα φάση σχετίζεται με το 

γεγονός της μη αναγνώρισης του πτυχίου της, το οποίο επιβραδύνει τη βιογραφική 

μεταμόρφωση του αφηγηματικού υποκειμένου. Ένα κοινωνικό ζήτημα φαίνεται να 

επιδρά, ακόμη μια φορά, στην διαμόρφωση της ταυτότητας της εκπαιδευτικού. 

Μισθολογικά, βρίσκεται σε μειονεκτικότερη θέση από τις συναδέλφους της και αυτό 

εμποδίζει την επαγγελματική της άνοδο. Ωστόσο, με την αναγνώριση του πτυχίου θα 

αλλάξουν και οι επαγγελματικές της απολαβές, οπότε είναι προσωπικό της και μόνον 

ζήτημα το πότε θα κινήσει τις διαδικασίες αναγνώρισης.  

Επιχειρηματολογικές δραστηριότητες και σχολιασμοί της κύριας ιστοριογραμμής 

Η πρώτη επιχειρηματολογική δραστηριότητα συναντάται στην τρίτη 

αφηγηματική ενότητα, όπου η βιογραφούμενη διηγείται το χρονικό της γνωριμίας της 

με τον σύζυγο. «Οπότε και για αυτό, ενώ μιλούσαμε αρκετό καιρό είχα την αίσθηση, 

ότι με κοροϊδεύει παρότι, εκείνος με φλέρταρε, επειδή, ήμασταν τόσο διαφορετικοί 

κόσμοι, έτσι το αισθανόμουνα, δεν είχαμε καμία σχέση.» Το επιχείρημα λειτουργεί ως 

αξιολόγηση από την εκπαιδευτικό, θίγοντας έντονα την διαφορετική κοινωνική 

καταγωγή της ίδιας και του συντρόφου της. Αυτός ήταν και ο λόγος εξαιτίας του 

οποίου δεν μπόρεσε να αντιληφθεί, εξ αρχής, τις αγνές προθέσεις του συντρόφου της.  

Συνεχίζοντας την περιγραφή του συντρόφου της, η εκπαιδευτικός διατυπώνει 

το εξής επιχείρημα: ««...πιστεύω, ότι δεν δώσανε την ευκαιρία  στον Νίκο, να 

αποδείξει, ότι δεν είναι αυτό που σκέφτονται... ίσως, γιατί κρίνουν από οικογένειες…». 

Η ίδια θεωρεί ότι οι αντιδράσεις της οικογένειάς της οφείλονταν στα οικογενειακά 

προβλήματα που αντιμετώπιζε ο σύντροφος της αυτοβιογραφούμενης. Έτσι, λοιπόν, 

η προσωπική άποψη της αφηγήτριας αποτυπώνεται μέσω του συγκεκριμένου 

σχολίου, λαμβάνοντας την μορφή εξήγησης.  

Ακολουθεί ένα διπλό επιχείρημα κατά την 4
η
 ενότητα αφήγησης: «Μέχρι που, 

όντως, πέρασαν στο νηπιαγωγών. Εγώ δεν τους το είχα αναφέρει και έλεγα πάντα 

βρεφονηπιοκόμων, γιατί, ήταν πιο λίγα τα μόρια και δεν στόχευα πολύ ψηλά. Ναι! 

Ήθελα να φτάσω γύρω στα 13-14 χιλιάδες μόρια, γιατί κάπου τόσο ήταν στη 

Θεσσαλονίκη». Στο χωρίο, η διπλή επιχειρηματολογική πρόταση σχετίζεται με την 
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επίδοση της εκπαιδευτικού στις εισαγωγικές εξετάσεις και την αξιολόγηση της 

προσπάθειας που η ίδια κατέβαλε. Ενώ στόχευε το τμήμα νηπιαγωγών, δήλωνε στον 

κοινωνικό της περίγυρο το τμήμα βρεφονηπιοκόμων, λόγω της χαμηλότερης βάσης 

του. Αξιολογώντας λοιπόν την επίδοσή της, θεωρούσε ότι θα ήταν ευκολότερο να 

εισαχθεί στο τμήμα βρεφονηπιοκόμων, το οποίο είχε βάση εισαγωγής 13-14 χιλιάδες 

μόρια, σύμφωνα με την ίδια.  

Επίσης, αναφερόμενη στην προετοιμασία της για τις πανελλήνιες εξετάσεις, η 

εκπαιδευτικός, χρησιμοποιεί την εξής επιχειρηματολογική πρόταση: «Εκείνη τη 

χρόνια ήταν δύσκολα και οικονομικά, οπότε είχα πει στη μητέρα μου να κάνω μόνο ένα 

ιδιαίτερο και ούτε ολόκληρο, μόνο το άγνωστο, γιατί, τα άλλα θα τα καταφέρω και θα 

τα διαβάσω μόνη μου.». Ο συγκεκριμένος σχολιασμός αποσκοπεί στην ανάδειξη της 

προσπάθειας που είχε καταβάλλει η εκπαιδευτικός, προκειμένου να επιτύχει τον 

στόχο της, αξιολογώντας τις δικές της δυνατότητες, με ελάχιστη εξωτερική βοήθεια. 

Επομένως, το επιχείρημα αποτελεί αξιολόγηση του πλαισίου.  

Στην 4
η
 αφηγηματική ενότητα μεταφέρονται τα λόγια της μητέρας της 

βιογραφούμενης, μέσω μιας επιχειρηματολογικής δραστηριότητας: «Οπότε 

περνώντας στο νηπιαγωγών, η μάνα μου σοκάρεται και λέει «Δεν γίνεται να έβγαλες 

τόσα πολλά μόρια, γιατί, δεν διάβαζες και πολύ…». Η μητέρας της αφηγήτριας 

επιχειρεί να ερμηνεύσει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η εκπαιδευτικός, ύστερα 

από την επιτυχή εισαγωγή της στο Παιδαγωγικό τμήμα νηπιαγωγών, λαμβάνοντας ως 

δεδομένη την μικρής διάρκειας προετοιμασία της. Η προσωπική ερμηνεία της 

μητέρας αποτυπώνεται στο συγκεκριμένο απόσπασμα, καθώς η διάρκεια μελέτης 

αποτελεί κριτήριο μιας επιτυχημένης πορείας για την ίδια.  

Μια ενδεχόμενη αποτυχία της αφηγήτριας στις εισαγωγικές εξετάσεις θα 

καθιστούσε τον σύντροφό της υπεύθυνο, στα πλαίσια της ίδιας αφηγηματικής 

ενότητας: Η εξής επιχειρηματολογική δραστηριότητα λαμβάνει επεξηγηματικό 

χαρακτήρα, όπως μεταφέρεται από την σκοπιά της εκπαιδευτικού: «Και, μετά, 

έφτασαν τα αποτελέσματα και οι δικοί μου, ακόμα και η  καθηγήτριά μου, δεν το 

πίστευαν, μόνο με τρεις ώρες διάβασμα, να επιτύχω. Οπότε, μετά, άλλαξαν στάση 

απέναντι στον Νίκο, γιατί πίστευαν, ότι αν είχα αποτύχει, θα έφταιγε ο Νίκος.».  

Στην επόμενη αφηγηματική ενότητα και στην μετάβαση του ζευγαριού στην 

πόλη της Φλώρινας, προκειμένου να πραγματοποιήσει η αυτοβιογραφούμενη τις 

σπουδές της, συναντάται το εξής επιχείρημα: «Επόμενο ζήτημα στη σχέση μου με τον 

Νίκο, ήταν η Φλώρινα, γιατί, ο Νίκος ήθελε να με ακολουθήσει.». Το γεγονός της 

αλλαγής του τόπου εγκατάστασης αποτελεί «ζήτημα» για την ίδια την εκπαιδευτικό, 

καθώς, ο σύντροφός της εξέφρασε την επιθυμία να την ακολουθήσει. Επομένως, η 

επικοινωνιακή λειτουργία της παρούσας δραστηριότητας αποτελεί εξήγηση του 

συμβάντος.  

Στα πλαίσια της ίδιας της ενότητας αφήγησης, της 5
ης

, η αφηγήτρια 

χρησιμοποιεί μια εκτενή επιχειρηματολογική δραστηριότητα, προκειμένου να 
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δικαιολογήσει την απώλεια στην μνήμη της για την ανακοίνωση της απόφασης του 

ζευγαριού για συγκατοίκηση.  Το εξής επιχείρημα αποτελεί, αναμφίβολα, ερμηνεία 

της κατάστασης στην οποία είχε βρεθεί κατά την ανακοίνωση της απόφασης στην 

οικογένεια: «Αυτή την απόφαση και το ότι θα έρθω, εδώ στη Γερμανία δεν θυμάμαι 

ποιος, κάποιος πνευματικός, είχε πει, ότι όποιες αποφάσεις παίρνεις στη ζωή, οι οποίες 

είναι πολύ σημαντικές, δεν τις θυμάσαι μετά, γιατί σε βοήθησε ο Θεός να έχεις τη 

δύναμη να τις μοιραστείς και μετά δεν τις θυμάσαι, είτε τις αποφάσεις είτε τους 

ανθρώπους που σε βοήθησαν για αυτές οπότε δεν θυμάμαι καθόλου...». 

Η επίκληση στη μητέρα της εκπαιδευτικού χρησιμοποιείται συχνά από την 

ίδια, στα πλαίσια της αφήγησης της προσωπικής της ιστορίας. Έτσι, ακόμη μια φορά, 

μεταφέρονται τα λεγόμενα της μητέρας της βιογραφούμενης, αυτολεξεί: «Το μόνο 

που θυμάμαι είναι μια χαρακτηριστική φράση της μητέρας μου, προς τον πατέρα μου: 

«Ξέρεις, να περάσουμε να πάρουμε και τον Νίκο αύριο στην Φλώρινα, γιατί τα παιδιά 

θα μείνουν μαζί» και εκείνος, απλά συμφώνησε.». Η μητέρα πληροφορεί τον πατέρα 

της αφηγήτριας για την συγκατοίκηση των δύο ατόμων, με την παρούσα 

επιχειρηματολογική δραστηριότητα να διαδραματίζει τον επικοινωνιακό ρόλο της 

εξήγησης.  

Στη συνέχεια, στην 6
η
 ενότητα αφήγησης, η αυτοβιογραφούμενη χρησιμοποιεί 

ένα ακόμη επιχείρημα, με την μορφή της εξήγησης: «Όσον αφορά τα μαθήματα, 

νόμιζα, στην αρχή, ότι θα με  δυσκολέψουν πιο πολύ, επίσης, δεν εκμεταλλεύτηκα ποτέ 

το γεγονός ότι δεν είχαμε υποχρεωτικές παρουσίες και πηγαίναμε πάντα, γιατί ήταν και 

μια αφορμή να βρεθούμε με την παρέα, με τα κορίτσια.». Η ίδια εξηγεί τον λόγο για 

τον οποίο ήταν επιμελής φοιτήτρια, αφού η παρακολούθηση των μαθημάτων 

αποτελούσε μια αφορμή για κοινωνικές συναναστροφές.  

Η 7
η
 ενότητα αφήγησης αποτελεί την περιγραφή της μεταναστευτικής 

εμπειρίας της αφηγήτριας, στα πλαίσια της οποίας εντοπίζεται η εξής 

επιχειρηματολογική δραστηριότητα: «Από την αρχή, ξεκίνησα πολλά πράγματα να 

κάνω, ένιωσα όμως ότι επειδή η γλώσσα σε περιορίζει, δεν μπορείς σε καμία 

περίπτωση να δουλέψεις και να μιλάς αγγλικά.». Στο χωρίο η εκπαιδευτικός αξιολογεί 

την δεδομένη κατάσταση στον επαγγελματικό τομέα, αφού, σύμφωνα με την ίδια, 

αδυνατεί να εργαστεί μη έχοντας γνώση της γερμανικής γλώσσας. 

Επίσης, μια ακόμη αξιολόγηση εντοπίζεται στο εξής απόσπασμα: «Για αυτό 

και στην αρχή δεν ήταν εύκολο, να σου πω την αλήθεια, γιατί, τον πρώτο χρόνο, έμεινα 

άπραγη, στο σπίτι, χωρίς να κάνω τίποτα.». Καθώς, λοιπόν, η εκπαιδευτικός 

αναφέρεται στις συνθήκες διαβίωσής της στην νέα χώρα εγκατάστασης, χαρακτηρίζει 

την χρονική περίοδο προσαρμογής της ιδιαίτερα δύσκολη.  

Ακολουθεί η περιγραφή των εργασιακών συνθηκών της νέας επαγγελματικής 

ενασχόλησης της αφηγήτριας, στην 8
η
 αφηγηματική ενότητα. Στο απόσπασμα 

διακρίνεται πλήθος επιχειρηματολογικών δραστηριοτήτων, των οποίων η συχνή 

παρουσία υποδηλώνει δυσκολίες στις δομές βιογραφικών διαδικασιών, στην 
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ανάπτυξη της ταυτότητας και τη βιογραφική εργασία του πληροφορητή. Αναμφίβολα, 

η δύσκολη βιογραφική εμπειρία της εκπαιδευτικού στα πλαίσια της νέας της εργασίας 

στο ξενοδοχείο αποτέλεσε για την ίδια μια τροχιά του πόνου και για αυτό τείνει να 

επιχειρηματολογεί, να αξιολογεί, να επεξηγεί και για ερμηνεύει τα πεπραγμένα. 

Αρχικά, μέσω του διπλού επιχειρήματος, δηλώνει την εξήγηση της επιθυμίας της για 

λιγότερες ώρες εργασιακής απασχόλησης: «Αλλά, εγώ, ήθελα λιγότερες ώρες να 

απασχολούμε, γιατί ήθελα να δώσω προτεραιότητα στα γερμανικά, γιατί  παρότι είχα 

μάθει μέσω ίντερνετ, εδώ μόνη μου, δεν μπορούσα να το εξασκήσω παραπάνω την 

ομιλία μου και ήθελα να κάνω κανονικά μαθήματα.». Ο λόγος σχετίζεται με την 

εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας και τον διαθέσιμο χρόνο της ίδιας για περαιτέρω 

εξάσκηση. 

Επιπλέον, «Εκεί, ήμασταν τρία άτομα προσωπικό και εξυπηρετούσαμε 300 

άτομα πελάτες. Ένας ήταν στο μπουφέ, ένας ήταν στη λάντζα  στην οποία μπορώ να 

πάρω πτυχίο…( γέλια) ήμουνα η καλύτερη στη λάντζα, όταν έφυγα έκλαιγαν, γιατί δεν 

προλάβαιναν να βγάλουν τη δουλειά τη δικιά μου». Μέσω της δραστηριότητας, η 

βιογραφούμενη παρουσιάζει τα εργασιακά της καθήκοντα και τον φόρτο εργασίας 

της. Χαριτολογώντας, αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι οι συνάδελφοί της αδυνατούσαν 

να ανταπεξέλθουν, δίχως την ίδια. Με το επιχείρημα να λειτουργεί ως επεξήγηση του 

ρήματος «έκλαιγαν». 

Έπεται ένα ακόμη επιχειρήματα, κατά το οποίο το αφηγηματικό υποκείμενο 

εκφράζει την ανακούφισή της τη στιγμή που αποχωρεί η υπεύθυνη της κουζίνας με 

την οποία είχαν κάκιστη συνεργασία, όπως γίνεται αντιληπτό, μέσα από την 

περιγραφή του προσώπου της. Το επιχείρημα είναι το εξής: «Είχα επαναπαυθεί και 

δεν έψαχνα σε νηπιαγωγεία, αισθανόμουν την ασφάλεια ότι, επειδή φεύγει εκείνη 

μπορώ να συνεχίσω να δουλεύω εκεί πέρα». Η αφηγήτρια, συνεπώς, αξιολογεί αρχικά 

την δεδομένη κατάσταση, ότι είχε επαναπαυθεί και δεν αναζητούσε θέση εργασίας σε 

νηπιαγωγείο και στη συνέχεια, εξηγεί γιατί αισθανόταν ασφάλεια, μέσω του παρόντος 

επιχειρήματος. 

Καθώς αποφασίζει στη συνέχεια, να αναζητήσει θέση εργασίας που να 

ανταποκρίνεται στα προσόντα της, στην 9
η
 αφηγηματική ενότητα, περιγράφονται με 

γλαφυρότητα όλες οι διαδικασίας αναζήτησης και τελικά κατάκτησης της 

πολυπόθητης εργασιακής θέσης. Μέσω ενός επιχειρήματος, η εκπαιδευτικός 

αποκαλύπτει την αμεσότητα και των δύο πλευρών και τις ραγδαίες εξελίξεις στον 

εργασιακό τομέα: «Και έτσι έκανα αιτήσεις… και μου απαντάει το σχολείο, στην 

εταιρία που είμαι τώρα, ότι θέλουν να με γνωρίσουν και να με καλέσουν σε συνέντευξη. 

Επικοινώνησα μαζί τους και πήγα κατευθείαν την επόμενη μέρα, γιατί είχα ρεπό…». 

Εδώ, η αφηγήτρια επιχειρεί να δικαιολογήσει την αμεσότητα της ίδιας, καθώς την 

επόμενη μέρα ήταν διαθέσιμη από την εργασία στο ξενοδοχείο και έτσι μπόρεσε να 

μεταβεί στο νηπιαγωγείο. Το επιχείρημα λειτουργεί ως εξήγηση στην άμεση 

ανταπόκριση της αυτοβιογραφούμενης στη νέα θέση εργασίας της.   
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Στο ίδιο πλαίσιο, η αφηγήτρια μεταφέρει τα λόγια των εκπροσώπων του 

εκπαιδευτικού ιδρύματος: «Και με την επικοινωνία, μου είπαν ότι δεν έχουν κανένα 

πρόβλημα, γιατί έχουν και άλλη Ελληνίδα και ξέρουν ότι μέσω της δουλειάς και της 

καθημερινότητας μπορείς να βελτιωθείς πολύ…». Η παρούσα αναφορά λειτουργεί ως 

αξιολόγηση αρχικά των δεξιοτήτων της υποψήφιας για την θέση της νηπιαγωγού, και 

στη συνέχεια, των επικοινωνιακών συνθηκών οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση 

των γλωσσικών ικανοτήτων της ενδιαφερόμενης. 

Ακολουθεί η τελευταία αφηγηματική ενότητα, η 10
η
, κατά την οποία η 

βιογραφούμενη, δραστηριοποιείται ιδιαιτέρως, επιχειρηματολογικά. Ωστόσο το 

πλήθος των επιχειρημάτων που εντοπίζονται είναι ανάλογο με το μέγεθος και την 

εκτενή αναφορά της αφηγήτριας στις εργασιακές της συνθήκες. Τα αποσπάσματα, 

στα οποία χρησιμοποιείται και ένα επιχείρημα, αποκαλύπτουν μια δύσκολη 

βιογραφική εμπειρία στα πλαίσια της νέας της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο 

επιχείρημα της ενότητας είναι το εξής: «Το μόνο μου άγχος στη δουλειά, ήταν πώς θα 

μιλήσω, αν θα μιλήσω, αν θα κάνουν παράπονα,  γιατί στη δουλειά κάνουμε 

συναντήσεις με γονείς και μιλούμε για την εξέλιξη των παιδιών.». Η παρούσα αναφορά 

λειτουργεί ως ερμηνεία σε πιθανή αντίδραση των γονέων εξαιτίας της μη επαρκούς 

γνώσης της γερμανικής γλώσσας. Η ανησυχία της αυτοβιογραφούμενης είναι έκδηλη 

στο χωριό για αυτό και τείνει να ερμηνεύει μελλοντικές εξελίξεις. 

Αμέσως μετά η εκπαιδευτικός αναφερόμενη σε μια περίπτωση μαθητή, 

χρησιμοποιεί το εξής επιχείρημα: «Για παράδειγμα, έχω ένα παιδάκι το οποίο είναι 3 

ετών και δεν μιλάει και έπρεπε, να καθησυχάσω τους γονείς, ότι συμβαίνουν αυτά, 

αλλά, εμμέσως, να τους προτείνω να δουν και ένα σύμβουλο, γιατί η γενικότερη 

ανάπτυξη του παιδιού είναι πιο αργή.». Η χρήση της συγκεκριμένης 

επιχειρηματολογικής δραστηριότητας οφείλεται στην παρατηρητικότητα της 

αφηγήτριας και στην κουλτούρα του νηπιαγωγείου να επικοινωνεί με τους κηδεμόνες 

των μαθητών. Έτσι, χρησιμοποιεί το επιχείρημα ως αξιολόγηση μιας δεδομένης 

κατάστασης κατά την οποία σκέφτεται να προτείνει στους γονείς του μαθητή την 

επίσκεψη σε έναν ειδικό. 

Στη συνέχεια, η αυτοβιογραφούμενη, εκφράζει την ανασφάλειά της για τις 

επικοινωνιακές συνθήκες, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής που εφαρμόζει ο 

σταθμός, μέσω του εξής επιχειρήματος: «Μίλησα και με το διευθυντή για το θέμα και 

μου είπε, ότι αν κάποιος έχει πρόβλημα με τον τρόπο που μιλάς είναι δικό του θέμα, 

εμείς ξέρουμε, για ποιο λόγο σε διαλέξαμε και θα σε υποστηρίξουμε και αν δεν θέλει 

κάποιος, ας πάρει το παιδί του… Τότε εκεί διαγράφτηκαν όλα…  Τον ευχαρίστησα, 

γιατί είχα μεγάλο άγχος μία εβδομάδα νωρίτερα από το ραντεβού, ήμουν μέσα στο 

άγχος  και στο τέλος δεν άξιζε καν.». Η δραστηριότητα λειτουργεί ως αξιολόγηση των 

ικανοτήτων και των συνθηκών επικοινωνίας στις οποίες καλούνταν να ανταποκριθεί 

η εκπαιδευτικός κατά τις αρμοδιότητες της νέας εργασίας της. 

Η καθημερινή εκπαιδευτική ρουτίνα του ιδρύματος αποδίδεται, επίσης, μέσω 

ενός επιχειρήματος: «Αλλά, επειδή, είναι όλα τα παιδιά μαζί και έχουν διαφορετικές 
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ηλικίες  και προσοχή, ας πούμε, των μικρών παιδιών αποσπάται, το διακόπτουμε 

συνήθως και ο καθένας κάνει ό,τι δραστηριότητα θέλει, από κατασκευές, χορό, 

διάφορα…». Με την φράση η αφηγήτρια ερμηνεύει την κατάσταση που επικρατεί στο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα και τις συνθήκες μάθησης των μικρών μαθητών. Υποστηρίζει, 

λοιπόν, ότι προτιμάται το ελεύθερο παιχνίδι, σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της μέρας, 

εξαιτίας του εύρους των διαφορετικών ηλικιών.  

