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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η διερεύνηση των συνθηκών εργασίας και των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν 

τα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών αποτελεί βασικό ζήτημα 

στην προσπάθεια ανύψωσης της ποιότητας του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου κάθε 

κοινωνίας. Η έρευνα αυτή αξιοποιεί, μέσω συνεντεύξεων, τις προφορικές ιστορίες 

συνταξιούχων νηπιαγωγών που δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο της εκπαίδευσης την 

περίοδο 1970-1990.  Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται η συσχέτιση της παιδαγωγικής και 

διδακτικής τους κατάρτισης με την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τους έργου και 

το βαθμό δυσαρέσκειας ή ικανοποίησης για το επάγγελμά τους, ο τρόπος με τον οποίο οι 

νηπιαγωγοί της συγκεκριμένης περιόδου προσεγγίζουν τον επαγγελματικό τους ρόλο σε 

σχέση με τους σκοπούς της εκπαίδευσης, μέσα στο πλαίσιο εμπειριών και διαπροσωπικών 

σχέσεων της  επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας 

φανερώνουν μέτρια έως υψηλά επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, 

σημαντικό παράγοντα της οποίας αποτελεί η φύση του επαγγέλματος τους και ακολούθως 

τα δημοσιοϋπαλληλικά χαρακτηριστικά του. Επίσης, προκύπτει η αντίληψη των 

νηπιαγωγών της περιόδου 1970-1990 σχετικά με την συμβολή της διδακτικής εμπειρίας ως 

ουσιαστικής παραμέτρου στην αποτελεσματικότητα του έργου του εκπαιδευτικού, έναντι 

της παιδαγωγικής κατάρτισης, όπως αυτή παρεχόταν από τους φορείς εκπαίδευσης και 

συνεχιζόμενης κατάρτισης. 

 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: επαγγελματική ικανοποίηση, παράγοντες επαγγελματικής 

ικανοποίησης, επαγγελματικός ρόλος εκπαιδευτικού, διδακτικές εμπειρίες, προφορική 

ιστορία. 
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ABSTRACT 

The investigation of the working conditions and the factors that affect teachers’ job 

satisfaction levels, is a key issue in the effort to elevate the offered educational work’s 

quality of every society. This research reclaims, through interviews, the oral histories of 

retired kindergarten teachers that have been active in the field of education during the 

period 1970-1990. More specifically, the correlation between the pedagogical and didactic 

training is associated with the efficiency of their educational work as well as the degree of 

either their dissatisfaction or satisfaction regarding their profession, the way in which the 

kindergarten teachers of this period manage to adapt their professional role with relation to 

the purposes of education within the context of interpersonal experiences and their career 

relationships. The findings of this survey show moderate to high levels of the teachers’ job 

satisfaction, a significant factor of which is the nature of their profession and subsequently 

the civil service features. In addition, an apparent perception of kindergarten teachers 

occurs, of the period between 1970-1990 regarding the contribution of the teaching 

experience as an essential parameter in the effectiveness of the educational work, towards 

teacher training, as provided by their education and continuing training providers.  

 

KEY WORDS: job satisfaction, job satisfaction factors, professional educational role, 

teaching experiences, oral history. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Δημοφιλής περιοχή έρευνας σε επιστημονικές μελέτες σχετικά με την εκπαίδευση, 

αλλά και πάγιο αίτημα κάθε αναπτυγμένης κοινωνίας, αποτελεί η εξασφάλιση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης. Στην προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης της εκπαίδευσης, 

σημαντικό παράγοντα αποτελεί ο εκπαιδευτικός, καθώς το έργο που ο ίδιος προσφέρει ως