Στα ίδια πλαίσια της απόδοσης των εργασιακών συνθηκών, η αφηγήτρια 

δραστηριοποιείται επιχειρηματολογικά για ακόμη μια φορά: «Οι γονείς οι 

περισσότεροι, για αυτό διάλεξαν αυτό το  νηπιαγωγείο, γιατί, δεν θέλουν τα παιδιά τους 

να είναι κλεισμένα 9 ώρες μέσα.». Η προσωπική της ερμηνεία για την επιλογή του 

συγκεκριμένου νηπιαγωγείου από τους γονείς είναι έκδηλη στο επιχείρημα, καθώς η 

ίδια θεωρεί ότι η επιλογή των γονέων σχετίζεται με την πολιτική του σταθμού να 

βγαίνουν οι μαθητές στο προαύλιο, ακόμη και αν έχει ιδιαίτερα χαμηλές 

θερμοκρασίες.  

Και συνεχίζει: «Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα που είχε -20, εννοείται,  δεν 

βγήκαμε, γιατί ήταν επικίνδυνο για όλους, όταν έχει πολύ κρύο μόνο τα μεγάλα παιδιά 

βγαίνουν, γιατί, χρειάζεται μία εκτόνωση οπωσδήποτε.». Το επιχείρημα λαμβάνει 

διπλό ρόλο στα πλαίσια της επικοινωνιακής λειτουργίας, καθώς η αφηγήτρια αρχικά 

αξιολογεί τις καιρικές συνθήκες που επιδρούν στην μάθηση των παιδιών, μέσω της 

πρώτης επιχειρηματικής αναφοράς, στη συνέχεια, ερμηνεύει το γεγονός της εξόδου 

των μεγαλύτερων μαθητών και αποδίδει την αιτία στην επιτακτική ανάγκη για 

εκτόνωση.  

Μια ακόμη ερμηνεία διακρίνεται κατά την περιγραφή των συνθηκών 

εκπαίδευσης του νηπιαγωγείου. Αυτή σχετίζεται με τις ανάγκες των μικρότερων 

μαθητών για ανάπαυση: «…Εκείνα κοιμούνται και έχεις και αυτό, να θέλουν όλα τη 

δικιά σου την αγκαλιά, επειδή είναι μικρά…». Επομένως, η αφηγήτρια θεωρεί ότι 

λόγω της νεαρής τους ηλικίας, χρειάζονται στοργή και μια μητρική, πιθανόν, 

αγκαλιά.  

Επίσης, κατά την προσαρμογή των μαθητών στον χώρο του νηπιαγωγείου, η 

εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί το εξής επιχείρημα: «Έχουν μεν ένα χρόνο προσαρμογής, 

αλλά είναι δύσκολο, γιατί σε σύντομο χρονικό διάστημα έρχονται όλα τα καινούργια 

μαζί είναι και καινούργιο το νηπιαγωγείο…». Γίνεται αντιληπτό ότι στην προσπάθειά 

της να δικαιολογήσει την δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μαθητές να 

προσαρμοστούν, διατυπώνει την εξής προσωπική της ερμηνεία του φαινομένου μέσω 

του παρόντος επιχειρήματος. 

Τέλος, στα πλαίσια της ίδιας αναφοράς, χρησιμοποιείται, επίσης, ένα 

επιχείρημα από την βιογραφούμενη, κατά το οποίο η παρέμβαση των εκπαιδευτικών 

κρίνεται αναγκαία για την ομαλή προσαρμογή των μαθητών στον χώρο: «Κάποια 

κλαίνε από τη στιγμή που αποχωρίζονται τη μητέρα τους, μέχρι τη στιγμή που θα ξανά 

έρθει ο γονιός και είναι λογικό, γιατί πρέπει εσύ να παρακολουθήσεις το παιδί, πώς 
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πάει, πότε είναι έτοιμο.». Το επιχείρημα λειτουργεί ως αξιολόγηση της διαδικασίας 

της ομαλής προσαρμογής των νεοαφιχθέντων μαθητών στο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  

Ολοκληρώνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι στην κατακλείδα της 

αυτοβιογραφίας της εκπαιδευτικού παρατηρείται μια εξίσου συχνή παρουσία 

επιχειρημάτων και μια εντατική προσπάθεια ερμηνείας, αξιολόγησης και επεξήγησης 

όλων των χαοτικών βιογραφικών διαδικασιών που αναλύονται στα πλαίσια αυτής. Η 

επεξεργασία της κατακλείδας και της προκατακλείδας, αναλύεται σε προηγούμενο 

στάδιο ανάλυσης.  

Ανάλυση των θεωρητικών ενδοσκοπήσεων και των εκλογικεύσεων του 

πληροφορητή, όπως καταγράφονται στο στάδιο επεξεργασίας των νημάτων του 

κειμένου 

Η άποψη που έχει σχηματίσει η αυτοβιογραφούμενη για τα κοινωνικά 

πρότυπα αποτελεί επίσης μια προσωπική πεποίθηση, μια θεωρητική ενδοσκόπηση της 

ίδιας, καθώς την επηρεάζει ο τρόπος που την αντιμετωπίζει το κοινωνικό της πλαίσιο. 

Θέλει να προβάλλει την εικόνα της επιτυχημένης και επιμελούς μαθήτριας, για αυτό 

τον λόγο υποβιβάζει τους στόχους της και υποτιμά τις δυνατότητές της. Το κοινωνικό 

αυτό στερεότυπο λαμβάνει τη μορφή εκλογίκευσης από την ίδια την αφηγήτρια. 

Βέβαια, οι παροντικές συνθήκες διαβίωσης, όπως αυτές εντοπίζονται κατά την κύρια 

ιστοριογραμμή και την προκατακλείδα, είναι πολύ διαφορετικές του αρχικού της 

σχεδιασμού. Με την εισαγωγή της στο τμήμα νηπιαγωγών και την κατάρτισή της, 

εργάζεται σε ένα νηπιαγωγείο μακριά από την χώρα καταγωγής της. Όπως γίνεται 

αντιληπτό, μέσα από τις πληροφορίες που προκύπτουν στο στάδιο των παρεπόμενων 

ερωτήσεων, η εκπαιδευτικός θεωρεί ιδανικό το να κάνει κανείς το επάγγελμα της 

αρεσκείας του κι ας ελλοχεύει ο κίνδυνος της  ανεργίας. Η φράση αποτελεί μια ακόμη 

θεωρητική παραδοχή της ίδιας της αφηγήτριας, με βάση την οποία διαμορφώνει  την 

πορεία της ζωής της: «Δεν είναι θέμα το αν θα βρεις δουλειά ή δεν θα βρεις, είτε εδώ, 

είτε έξω θα βρεις, το θέμα είναι να κάνεις αυτό που θέλεις.». Η απάντηση της 

εκπαιδευτικού από το τμήμα των συμπληρωματικών ερωτήσεων, συνθέτει το νήμα 

της προσωπικής της ιστορίας, καθώς ο λόγος για τον οποίον εγκατέλειψε την χώρα 

καταγωγής της ήταν η ανεργία των εκπαιδευτικών που μαστίζει την ελληνική 

κοινωνία.  Η σταθερότητα, την οποία αναζητούσε στην επαγγελματική της ζωή η 

βιογραφούμενη, αποτέλεσε πιο συγκεκριμένα, την αιτία της φυγής της.  

Στη συνέχεια, ένα εύλογο ερώτημα σχετίζεται με τον βαθμό ανταπόκρισης της 

εκπαιδευτικού στις νέες εργασιακές απαιτήσεις, δεδομένης της ηλικιακής 

διαφοροποίησης που παρουσιάζουν η χώρα κατάρτισης με την χώρα εργασίας, στην 

προσχολική αγωγή. Σύμφωνα με την ίδια, η επαγγελματική της ενασχόληση 

περιλαμβάνει μαθητές ηλικίας 1-3 ετών, ενώ η νηπιακή ηλικία στην Ελλάδα αφορά 

ηλικίες 4-6 ετών. Η ίδια πλέκοντας το νήμα του κειμένου της κύριας αφήγησης και με 

του σταδίου των ερωταποκρίσεων, ισχυρίζεται ότι προβαίνει σε μετασχηματισμό της 

γνώσης, καθώς προσαρμόζει τις δραστηριότητες στην νεαρή αυτή ηλικία. Η δράση 

αυτή προκύπτει από την εκλογίκευση του πληροφορητή ότι μπορεί να ανταποκριθεί 
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σε διάφορα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, με ευελιξία ακόμη κι αν οι απαιτήσεις της 

παροντικής εργασίας της, διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από την επαγγελματική της 

κατάρτιση.  

 

4. Αποτελέσματα Έρευνας 
Καθώς, η μελέτη των ιστοριών ζωής των τριών εκπαιδευτικών προσχολικής 

ηλικίας ολοκληρώθηκε, μια σφαιρική και συγκριτική προσέγγιση των βιογραφικών 

διαδικασιών αποτελεί το επόμενο στάδιο της ερευνητικής πορείας. Δεδομένης της 

ασυνέπειας στην δομή και της ελευθερίας του λόγου που παρουσιάζουν οι τρεις 

συνεντεύξεις, μια ασφαλής διατύπωση συμπερασμάτων θα ήταν άτοπη. Επομένως, η 

συγκριτική αναφορά θα στηριχθεί στο 4
ο
 στάδιο ανάλυσης, αυτό της αναλυτικής 

αφαίρεσης προκειμένου να αναδειχθούν ουσιώδη ζητήματα σχετικά με την 

μεταναστευτική τους πορεία, την απασχόλησή τους και των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν, μέσα από τον τρόπο που δομούν την αυτοβιογραφία τους οι 

συνεντευξιαζόμενοι εκπαιδευτικοί. Οι κυρίαρχες δομές των βιογραφικών διαδικασιών 

συνιστούν το βιογραφικό όλο, μια συνολική βιογραφική δόμηση που επιτρέπουν την 

ολιστική προσέγγιση της κάθε αφήγησης. Επομένως, οι δομές των βιογραφικών 

διαδικασιών παρέχουν τη δυνατότητα σύγκρισης των κρίσιμων εκείνων στοιχείων 

βάση των οποίων τα αφηγηματικά υποκείμενα οργανώνουν την πορεία του βίου τους. 

Τα ουσιώδη αυτά χαρακτηριστικά μελετώνται σε συνάρτηση με τα κοινωνικά πλαίσια 

και τον τρόπο που δρουν οι πληροφορήτριες καθορίζοντας ενεργά την βιογραφική 

τους πορεία. Οι σχέσεις μεταξύ των επιτευγμάτων της κάθε δομημένης βιογραφίας με 

τον αυτό-προβληματισμό και την αυτο-θεωρητικοποίηση σχηματίζουν τις 

βιογραφικές δομές και συνιστούν συγκρίσιμα δεδομένα. Συνεπώς, τα βιογραφικά 

σχήματα δράσης, οι βιογραφικές τροχιές του πόνου, οι προσδοκίες από τα 

οργανωτικά και θεσμικά πρότυπα της κοινωνίας και οι δημιουργικές μεταμορφώσεις 

της βιογραφικής ταυτότητας συνθέτουν το όλο μιας βιογραφικής πορείας και 

επομένως θα συμβάλλουν στην διεξαγωγή των ερευνητικών συμπερασμάτων.  

4.1. Βιογραφικά σχήματα δράσης 
Αναφορικά με τα βιογραφικά σχήματα δράσης, με βάση τα οποία οι 

εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν ενεργά την πορεία της ζωής τους απαντώντας σε 

ζητήματα που προκύπτουν από το περιβάλλον, ως γενική εικόνα, οι αφηγήτριες 

δείχνουν να επιδιώκουν συνεχώς τον έλεγχο της βιογραφικής του πορείας ως ενεργοί 

διαμορφωτές της ζωής τους. Πιο αναλυτικά, κοινό σημείο των τριών εκπαιδευτικών, 

που χαρακτηρίζει αδιαμφισβήτητα την πορεία του βίου της, αποτελεί το γεγονός της 

μετανάστευσης. Και οι τρείς εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν 

μια θέση εργασίας αποφασίζουν να μεταναστεύσουν σε χώρες του εξωτερικού 

προκειμένου να εργαστούν ως νηπιαγωγοί στελεχώνοντας εκπαιδευτικά συστήματα 

χωρών όπως η Γερμανία, η Αγγλία και η Φιλανδία. Κοινό σχήμα ενεργούς 

διαμόρφωσης της βιογραφικής τους πορείας ήταν η απόφαση και των τριών να 
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ακολουθήσουν το επάγγελμα της νηπιαγωγού. Μια απόφαση που πάρθηκε σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους για τις τρεις αφηγήτριες. Η πρώτη εκπαιδευτικός 

εκφράζοντας την επιθυμία της να ακολουθήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα, 

οργανώνει την ζωή της έχοντας ως στόχο την εισαγωγή της στο Παιδαγωγικό τμήμα 

Νηπιαγωγών. Ήταν ένα επάγγελμα που αποτέλεσε για την ίδια όνειρο ζωής, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει και έτσι, εργάστηκε σκληρά ώστε να το πραγματοποιήσει. 

Η δεύτερη εκπαιδευτικός, αντίθετα, δεν εστιάζει στο επάγγελμα καθαυτό, αλλά 

εκφράζει μια έντονη επιθυμία να ταξιδεύει, και το επάγγελμα της νηπιαγωγού 

αποτελεί το μέσο. Η τρίτη περίπτωση εκπαιδευτικού, επίσης, αναφέρεται στο 

επάγγελμα ως ένα όνειρο ζωής που πάντα ήθελε να εκπληρώσει ιδιαίτερα στην φάση 

των συμπληρωματικών ερωτήσεων. Βιογραφικό σχήμα δράσης αποτελεί και η 

αναζήτηση θέσης εργασίας που να ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα προσόντα τους και 

στην εκπαίδευση που οι ίδιες είχαν λάβει, ως νηπιαγωγοί. Η πρώτη εκπαιδευτικός 

αναφέρεται, στην κατάκτηση μιας θέσης εργασίας αρχικά ως βρεφονηπιοκόμος και 

στη συνέχεια ως υπεύθυνη του σταθμού, με το σχέδιο δράσης της, που περιλαμβάνει 

την εκμάθηση της γλώσσας και την επιμήκυνση της πρακτικής της άσκησης, να 

αποκτά την καλύτερη δυνατή έκβαση. Η εκπαιδευτικός β΄ εκδηλώνει μια ιδιαίτερη 

δράση στον εργασιακό τομέα, αφού αλλάζοντας τρεις διαφορετικούς 

μεταναστευτικούς προορισμούς (Αγγλία, Φινλανδία, Γερμανία) αναζητά θέση 

εργασίας για κάθε σταθμό εγκατάστασης. Ενώ στην εκπαιδευτικός γ΄ η πολυπόθητη 

θέση εργασίας επέρχεται ύστερα από παρότρυνση του συντρόφου της και ύστερα από 

μια κοπιώδη ετεροαπασχόληση. Γίνεται, συνεπώς, αντιληπτό ότι και τα τρία 

αφηγηματικά υποκείμενα στην προσπάθειά τους να διαμορφώσουν την βιογραφική 

τους πορεία οργανώνουν μια σειρά επιτευγμάτων προκειμένου να υλοποιήσουν έναν 

στόχο, που στην περίπτωση αυτή σχετίζεται με την κατάκτηση μιας θέσης εργασίας 

ως νηπιαγωγοί. Η πορεία σκιαγραφείται κοινή και για τις τρεις περιπτώσεις αρχικά η 

φοίτηση σε πανεπιστημιακό τμήμα, στη συνέχεια η μετανάστευση, που συνοδεύεται 

από μια προσπάθεια προσαρμογής στην χώρα και την εκμάθηση της γλώσσας και η 

αναζήτηση θέσης εργασίας σε ευρωπαϊκές χώρες. Η χάραξη της μεταναστευτικής του 

πορείας έρχεται ως απάντηση στην ανεργία των εκπαιδευτικών που μαστίζει την 

Ελλάδα. Ωστόσο, το στοιχείο που δεν είναι κοινό σχετίζεται με το κίνητρο που ώθησε 

τις τρεις εκπαιδευτικούς προς εγκατάλειψη της χώρας καταγωγής τους. Στην πρώτη 

περίπτωση η εκπαιδευτικός δίχως να αναζητήσει θέση εργασίας στην Ελλάδα 

εγκατέλειψε την χώρα ακολουθώντας τον σύντροφό της στην Γερμανία. Στην 

δεύτερη περίπτωση, η εκπαιδευτικός έχοντας ως κίνητρο τα ταξίδια, επιθυμεί να 

δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο και στην τρίτη περίπτωση, η εκπαιδευτικός 

μαστιζόμενη από την ανεργία και την αστάθεια που κατακλύζει τους επαγγελματίες 

του κλάδου επιλέγει την μετανάστευση ως λύτρωση.  

4.2. Βιογραφικές Τροχιές του Πόνου 
Επόμενο συγκριτικό άξονα αποτελούν οι βιογραφικές τροχιές του πόνου όπως 

αυτές αποδίδονται από τις τρεις εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής. Το ενδιαφέρον 

στρέφεται κυρίως στις χαοτικές βιογραφικές διαδικασίες που βίωσαν οι εκπαιδευτικοί 

κατά την διάρκεια της μεταναστευτικής τους πορείας και πως κατόρθωσαν να 
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αποκαταστήσουν τα ζητήματα που προέκυψαν με την ανάπτυξη κατάλληλων 

στρατηγικών. Δύσκολες βιογραφικές εμπειρίες που καθιστούσαν τα υποκείμενα 

αδύναμα να αντιδράσουν εντοπίζονται και στις τρεις περιπτώσεις και απαντούν στο 

τρίτο ερευνητικό ερώτημα. 

Συγκεκριμένα, η ουσιαστικότερη βιογραφική τροχιά του πόνου που βιώνεται 

παράλληλα και από τις τρεις εκπαιδευτικούς αφορά στην περίοδο της προετοιμασίας 

για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Η περίοδος αυτή συνεπάγεται με συνθήκες πίεσης και 

άγχους  που βιώνουν οι υποψήφιοι σε αρκετά μεγάλο ποσοστό κατά την 

προετοιμασία τους για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η πρώτη 

εκπαιδευτικός αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη περίοδο κάνοντας απλή αναφορά στο 

«διάβασμα» που απαιτούσε η όλη διαδικασία. Η εκπαιδευτικός β΄ όμως, χαρακτήρισε 

την κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη με το άγχος να την καταβάλλει εξαιτίας της 

καταπιεστικής παιδαγωγικής που εφάρμοζαν τα φροντιστηριακά τμήματα στους 

υποψηφίους και οδηγώντας την στην εγκατάλειψη της προσπάθειας στηριζόμενη στις 

δικές της δυνάμεις. Η εκπαιδευτικός γ΄ δεν διαφοροποιήθηκε από τις προηγούμενες 

περιπτώσεις, η ίδια βίωσε έντονες συναισθηματικές και ψυχολογικές διακυμάνσεις, 

με αισθήματα αποξένωσης και απογοήτευσης να την κατακλύζουν. Οι εκπαιδευτικοί 

γ΄ και β΄ κατόρθωσαν να εισαχθούν στ τμήμα με σχετικά μικρής διάρκειας 

προετοιμασία σε αντίθεση με την εκπαιδευτικό α΄ η οποία μόχθησε και ανταμείφτηκε 

με την επιτυχή εισαγωγή της. Η στρατηγικές υπέρβασης της οδυνηρής αυτής τροχιάς 

διαφέρουν σε κάθε περίπτωση αφού η μία κόπιασε για να ανταπεξέλθει στις 

δυσκολίες του συστήματος εισαγωγής (εκπαιδευτικός α΄ ), η επόμενη ανέπτυξε έναν 

μηχανισμό άμυνας απέναντι στο σύστημα και στηριζόμενη αποκλειστικά στις δικές 

τις δυνατότητες εξασφάλισε την επιτυχία της (εκπαιδευτικός β΄) και η τρίτη με 

οργάνωση και συνέπεια πέτυχε τα ίδια αποτελέσματα.  

Ακολουθούν οι τροχιές του πόνου, οι οποίες επήλθαν με την μετανάστευση 

των τριών βιογραφουμένων. Οι εκπαιδευτικοί, όπως γίνεται αντιληπτό, βρισκόμενες 

σε μια άγνωστη χώρα αγνοούσαν τον γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας και επομένως, 

αυτό τις οδήγησε σε μια κατάσταση περιορισμένων επαγγελματικών επιλογών. 

Καθώς και οι τρεις εκπαιδευτικοί προέβησαν στην εκμάθηση της γλώσσας 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν το ζήτημα, και οι τρεις αναφέρουν τη γλώσσα ως 

ελλιπές εφόδιο κατάκτησης της θέσης εργασίας που επιθυμούν. Οι δύο από αυτές 

(εκπαιδευτικοί α΄ και γ΄) προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο ζήτημα της γλώσσας 

επιλέγουν την ετεροαπασχόληση ως βέλτιστη λύση.  Την μεγαλύτερη επίδραση 

άσκησε η γλώσσα στην τρίτη εκπαιδευτικό η οποία αρχικά εξαιτίας της έλλειψης 

αυτής επέλεξε μια χειρονακτική εργασία, παραμερίζοντας τον αρχικό της σκοπό, την 

εργασία ως νηπιαγωγός. Η συγκεκριμένη βιογραφική εμπειρία δημιουργεί εκ νέου 

μια τροχιά του πόνου, κατά την οποία το αφηγηματικό υποκείμενο εργάζεται υπό 

δυσμενείς συνθήκες σε ένα ξενοδοχείο. Σχετικά με την γλώσσα, η τρίτη 

εκπαιδευτικός αισθάνεται εξαιρετική αμηχανία στις επικοινωνιακές συνθήκες του 

εργασιακού της περιβάλλοντος εξαιτίας της γλωσσικής ανεπάρκειας. 
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Επιπλέον, η πρώτη εκπαιδευτικός αναφέρθηκε σε ένα καθοριστικής σημασίας 

ζήτημα για την επαγγελματική της αποκατάσταση, το οποίο σχετίζεται με την 

αναγνώριση του ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο 

θέμα. Οι διαδικασίες αναγνώρισης του πτυχίου της εκπαιδευτικού κωλυσιεργούν 

λόγο της ελλιπούς πρακτικής άσκησης που εφάρμοσε κατά τη διάρκεια των σπουδών 

της. Η δεύτερη εκπαιδευτικός αναφέρεται στο ίδιο ζήτημα στα πλαίσια της 

μισθολογικής διαφοροποίησης από τους συναδέλφους της. Λαμβάνει, λοιπόν, 

χαμηλότερες απολαβές διότι δεν είχε προβεί στην αναγνώριση του τίτλου σπουδών 

της. Ωστόσο, το ζήτημα δεν αναδεικνύεται ως τροχιά του πόνου, στις επόμενες δύο 

περιπτώσεις  και το ζήτημα της αναγνώρισης δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα τις 

βιογραφούμενες παρότι βρίσκονται στην ίδια χώρα, υπηρετώντας το ίδιο 

εκπαιδευτικό σύστημα, του οποίου όμως η διοίκηση εναποτίθενται στις ομοσπονδίες 

του κράτους και διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπαιδευτικός β΄ αναφέρεται στην εργασία της στην 

Αγγλία χαρακτηρίζοντας τις συνθήκες του εργασιακού της περιβάλλοντος εχθρικές. 

Η καταπίεση και η αυστηρή γραφειοκρατία οδήγησαν την αυτοβιογραφούμενη στην 

εγκατάλειψη της χώρας και στην αναζήτηση νέου μεταναστευτικού προορισμού. 

Αναφορές συναφούς περιεχομένου δε συναντώνται στις άλλες δύο βιογραφίες. Παρά 

την απασχόληση σε έναν τομέα της προσχολικής αγωγής που δεν είναι καταρτισμένες 

ως νηπιαγωγοί, δείχνουν να μην αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα στο εργασιακό 

τους περιβάλλον με μαθητές μικρότερης ηλικίας. Διακρίνεται επομένως, και στις 

τρεις περιπτώσεις μια τάση ωραιοποίησης και εξιδανίκευσης των παροντικών 

επαγγελματικών του συνθηκών τους. Παρόλο που η κατάρτισή τους δεν φαίνεται να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες της συγκεκριμένης εργασίας, δεδομένης της 

απασχόλησης και των τριών υποκειμένων σε κλάδο της προσχολικής αγωγής που 

σχετίζεται περισσότερο με την βρεφονηπιοκομία, δεν αποκαλύπτουν την ανεπάρκεια 

των γνώσεων του τομέα. Κρύβουν τις αδυναμίες τους παρά τις προσπάθειες 

ανάδειξης του πλαισίου δράσης τους ακόμη και στην φάση των συμπληρωματικών 

ερωτήσεων.  

Επομένως, από τις τροχιές του πόνου αναδεικνύονται ζητήματα 

επαγγελματικής επάρκειας προσόντων των τριών εκπαιδευτικών που απαντούν στο 

τέταρτο ερευνητικό ερώτημα. Καθώς παρατηρείται μια άτυπη αρνητική συσχέτιση 

των προσόντων που  απαιτήθηκαν για την εργασία τους στο εξωτερικό με τις 

δεξιότητες που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των σπουδών τους. Εφόσον στον 

εργασιακό τομέα απαιτούνται γνώσεις που στο ελληνικό σύστημα εμπίπτουν στον 

κλάδο της βρεφονηπιοκομίας και τα υποκείμενα καταρτίζονται στην νηπιακή ηλικία, 

παρατηρείται χάσμα ανάμεσα στις εργασιακές απαιτήσεις και στα προσόντα των 

εκπαιδευτικών. Ωστόσο το δεδομένο αυτό αποσιωπάται από τις εκπαιδευτικούς 

υποστηρίζοντας ότι κατορθώνουν να ανταποκριθούν με ευκολία στις εργασιακές τους 

απαιτήσεις. 
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4.3. Προσδοκίες από τα οργανωτικά και θεσμικά πρότυπα της 

κοινωνίας 
Αναπόφευκτα, και οι τρεις εκπαιδευτικοί ακολουθούν και οργανώνουν την 

ζωή τους ακολουθώντας ορισμένα κοινωνικά πρότυπα, όπως είναι η οικογένεια, η 

εκπαίδευση, το κράτος πρόνοιας, η εργασία και άλλοι συναφή θεσμοί. Από τα 

πρότυπα που ακολουθούν συχνά εκφράζουν ορισμένες προσδοκίες αφού επιχειρούν 

να εναρμονίσουν την ζωή τους με αυτά, αναμένουν και την ανάλογη ανταπόκριση. 

Τα κοινωνικά πρότυπα που ακολουθούνται και στις τρεις βιογραφικές αναφορές 

σχετίζονται κυρίως με το σύστημα της ελληνικής εκπαίδευσης, τόσο της 

δευτεροβάθμιας όσο και της πρωτοβάθμιας, την αγορά εργασίας, επίσης, το κράτος 

πρόνοιας, την οικογένεια σε μικρότερο βαθμό. Τι είδους προσδοκίες εκφράζουν, 

επομένως, από τα οργανωτικά και θεσμικά  πρότυπα της κοινωνίας, σύμφωνα με το 

δεύτερο ερευνητικό ερώτημα; 

Χαρακτηριστική περίπτωση αναμονής προσδοκιών από το εκπαιδευτικό 

σύστημα αποτελεί η περίπτωση της εκπαιδευτικού β΄ , όπου κατά την προετοιμασία 

της για τις πανελλαδικές εξετάσεις αναμένει την ανάλογη υποστήριξη από το ίδιο το 

εκπαιδευτικό σύστημα με φορέα το συγκεκριμένο λύκειο στο οποίο φοιτούσε. 

Καθώς, λοιπόν αντιλαμβάνεται την αξία του συγκεκριμένου σχολείου και την 

ποιοτική εκπαίδευση που παρέχει, επιχειρεί να καρπωθεί τα οφέλη και προσδοκά την 

επιτυχία της στις εισαγωγικές εξετάσεις. Αντίθετα, οι άλλες δύο περιπτώσεις 

(εκπαιδευτικός α΄ και γ΄) στηρίζουν την επιτυχία τους και διατυπώνουν τις ανάλογες 

προσδοκίες από τη φροντιστηριακού τύπου εκπαίδευση.  

Αναλυτικότερα, έχοντας οργανώσει και διαμορφώσει ολόκληρη την πορεία 

του βίου τους προσανατολισμένες σε έναν σκοπό, την εργασία τους ως νηπιαγωγοί 

αναμένουν οι κόποι που κατέβαλλαν να έχουν και το ανάλογο αντίκρισμα. Από τα 

πρώτα σχολικά χρόνια οι εκπαιδευτικοί, ιδίως η πρώτη και η τρίτη περίπτωση, 

στοχεύουν στην ενασχόληση με τα παιδαγωγικά, επιμελείς ακόμη μαθήτριες, 

φτάνοντας στο λύκειο πασχίζουν για την εισαγωγή τους στο τμήμα νηπιαγωγών 

καταβάλλοντας σπουδαία προσπάθεια. Αφού κατορθώνουν να εισαχθούν στο τμήμα 

ύστερα από την φοίτηση τεσσάρων ετών ολοκληρώνουν τις σπουδές τους 

αναμένοντας και την ανάλογη επαγγελματική αποκατάσταση από την αγορά 

εργασίας. Οι προσδοκίες επομένως που αναμένουν από τα κοινωνικά πρότυπα της 

κοινωνίας σχετίζονται με την κατάκτηση μιας εργασιακής θέσης που να 

ανταποκρίνεται στην πολυετή προετοιμασία και κατάρτισή τους, προσφέροντας τις 

υπηρεσίες του στο κράτος και στο σύστημα εκπαίδευσης. Οι διαδικασίες πρόσληψής 

τους από το ελληνικό κράτος καθυστερούν δραματικά, με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται ανασφάλεια για το μέλλον των εκπαιδευτικών, γεγονός που αποτελεί 

παράγοντα ώθησης για εγκατάλειψη της χώρας και αναζήτηση θέσης εργασίας στο 

εξωτερικό. Ως προς αυτό το σημείο οι τρεις εκπαιδευτικοί σκιαγραφούν μια κοινή 

πορεία δράσης διατυπώνοντας ανάλογες προσδοκίες από το κράτος και τα 

οργανωτικά πρότυπά του.  
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Επίσης, η πρώτη βιογραφούμενη αναφέρεται στο ζήτημα της εκπαίδευσης και 

της κατάρτισης που έλαβε ούσα υποψηφία εκπαιδευτικός, κάνοντας αναφορά σε 

ανεπαρκή εκπαίδευση, σε χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης δεδομένης της 

ανεπαρκής πρακτικής άσκησης που πραγματοποίησε κατά την φοίτησή της στο 

τμήμα. Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτέλεσε και τροχοπέδη στην εύρεση θέσης 

εργασίας στη νέα χώρα εγκατάστασης. Παρότι, λοιπόν και οι άλλες εκπαιδευτικοί 

ήταν απόφοιτες του ίδιου πανεπιστημιακού τμήματος, δεν αναφέρονται στο ζήτημα 

μόνο η τρίτη περίπτωση δηλώνει ότι χρειαζόταν περαιτέρω πρακτική εφαρμογή των 

όσων είχε διδαχθεί στο τμήμα των παρεπόμενων ερωτήσεων. Γίνεται συνεπώς 

αντιληπτό, ότι με την εισαγωγή τους σε ένα τμήμα πανεπιστημιακού επιπέδου που 

φροντίζει για την προετοιμασία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εισαχθέντων 

αναμένεται και η κατάκτηση ανάλογης επάρκεια σε γνώσεις και δεξιότητες με 

επακόλουθη επαγγελματική αποκατάσταση. Το ζήτημα της πρακτικής άσκησης 

υποδηλώνει συμπερασματικά, ένα έλλειμμα προσόντων και από τις τρεις 

εκπαιδευτικούς απόφοιτες του τμήματος σε συνάρτηση με τα επαγγελματικά 

προσόντα που απαιτούνταν από τη νέα τους εργασία.  

Μια ακόμη περίπτωση αναμονής προσδοκιών διατυπώνεται από την 

εκπαιδευτικό β΄ κατά την εγκατάστασή της στην Αγγλία και την εργασία της στο 

εκπαιδευτικό σύστημα. Η αυτοβιογραφούμενη ισχυρίζεται ότι το αγγλικό 

εκπαιδευτικό σύστημα αποτέλεσε μια πρωτόγνωρη εμπειρία για την ίδια έχοντας 

εντελώς διαφορετικές προσδοκίες από την εργασία της εκεί. Το αυστηρό πλαίσιο και 

το εχθρικό περιβάλλον οδήγησαν τελικά την εκπαιδευτικό στην εγκατάλειψή της 

χώρας. Το γεγονός αυτό, αναμφίβολα, αποτυπώνει τις προσδοκίες που έχει κάθε 

υψηλά καταρτισμένου άτομου που εγκαταλείπει την χώρα του αναζητώντας 

καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Οι συνθήκες που αναμένουν να αντιμετωπίσουν 

κυνηγώντας μια «καλύτερη» ζωή με την ανάλογη επαγγελματική αποκατάσταση 

πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Οι προσδοκίες και οι 

ελπίδες που έχουν από τον νέο τόπο εγκατάστασης και τα θεσμικά όργανα της κάθε 

κοινωνίας αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο του φαινομένου του  Brain Drain.  

Ανάλογες προσδοκίες εκφράζονται και στην τρίτη βιογραφική αφήγηση, όπου 

η εκπαιδευτικός αναμένει από την χώρα υποδοχής της, να της εξασφαλίσει μια καλή 

ποιότητα ζωής, μέσα την ένταξη της ίδιας σε ένα σύστημα υγείας και πρόνοιας, 

καθώς, αναφέρεται με έμφαση και θαυμασμό στην οργάνωση και την μέριμνα του 

κρατικού μηχανισμού. Πιο συγκεκριμένα, η εκπαιδευτικός επιδιώκει την 

επαγγελματική της ενασχόληση διότι προσδοκά την ανάλογη υγειονομική περίθαλψη 

από την χώρα υποδοχής. Μια ακόμη προσδοκία που έχει η αφηγήτρια από την χώρα 

εγκατάστασής της σχετίζεται με την παροχή κατοικίας, λόγω της αδυναμίας εύρεσής   

σπιτιού. Η εκπαιδευτικός μεταβάλλει την ταυτότητά της προκειμένου να 

εναρμονιστεί με το νέο περιβάλλον της ακολουθώντας τα κοινωνικά πρότυπα, μέσα 

από την εύρεση εργασίας και τον γάμο προσδοκώντας το κράτος πρόνοιας να της 

εξασφαλίσει κατοικία και ασφάλεια υγείας. Εν γένει, παρατηρείται μια έχουμε μια 
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θετική απεικόνιση των κοινωνικών πλαισίων της χώρας φιλοξενίας, σε σχέση με τη 

χώρα καταγωγής, από την οποία αναμένουν και τις ανάλογες προσδοκίες. 

4.4. Δημιουργικές μεταμορφώσεις της βιογραφικής 

ταυτότητας 
Οι δημιουργικές μεταμορφώσεις της βιογραφικής ταυτότητας κατά τις οποίες 

τα αφηγηματικά υποκείμενα μεταβάλλουν την πορεία του βίου τους προσθέτοντας 

νέα στοιχεία στην ταυτότητά τους, σκιαγραφούνται κοινά για τις εκπαιδευτικούς της 

έρευνας. Με το κεφάλαιο επιχειρείται η απάντηση στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα το 

οποίο σχετίζεται με τις δημιουργικές μεταμορφώσεις της βιογραφικής ταυτότητας και 

ιδιαίτερα της ταυτότητάς τους ως εκπαιδευτικών. Η ταυτότητα και των τριών 

αφηγητριών ακολουθεί μια κοινή πορεία διαμόρφωσης. Αρχικά αποκτούν την 

ιδιότητα της μαθήτριας, στη συνέχεια αυτή της φοιτήτριας στο ίδιο τμήμα φοίτησης, 

στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Φλώρινας, με κοινή χρονολογία εισαγωγής 

και αποφοίτησης, στη συνέχεια αποκτούν την ιδιότητα της εκπαιδευτικού και τέλος 

μεταμορφώνουν την βιογραφική τους ταυτότητα αποκτώντας το χαρακτηριστικό της 

μετανάστριας. Οι πολλαπλές μεταμορφώσεις της βιογραφικής του ταυτότητας 

πηγάζουν από μια δημιουργική εσωτερική ανάπτυξη που σκοπό έχει την χάραξη μιας 

νέας ποιότητας ζωής. Στη συνέχεια, η κοινή βιογραφική πορεία των τριών 

εκπαιδευτικών διαφοροποιείται ελαφρώς, η πρώτη εκπαιδευτικός απασχολείται ως 

βρεφονηπιοκόμος σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα και στη συνέχεια αναλαμβάνει 

καθήκοντα υπεύθυνης του σταθμού, η δεύτερη εκδηλώνει μια έντονη κινητικότητα 

μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και η τρίτη ετεροαπασχολείται μέχρι τελικώς να 

εργαστεί ως νηπιαγωγός. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της συναφούς κατάληξης 

της μέχρι τώρα διαμορφωμένης ταυτότητας και των τριών υποκειμένων, αφού και οι 

τρεις διαμένουν στην Γερμανία, οι δύο από αυτές ζουν και εργάζονται στο Βερολίνο, 

και απασχολούνται ως νηπιαγωγοί σε σταθμούς προσχολικής αγωγής, με μαθητές 

ηλικίας 1-3 ετών.  

Καθώς μελετάται η ταυτότητα τριών εκπαιδευτικών της προσχολικής ηλικίας, 

γίνεται αντιληπτό, ότι αυτή παρουσιάζεται ευέλικτη εφόσον προσαρμόζεται σε κάθε 

κοινωνικό πλαίσιο, σε κάθε χώρα και σε κάθε είδους εργασιακές συνθήκες. Η 

ταυτότητα των εκπαιδευτικών μοιάζει να είναι «εύπλαστη» και ευπροσάρμοστη σε 

όλες τις συνθήκες διαβίωσης. Τα αφηγηματικά υποκείμενα δείχνουν να 

ανταποκρίνονται εύκολα χωρίς να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα ζητήματα ακόμα και σε 

εργασιακά περιβάλλοντα που δεν ανταποκρίνονται στην κατάρτισή τους. Ο λόγος για 

την εργασία των τριών νηπιαγωγών σε συνθήκες που υπόκεινται σε διαφορετικό 

κλάδο της προσχολικής αγωγής, αυτό της βρεφονηπιοκομίας σε συνάρτηση με τα 

ελληνικά δεδομένα. Οι εκπαιδευτικοί καθώς έχουν καταρτιστεί στην Ελλάδα για να 

στελεχώσουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, εκπαιδευμένοι σύμφωνα με την 

ελληνική εκπαιδευτική πολιτική, καλούνται να εργαστούν σε ένα εντελώς 

διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα, σε διαφορετικό κοινωνικοπολιτικό συγκείμενο 

με διαφορετικό πλαίσιο δράσης και διαφορετικές απαιτήσεις. Παρόλα αυτά δείχνουν 
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να μην αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα ζητήματα με την τάση εξιδανίκευση των δεδομένων 

συνθηκών να κυριαρχεί και στις τρεις αυτοβιογραφίες.   

Τα άτομα επίσης, διαμορφώνουν την ταυτότητά τους ακολουθώντας τις 

κοινωνικές νόρμες. Η ίδια η κοινωνία έχει μυηθεί σε μια κουλτούρα μετακίνησης, 

καθώς είναι απολύτως αποδεκτή η νοοτροπία του ότι για να εκπληρώσει κανείς τους 

στόχους τους  πρέπει να μετακινηθεί. Έτσι οι πολίτες κοινωνικοποιούνται σε αυτήν 

την νοοτροπία αφού προκειμένου να εργαστούν θα πρέπει να μετακινηθούν από τον 

τόπο τους. Η μετακίνηση αυτή μπορεί να είναι είτε εσωτερική, καθώς ήδη από τα 

σχολικά τους χρόνια οι αφηγήτριες μετακινούνται για να φοιτήσουν στο σχολείο, για 

να παρακολουθήσουν φροντιστηριακά μαθήματα και στη συνέχεια για να φοιτήσουν 

στο τριτοβάθμιο τμήμα εισαγωγής τους. Η εξωτερική μετακίνηση συνεπάγεται με την 

μετανάστευση προς χώρες του εξωτερικού με σκοπό την εύρεση θέσης εργασίας, σε 

αυτές τις περιπτώσεις. Εφόσον, λοιπόν, ολόκληρη η βιογραφία τους συνοδεύεται από 

μια κουλτούρα μετακίνησης, η μετανάστευση επέρχεται στην ζωή των τριών 

εκπαιδευτικών ως φυσικό επακόλουθο.  

Ανακεφαλαιωτικά, οι τρεις εκπαιδευτικοί αποτιμούν την αυτοβιογραφία τους 

αποδίδοντάς στα γεγονότα μια θετική έκβαση. Η εμπειρία τους στον εργασιακό τομέα 

και στο γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα συγκεκριμένα, αποδίδεται σε ένα ιδανικό 

πλαίσιο δράσης με τις κατάλληλες μαθησιακές συνθήκες να υποστηρίζονται σε ένα 

συνεργατικό επαγγελματικό περιβάλλον.  

 

5. Συζήτηση 
Μέσα από την βιογραφική προσέγγιση αναδείχθηκαν σπουδαία ζητήματα για 

το φαινόμενο του Brain Drain καθώς τρεις εκπαιδευτικοί της προσχολικής αγωγής 

διηγήθηκαν την προσωπική τους ιστορία σε συνάρτηση με το φαινόμενο της 

μετανάστευσης υψηλά καταρτισμένων ατόμων. Χαράσσοντας μια κοινή πορείας 

δράσης οι τρεις εκπαιδευτικοί, εν τέλει, κατορθώνουν μεν να εργαστούν στην 

προσχολική αγωγή, αλλά κάνουν ένα επάγγελμα για το οποίο δεν είναι 

καταρτισμένοι. Από τις περιγραφές και των τριών αφηγηματικών υποκειμένων 

αντλούνται στοιχεία για το εκπαιδευτικό σύστημα που εφαρμόζει η Γερμανία στην 

προσχολική εκπαίδευση. Φαίνεται, ότι η προσχολική αγωγή λαμβάνει τη μορφή 

φύλαξης και αναφέρεται σε ηλικίες μαθητών 1-5 ετών. Ο σκοπός του ελληνικού 

νηπιαγωγείου διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό καθώς «Σκοπός του Νηπιαγωγείου 

είναι να βοηθήσει τα νήπια να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά, και 

κοινωνικά στα πλαίσια που ορίζει ο ευρύτερος σκοπός της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ως φορέας κοινωνικοποίησης το Νηπιαγωγείο θα πρέπει 

να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις, ώστε τα παιδιά να αναπτύσσονται και να 

κοινωνικοποιούνται ομαλά και ολόπλευρα.» (ΔΕΠΠΣ για Νηπιαγωγείο, 

Ν.1566/85,άρ.3). Γίνεται συνεπώς αντιληπτό ότι παρά τις προσπάθειες για θέσπιση 

ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου στην εκπαίδευσης, η προσχολική παρουσιάζει εμφανή 
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τάση διαφοροποίησης προφανώς για να υπηρετήσει τις ανάγκες κάθε κοινωνίας. 

Έτσι, οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής αγωγής καταρτίζονται με βάση την 

εκπαιδευτική πολιτική της χώρας τους με αποτέλεσμα να αδυνατούν να 

ανταποκριθούν πλήρως στα εργασιακά καθήκοντα εκτός των συνόρων της, στα 

πλαίσια της διεθνής μετακίνησής τους. Το σπουδαιότερο εύρημα, αναδεικνύεται από 

τον τρόπο που παρουσιάζουν τα αφηγηματικά υποκείμενα το βίο τους, καθώς 

εξιδανικεύουν τόσο τις συνθήκες εργασίας, όσο και τις συνθήκες διαβίωσής τους, 

παρότι στην πραγματικότητα δεν ανταποκρίνονται σε εργασιακά κυρίως ζητήματα. 

Από την τελευταία κοινή ερώτηση κατά την φάση των συμπληρωματικών 

ερωτήσεων, γίνεται κατανοητό ότι και οι τρεις εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να 

επιστρέψουν στην Ελλάδα. Τούτο αποτελεί το βαθύτερο πλήγμα για την χώρα, καθώς 

χάνει παντοτινά εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που εφοδίασε επαρκώς 

προκειμένου να εξασφαλίσει την ευημερία της χώρας ως επακόλουθο του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτό συνεπάγεται με τεράστιες απώλειες υψηλής 

ειδίκευσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο που θα βλάψει την ανταγωνιστικότητα των 

κρατών μελών της ΕΕ (Labrianidis & Vogiatzis, 2013). Η μετακίνηση των τριών 

πληροφορητριών αποκτά χαρακτηριστικά μετανάστευσης και δεν σχετίζεται με την 

μετακίνηση που ενδείκνυται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης  με την 

κινητικότητα των επαγγελματιών να αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα για την 

ολοκλήρωση κάθε κλάδου (Εγχειρίδιο Ευρωπαϊκής Κινητικότητας, 2016). 

Επίσης οι ερευνητικές υποθέσεις που τέθηκαν εξ αρχής επιβεβαιώνονται σε 

μεγάλο βαθμό. Αναλυτικά, η πρώτη υπόθεση «Υ1: Κυριότερος λόγος μετανάστευσης 

είναι η εύρεση θέσης εργασίας» επιβεβαιώνεται και για τις τρεις εκπαιδευτικούς. Η 

δεύτερη ερευνητική υπόθεση «Υ2: Τα προσόντα της εκπαιδευτικού δεν ήταν επαρκή 

για την κατάκτηση μιας θέσης εργασίας σε χώρα του εξωτερικού» επίσης 

επιβεβαιώνεται λόγο της απασχόλησης των υποκειμένων σε κλάδο διαφορετικό της 

νηπιακής αγωγής. Ακόμη, η υπόθεση «Υ3: Αντιμετώπισαν πλήθος δυσκολιών για να 

κατακτήσουν μια θέση εργασίας σε χώρα του εξωτερικού» επιβεβαιώνεται επίσης, 

όπως και η τέταρτη ερευνητική υπόθεση «Υ4: Η εγκατάσταση των εκπαιδευτικών 

στο εξωτερικό αποκτά χαρακτηριστικά μονιμότητας». 

Από τα δεδομένα αυτά προκύπτει η ανάγκη αναθεώρησης της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης όπου οι σχολές επαγγελματικής κατάρτισης οφείλουν να εναρμονίζονται 

με τις ανάγκες της χώρας. Σχετικά με τους Έλληνες εκπαιδευτικούς και επιστήμονες 

του εξωτερικού, θα μπορούσαν επίσης να συνεργάζονται με ελληνικά πανεπιστήμια 

και ερευνητικά κέντρα, προκειμένου να υποβάλουν κοινές ερευνητικές προτάσεις και 

να προωθηθούν οι συνεργασίες ώστε να προσφέρουν και στην χώρα προέλευσής 

τους. (Labrianidis & Vogiatzis, 2013). Ενδεχομένως, προγράμματα που ενθαρρύνουν 

τον επαναπατρισμό υψηλά ειδικευμένου εργατικού δυναμικού θα μπορούσαν να 

συμβάλλουν στην ύφεση του φαινομένου, καθώς μέσα από την ανταλλαγή 

εγκεφάλου, και την κυκλοφορία των υψηλής ειδίκευσης μεταναστών μεταξύ των 
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διαφόρων περιφερειών της ΕΕ, θα εξασφαλίσει ότι οικονομική ανάπτυξη όλων των 

χωρών στα πλαίσια της ΕΕ (Nedeljkovic, 2014). 

 

Ερεθίσματα για περαιτέρω ερευνητική ενασχόληση θα μπορούσαν να 

σχετίζονται με την ανάδειξη των προσωπικών ιστοριών κι άλλων εκπαιδευτικών που 

εργάζονται σε σχολεία του εξωτερικού στην υποχρεωτική εκπαίδευση πρωτοβάθμια ή 

δευτεροβάθμια, δεδομένης της μαζικής φυγής των Ελλήνων εκπαιδευτικών σε χώρες 

του εξωτερικού. 
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Απομαγνητοφώνηση συνέντευξης με πρώτη εκπαιδευτικό  

-Καλησπέρα …τι κάνεις;  

-Καλησπέρα Δώρα μου είμαι μία χαρά! Εσύ πως είσαι; 

-  Καλά μία χαρά και εγώ,  θα ήθελα να μου πεις  ιστορία της ζωής  σου  και να 

επικεντρωθούμε στο πως αποφάσισες να ζήσεις στο εξωτερικό ως εκπαιδευτικός. Θες 

να ξεκινήσεις; 

-Ας ξεκινήσω καταρχήν από το πού κατάγομαι, πού γεννήθηκα, πού πήγα σχολείο. 

- Ωραία. 

-   Εγώ κατάγομαι από ένα χωριό της Κ…. στο Λ…,  είμαι 25 ετών, εεεε  είμαι 

παντρεμένη  και ζω εδώ και τρία χρόνια σχεδόν στη Γερμανία,  είμαι επίσης 

νηπιαγωγός  και σπούδασα στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Φλώρινας. Αλλά πριν σου 

μιλήσω  για το πώς κατέληξα στη Γερμανία θα σου μιλήσω για τα παιδικά μου 

χρόνια. 

-  Πολύ ωραία! 

- Φοίτησα στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο του Λ… εεε Τι μπορώ να θυμηθώ;  

Μπορώ να θυμηθώ ανέμελα χρόνια γεμάτα χαρά, Ουσιαστική επαφή με τους φίλους 

μου. Ναι, μέχρι που έφτασα στο λύκειο.  Λύκειο πήγα φυσικά στα Σ…  γιατί.. είναι 

μία πόλη επίσης της Κ…., γιατί στο χωριό μου δεν υπήρχε λύκειο, εντάξει αυτό.  

- Είναι μακριά; 

- Είναι περίπου περίπου μισή ώρα, πηγαινωερχόμουνα με το με το λεωφορείο. 

- Α είναι! είναι, μάλιστα κατάλαβα. 

-Εεε εκεί, εκεί τα πράγματα άλλαξαν γιατί από την πρώτη λυκείου πλέον αποφάσισα  

ότι θέλω να σπουδάσω νηπιαγωγός αυτό ήταν το όνειρό μου να πω την αλήθεια και 

πάντα. Βέβαια στο λύκειο θυμάμαι μόνο διάβασμα, μαθήματα φροντιστήρια,  

πιστεύω όπως τα περισσότερα παιδιά στην Ελλάδα.  Αλλά ανταμείφθηκα γιατί τελικά 

έδωσα τις πανελλήνιες και πέρασα στο Τμήμα Νηπιαγωγών της Φλώρινας, φυσικά 

είχα δυσκολίες με το διάβασμα. Ναι και… 

-Καταλαβαίνω. 

-Εεε είμαι πολύ ευχαριστημένη  από τη σχολή! Γνώρισα πολύ αξιόλογους καθηγητές 

με έκαναν να πω την αλήθεια με τον τρόπο τους ο καθένας, να αγαπήσω αυτό που 

είχα αποφασίσει να σπουδάσω. Τι να πω απερίγραπτη εμπειρία και στη Φλώρινα η 

φοιτητική ζωή  με τους  ανθρώπους  γνώρισα  μια αξέχαστη εμπειρία και νιώθω 

πραγματικά νοσταλγία. Εε έπειτα τον Ιούνιο του 2014  αποφοιτώ  από τη σχολή… 

Και μπορώ να πω ότι μέσα σε λίγες μέρες άλλαξα εντελώς σελίδα, αφότου 

παντρεύτηκα και λόγω του ότι ο άντρας μου μεγάλωσε,  πήγε σχολείο  στη  Γερμανία,  

δούλευε εκεί  αποφασίζουμε να... αποφασίζω και εγώ να μείνω μαζί του εκεί να 

μετακομίσω τέλος πάντων στη Γερμανία… 

Ο άντρας μου κατάγεται, επίσης, από το χωριό μου, από το Λ…. 

-Ναι! 

-Και ήταν από εκεί (γέλια) εντελώς τυχαίο. Και αφού αυτός μεγάλωσε στη Γερμανία, 

αναγκαστικά και λόγω της κατάστασης που επικρατούσε από τότε στην Ελλάδα  

ξέρω ότι ήταν πολύ δύσκολο, ούτως ή άλλως να βρω δουλειά ως νηπιαγωγός στην 

Ελλάδα και ήταν λίγο πιο εύκολη απόφαση να πω ναι,  έρχομαι, μετακομίζω στη 

Γερμανία και αλλάζω ουσιαστικά σελίδα στη ζωή μου… Η πρώτη μου δυσκολία ήταν 

ουσιαστικά η γλώσσα γιατί δεν ήξερα ούτε λέξη, οπότε από κει έπρεπε να ξεκινήσω,  

δεν μπορούσα να πάω ας πούμε και να ψάξω κατευθείαν δουλειά. 

-Λογικό, λογικό εντάξει, εννοείται. 

- Και έτσι γράφτηκα ας το πω σε σχολείο,  και λέω σχολείο γιατί πήγαινα για έξι 

μήνες κάθε μέρα από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και εκεί υπήρχαν 
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μόνο άτομα τα οποία κατάγονταν από από άλλες χώρες.  Παίρνω.. μετά από 6 μήνες 

δίνω εξετάσεις, παίρνω το πρώτο μου πτυχίο το Β1. Στο μεταξύ είχα ξεκινήσει 

διαδικασίες για τη μετάφραση του πτυχίου γιατί για να το στείλω  στις αρμόδιες 

υπηρεσίες πρέπει πρώτα να μεταφραστεί. 

-Στη Γερμανία; 

-Ναι! 

-Μάλιστα. 

-Βέβαια, ο μεταφραστής ήτανε Έλληνας του έδωσα το πτυχίο μου, ό,τι ό,τι χαρτιά 

είχα από το πανεπιστήμιο τα μετέφρασα όλα και μετά μπόρεσα να τα στείλω στην 

αρμόδια υπηρεσία. Φυσικά κόστισε εκτός από χρήματα και χρόνο.. πολύ χρόνο! Και.. 

μπορώ πραγματικά να πω ότι μου διήρκησε περίπου ένα χρόνο και αυτό γιατί δεν μου 

αναγνώρισαν  το πτυχίο κατευθείαν μου δημιουργήθηκε θέμα λόγω του ότι στην 

Ελλάδα στο Τμήμα Νηπιαγωγών της Φλώρινας δεν είχαμε κάνει σχεδόν, σχεδόν 

καθόλου πρακτική ουσιαστικά στα χαρτιά μου υπήρχε το ότι εγώ προσωπικά έκανα 

20 μέρες πρακτική, που αν σκεφτεί κανείς ότι εδώ στη Γερμανία οι φοιτητές ή οι 

φοιτήτριες  πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 χρόνια  μέσα στην τάξη,  όχι, να 

αναλάβουν την τάξη αλλά, να είναι βοηθοί στο έργο της νηπιαγωγού. Είναι 

πραγματικά ένα μεγάλο θέμα…  και έτσι έπρεπε ή να σπουδάσω άλλους έξι μήνες σε 

πανεπιστήμιο της Γερμανίας πράγμα αδύνατον γιατί το επίπεδο της γλώσσας μου 

μπορεί να ήτανε μεν καλό για τα δικά μου δεδομένα αλλά δεν ήτανε για 

πανεπιστήμιο, πως θα έδινα εξετάσεις; ή γραπτές είτε προφορικές; 

-Έχεις δίκιο. 

- Ναι, Οπότε  επέλεξα να κάνω τρεις μήνες πρακτική σε ένα Ίδρυμα στο οποίο 

υπήρχαν παιδιά με οικογενειακά  κυρίως προβλήματα... 

- Του τύπου; 

-Οικογένειες με παιδιά… χωρισμένοι γονείς,  ή με ναρκωτικά. 

-Ναι κατάλαβα! Ενδιαφέρουσα εμπειρία ε; 

-Ναι ήταν πάρα πολύ Ενδιαφέρον.  Ήταν παιδιά ηλικίας από 7 με 8 μέχρι και 15. 

Μπορώ να πω ήταν μία εντελώς διαφορετική εμπειρία δεν ήταν με παιδιά 

νηπιαγωγείου ή  βρεφικού σταθμού 

-Ναι. 

-Ας πούμε ήτανε σαν ενήλικα άτομα λοιπόν… 

-Και έτσι; 

- Αναγνωρίστηκε το πτυχίο μου αφού έκανα την πρακτική μου,  έγινε σχεδόν αμέσως 

ύστερα η αναγνώριση… Αφού πήρα την αναγνώριση στα χέρια μου μέσα σε δύο 

εβδομάδες πραγματικά βρήκα θέση εργασίας  εεεε όχι όμως ως νηπιαγωγός… αλλά 

ως βρεφονηπιοκόμος 

-Ωραία. 

-Γιατί τότε στην περιοχή που μένω δεν υπήρχαν θέσεις για νηπιαγωγούς και εγώ 

αποφάσισα λέω εντάξει, δεν ξέρω τόσο καλά ας πούμε γερμανικά, ας ξεκινήσω ως 

βρεφονηπιοκόμος γιατί οι βρεφονηπιοκόμοι εδώ δεν μπορούν να λάβουν… δεν 

γίνεται να είναι υπεύθυνοι μιας τάξης. Εκεί που δουλεύω υπήρχαν μία νηπιαγωγός η 

οποία είναι υπεύθυνη της τάξης μία βρεφονηπιοκόμος και μία κοπέλα της πρακτικής. 

-  Μάλιστα. 

- Βέβαια ήταν λίγο περίπλοκα τα πράγματα γιατί δύο μήνες μετά λόγω ασθένειας η 

νηπιαγωγός  σταμάτα να εργάζεται  και  έτσι παίρνω κατευθείαν τη θέση της 

νηπιαγωγού και της υπεύθυνης της τάξης. (γέλια)… Ευθύνες! Εντελώς  άλλες 

ευθύνες,  αναλαμβάνω  την  κοπέλα της πρακτικής,  η οποία πρέπει να δίνει 

εξετάσεις,  πρέπει να παραδίδει δραστηριότητες  ή θα πρέπει να την αξιολογώ, να 

συνομιλώ μαζί της... 
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-Μάλιστα. 

-Ναι, όμως έπεσα κατευθείαν στα βαθιά, αλλά πιστεύω ότι από αυτό και μόνο έμαθα,  

έμαθα πολλά και για τη δουλειά μου και μπορώ να πω επίσης και στη γλώσσα 

βελτιώθηκα πάρα πολύ. 

- Ωραία. 

-Εεε  δεν μπορώ να πω ότι αδικήθηκα δηλαδή με τις συνεργάτιδές μου έχουμε μία 

πάρα πολύ καλή  επικοινωνία, ένα πολύ καλό εργασιακό περιβάλλον, δεν ένιωσα 

ούτε μία στιγμή ότι είμαι ας πούμε θύμα ρατσισμού ή οτιδήποτε τέτοιο. 

- Πολύ σημαντικό. 

-Ακριβώς! Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη,   βλέποντας κιόλας την κατάσταση στην 

οποία επικρατεί στην Ελλάδα που οι φίλες μου, συμφοιτήτριες μου δυσκολεύονται 

ακόμα και σήμερα μετά από τόσο καιρό να βρούνε μία θέση εργασίας νιώθω 

πραγματικά τυχερή που μπορώ, όχι να δουλεύω μπορώ να εξελίσσομαι μέσα από 

αυτό που κάνω. 

- Μπράβο. 

- Γνώρισα δυσκολίες, αλλά δεν στάθηκαν εμπόδιο, να πω την αλήθεια, γιατί πιστεύω 

αν κάποιος είναι συνειδητοποιημένος ότι ξέρει πραγματικά τι θέλει μπορεί να 

αντιμετωπίσει όλες τις δυσκολίες που βρίσκονται στο δρόμο του βασικά. Φυσικά μου 

λείπουν οι γονείς μου η οικογένειά μου στην Ελλάδα αλλά παρόλα αυτά ήταν μία 

συνειδητή απόφαση να μετακομίσω στη Γερμανία την οποία δεν έχω μετανιώσει 

μέχρι σήμερα. 

- Ωραία!  συνεχίζεις ακόμα στο.. στο σταθμό που είσαι; 

- Ναι συνεχίζω ακόμα είμαι εδώ και ένα χρόνο είναι πλέον μόνιμη,  

-Α τέλεια. 

 -Ναι ως νηπιαγωγός και περνάω πολύ καλά στη δουλειά μου και με τα παιδάκια μου 

(γέλια). 

-Ε σίγουρα. 

- Είναι από 6 μηνών έως τριών χρόνων, ναι και είναι πολύ καλά είμαι πολύ 

ευχαριστημένη, το αγαπάω αυτό που κάνω. 

- Τέλεια! Μπράβο! συγχαρητήρια! 

- Απλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι κυρίως το ότι δηλαδή εγώ προσωπικά θεωρώ 

λάθος το να μην κάνει κάποιος πρακτική σε μία σχολή και να μένει στα θεωρητικά 

μαθήματα.  Πραγματικά πήρα πάρα πολλά πράγματα από τη σχολή,  αξιόλογους 

καθηγητές με τους οποίους συνεργάστηκα σχεδόν πολύ καλά... Απλά  η θεωρία με 

την πράξη... ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη θεωρώ ότι υπάρχει... Υπήρχε σε 

μένα τουλάχιστον ένα μεγάλο κενό και κάποια στιγμή ντρεπόμουνα να πω ότι… στις 

συνεντεύξεις που έδινα για να βρω δουλειά, ντρεπόμουνα να πω ότι έκανα 20 μέρες 

πρακτική ουσιαστικά δεν ήταν τίποτα ήταν σαν να μπήκα στο τμήμα και να έφυγα. 

Ναι. 

-Σε καταλαβαίνω απόλυτα…. Ωραία! 

-Ναι! Αυτά. 

-Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι τα καλύτερα,  από δω και πέρα και σε σένα και 

στην οικογένειά σου. Και θα επικοινωνήσω  μαζί σου αν  χρειαστεί κάτι... Αν υπάρχει 

κάποια ασάφεια, κάποιο κενό… στην επόμενη φάση. 

- Εγώ ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου δόθηκε να πω ουσιαστικά κάποια 

πράγματα και για τη σχολή και για την εμπειρία μου ως φοιτήτρια. Και ότι χρειαστείς 

είμαι εδώ να σου λύσω όλες σου τις απορίες. 

-Τέλεια, χίλια ευχαριστώ! Ειλικρινά! 
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Έκθεση των βιογραφικών δεδομένων στη χρονολογική τους σειρά 

Χρονολογικός Πίνακας 

1. Γέννηση 

2. Φοίτηση στο Δημοτικό  

3. Φοίτηση στη Γυμνάσιο 

4. Φοίτηση στο Λύκειο- Όνειρο να γίνει Νηπιαγωγός 

5. Πανελλήνιες Εξετάσεις 

6. Εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών- Μετάβαση στη Φλώρινα 

7. Φοιτητικά Ζωή στην Φλώρινα 

8. Αποφοίτηση τον Ιούνιο 2014 

9. Γάμος 

10. Μετανάστευση στη Γερμανία 

11. Εκμάθηση της Γερμανικής Γλώσσας εξάμηνης διάρκειας.- Κτήση Τίτλου επιπέδου 

Β1. 

12. Αδυναμία Αναγνώρισης Πτυχίου εξαιτίας ολιγοήμερης Πρακτικής Άσκησης 

13. Πρακτική Άσκηση σε Ίδρυμα παιδιών με οικογενειακά προβλήματα 

14. Αναγνώριση Πτυχίου 

15. Εύρεση εργασίας σε διάστημα 2 εβδομάδων ως βρεφονηπιοκόμος 

16. Μέσα σε 2 μήνες ανάληψη καθηκόντων υπεύθυνης της τάξης και κατάκτηση 

θέσης Νηπιαγωγού 

 

Απαντήσεις στις Συμπληρωματικές Ερωτήσεις: Πρώτη Εκπαιδευτικός 

-Πριν αποφασίσεις να μεταναστεύσεις στο εξωτερικό έκανες προσπάθειες για να βρεις 

θέση εργασίας στην Ελλάδα; Γνωρίζεις τι είδους εργασιακά καθήκοντα θα μπορούσες 

να αναλάβεις ως νηπιαγωγος; 

 

-Όχι, δεν προσπάθησα να βρω δουλειά στην Ελλάδα, γιατί είχα ήδη αποφασίσει να 

μεταναστεύσω στη Γερμανία, ήδη  ακόμα πριν  τελειώσω τις σπουδές μου.  Και όσον 

αφορά  τι είδους εργασιακά καθήκοντα θα μπορούσα να αναλάβω ως νηπιαγωγός, 

θεωρώ  ότι  αυτά θα ήταν  σε νηπιαγωγείο, σε βρεφικό,  ας πούμε σε παιδότοπο, Ίσως 

σε κάποια ιδρύματα και γενικότερα σε δημόσιο ή σε ιδιωτικό τομέα.  

 

-Μάλιστα! Ωραία! Τώρα, στη συνέντευξή σου αναφέρεις ότι πήρες πάρα πολλά από το 

Πανεπιστήμιο. Εκτός από τα ζητήματα πρακτικής άσκησης που έθιξες στην 
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αυτοβιογραφία σου, τι είδους εφόδια πιστεύεις ότι έλαβες; Και πιο συγκεκριμένα, ποιες 

δεξιότητες θεωρείς ότι κατέκτησες κατά την φοίτησή σου στο τμήμα; 

 

-Εεε,  όσον αφορά τα εφόδια και τις δεξιότητες που  θεωρώ  ότι κατέκτησα  στο  

πανεπιστήμιο είναι για παράδειγμα το να κάνω έγκυρες πηγές, να συνεργάζομαι με 

συναδέλφους,  όπως για παράδειγμα είτε από τις ομαδικές εργασίες ή ακόμη και στην 

πρακτική άσκηση, θεωρώ ότι έμαθα πώς να μεταφέρω τις γνώσεις  στα παιδιά 

διεισδύοντας στην ουσία και όχι στην επιφάνεια.  Δηλαδή  έμαθα πώς να είμαι 

ευέλικτη  σε διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα, όπου τα παιδιά μπορούν να κάνουν 

αυτά που ήδη ξέρουν,  ή  θα έλεγα και σε αυτά που τους ενδιαφέρουν περισσότερο.  

Θεωρώ  ότι αυτά είναι από τα πιο σημαντικά που κατέκτησα σε όλη τη διάρκεια των 

σπουδών μου.  

 

-Μάλιστα,  κατάλαβα.  στη συνέχεια,   ισχυρίστηκες  ότι εργάζεσαι με παιδιά από  6 

μηνών έως 3 χρονών, για αυτόν τον τομέα απαιτούνται ειδικές γνώσεις , εσύ, τώρα,  ως 

νηπιαγωγός μελετώντας τη νηπιακή ηλικία μπόρεσες να ανταπεξέλθεις στις 

διαφορετικές απαιτήσεις αυτών των ηλικιών;  

-Εεε, Δεν δυσκολεύτηκα να ανταπεξέλθω,  Γιατί στο πανεπιστήμιο Δεν έμαθα πώς 

αναπτύσσονται τα παιδιά από την ηλικία των τριών Αλλά από τη γέννησή τους 

Επίσης θεωρώ ότι η παιδαγωγική δεν αλλάζει παρά μόνο οι συνθήκες είναι 

διαφορετικές.  και όπως είπα  παραπάνω,  έχω μάθει να είναι ευέλικτη στις 

δραστηριότητές μου είναι αυτονόητο ότι αυτό που μπορεί να κάνει ένα παιδί τριών ή 

τεσσάρων ετών δεν μπορεί να το κάνει ένα που είναι ενάμιση χρόνων.   Εεεε, οπότε 

πάντα πρέπει να έχω εναλλακτικές ιδέες να προτείνω. Ε  το επάγγελμα που κάνω 

θεωρώ ότι ανταποκρίνεται πλήρως στο επίπεδο των σπουδών για όλους αυτούς τους 

λόγους. 

 

-Ωραία Και κάτι τελευταίο, δεν  δεν ξέρω αν το έχεις σκεφτεί  θα επέστρεφες στην 

Ελλάδας; 

- Όχι.  και αυτό γιατί πρώτον δεν είμαι άνθρωπος που μπορώ τις πολλές αλλαγές,  μία 

αλλαγή ήταν ότι ήρθα εδώ και δεν... δεν... δεν μπορώ  να αλλάζω συνέχεια,  

περιβάλλον (γέλια).  και δεύτερον γιατί εδώ Έχω βρει, μπορώ να πω, τον τρόπο που 

μπορώ και θέλω να δουλεύω και έχω Και έχω και  καλούς συνεργάτες με τους 

οποίους  συνεργαζόμαστε πολύ καλά. Ναι. 

 

- Ωραία,  Αυτό ήθελα από σένα,  υπάρχει κάτι που θέλεις να προσθέσεις που μπορεί 

να παρέλειψες  για την αυτοβιογραφία σου;  

-Όχι, δεν ξέρω, αλλά αν θεωρείς ότι είναι κάτι ελλιπές μπορείς να με ρωτήσεις.  

-Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία, και χαίρομαι που μοιράστηκες μαζί μου 

ολόκληρη την πορεία της ζωής σου μέχρι και τώρα, και εύχομαι τα καλύτερα από δω 

και πέρα.  
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Απομαγνητοφώνηση Συνέντευξης Δεύτερης Εκπαιδευτικού 

Λοιπόν,  είμαι 25 χρονών… γεννήθηκα στην Κέρκυρα  και πέρασα εκεί τα παιδικά 

μου χρόνια με την οικογένειά μου, έχω επίσης, μία μεγαλύτερη αδερφή... 

Στο σχολείο,  πήγα σε ένα λύκειο σε χωριό στην ουσία, που  για μένα ήταν πολύ 

καλό, ήταν πιο μικρό, είχε πιο λίγα τα παιδιά, και ήταν κάπως νομίζω καλύτερες οι 

σχέσεις μεταξύ των καθηγητών και των παιδιών. Ήταν πιο εύκολο, σε βοηθούσαν 

περισσότερο και για παράδειγμα, εγώ δεν μπορούσα καθόλου την πίεση με 

φροντιστήρια και για αυτό στο λύκειο, ακόμη και στην τρίτη λυκείου δεν πήγα 

καθόλου φροντιστήριο, γιατί ξεκίνησα για λίγο και με άγχωσε περισσότερο το 

φροντιστήριο από το ίδιο το σχολείο. Έτσι, είπα «όχι θα το κάνω μόνη μου και ότι 

βγει»... Αλλά και οι καθηγητές πραγματικά, στο σχολείο βοήθησαν πάρα πολύ και 

πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα μεγάλο ζήτημα, που δεν συμβαίνει στα περισσότερα 

σχολεία, ειδικά σε μεγάλες πόλεις,  δεν υπάρχουν τόσο σχέσεις μεταξύ καθηγητών 

και μαθητών. Εγώ ήμουν τυχερή πιστεύω. 

Και μετά, στο πανεπιστήμιο νομίζω και πάλι το ίδιο συνεχίστηκε, διότι ήταν ένα 

πανεπιστήμιο σε μία μικρή πόλη στη Φλώρινα… οπότε και πάλι δεν είχα ποτέ κανένα 

πρόβλημα, ήμουν ευχαριστημένη με καθηγητές και όλα πήγαν καλά. Οπότε είχα πολύ 

καλή εμπειρία και από το πανεπιστήμιο εκεί. Όταν πήγα, λοιπόν, να σπουδάσω, πήγα 

στη Φλώρινα έβγαλα το Τμήμα Νηπιαγωγών εκεί, από το 2010 έως το -14.  

-Ωραία! 

-Μετά από αυτό, επειδή πάντα ήθελα να ταξιδεύω γενικά, έτσι ξεκίνησα και έφυγα 

για το εξωτερικό. Πήγα αρχικά στο Λονδίνο, ξεκίνησα να δουλεύω ως νταντά 

εκεί,  μέχρι να μπω στο σύστημα γενικά της χώρας και μετά από 6 μήνες βρήκα 

δουλειά σε ένα παιδικό σταθμό εκεί όπου και έμεινα για ένα 

χρόνο.  Γενικά,  ήταν  πολύ δύσκολο το σύστημα,  πολύ διαφορετικό από ότι είχα 

μάθει στο πανεπιστήμιο και από το ελληνικό το σύστημα,   ήταν πολύ πιο αυστηρό... 

εεε...  Δηλαδή τα παιδιά σε πολύ μικρότερη ηλικία μάθαιναν να διαβάζουν, να 

γράφουν,  ήδη από τον παιδικό σταθμό. Εγώ ήμουν στο προσχολικό το τμήμα που 

είχαμε παιδιά από 3 έως 4 χρόνων  και ήδη μάθαιναν  να διαβάζουν…, να γράφουν..., 

όλα. 

-Μάλιστα! 

-Ναι! (γέλια) Ήταν αρκετά... το έβλεπα και στα παιδιά δηλαδή ότι υπήρχε πολύ 

μεγάλη πίεση, γιατί τα περισσότερα δεν ήταν έτοιμα από τη φύση τους, 

εννοείται,  δεν είχαν  την κατάλληλη προσοχή,   για να επικεντρωθούν σε αυτό.  Και 

για αυτό, ενώ ήταν πολύ καλά γενικά,  μου  άρεσε και η Αγγλία, αλλά κάπως, δεν 

ταίριαζε  σε αυτό που ήθελα εγώ να είμαι ως εκπαιδευτικός και  νομίζω ότι το 

αγγλικό σύστημα ήταν κάπως πολύ αυστηρό προς τα παιδιά και πολύ εχθρικό, κατά 

κάποιο τρόπο..  Ήθελα, επίσης, να δω και ένα άλλο διαφορετικό σύστημα.  
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Έτσι, μετά, ήθελα να δω τη Σκανδιναβία,  αφού ακούμε τόσα για τη Σκανδιναβία, «το 

καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα»… Και έτσι έψαχνα για σχολεία στη Φινλανδία και 

μετακόμισα, σε μία μικρή πόλη κοντά στην πρωτεύουσα και δούλεψα σε ένα διεθνή 

παιδικό σταθμό εκεί.  Ήταν πραγματικά τελείως διαφορετικό το σύστημα πολύ πιο 

χαλαρά, όλα.  Ακόμα και οι γονείς, ακόμα και όλοι οι δάσκαλοι είχαν μία πολύ 

διαφορετική νοοτροπία.  Δηλαδή, όλα τα παιδιά μάθαιναν πραγματικά,  αυτό που 

λέμε, μέσω του παιχνιδιού, προσπαθούσαν τα πάντα να τα κάνουν μέσω των 

αισθήσεων ... όσο περισσότερο χρόνο μπορούσαμε να περνάμε έξω είτε, είχε 

χιονοθύελλα είτε είχε -25 βαθμούς. Πραγματικά!  Αλλά αυτό ήταν, κατά κάποιο 

τρόπο, το νόημα για αυτούς, ότι μαθαίνουν μέσα από τη φύση και αποκτούν τη 

γνώση  φυσικά τα παιδιά.  Και εκεί αυτό που έβλεπα,  δηλαδή,   η διαφορά,  ήταν ότι 

τα παιδιά ήταν πολύ πιο χαρούμενα, πιο  ξέγνοιαστα,  φυσικά μάθαιναν και εκείνα να 

γράφουν το όνομά τους, ας πούμε, ή να διαβάζουν κάποιες  εύκολες λέξεις,  στην ίδια 

ηλικία 3 -4  χρόνων,   4 κυρίως,  αλλά τους ερχόταν πολύ πιο φυσικό,  δεν υπήρχε 

αυτή η πίεση και ήταν ήπιο το κλίμα για τα παιδιά.  Αν δηλαδή κάποιο παιδί είχε το 

ενδιαφέρον και ήθελε να μάθει, τότε θα του δινόταν φυσικά η δυνατότητα,  αλλιώς 

δεν υπήρχε πρόβλημα,  όταν θα πήγαιναν στο σχολείο  θα τα μάθαιναν έτσι κι 

αλλιώς, οπότε κανείς δεν θα τα  πίεζε για αυτό. 

-Μάλιστα. 

- Και για αυτό, ναι, μου άρεσε πάρα πολύ  εκείνο το σύστημα  ήταν πραγματικά πάρα 

πολύ καλό,  το καλύτερο νομίζω που έχω δουλέψει μέχρι τώρα.   

Αλλά και πάλι επειδή ήθελα να ταξιδέψω… έφυγα και από εκεί… (γέλια)...  και πήγα 

στη Γερμανία. Είμαι τώρα εδώ και τρεις μήνες,  στο Βερολίνο πάλι σε διεθνές 

σχολείο… 

- Τι είναι ακριβώς το διεθνές σχολείο ; 

- Διεθνές, δηλαδή στη Φινλανδία μιλούσαμε μόνο Αγγλικά, μέσα στο σχολείο, ενώ 

εδώ είναι δίγλωσσο,  Αυτή είναι η διαφορά,  είναι γερμανικό  και  αγγλικό. 

-Μάλιστα. 

- Οπότε στην ουσία, στην τάξη,  είναι σαν να χωρίζουμε τις δασκάλες,  μισές 

Γερμανόγλωσσες και οι άλλες μισές Άγγλογλώσσες  και μοιράζουμε τις 

δραστηριότητες,  στην ουσία στη μέση,  ώστε να  παίρνουν και από τις δύο γλώσσες 

τα ίδια τα παιδιά.  Και αυτή τη στιγμή, από όσο έχω δει μέχρι τώρα, το συγκεκριμένο 

σύστημα είναι κάπου στη μέση από τη Φινλανδία και την Αγγλία, δηλαδή, ούτε τόσο 

αυστηρό, ούτε τόσο χαλαρό, όπως ήταν της Φινλανδίας.  Αλλά και πάλι είναι πολύ 

κοντά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα,  γιατί νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς, στην 

Ελλάδα ακολουθούμε τον γερμανικό σύστημα στο νηπιαγωγείο… είναι και οι ίδιες οι 

ηλικίες που πάνε τα παιδιά σχολείο….   
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Είναι και εδώ πολύ καλά σε σχέση πραγματικά με την Αγγλία, που ό,τι έκανα 

μετά  ήταν πολύ καλύτερο για τα παιδιά και την εκπαίδευσή τους. Ναι!  Εδώ ήταν 

λίγο το πρόβλημα της γλώσσας,  ήταν αυτό το κύριο θέμα, ότι τα παιδιά τα 

περισσότερα, φυσικά, μεγαλωμένα εδώ,  γεννημένα εδώ, έχουν σαν κύρια τους 

γλώσσα τα Γερμανικά,  οπότε ήταν λίγο πιο δύσκολο να συνηθίσουν στα αγγλικά και 

να ξεκινήσουν κανονικά να μαθαίνουν μαθηματικά, να  μαθαίνουν  να 

γράφουν,  όλες  τις διαφορές δηλαδή,  είναι λίγο πιο δύσκολο για τα συγκεκριμένα 

παιδιά,  εφόσον έρχονται με δύο ή και τρεις γλώσσες από το σπίτι αν οι γονείς για 

παράδειγμα, δεν είναι Γερμανοί.   

Αλλά,  ναι,  είναι και εδώ πάρα πολύ, πολύ καλό το εκπαιδευτικό σύστημα και είμαι 

πολύ ικανοποιημένη το σχολείο. 

-Ωραία! 

-Και σε όσα σχολεία κι αν έχω πάει έχω κρατήσει επαφές,  είχα πολύ καλές σχέσεις 

με όλους. Στην Αγγλία το δύσκολο ήταν με τη διεύθυνση,  και αυτός ίσως να ήταν 

νομίζω ένας από τους λόγους που έφυγα και που πολλοί άλλοι έφυγαν από 

εκεί,  δηλαδή, το είδα και σε πολλά άλλα ιδιωτικά σχολεία ότι η διεύθυνση ήταν 

κάπως απόμακρη προς το προσωπικό και επίσης, όπως ήταν και το σύστημα, ήταν 

αρκετά αυστηροί,  υπήρχε πολλή γραφειοκρατία γενικά, σε όλο το αγγλικό σύστημα. 

Για τα παιδιά έπρεπε να γράφουμε: «τι ώρα έφαγαν, πόσο έφαγαν,  τι ώρα 

κοιμήθηκαν να καταγράφουμε ποτέ τους αλλάζουμε τις πάνες» δηλαδή, τα πάντα 

έπρεπε να είναι καταγεγραμμένα. Ήταν πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι. Και φυσικά η 

διεύθυνση το έκανε ακόμα πιο δύσκολο... Θα ερχόταν να σε ρωτάει: “το έγραψες 

αυτό;” αν δεν το είχες γράψει θα υπήρχε ένα “κατσάδιασμα”  σαν να λέμε.  Και 

γενικά δεν ήταν τόσο φιλικοί προς το προσωπικό. Στη Φινλανδία και πάλι ήταν 

τελείως διαφορετικά, ακόμα δηλαδή και η διευθύντρια ήταν σαν φίλη μας  και είδα τη 

μεγάλη διαφορά όταν είχαμε την πρώτη συνάντηση του προσωπικού με τη διεύθυνση, 

όπου μας είπαν: «ό,τι θέλετε, ό,τι αισθάνεστε, μπορείτε να το πείτε ελεύθερα» και 

έβλεπα, ότι όλοι πραγματικά ό,τι ένιωθαν,  θα το έλεγαν ενώ στην Αγγλία δεν 

συνέβαινε κάτι τέτοιο, γιατί φοβόταν, ότι θα υπήρχε μετά κάποια επίπληξη  αν 

έλεγαν, δηλαδή, κάτι κακό για την εταιρεία ή τη διεύθυνση. Ενώ στην 

Φινλανδία  ήταν πολύ πιο ανοιχτοί... σε άκουγαν πολύ περισσότερο και έπαιρναν 

αυτά που έλεγε κάποιος στα σοβαρά και προσπαθούσαν όλοι μαζί να δουλέψουν για 

να κάνουν ό,τι καλύτερο για το σχολείο. Και τώρα, εδώ στο σχολείο που είμαι είναι 

λίγο διαφορετικά, γιατί είμαστε νηπιαγωγείο  μέχρι και γυμνάσιο,  είναι όλο ένα, 

δηλαδή, οι δάσκαλοι είναι πιο πολλοί, είναι πολλά και τα παιδιά, οπότε υπάρχουν μεν 

σχέσεις μεταξύ του προσωπικού,  αλλά δεν μπορείς βέβαια με όλους. Αλλά και πάλι 

και εδώ έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις και με τις κοπέλες από το νηπιαγωγείο και με 

τις δημοτικής που συνεργαζόμαστε για τη μετάβαση των παιδιών. 

-Πολύ ενδιαφέρον. 

-Ναι, ναι, ναι!  
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-Τέλεια, και σήμερα, παραμένεις εκεί;  

-Ναι! Παραμένω εδώ, για να επόμενα δύο χρόνια θα είμαι εδώ, για αυτό και ξεκίνησα 

και μαθήματα γερμανικών... 

-Ωραία! να  σε ευχαριστήσω για τη συνέντευξη και για  όλα τα που μοιράστηκες μαζί 

μου, τα προσωπικά σου βιώματα... Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η πορεία 

σου σαν εκπαιδευτικός, αξιοζήλευτη θα έλεγα και μόνο που πέρασε από τη Φινλανδία 

πραγματικά φαντάζει ιδανικό. 

- Ακριβώς αυτό όλες οι φίλες μου, που είχαμε βγάλει την ίδια σχολή μου λέγανε: 

«Πες μου σε παρακαλώ πώς είναι, γιατί έχουμε ακούσει τόσα;» και τους έλεγα 

ειλικρινά θα έλεγα στον καθένα ότι έστω για 6 μήνες πραγματικά αξίζει να το ζήσεις, 

να πεις ότι θα πάω να κάνω ή εθελοντικά ή να βρεις κάποια δουλειά ή ο,τιδήποτε ας 

είναι έστω και υποτροφία, αλλά κάτι που αυτό το σύστημα είναι πραγματικά το 

καλύτερο για τα παιδιά, για μένα.  

-Ωραία! 

-Βέβαια, αυτό με τα ταξίδια το είχα πάντα, και αυτός ήταν ένας λόγος ο οποίο ήθελα 

να κάνω και Erasmus και πιστεύω πως αυτή ήταν η αρχή των ταξιδιών και βοήθησε 

πολύ...  ήταν νομίζω ένας πολύ ωραίος τρόπος να ξεκινήσεις να ανοίγεις τους 

ορίζοντές σου, να γνωρίζεις κόσμο από άλλες κουλτούρες και κάπως να λες ότι αφού 

το έκανα αυτό μπορώ να συνεχίσω και μετά... 

- Τέλεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. 

 

Απαντήσεις στις Συμπληρωματικές Ερωτήσεις: Δεύτερη Εκπαιδευτικός 

-Λοιπόν, πριν αποφασίσεις να μεταναστεύσεις έκανες προσπάθειες εύρεσης μιας θέσης 

εργασίας στην Ελλάδα; 

- Όχι,  η αλήθεια είναι ότι δεν  είχα  ψάξει καθόλου  για Ελλάδα,  Γιατί από πάντα το 

ήθελα να φύγω και το σκεφτόμουν δηλαδή και από όταν σπούδαζα,  ότι όταν 

τελείωνα τις σπουδές  θα έψαχνα δουλειά στο εξωτερικό  απευθείας,  με  κάποιο 

τρόπο δηλαδή ήθελα να δοκιμάσω και κάποιες άλλες χώρες και να για να δω τι 

μπορώ να κάνω έξω.  Οπότε δεν είχα ψάξει καθόλου. 

-Ωραία! σχετικά με τον τομέα των σπουδών σου, θεωρείς ότι οι σπουδές σου σε 

βοήθησαν σε όλη αυτή τη διάρκεια της μεταναστευτικής σου πορείας; Δηλαδή, τι είδους 

εφόδια πιστεύεις ότι έλαβες από το πανεπιστήμιο; Και πιο συγκεκριμένα, ποιες 

δεξιότητες, θεωρείς ότι κατέκτησες κατά την φοίτησή σου στο τμήμα; 

- Λοιπόν! Εννοείται πως με βοήθησε πάρα πολύ γιατί καταρχάς απασχολήθηκα στον 

ίδιο τομέα. Δηλαδή έψαξα  κατευθείαν δουλειά αρχικά σαν babysitter και μετά έψαξα 

απευθείας σε νηπιαγωγεία,  σχολεία και τέτοια… Εεε,  οπότε, με βοήθησε πάρα πολύ 
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το ότι είχα καταρχάς το πτυχίο της και ειδικά στην Αγγλία αυτό θεωρείται πολύ καλό 

το πτυχίο το ελληνικό. Ναι! Και οπότε, όσα κάναμε δηλαδή αυτά τα τέσσερα 

χρόνια…. ήξερα δηλαδή... δεν μπήκα μέσα στο νηπιαγωγείο και δεν ήξερα τι μου 

γίνεται... ήξερα για τις δραστηριότητες να τις οργανώσω τα πάντα δηλαδή και το 

παραμικρό ήταν πολύ πιο εύκολο γιατί είχα βγάλει αυτή τη σχολή, εννοείται.  Και για 

αυτό και νομίζω, ότι δεν είχα ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί ήξερα πάρα πολλά πράγματα 

ήδη από τις σπουδές μου. 

- Θεωρείς ότι, κατέκτησες κάποιες συγκεκριμένες δεξιότητες κατά τη διάρκεια αυτών;  

 -Ναι! Για παράδειγμα, σίγουρα, πριν βγάλω τη σχολή δεν θα είχα ιδέα για  τη 

εκπαίδευση, και πως να συμπεριφερθώ ας πούμε στα παιδιά, δηλαδή θυμάμαι 

χαρακτηριστικά κάποιους από τους καθηγητές μας να μας λένε ότι πρέπει να είστε 

στο επίπεδο των παιδιών να σκύβετε να τους μιλάτε στο επίπεδό τους, ακόμα μας 

έλεγαν “να μιλάτε με ήρεμη φωνή”.  ολα αυτά δηλαδή, όταν ήμουνα μέσα στην τάξη 

τα είχα μέσα στο μυαλό μου και σκεφτόμουν ότι “Α! τώρα πρέπει να μιλήσω πιο 

ήρεμα,  γιατί ας πούμε, το παιδί ή κλαίει ή είναι νευριασμένο.” Οπότε, νομίζω κυρίως 

στην επικοινωνία με τα παιδιά  και πως να πλησιάσεις τα παιδιά, με βοήθησε πάρα 

πολύ.  

- Ωραία! Υπήρξαν θέματα που σε δυσκόλεψαν κατά τη διάρκεια των σπουδών σου στο 

Τμήμα Νηπιαγωγών; 

-Δεν νομίζω,  δεν είχα κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα ούτε με κάποιο μάθημα ούτε να 

βρω κάτι που να είναι πολύ δύσκολο. Μπορώ να πω ότι στην πρακτική είχα ένα άγχος 

γιατί έπρεπε ξαφνικά, να διοργανώσουμε όλες τις δραστηριότητες και ήταν κάτι που 

δεν το είχαμε ξανακάνει αλλά νομίζω και αυτό βοήθησε πολύ, ακόμα και αν είχαμε 

λίγο παραπάνω χρόνο θα ήταν πολύ καλύτερο, αλλά δεν είχα κανένα ιδιαίτερο 

πρόβλημα. 

-Μάλιστα! Στη συνέχεια τώρα, εφόσον κατέκτησες μία θέση εργασίας, αρχικά στην 

Αγγλία,  αναφέρεις χαρακτηριστικά «ήταν  πολύ δύσκολο το σύστημα,  πολύ 

διαφορετικό από ότι είχα μάθει στο πανεπιστήμιο και από το ελληνικό το σύστημα». 

Μπορείς να μου αναφέρεις συγκεκριμένα ποιες ήταν οι διαφορές που σε δυσκόλεψαν 

τόσο σε σχέση με όσα είχες μάθει στο πανεπιστήμιο, όσο και σε σχέση με το ελληνικό 

σύστημα; 

-Ναι! Λοιπόν δεν είναι τόσο πολύ ότι με δυσκόλεψε, απλά ήταν τεράστια η διαφορά 

για μένα, γιατί, καταρχάς εκεί τα παιδιά ήταν πολύ πιο μικρά στο νηπιαγωγείο, εγώ 

ήμουν δηλαδή στο προσχολικό τμήμα και τα παιδιά ήταν 3-4 χρόνων. 

- Αυτό ήταν νηπιαγωγείο ή παιδικός σταθμός; 

- Ναι νηπιαγωγείο ήταν, μετά από αυτό, θα πήγαιναν στην επόμενη τάξη που ήταν 

προετοιμασία για το δημοτικό αλλά θα ήταν ήδη 4-5 χρόνων.  Οπότε ήδη εγώ εκεί 

στο προσχολικό το τμήμα, δηλαδή, έπρεπε να μάθω στα παιδιά να γράφουν,  να 
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διαβάζουν σιγά σιγά... Και  ήταν δηλαδή νομίζω πολύ βάρβαρο  να το πω, για τα 

παιδιά δηλαδή, τώρα 3 χρόνων παιδάκι  και 4  να καθίσει κάτω, να συγκεντρωθεί, για 

να αρχίσει να γράφει ήταν πολύ δύσκολο και έβλεπα ότι τα παιδιά ήταν πολύ 

πιεσμένα  γενικά και τους έβγαινε σε όλη τη συμπεριφορά η πίεση αυτή, ήταν 

αγχωμένα, τα έβλεπες, δεν είχαν τόσο πολύ περιθώριο για να παίξουν ελεύθερα να 

κάνουν άλλες δραστηριότητες πιο πολύ με καλλιτεχνικής φύσης όλα αυτά, που θα 

έπρεπε, δηλαδή να κάνουν τα παιδάκια στο νηπιαγωγείο. Ήταν πιο πολύ σαν 

προετοιμασία ξεκάθαρα για σχολείο. 

- Εσένα σε δυσκόλεψε αυτό δηλαδή μπόρεσες να ανταπεξέλθεις; 

- Εγώ ναι! Για μένα δεν ήταν ουσιαστικά δύσκολο, δηλαδή, το να κάτσω μαζί τους 

και να μάθουμε να γράφουμε τα πρώτα γράμματα,  αριθμούς και όλα αυτά… Απλά 

δεν ταιριάζει κάπως με τη δική μου ιδεολογία και φυσικά με ό,τι είχα μάθει από το 

ελληνικό νηπιαγωγείο. 

- Κατανοητό! Επίσης δεν έχεις αναφέρει καθόλου αν χρειάστηκε σε κάποια από τις 

τρεις χώρες να μπεις σε διαδικασίες απόκτησης πρόσθετων δεξιοτήτων, μέσω 

επιμόρφωσης ή πρόσθετης πρακτικής άσκησης, ή  πιστοποίησης των δεξιοτήτων που 

είχες αποκτήσει στο πανεπιστήμιο;  

- Λοιπόν, στην Αγγλία,  μου ζητήθηκε καταρχάς να κάνω την αναγνώριση του 

πτυχίου οπότε έπρεπε να στείλω για μετάφραση... επίσημη μετάφραση  όλα τα 

έγγραφα και το πτυχίο μου και μετά να τα στείλω στο υπουργείο εκεί της 

εκπαίδευσης για να αναγνωριστούν. Αλλά αυτό ήταν πολύ εύκολο δεν υπήρχε κανένα 

πρόβλημα, ούτε μου ζήτησαν κάτι περαιτέρω. Μετά  στη Φιλανδία πάλι ήθελαν να 

γίνει αναγνώριση, αλλά, επειδή  έκατσα μόνο για ένα χρόνο … είχα συμβόλαιο μόνο 

για ένα χρόνο δεν χρειάστηκε, οπότε μου είπαν ότι σε περίπτωση που θέλεις να 

κάτσεις περισσότερο τότε ναι θα το χρειαστείς, αλλά αν είναι μόνο για ένα χρόνο δεν 

χρειάζεται. Και τώρα στην Γερμανία δεν έχω προβεί στην αναγνώριση ακόμα επειδή 

είναι κάπως διαφορετικά τα  χαρτιά είναι και όλα στα γερμανικά και έπρεπε κάπως να 

βρούμε τι ακριβώς ζητάνε. Αλλά και εδώ ζητάνε και από ό,τι ξέρω υπάρχει και 

περίπτωση να χρειαστεί και κάποια περαιτέρω πρακτική άσκηση ίσως να κάνω σε 

κάποιο γερμανικό νηπιαγωγείο κάτι τέτοιο γιατί έχω ακούσει πολλούς και φίλους 

Έλληνες αλλά και από άλλες χώρες που έχουν χρειαστεί. 

- Εσένα σου ζητήθηκε κάτι τέτοιο πριν αναλάβεις εργασιακά καθήκοντα; 

- Όχι! μέχρι στιγμής. 

- Στη συνέχεια, εφόσον αναφέρεις ότι στις περισσότερες δουλειές σου ασχολήθηκες με 

παιδιά ηλικίας 3-4  ετών,  εσύ με ποιον τρόπο μπόρεσες να ανταπεξέλθεις στις τόσο 

διαφορετικές ηλικιακές απαιτήσεις και στα τρία εκπαιδευτικά συστήματα, εφόσον στο 

πανεπιστήμιο  καταρτίστηκες για ηλικίες 4-6;  
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- Ναι! Ήταν και αυτό κάπως... δηλαδή στην Αγγλία ήταν που είχα τα 3-4 χρονών 

παιδιά  και για αυτό,  υπήρχαν και αντιφάσεις εκεί, από τη μία τα παιδιά μπορεί να 

φορούσαν ακόμα πάνα και από την άλλη να έπρεπε να γράψουν κιόλας. Ήταν λίγο 

κάτι που φυσικά δεν το περίμενα εγώ σαν νηπιαγωγός θα έπρεπε να  αλλάζω πάνες,  

να τα καθαρίζω όλα αυτά... αλλά εντάξει ήταν συνήθεια στην ουσία και εφόσον το 

σύστημα είναι έτσι στην Αγγλία, που έπρεπε δηλαδή τα παιδιά να μάθουν όλες αυτές 

τις δεξιότητες τόσο νωρίς έβλεπες ότι και τα παιδιά πλέον νοητικά ήταν πιο ώριμα, 

γιατί ήταν έτσι και οι απαιτήσεις του συστήματος, και από το σπίτι, δηλαδή, από 

μικρά τα πίεζαν περισσότερο να διαβάζουν και να γράφουν.  Οπότε  δεν μου φάνηκε 

μεγάλη διαφορά. Βέβαια, τώρα, εδώ που είμαι στη Γερμανία για παράδειγμα,  έχω 

ηλικίες από 4 έως 6, που  είναι αντίστοιχες με τις ηλικίες τις ελληνικές και είναι 

αρκετά διαφορετικά, δηλαδή, είναι διαφορετικές οι συζητήσεις με τα παιδιά… 

μπορούν πολύ καλύτερα να εκφραστούν και μπορείς πραγματικά να κάνεις πολλά 

περισσότερα μαζί τους αφού θα αφιερώσουν παραπάνω χρόνο σε μία δραστηριότητα, 

γιατί μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερο. Οπότε, προτιμώ αυτή την ηλικία 4-6  

γιατί είναι πιο κοντά σε αυτό που ξέρω και σε αυτό που μου αρέσει, τέλος πάντων, 

αυτή η ηλικία νομίζω είναι πολύ καλή για να κάνεις να δημιουργήσεις κάτι με τα 

παιδιά.  

-Προσαρμόστηκες εύκολα σε αυτού του είδους τις απαιτήσεις; 

 -Ναι, μπορώ να πω ότι είχα πρόβλημα το πιο δύσκολο μπορώ να πω στην Αγγλία 

που ήταν η πρώτη επίσημη δουλειά μου σε νηπιαγωγείο, οπότε δεν είχα εμπειρία 

αλλά πάντα και στα τρία μέρη υπήρχαν άτομα κι άλλες δασκάλες που ήταν ήδη 

χρόνια εκεί, που είχαν εμπειρία και με βοήθησαν πάρα πολύ μου έδειξαν πως 

δουλεύουν εκεί... τις ρουτίνες όλα οπότε δεν είχα ιδιαίτερο πρόβλημα γιατί, ευτυχώς 

πάντα είχα κάποια που μπορούσα να ρωτήσω αν δεν καταλάβαινα κάτι ή είχα κάποιο 

πρόβλημα. 

- Ωραία ωραία!  Τώρα,  δεν ξέρω αν έχεις σκεφτεί το μέλλον; Σκοπεύεις να γνωρίσεις 

και άλλα εκπαιδευτικά συστήματα; Θα επέστρεφες ξανά στην Ελλάδα; 

-Αυτή τη στιγμή αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι να φύγω από τη Γερμανία, γιατί είμαι 

πολύ ευχαριστημένη από εδώ και με τη χώρα γενικότερα, σαν σύστημα αλλά και με 

τη δουλειά μου και για αυτό κιόλας ήθελα να επενδύσω, να μάθω τη γλώσσα, δηλαδή 

προς το παρόν δεν σκέφτομαι να φύγω και ειδικά ναι γύριζα στην Ελλάδα δεν το 

σκέφτομαι καθόλου αυτό τη στιγμή.  Τώρα πότε  δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στο 

μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή δεν το σκέφτομαι.  

 Χρονολογικός Πίνακας 

1.  Γέννηση 

2.  Φοίτηση στο σχολείο- Λύκειο 

3.  2010 Σπουδές: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 

4.  Erasmus 
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5.  2014 Αποφοίτηση  

6.  Μετάβαση στο Λονδίνο- εργασία ως babysitter  

7.  Εύρεση θέσης εργασίας σε παιδικό σταθμό 

8.  Μετάβαση στην Φιλανδία 

9.  Εύρεση εργασίας σε διεθνές παιδικό σταθμό 

10.  Μετάβαση στην Γερμανία 

11.  Εύρεση θέσης εργασίας σε διεθνές σχολείο 

 

Απομαγνητοφώνηση Συνέντευξης Τρίτης Εκπαιδευτικού 

Είμαι η Μαρία! Είμαι 25 χρόνων και κατάγομαι από τη Λεπτοκαρυά Πιερίας… Εγώ 

ήμουν των γραμμάτων και ο αδερφός μου  διάλεγε πάντα  τη δουλειά. Από τα μέσα 

του Δημοτικού γύρω στα 10 χρόνων, αυτός ξεκίνησε να δουλεύει και ήθελε να 

πληρώνει τα δικά του τα φροντιστήρια.  Δηλαδή, εγώ από πολύ νωρίς, είχα τα 

αγγλικά, την πληροφορική… και έβλεπαν οι δικοί μου, ότι αυτό πηγαίνει καλά και ότι 

έπαιρνα τα πτυχία από πολύ νωρίς… Ενώ, ο Γιάννης, ήταν ο άνθρωπος,  όποιος δεν 

ήθελε να επικεντρωθεί σε αυτόν τον τομέα, αλλά, ήθελε να δούλευει και πλήρωνε, 

μάλιστα, μεγάλο μέρος των δικών μου φροντιστηρίων. 

-Μάλιστα. 

-Εμπειρίες και αλλά δεν θυμάμαι πολλά από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά σαν 

γενικότερη εικόνα, έχω πάντα την οικογένεια μαζεμένη, όλοι μαζί... Έχω παππούδες 

που είναι σε άλλο μέρος  και παππούδες που  ζούσανε μαζί, στο ίδιο το σπίτι, αλλά 

θυμάμαι ότι ήμασταν όλοι μαζί. Δεν θυμάμαι κόντρες,  ήμασταν μαζί σε γιορτές, τα 

καλοκαίρια και για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 

Στο σχολείο στο δημοτικό τα πράγματα ήταν νορμάλ,  ήμασταν όλοι μαζί μία παρέα 

και στα μαθήματα, όλα έβαιναν καλώς. Δασκάλους, είχαμε τους ίδιους πάντα, δεν 

είχαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα να αλλάξουμε τον δάσκαλό, όπως 

συνέβαινε στα  άλλα σχολεία. Στο δημοτικό, ήμουν ένα κανονικό κοριτσάκι,  μέρος 

μιας παρέας, όπως όλα τα άλλα… Αλλά στο  γυμνάσιο  ήμουν στην άκρη, με παρέα 

που ήταν εξίσου στην άκρη,  δηλαδή, ήταν ήσυχα κορίτσια, προτιμούσαν να 

μαζευτούν στο σπίτι, να δουν μία ταινία την ίδια ώρα, που τα άλλα, ήταν έξω, στα 

κλαμπ,  με αυτή την έννοια, όχι κάτι άλλο…  Η παρέα  ήταν η ίδια, από το δημοτικό 

στο γυμνάσιο και μετά, άρχισε να χωρίζεται με βάση αυτούς τους δύο παράγοντες...  

Μέχρι την γ΄ γυμνασίου περίπου  που γνώρισα τον Νίκο... ο οποίος ήταν από 

διαφορετική κατηγορία,  ήταν στο λύκειο από τους διάσημους, αυτούς με τα 

μηχανάκια… Οπότε, και για αυτό, ενώ μιλούσαμε αρκετό καιρό είχα την αίσθηση ότι 

με κοροϊδεύει, παρότι, εκείνος με φλέρταρε, επειδή, ήμασταν τόσο διαφορετικοί 

κόσμοι, έτσι το αισθανόμουνα, δεν είχαμε καμία σχέση. Έτσι, αποφασίσαμε να 
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προχωρήσουμε… Μετά, ξεκίνησε το μαρτύριο, σαν την Βουγιουκλάκη με τον 

Παπαμιχαήλ… (γέλια). Για έναν περίπου χρόνο, η οικογένεια, η δικιά μου, θεωρούσε, 

ότι δεν ήταν ο Νίκος για μένα, οπότε υπήρχε μεγάλη κόντρα μεταξύ μας…  

-Τι ηλικία είχες ακριβώς; 

-Ήμουν 15 χρονών, οπότε, σκέφτομαι τώρα, με πιο ήρεμο μυαλό ότι το κατανοώ, 

αλλά πιστεύω, ότι δεν δώσανε την ευκαιρία  στον Νίκο, να αποδείξει, ότι δεν είναι 

αυτό που σκέφτονται... ίσως, γιατί κρίνουν από οικογένειες…  Ένας χρόνος πέρασε 

μαρτυρικά, κυριολεκτικά. Αλλά, συνέχισαν να βλέπουν, ότι εγώ δεν άλλαξα σαν 

Μαρία,  οι βαθμοί μου δηλαδή, και τα πτυχία που άρχισα να παίρνω, όλα ξεκίνησαν 

εκείνη την περίοδο, που ήμουν με τον Νίκο. Έβλεπαν, λοιπόν, ότι δεν υπήρχε καμία 

αλλαγή, η Μαρία ήταν η ίδια... Και έτσι έγιναν λίγο πιο ουδέτεροι σε αυτό το 

κομμάτι,  είχαν στο νου τους εμένα, εννοείται, ήταν αυστηροί, ήξεραν, ότι έβγαινα με 

τον Νίκο, ήταν αντίθετοι, αλλά δεν επενέβαιναν τόσο πολύ.  

Μέχρι που, όντως, πέρασαν στο νηπιαγωγών. Εγώ δεν τους το είχα αναφέρει και 

έλεγα πάντα βρεφονηπιοκόμων, γιατί, ήταν πιο λίγα τα μόρια και δεν στόχευα πολύ 

ψηλά. Ναι! Ήθελα να φτάσω γύρω στα 13-14 χιλιάδες μόρια, γιατί κάπου τόσο ήταν 

στη Θεσσαλονίκη.  Οπότε και οι γονείς μου, θεώρησαν, ότι μέχρι εκεί φτάνω. Εκείνη 

τη χρόνια, ήταν δύσκολα και οικονομικά, οπότε είχα πει στη μητέρα μου να κάνω 

μόνο ένα ιδιαίτερο και ούτε ολόκληρο, μόνο το άγνωστο, γιατί τα άλλα, θα τα 

καταφέρω και θα τα διαβάσω μόνη μου. Οπότε, περνώντας στο νηπιαγωγών, η μάνα 

μου σοκάρεται και λέει «Δεν γίνεται να έβγαλες τόσα πολλά μόρια, γιατί δεν 

διάβαζες και πολύ». Η ψυχολογία μου τότε, πέρασε από σαράντα κύματα εκείνη τη 

χρονιά, να θέλω να τα παρατήσω, να κλαίω και να μου λέει η μάνα μου: «Δεν 

πειράζει αν θες παράτησε τα...  Ξεκουράσου. Αν θες, δώσε την επόμενη χρονιά, αν 

θες μη δίνεις και καθόλου... Δεν θα πεθάνουμε για αυτό το θέμα τώρα…». Η  δικιά 

μου η μητέρα να γυρίσει και να μου πει να τα παρατήσω όλα; Είχα μεγάλη πίεση με 

το ένα, με το άλλο.  Και να μου λέει: «Έφτασες τώρα, στις σημαντικότερες εξετάσεις 

της ζωής σου να μην μπορείς να  ανταπεξέλθεις.»... Αυτό έγινε πολύ νωρίς, γύρω στο 

Νοέμβριο, μετά, έβαλα πρόγραμμα… τρεις ώρες διάβασμα κάθε μέρα. Και, μετά, 

έφτασαν τα αποτελέσματα και οι δικοί μου, ακόμα και η  καθηγήτριά μου, δεν το 

πίστευαν, μόνο με τρεις ώρες διάβασμα, να επιτύχω. Οπότε, μετά, άλλαξαν στάση 

απέναντι στον Νίκο, γιατί πίστευαν, ότι αν είχα αποτύχει, θα έφταιγε ο Νίκος. 

Επόμενο ζήτημα στη σχέση μου με τον Νίκο, ήταν η Φλώρινα, γιατί, ο Νίκος ήθελε 

να με ακολουθήσει. Απορώ και πως είχα δηλώσει τη Φλώρινα, μάλλον επειδή 

θεώρησα ότι ήταν κοντά. Και ο Νίκος αποφάσισε να με ακολουθήσει και να μείνουμε 

μαζί:  «Θα βρω κάτι να κάνω εκεί, είτε δουλειά είτε σπουδές» μου είπε. Και όταν 

ανακοίνωσα την απόφασή μου στους γονείς μου να μείνω στη Φλώρινα μαζί με τον 

Νίκο, δεν θυμάμαι, ακριβώς, πως την είπα... Αυτή την απόφαση και το ότι θα έρθω, 

εδώ στη Γερμανία δεν θυμάμαι ποιος, κάποιος πνευματικός, είχε πει, ότι όποιες 

αποφάσεις παίρνεις στη ζωή, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, δεν τις θυμάσαι μετά, 

γιατί σε βοήθησε ο Θεός να έχεις τη δύναμη να τις μοιραστείς και μετά δεν τις 

θυμάσαι, είτε τις αποφάσεις είτε τους ανθρώπους που σε βοήθησαν για αυτές, οπότε 

δεν θυμάμαι καθόλου...  Το μόνο που θυμάμαι είναι μια χαρακτηριστική φράση της 
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μητέρας μου προς τον πατέρα μου: «Ξέρεις, να περάσουμε να πάρουμε και τον Νίκο 

αύριο στην Φλώρινα, γιατί τα παιδιά θα μείνουν μαζί» και εκείνος, απλά συμφώνησε. 

Και από τότε δημιουργήθηκε πραγματική σχέση ανάμεσα στους γονείς μου και τον 

Νίκο και αυτό, βοήθησε και εμένα, να είμαι πιο ανοιχτή μαζί τους μετά,  συζητούσα 

τα προβλήματά μου, ενώ πιο πριν δεν υπήρχε ανταπόκριση σε κάτι τέτοιο. 

Μετά, εκεί, άλλαξα και εγώ σαν άνθρωπος, ήμουν πιο κοινωνική, πιο ανοιχτή, με 

τους ανθρώπους, με τις παρέες μου. Άρχισα να συνομιλώ περισσότερο, να συμμετέχω 

σε κύκλους, όπου, είχα εγώ τον λόγο… Τα φοιτητικά μου τα χρόνια, αξέχαστα, πάντα 

θες να επιστρέφεις εκεί πέρα,  αφού ακόμα και όταν βλέπω τηλεόραση εδώ στη 

Γερμανία, στα ελληνικά κανάλια, αντί για διαφημίσεις δείχνουν  μέρη της Ελλάδας,  

δείχνει την Φλώρινα, το ποτάμι και νιώθω  πραγματικά νοσταλγία.  Όσον αφορά τα 

μαθήματα, νόμιζα, στην αρχή, ότι θα με  δυσκολέψουν πιο πολύ, επίσης, δεν 

εκμεταλλεύτηκα ποτέ το γεγονός, ότι δεν είχαμε υποχρεωτικές παρουσίες και 

πηγαίναμε πάντα, γιατί, ήταν και μια αφορμή να βρεθούμε με την παρέα, με τα 

κορίτσια. Και σίγουρα, υπήρχαν μαθήματα, στα οποία πηγαίναμε για το μάθημα και 

για τον καθηγητή που τα έκανε, υπήρχαν όμως κι άλλα μαθήματα που δεν θέλαμε να 

μπούμε σε εκείνη την αίθουσα και δεν ήταν τόσο για το ίδιο το μάθημα, αλλά 

υπήρχαν ενδιαφέροντα μαθήματα, με καθηγητές όχι τόσο προσιτούς. Για παράδειγμα, 

η ιστορία, δεν ήταν ένα αντικείμενο που μου άρεσε, αλλά ο συγκεκριμένος 

καθηγητής δίδασκε, όπως έπρεπε, αυτά που έπρεπε, έκανε ελκυστικό το μάθημα και 

δεν μπορούσες παρά να τον επιλέγεις και σε όλα τα επιλογής μαθήματα του, έτσι 

είναι. Και τις βαθμολογίες δεν τις περίμενα καθόλου, αφού συναντιόμασταν με τις 

φίλες μου και συζητούσαμε τι πήραμε, με το χαμηλότερο να είναι το 8 και 

αναρωτιόμασταν γιατί… (γέλια)... Είχαμε και το χρόνο μας να βγαίνουμε έξω, 

διαβάζαμε τότε, που έπρεπε να διαβάσουμε. Εγώ τήρησα τον κανόνα των τριών 

ωρών, μέχρι και το πανεπιστήμιο και μου φαινόταν βέβαια παράξενο που έβγαιναν 

τέτοιοι βαθμοί. Τουλάχιστον, επειδή ήταν τέτοιο πανεπιστήμιο πιο μικρό πιο κλειστό  

δημιουργήθηκαν σχέσεις  με καθηγητές. Εμένα, μου άρεσε να με συναντήσει κάποιος 

και να με χαιρετήσει με το όνομα  ή ακόμη να με θυμάται μετά από τόσα χρόνια. 

Τέλος πάντων, υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι τους θυμάμαι με όνομα και άλλοι που 

δεν τους θυμάμαι καθόλου,  και για μένα είναι σημαντικό και το έχω αναφέρει πολλές 

φορές ακόμη και σε Γερμανούς… 

-Οπότε ζεις εκεί... Πώς πήρες την απόφαση; 

-Δεν θυμάμαι ακριβώς, πώς πήρα την απόφαση, αλλά πέρασε από κάποια στάδια.  

Πέρασε  ένας χρόνος, μετά το τέλος μου από το πανεπιστήμιο, όπου η μητέρα του 

Νίκου αποφάσισε να μεταναστεύσει στη Γερμανία.  Τότε, η μητέρα μου πρότεινε 

στον Νίκο να μείνει στο σπίτι μας και μείναμε μαζί και συζητούσαμε τις 

επαγγελματικές προοπτικές μας εκεί.  Εγώ ήθελα να δουλέψω ως νηπιαγωγός, δεν 

ήθελα να καταλήξω σερβιτόρα και ο Νίκος και φυσικά οι γονείς μου…  Εκείνη την 

περίοδο, ήρθε η ξαδέρφη μου από τη Γερμανία, μου έλεγε για όλες τις προοπτικές 

εκεί, και εκείνη, ενώ, δεν έχει σπουδάσει κάτι, κάνει την ίδια δουλειά που έκανε στην 

Ελλάδα, με πιο πολλά χρήματα, είναι πιο ξεκούραστη και έχει ασφάλεια. Το ανέφερα, 

απλά, σε μία κουβέντα στους δικούς μου το κατάλαβαν, στεναχωρήθηκαν, το ένιωθα 
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δηλαδή, δεν μου το εξέφρασαν... Απλά, είναι άνθρωποι που βάζουν σε προτεραιότητα 

τα παιδιά τους η μητέρα μου,  μου είπε χαρακτηριστικά: « Το καταλαβαίνω, αλλά μην 

περιμένεις να μου αρέσει κιόλας».  Μέχρι που φύγαμε ήταν δύσκολη περίοδος για 

μένα, ήταν δύσκολος ο αποχωρισμός, αλλά όταν πάτησα το πόδι μου εδώ, ήταν σαν 

να μην είχε γίνει τίποτα… Λέω ξεκινάμε σιγά σιγά…  Είχαμε έρθει πολύ 

πληροφορημένοι, δεν περιμέναμε από κανέναν να μας πει τίποτα. Από την αρχή, 

ξεκίνησα πολλά πράγματα να κάνω ένιωσα όμως, ότι επειδή, η γλώσσα σε περιορίζει 

δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να δουλέψεις και να μιλάς αγγλικά.  Επίσης, το σπίτι 

είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, αν δεν έχεις γνωστό, είναι κατηγορηματικό μην 

έρχεσαι καθόλου. Είναι το μόνο πρόβλημα εδώ, πρέπει να τηρούνται ορισμένες 

προϋποθέσεις, όπως το αν είσαι παντρεμένος, ή πόσους μήνες θα έχεις δουλειά, 

πρέπει να τηρούνται πολλές από αυτές. Για τους παντρεμένους εδώ, στη Γερμανία, 

είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα,  και αυτός είναι ένας λόγος που παντρεύτηκα. 

Αλλάζει, κυρίως, η ταξική φορολογία , δηλαδή αν εγώ τώρα παίρνω 1.400 ευρώ, όταν 

παντρεύεσαι, αλλάζει και παίρνεις τουλάχιστον 200 με 300 ευρώ παραπάνω,  γενικά, 

αλλάζουν πολλά… 

Ο Νίκος ήταν πολύ πιο ενεργητικός, γνώρισε και αυτόν τον άνθρωπο, το συνέταιρό 

του που είχαν κοινά θέλω και ξεκίνησαν από πολύ νωρίς, να ανοίγουν μαγαζί... Και 

εγώ του έλεγα θυμάμαι όλο το χρόνο, ότι δεν μπορώ να κάθομαι στο σπίτι μόνη μου, 

χωρίς να έχω τίποτα και να περιμένω εσένα, πότε θα έρθεις που έλειπε, από τις 8 

μέχρι τις 8, δεν είναι αυτή ζωή μου. Θέλω να κάνω και εγώ κάτι, τέλος πάντων και να 

έχω και εγώ χρήματα στα χέρια μου, δεν γίνεται, να βγαίνω έξω και να μην μπορώ να 

πάρω αυτό που θέλω.  Για αυτό και στην αρχή δεν ήταν εύκολο, να σου πω την 

αλήθεια, γιατί, τον πρώτο χρόνο, έμεινα άπραγη, στο σπίτι, χωρίς να κάνω τίποτα.   

Και τότε ένας γνωστός της μητέρας του,  δούλευε σε ένα ξενοδοχείο και μου λέει, ότι 

άνοιξε μία θέση στο μπουφέ, στο πρωινό του ξενοδοχείου, άμα θέλεις να σε γνωρίσω, 

πηγαίνεις για ένα δοκιμαστικό που είναι απαραίτητο... Και έτσι πήγα για μία ώρα, 

μίλησα με το διευθυντή, ο οποίος πήρε ένα feedback από τους εργαζομένους και μου 

πρότεινε μία σχεδόν full time δουλειά 6 ώρες την ημέρα, πενθήμερο. Αλλά, εγώ, 

ήθελα λιγότερες ώρες να απασχολούμε, γιατί ήθελα να δώσω προτεραιότητα στα 

γερμανικά, γιατί, παρότι είχα μάθει μέσω ίντερνετ, εδώ μόνη μου, δεν μπορούσα να 

εξασκήσω παραπάνω την ομιλία μου και ήθελα να κάνω κανονικά μαθήματα. Εκεί, 

ήμασταν τρία άτομα προσωπικό και εξυπηρετούσαμε 300 άτομα πελάτες. Ένας ήταν 

στο μπουφέ, ένας ήταν στη λάντζα  στην οποία μπορώ να πάρω πτυχίο…( γέλια) 

ήμουνα η καλύτερη στη λάντζα, όταν έφυγα έκλαιγαν, γιατί δεν προλάβαιναν να 

βγάλουν τη δουλειά τη δικιά μου... Και ένα άτομο στο σέρβις. 

- Πολύ δουλειά. 

- Ήταν πολύ δουλειά, αλλά απαιτούσε σωστή οργάνωση… Τη χειρότερη δουλειά την 

έκανε εκεί μέσα μία Ελληνίδα, η οποία ζει στη Γερμανία σχεδόν 30 χρόνια. Ήταν 

υπεύθυνη της κουζίνας και τα κατέστρεψε όλα, ήταν άτομο που δεν δούλευε… Ήταν 

άνθρωπος του κουτσομπολιού, ήθελε να μιλάει πίσω από όλους… Εν τω μεταξύ, 

ήμασταν και πολλοί Έλληνες... Μετά, έφυγε αυτή και μπορούσα να συνεχίσω να 

δουλεύω καλύτερα… Εκείνη την περίοδο, έληγε και το συμβόλαιο μου τον Ιούλιο και 
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έπρεπε να το ανανεώσω, ο διευθυντής ήθελε να με κρατήσει στο ξενοδοχείο και εγώ 

δεν είχα νεότερα για άλλη δουλειά. Είχα επαναπαυθεί και δεν έψαχνα σε 

νηπιαγωγεία, αισθανόμουν την ασφάλεια, ότι, επειδή, φεύγει εκείνη μπορώ να 

συνεχίσω να δουλεύω εκεί πέρα.   

Μου λέει ο Νίκος,  τέλος πάντων,  «Μαρία, δεν είναι η δουλειά σου αυτή! Έχεις 

φτάσει ήδη σε ένα επίπεδο στα γερμανικά, πήρες και το πτυχίο σου, το οποίο είναι 

λίγο παραπάνω από το  Lower στο Β2, κάπου εκεί. Αφού το πήρες αυτό, κάνε 

αιτήσεις, μπορείς να βρεις κάτι άλλο…». Σε ελληνικό σχολείο, που ήθελα, ζητούσαν 

το proficiency… «Μπορεί μένα Β2 να σε πάρουν κάπου»… Και έτσι έκανα 

αιτήσεις… και μου απαντάει το σχολείο, στην εταιρία που είμαι τώρα, ότι θέλουν να 

με γνωρίσουν και να με καλέσουν σε συνέντευξη. Επικοινώνησα μαζί τους και πήγα 

κατευθείαν την επόμενη μέρα, γιατί είχα ρεπό… Εκεί μου φάνηκαν όλα κανονικά. 

Και με την επικοινωνία, μου είπαν, ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα, γιατί, έχουν και 

άλλη Ελληνίδα και ξέρουν, ότι μέσω της δουλειάς και της καθημερινότητας μπορείς 

να βελτιωθείς πολύ… «Πιστεύουμε σε αυτό, δεν θεωρούμε πρόβλημα τη γλώσσα, 

ποτέ» μου είπαν. Τους εξέφρασα το πρόβλημα μου για την προηγούμενη δουλειά 

μου, ότι πρέπει να απαντήσω άμεσα και με βοήθησαν, μου είπαν, ότι τη μέρα που θα 

κάνεις δοκιμαστικό θα προσπαθήσουμε να έχουμε και την απάντηση. Οπότε, πήγα 

για δοκιμαστικό και περίμενα την απάντηση… Μεσολάβησε το Σαββατοκύριακο και 

από Δευτέρα,  επικοινώνησαν μαζί μου και μου είπαν ότι θέλουν πολύ να δουλέψουν 

μαζί μου, αλλά δεν είχαν σίγουρη απάντηση. Παρότι, ξεκινούσα  σε δύο μήνες στη 

δουλειά υπέγραψα το συμβόλαιο την ίδια μέρα.  Είπα στον διευθυντή του 

ξενοδοχείου, ότι δεν συνεχίζω με μεγάλη χαρά και έφυγα για τις διακοπές μου στην 

Ελλάδα. Μετά  ξεκίνησα  τη διαδικασία αναγνώρισης  του πτυχίου εδώ πέρα… 

Πρέπει να πάρω το C1 πτυχίο γερμανικών,  μεγαλύτερο από αυτό που είμαι και να 

πάω σε ένα πανεπιστήμιο, να κάνω ένα μάθημα “γερμανικό δίκαιο”,  να το δώσω και 

μετά, η αναγνώριση θα είναι έτοιμη. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω και από αυτό 

πιστεύω, ότι αλλάζει, μετά ο μισθός, όχι, ότι είναι λίγο σε σχέση με της Ελλάδας, σε 

καμία περίπτωση, αλλά τα 1.400 μπορεί να γίνουν πολύ παραπάνω, μετά από την 

αναγνώριση...  

-Ωραία.  

- Το μόνο μου άγχος στη δουλειά, ήταν πώς θα μιλήσω, αν θα μιλήσω, αν θα κάνουν 

παράπονα,  γιατί στη δουλειά κάνουμε συναντήσεις με γονείς και μιλούμε για την 

εξέλιξη των παιδιών. Είμαστε υπεύθυνοι για πέντε έξι παιδιά, ο καθένας και μιλάμε 

για την ανάπτυξη αυτών των παιδιών. Για παράδειγμα, έχω ένα παιδάκι το οποίο είναι 

3 ετών και δεν μιλάει και έπρεπε, να καθησυχάσω τους γονείς, ότι συμβαίνουν αυτά, 

αλλά, εμμέσως, να τους προτείνω να δουν και ένα σύμβουλο, γιατί η γενικότερη 

ανάπτυξη του παιδιού είναι πιο αργή… Οπότε, σε όλες τις συζητήσεις, είχα πολύ 

καλές κριτικές, άρεσε στους γονείς, πολύ αυτή η διαδικασία και σε όσους, έκανα 

αναφορά για τη γλώσσα και τον τρόπο που τη χειρίζομαι, μου είπαν τα καλύτερα και 

ότι, για τα χρόνια που είμαι εδώ, ίσα ίσα μιλάω πάρα πολύ καλά και ότι 

συνεννοούμαστε οπότε και εκεί καθησυχάστικα. Μίλησα και με το διευθυντή για το 

θέμα και μου είπε, ότι αν κάποιος έχει πρόβλημα με τον τρόπο που μιλάς είναι δικό 
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του θέμα, εμείς ξέρουμε, για πιο λόγο σε διαλέξαμε και θα σε υποστηρίξουμε και αν 

δεν θέλει κάποιος, ας πάρει το παιδί του… Τότε εκεί διαγράφτηκαν όλα…  Τον 

ευχαρίστησα, γιατί είχα μεγάλο άγχος, μία εβδομάδα νωρίτερα το ραντεβού, ήμουν 

μέσα στο άγχος  και στο τέλος δεν άξιζε καν... 

- Κατάλαβα!  Αναφέρθηκες σε παιδιά 3 ετών, τι ηλικίες έχεις στη δουλειά; 

-  Έχουμε από όλα από 1 μέχρι 6.  Αλλά, εγώ έχω επικεντρωθεί στα πιο μικρά, από 1 

μέχρι 3…  Θεωρείται νηπιαγωγείο, πάντως και είναι εννιά ώρες ανοιχτό, από τις 7:30 

το πρωί μέχρι τις 4.30.  Ο τρόπος που δουλεύεις είναι αναλόγως με τις ώρες σου, αν 

ξεπεράσω τις 6  ώρες σε μία μέρα κάνω διάλειμμα εκτός του χώρου, μόνη, κάνω το 

δικό μου διάλειμμα... Είμαστε 3-4 νηπιαγωγοί  στην τάξη και έχουμε 20 παιδιά.  Τα 

παιδιά, όλη μέρα, βρίσκονται σε διάλειμμα, κάνουν ό,τι θέλουν.  Έχουμε μόνο μισή 

ώρα στην αρχή όλοι μαζί, όπου κάνουμε ένα πρωινό κύκλο στον οποίο μιλάμε και 

τραγουδάμε όλα αυτά... Αλλά, επειδή, είναι όλα τα παιδιά μαζί και έχουν 

διαφορετικές ηλικίες  και η προσοχή, ας πούμε, των μικρών παιδιών αποσπάται, το 

διακόπτουμε συνήθως και ο καθένας κάνει ότι δραστηριότητα θέλει, από κατασκευές, 

χορό, διάφορα… Μία φορά την ημέρα βγαίνουμε και έξω, ειδικά οι μεγάλοι… 

- Στο κρύο; 

- Στο κρύο, ναι! Με -5  ωραία και καλά! Οι γονείς οι περισσότεροι, για αυτό διάλεξαν 

αυτό το  νηπιαγωγείο, γιατί δεν θέλουν τα παιδιά τους να είναι κλεισμένα 9 ώρες 

μέσα. Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα που είχε -20, εννοείται,  δεν βγήκαμε, γιατί ήταν 

επικίνδυνο για όλους όταν έχει πολύ κρύο μόνο τα μεγάλα παιδιά βγαίνουν, γιατί, 

χρειάζεται μία εκτόνωση οπωσδήποτε. Αλλά, οι μικροί μένουν μέσα και εγώ επειδή 

είμαι υπεύθυνη για τα μικρά μένω και εγώ μέσα.  Εκείνα κοιμούνται και έχεις και 

αυτό, να θέλουν όλα τη δικιά σου την αγκαλιά, επειδή είναι μικρά… Βρήκα κι έναν 

ρυθμό, πηγαίνουμε δύο- δύο μέσα και κρατάμε δύο- τρία παιδιά η καθεμία. Κάποια, 

δεν θέλουν να κοιμηθούν και σηκώνονται συνεχώς... Έχουν, μεν ένα χρόνο 

προσαρμογής, αλλά είναι δύσκολο, γιατί σε σύντομο χρονικό διάστημα έρχονται όλα 

τα καινούργια μαζί, είναι και καινούργιο το νηπιαγωγείο… Για δύο εβδομάδες 

κάθονται λιγότερο, παίζουν και  σιγά σιγά προσπαθούμε να κάνουμε τον αποχωρισμό  

από  τη μητέρα. Στην αρχή, κρατάει  ένα τέταρτο, ή μισή ώρα ανάλογα, πώς να 

αντιδράσει το παιδί… Τρώει και πάει για ύπνο… Κάποια κλαίνε από τη στιγμή που 

αποχωρίζονται τη μητέρα τους, μέχρι τη στιγμή που θα ξανά έρθει ο γονιός και είναι 

λογικό, γιατί πρέπει εσύ να παρακολουθήσεις το παιδί, πώς πάει, πότε είναι έτοιμο. 

Και είναι μετά στο δικό σου χέρι τι απόφαση θα πάρεις αν θα τον ζορίσεις. Πολλά 

παιδιά, τα τρομάζει το γεγονός, ότι είναι ταυτόχρονα με όλα τα παιδιά μαζί και αν 

είναι και οι μεγάλοι εκεί, τσιρίζουν και μαλώνουν. Υπάρχει και ένα κοριτσάκι, το 

οποίο είναι κυριολεκτικά επικίνδυνο, χτυπάει παιδιά, πετάει και σπάει πράγματα, 

χτυπάει εμάς… Καταλαβαίνουμε και ξέρουμε, ότι κάτι υπάρχει με την οικογένειά 

της, αλλά έχει χειροτερέψει… Είναι και τόσα πολλά παιδιά, ταυτόχρονα, που, ενώ, 

πιο πριν μπορείς να το διαχειριστείς, τώρα με 20 παιδιά είναι δύσκολο. Εγώ είμαι σε 

καραντίνα, τα τραβάω όλα και τα πάω έξω, μήπως, τους έρθει τίποτα στο κεφάλι. 

Αυτό, δεν είναι κάτι, το οποίο θέλω να ζω συνέχεια, οπότε, πια το ζήτημα έχει 

μεταφερθεί στους γονείς και σε περίπτωση ξεσπάσματος  παίρνουμε  τηλέφωνο τον 
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πατέρα,  δεν γίνεται αλλιώς δεν φταίνε τα παιδιά, δεν νιώθουν ασφάλεια. Εκεί που το 

βλέπεις ήσυχο, δεν ξέρω, τι σκέφτεται σε δευτερόλεπτα έχει αναστατώσει την τάξη… 

Γενικά πάντως, από τη δουλειά είμαι πολύ ευχαριστημένη, νιώθω ασφάλεια πια. Όταν 

έμενα στο σπίτι φοβόμουν, ότι κάτι θα μου συμβεί και δεν θα μπορώ να πάω στο 

γιατρό, γιατί δεν θα ήμουν ασφαλισμένη και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Γιατί, αν 

δεν εργαζόσουν έπρεπε μόνος σου να πληρώνεις την ασφάλειά σου και είναι περίπου 

150 ευρώ κάθε μήνα, ενώ αν έχεις δουλειά στα πληρώνει η δουλειά ανάλογα τη 

δουλειά, βέβαια... Γιατί το λέω αυτό;  Ήρθε μία μέρα που είχα πάθει τροφική 

δηλητηρίαση ξύπνησα με πόνους στην κοιλιά, ο Νίκος με πήγε στο νοσοκομείο 

πληρώσαμε 150 ευρώ, μόνο για έναν υπέρηχο και εξετάσεις αίματος. Σφάδαζα στον 

πόνο και ευτυχώς, που το νοσοκομείο είναι δύο τετράγωνα παρακάτω, γιατί, ήταν 

4:00 το πρωί  πραγματικά ο Νίκος τρόμαξε πολύ και παρότι, ήταν τα τελευταία του 

λεφτά  και εγώ δίστασα, μου είπε «Δεν βάζουμε τίποτα άλλο προτεραιότητα αυτή τη 

στιγμή, πάνω από όλα η υγεία».  Από  τότε, δεν ήθελα να το αφήσω στην τύχη του 

και σκέφτηκα να κάνω οποιαδήποτε δουλειά, να ψάξω πιο πολύ και ότι βρεθεί, αρκεί 

να έχω ασφάλεια υγείας, ήταν και αυτός ένας λόγος παραπάνω, ο οποίος με έσπρωξε 

στο να βρω δουλειά. Εδώ πέρα, η ασφάλεια υγείας τα καλύπτει όλα, ακόμη και τη 

γέννα, εσύ δεν πληρώνεις τίποτα σου δίνουν λεφτά κάθε μήνα για παιδιά… Από τη 

μία, είμαι κατηγορηματική, πιστεύω, ότι δεν θα επιστρέψω νιώθω ότι θα βρούμε το 

σπίτι μας και θα κάνουμε την οικογένειά μας εδώ. Στο κεφάλι μου είναι η Ελλάδα και 

θα είναι πάντα για μένα ένα μέρος που θα πηγαίνουμε διακοπές, δύο με τρεις 

εβδομάδες κάθε χρόνο, θα πηγαίνουμε οπωσδήποτε στην Ελλάδα για τις 

καλοκαιρινές μας διακοπές... Κι αν δεν μπορώ να πάω στην Ελλάδα, φέρνω την 

Ελλάδα εδώ, δηλαδή, την οικογένειά μου την οποία και θεωρώ πολύ σημαντική. 

Θέλω να είμαστε όλοι μαζί! Αυτό χρειάζεσαι εδώ πέρα.. Θέλω  να μεγαλώσουν τα 

παιδιά μου, όπως μεγάλωσα και εγώ, με άτομα με τα οποία να νιώσεις ασφάλεια και 

αν δεν νιώθεις ασφάλεια με  την οικογένειά σου με ποιον θα νιώθεις; Ξέρω ότι  αυτά 

που κάνω εδώ,  αυτά που έχω εδώ δεν μπορώ να τα έχω κάπου αλλού,  δεν μπορώ να 

έχω καν ασφάλεια υγείας και το γεγονός, ότι, εδώ, θα τα καλύπτουν όλα με ηρεμεί, 

αφού ότι κι αν συμβεί έρχεται το ασθενοφόρο στην πόρτα σου και σε παίρνει...  

Τώρα, βρισκόμαστε στη διαδικασία εύρεσης σπιτιού, το θέμα με το σπίτι είναι πολύ 

σημαντικό.. Είναι μια δύσκολη διαδικασία και νομίζω, ότι το μυαλό μου είχε 

κολλήσει στην Ελλάδα. Είμαι συνεχώς σε μία σύγκριση, ότι τώρα στην Ελλάδα, θα 

είχαμε μπει ήδη στο σπίτι… Αλλά καταλαβαίνω και προσπαθώ να τα ισοσταθμίσω… 

Συγκρίνω, ακόμα και τον καιρό και τώρα παρότι έχει ήλιο έχουμε -20 βαθμούς έχει 

παγετό… Αν βρίσκεσαι στο εξωτερικό και κυρίως εδώ πέρα, αυτό που σου λείπει 

είναι ο ήλιος και το φως, τον χειμώνα νυχτώνει πολύ νωρίς, 3.30 ώρα είναι νύχτα και 

ξημερώνει αργά. Ένα πράγμα που με δυσκολεύει, ακόμα και από το σπίτι είναι το 

κομμάτι της παρέας,  μου είναι δύσκολο να βρω παρέες, γιατί στο μυαλό μου τις 

συγκρίνω με τις ήδη υπάρχουσες και πρέπει να αποφασίσω, ότι αυτό, δεν γίνεται να 

επαναληφθεί δεν μπορώ να ξαναβρώ την παρέα της Φλώρινας, αλλά θέλω μία 

συντροφιά, είναι πολύ σημαντικό. Βλέπω τη μεγάλη αλλαγή στην ψυχολογία του 

Νίκου και εγώ είμαι διαφορετική, όταν βγαίνουμε με φίλους του, αλλά δεν θέλω να 



 
208 

 

έχουμε κοινή παρέα με τον Νίκο χρειάζεται το κάθε άτομο στο ζευγάρι, να έχει τη 

δική του παρέα να μπορεί να βγει μόνος του. Το αναγνωρίζει ακόμα και ο Νίκος με 

συμβουλεύει, να βρω παρέες γιατί στη Φλώρινα ήμουν πολύ διαφορετική, πιο 

ανοιχτή… Να έχεις μία αφορμή να βγαίνεις βόλτα και δεν πρέπει να περιορίζεσαι 

μόνο στα ελληνικά μαγαζιά, πρέπει να ανοίγεις τους ορίζοντές σου εδώ, πιστεύουν 

ότι οι Έλληνες μπορούν να είναι μία γροθιά αλλά στο τέλος, οι ίδιοι θα στη φέρουν... 

Άνοιξε τα μάτια σου και κάνε παρέα με όποιον θες, γιατί, το Βερολίνο, πραγματικά, 

είναι πολυπολιτισμικό. ΄Εχει τα πάντα, ο Γερμανός λείπει... (γέλια). Δεν ένιωσα ποτέ 

το ρατσισμό… ίσα- ίσα και στη δουλειά, όποιος Γερμανός ξέρει ότι είμαι Ελληνίδα, 

προσπαθεί να μου μιλήσει ελληνικά και να μου διηγηθεί ιστορίες από την Ελλάδα, με 

ήλιο. Με όσους συζητώ, κατανοούν για ποιο λόγο είμαι εδώ… Οι περισσότεροι, είναι 

ανοιχτοί άνθρωποι, παρότι, από την αρχή μας λέγανε, ότι εδώ έχουν πρόβλημα με την 

ομιλία, καταλαβαίνουν, ότι είσαι ξένος από την προφορά και δεν θέλουν να κάνουν 

παρέα με ξένους. Όλο αυτό, μου προκάλεσε άγχος στη δουλειά. Για το σπίτι, πρέπει 

να διαλέξουμε συγκεκριμένες περιοχές,  να είναι κοντά στις δουλειές μας το λέω 

αυτό, γιατί υπάρχουν τέσσερις πέντε περιοχές στις οποίες απαγορεύεται να πάμε. 

Είναι περιοχές ναζί, οι οποίοι δεν θέλουν ξένους. Υπάρχει εγκληματικότητα, πολύ 

μεγάλη. Είναι, άλλες, περιοχές με πολλούς Τούρκους όποτε και κρατιέσαι μακριά… 

Γενικά έχει πάρα πολύ κόσμο, αυτό που εκτιμώ όμως, είναι το πράσινο υπάρχει πάρα 

πολύ πράσινο… 

Με ρωτάει καμιά φορά ο Νίκος αν αισθάνομαι ότι βρήκα το σπίτι μου,  η αλήθεια 

είναι ότι δεν αισθάνομαι 100% άνετα, αλλά σιγά σιγά προσαρμόζομαι. Υπάρχουν 

μέρες, με  ήλιο που περνάμε καλά, που σε βοηθάνε και λες εδώ είναι η ζωή μου. 

Έφτασα, όμως και σε σημείο να προτείνω στον Νίκο να χωρίσουμε… Τότε που είχα 

τη δουλειά στο ξενοδοχείο, δεν άντεχα άλλο, εκεί πέρα, δεν είχα και καμία εξέλιξη με 

τη γλώσσα, γιατί ήθελε πιο πολύ υπομονή… και ήθελα να φύγω. Παίρνω την 

απόφαση και λέω, φεύγω. Ο Νίκος μου λέει «αν φύγεις έρχομαι μαζί σου». Εδώ, 

είχαμε δύο τρεις μήνες και εγώ περίμενα για δουλειά και μέσα σε δύο μήνες, δεν είχα 

βρει τίποτα... και ο Νίκος πήρε την απόφαση να με ακολουθήσει, ενώ ήξερε, μου το 

έλεγε κιόλας ότι είναι λάθος απόφαση και ότι κατά πάσα πιθανότητα, μετά από δύο 

μήνες θα είμαστε πάλι πίσω…  Το ανακοίνωσε, έτσι στη μητέρα του και εγώ χάρηκα 

τόσο πολύ, που θα ερχόταν μαζί μου ο Νίκος. Παίρνω και εγώ τηλέφωνο τη μητέρα 

μου και ενώ, περίμενα να κλαίνε από χαρά η μάνα μου, μου είπε «Αφού ξέρεις ότι 

εκεί είναι καλά. Εσύ, δεν είσαι άτομο που τα παρατάει. Προσπάθησε εδώ, τι θα 

κάνεις μην τα παρατάς και εδώ, πρέπει να βρεις δουλειά. Δεν μπορείς να κάθεσαι. 

Προφανώς και θέλουμε να έρθεις εδώ, αλλά μην παίρνεις γρήγορες αποφάσεις 

σκέψου το καλύτερα...» ήθελαν να κάνω το σωστό, τότε έγινε ένα κλικ μέσα στο 

κεφάλι μου και το ακυρώσαμε. Ένιωσα μία ανακούφιση από τους γύρω μου, που με 

βοήθησαν να καταλάβω, ότι αυτό είναι το σωστό  και όλοι μου λέγανε ότι, ό,τι στόχο 

βάζω τον καταφέρνω και στόχος μου, ήταν να βρω δουλειά στον τομέα που 

σπούδασα  και πραγματικά, αν δεν είχα τον Νίκο  θα είχα εφησυχάστει στο 

ξενοδοχείο. Μου έλεγε πραγματικά, ότι δεν είναι για μένα και να προσπαθήσω να 
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βρω κάτι άλλο και να κάνω τις αιτήσεις μου. Γενικά σε όλα τα δύσκολα θα ήταν 

πάντα δίπλα μου, για να μου πει κάτι καλό… 

Αυτά είχα να σου πω. 

Απαντήσεις στις Συμπληρωματικές Ερωτήσεις: Τρίτη Εκπαιδευτικός 

-Προτού δηλώσεις τα παιδαγωγικά τμήμα είχες στο μυαλό σου την επαγγελματική 

αποκατάσταση; Δεδομένου, ότι δήλωνες το τμήμα βρεφονηπιοκομίας. Σκέφτηκες ποτέ 

το, ότι αν είχες περάσει στο τμήμα βρεφονηπιοκομίας, μπορεί να εργαζόσουν στην 

Ελλάδα;   

- Όχι το είχα σκεφτεί από πριν.  κατά  αρχήν ήθελα πάντα να γίνω νηπιαγωγός.  Αλλά 

πες το απαισιοδοξία  πες το όπως θέλεις, πίστευα ότι δεν θα τα κατάφερνα, έλαγα 

στους περισσότερους, ότι θέλω βρεφονηπιοκομία. Πίστευα τουλάχιστον ότι 12-13 

χιλιάδες μόρια θα τα πετύχω. Ώστε, όταν βγουν μετά τα αποτελέσματα να πω ότι 

πέτυχα αυτό που ήθελα. Να μην έλεγα νηπιαγωγός και δεν το κατάφερνα και  μου 

λέγανε μετά «Α! Δεν το  κατάφερες...»  για αυτό το λόγο. Όχι ότι ήθελα 

βρεφονηπιοκομία. Πιο πολύ για ασφάλεια προς εμένα… Αλλά ήξερα από την αρχή, 

δεν ήταν και χρόνια πριν ήξερα πως είναι η κατάσταση, ήξερα πως είναι και η 

αποκατάσταση. Αλλά και με τους γονείς μου συζητήσαμε και είπαμε, ότι αυτό θέλεις, 

αυτό θα κάνεις. Δεν είναι θέμα το αν θα βρεις δουλειά ή δεν θα βρεις, είτε εδώ, είτε 

έξω θα βρεις, το θέμα είναι να κάνεις αυτό που θέλεις.   

- Δηλαδή, είχες  στο μυαλό σου ότι θα έβγαινες έξω, εάν δεν έβρισκες δουλειά στην 

Ελλάδα;  

-Δεν  είχα σκεφτεί το εξωτερικό, να σου πω την αλήθεια, ζούσα πάντα με την ελπίδα, 

αλλά ήθελα να κάνω αυτό. Δεν ήθελα να κάνω κάτι άλλο, παράδειγμα, για το οποίο 

θα είμαι σίγουρη, ότι μόλις τελειώσω θα βρω δουλειά. 

- Πώς θυμάσαι εκείνη την περίοδο μετά την αποφοίτηση από τη σχολή έως την 

απόφαση για μετακίνηση στη Γερμανία; 

-Το μεταβατικό; 

-Ναι! Τι έκανες σε όλο  εκείνο το διάστημα; Έψαξες μήπως δουλεία; 

-Βασικά το καλοκαίρι  πριν φύγουμε,  δούλεψα σαν babysitter για δύο παιδιά… Όλο 

τον προηγούμενο χρόνο ήταν σαν διακοπές, ήταν και χειμώνας στο χωριό, ήταν 

διαφορετικά, δεν υπήρχε πιθανότητα για δουλειά. Χρειαζόμουν, μια  περίοδο 

ξεκούρασης. Μετά το καλοκαίρι που δούλεψα, τον τελευταίο μήνα έβλεπα ότι δεν 

πάει,  ότι δεν γίνεται, σαν άνθρωπος  θέλω την ασφάλειά,  όχι να  δουλεύω για πέντε 

μήνες και μετά να μην έχω τίποτα. Ήθελα να είμαι σίγουρη για κάποια πράγματα και 

όταν μπήκαμε στη διαδικασία να το συζητήσουμε να πάμε στο εξωτερικό ήταν μία 

πολύ γρήγορη απόφαση, σε 5 λεπτά είπαμε πάμε, πάμε. Είχαμε πάει ήδη από τον 

Απρίλιο διακοπές, είχαμε έρθει εδώ, είδαμε πως είναι τα πράγματα, αν μας αρέσει, 

εγώ νομίζω πιο πολύ το αποφάσισα, γιατί μου άρεσε σαν μέρος.  Αλλά όταν έρχεσαι 
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εδώ, δεν είναι διακοπές πια, είναι η ζωή σου. Δεν κάνεις αυτά που έκανες, γίνεται μία 

ρουτίνα.  Έτσι, απόφασίσαμε να πάμε, μέσα σε 5 λεπτά και κλείσαμε και αμέσως τα 

εισιτήρια και από κει και πέρα δεν θυμάμαι, ούτε πως το ανέφερα και στους δικούς 

μου με προστατεύει το μυαλό μου. Θυμάμαι να το λέω και διέκρινα μια δυσαρέσκεια, 

αλλά δεν μου είπε κάνεις «όχι». Το κατάλαβαν και το περίμεναν. 

-Σχετικά με ζητήματα του εργασιακού σου περιβάλλοντος. Αναφέρθηκες ότι ασχολείσαι 

με παιδιά ηλικίας 1-3 ετών. Πως μπόρεσες να ανταπεξέλθεις στις ανάγκες των μαθητών 

τόσο μικρής ηλικίας, δεδομένου, ότι στο τμήμα νηπιαγωγών ασχολήθηκες με ηλικίες 4-

6 ετών;  

-Καταρχήν είναι πολύ διαφορετικό το σύστημα τους εδώ… Έχουμε παιδιά από 1 

μέχρι 6 και είναι όλα μαζί. Η εκπαίδευσή τους είναι ανανεμειγμένη,  δεν είναι 

χωρισμένα, 1-3 κάνουμε αυτό, 3-6 κάνουμε αυτό.  Είναι όλα μαζί. Απλά  εγώ, κάνω 

ότι κάναμε στη σχολή, ότι μάθαμε,   ψάχνω,  προσαρμόζω, τα πάντα να μην είναι 

τόσο δύσκολα για τα παιδιά τα μικρά, να είναι λίγο πιο εύκολα, ή κοιτάω αν δεν 

μπορώ να κάνουμε κάτι, ψάχνω στο ίντερνετ ψαχνόμαστε, οι συνάδελφοι είναι 

τέτοιοι που σε βοηθάνε. Αλλά  από την  αρχή με είδανε που έχω μία καλή σύνδεση με 

τα μικρά, τα παιδιά.  

- Εκείνοι στο πρότειναν; 

-  Ναι! Από την αρχή ήταν έτσι, ότι είμαι καλύτερα με τα μικρά παιδιά ή και όχι 

μόνο. Δεν είναι σαν την Ελλάδα.  Πράγματικά,  θα  βγούμε,  θα κάνουμε 

δραστηριότητες μεν, αλλά δεν γίνονται, όλα, τόσο αυστηρά κάθε μέρα.  Δεν  υπάρχει 

ντε και καλά ένα πρόγραμμα. Δεν  χρειάζεται  να κάνουμε τον πρωινό τον κύκλο,  

πάμε παιδική χαρά.  Τώρα με αυτόν τον καιρό που έχει κάθε μέρα είμαστε έξω.  Από 

τις 9:00 φεύγουμε έξω. Τα παιδιά που έχω τώρα, είναι πιο εύκολο με μένα και την 

άλλη την κοπέλα να εγκλιματιστούν,  συνδέονται με εμάς σαν φιγούρες. 

- Άρα έχεις καλή σχέση με τους συναδέλφους σου; 

- Με όλους. Ναι!   

-Μπορείς να περιγράψεις ακριβώς, το ρόλο σου στην ιεραρχία, στη δουλειά, σε σχέση 

με τους άλλους εργαζόμενους στο νηπιαγωγείο;  Είσαι απλή υπάλληλος,  έχεις  κάποια 

πιο υπεύθυνη θέση; 

-Όχι! αυτό μου έλλειπε. (γέλια) 

-Ρωτάω, λόγω του πτυχίου σου… 

-Κανονικά ναι θεωρείται ανώτερο, αλλά  επειδή χρειάζομαι ένα ακόμη μάθημα για να 

γίνει αναγνώριση για να είναι ίδιο με το δικό τους.  Αλλά το συμβόλαιό μου λέει, ότι 

είμαι νηπιαγωγός, ούτε ειδικευόμενη, ούτε τίποτα άλλο και επειδή με ξέρουν και 

ξέρουν τι έχω τελειώσει με υπολογίζουν το ίδιο.  Αλλά μισθολογικά, αν κρίνω από 

τους άλλους, που έχουν ήδη το πτυχίο τους, παίρνω μικρότερο μισθό, θα είναι 
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μεγαλύτερος όταν ολοκληρωθεί η αναγνώριση. Και οι άλλοι είναι νηπιαγωγοί, 

υπάρχουν βοηθοί νηπιαγωγού και κοινωνικοί βοηθοί, έτσι τους λένε εδώ, αυτοί 

ακούνε εμένα,  όταν όμως είμαστε όλοι και οι υπόλοιποι, εδώ, είμαστε ίσοι. Μεταξύ 

μας είμαστε το ίδιο, μόνο μισθολογικά αλλάζει. 

 -  Τώρα ας μεταφερθούμε στην περίοδο των σπουδών σου, κατά τη φοίτηση στο τμήμα, 

τι εφόδια και δεξιότητες πιστεύεις ότι έλαβες και τι από αυτά, αξιοποιείς, τώρα στην 

εργασία σου; 

  - Επειδή υπάρχουν κάποια παιδιά, τα οποία είναι δύσκολες περιπτώσεις, άλλα που 

πέρασαν δύσκολες καταστάσεις μέσα σε αυτό το χρόνο. Οπότε αναγκαστικά και οι 

γονείς που επικοινωνούν μαζί μας, μας ενημερώνουν, για να ξέρουμε, πώς να τα 

βοηθήσουμε εμείς. Αφού το περισσότερο μέρος της μέρας είναι μαζί μας, όταν ένα 

παιδί κάθεται από τις 7:00 μέχρι τις 4.00 μαζί μας και όταν ένα παιδί έρχεται και με 

λέει «Μαμά» το κατανοώ, είναι λογικό με βλέπει περισσότερες ώρες. Έτσι, με 

βοήθησαν πολύ αυτά τα μαθήματα, τα ψυχολογικά τέτοιου τύπου, στο να μπορώ να 

καταλάβω, ακόμα και  από το ύφος του παιδιού, τι συμβαίνει, τι έχει στο μυαλό του, 

τι σκέφτεται, αν με χρειάζεται ή αν χρειάζεται το χώρο του… Σε αυτό το κομμάτι.  

Τα οργανωτικά, επίσης, μαθήματα, μου έχουν δώσει δομή στη σκέψη… Ότι  

μαθήματα είχαμε, με βοήθησαν να ξέρω, πώς να διαχειριστώ καταστάσεις, γιατί έχω 

μείνει πολλές φορές μόνη, όταν ας πούμε αρρωσταίνουν δύο και μένω μόνη, όχι μόνη 

με 20 άτομα, προφανώς έχω βοήθεια. Αλλά, μπορώ να διαχειριστώ την κατάσταση, 

να πάρω τηλέφωνα, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, να μιλήσω με τους γονείς, να 

ζητήσω βοήθεια οπότε αυτά τα μαθήματα με βοήθησαν στο να διαχειριστώ κάποιες 

καταστάσεις. Γιατί, δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση, εδώ, στη Γερμανία και με 

τα γερμανικά που ξέρω, να το διαχειριστώ αλλιώς.  Αλλά, νομίζω ότι και εδώ δεν 

έχουν αυτά, τα μαθήματα που έχουμε εμείς, από αυτά που βλέπω δεν είναι πολύ του 

θεωρητικού, έχουν πολύ πρακτικά μαθήματα. Έχουν πολύ μεγάλη πρακτική, κάνουν 

τρία χρόνια και ο ένας χρόνος είναι πρακτική, παράλληλα. Έχουμε μία κοπέλα, η 

οποία δύο μέρες, είναι στη σχολή τρεις μέρες εδώ σε μας. 

- Δηλαδή, σου έλειπε μία μεγαλύτερης διάρκειας πρακτική από τη σχολή; 

- Καλά σίγουρα, άλλο το να πας να οργανώσεις μόνο δραστηριότητες και άλλο να 

είσαι όλη μέρα στο σχολείο. Μία κοπέλα εδώ, κάνει τα πάντα και τώρα, είναι και πιο 

παλιά από μένα και έχει αναλάβει το κομμάτι το διευθυντικό. Όχι κάτι ιδιαίτερο, 

αλλά το να με βοηθήσει σε κάποιες καταστάσεις, να μου μιλάει από το τηλέφωνο, να 

συνεννοούμαστε ακόμα και αυτές τις δύο μέρες που λείπει. Αυτή μιλάει με τα 

αφεντικά τα μεγάλα, επειδή είναι πιο παλιά… Αλλά τα μαθήματα που κάνουν στα 

δύο χρόνια, πιστεύω ότι είναι πολύ πιο διαφορετικά. Εμείς ,έχουμε μεγαλύτερο εύρος 

σε αυτά, που κάνουμε και είναι και πιο χαμηλά… δεν είναι πανεπιστήμιο… 

-Αυτά ήθελα να σε ρωτήσω. Σε ευχαριστώ πολύ, για όλα αυτά που μοιράστηκες μαζί 

μου. 
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Έκθεση των βιογραφικών δεδομένων στη χρονολογική τους σειρά 

Χρονολογικός Πίνακας 

1. Γέννηση 

2. Φοίτηση στο Δημοτικό 

3. Φοίτηση σε Φροντιστήρια Αγγλικών και Πληροφορικής 

4. Φοίτηση στο Γυμνάσιο 

5. Γνωριμία με τον σύζυγο- Γ΄ Γυμνασίου 

6. 15 ετών: Συγκρούσεις με την Οικογένεια για το ζήτημα του συντρόφου 

7. Ύστερα από την πάροδο ενός έτους: αποκατάσταση σχέσεων με την 

οικογένεια. 

8. Προετοιμασία Πανελλαδικών Εξετάσεων 

9.  Φοίτηση στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών- Μετάβαση στην Φλώρινα 

10. Συγκατοίκηση με τον σύντροφο 

11. Βελτίωση των Σχέσεων μεταξύ συντρόφου και οικογένειας 

12. Φοιτητικά Χρόνια 

13. Αποφοίτηση από το Πανεπιστήμιο 

14. Συγκατοίκηση με τον σύντροφο στην Λεπτοκαρυά στην οικογενειακή 

στέγη- Παράλληλη μετανάστευση της μητέρας του στην Γερμανία 

15. Μετανάστευση στη Γερμανία 

16. Εργασία σε Ξενοδοχείο 

17. Εκμάθηση Γερμανικών  

19. Γάμος 

20. Εργασία σε Νηπιαγωγείο 

 


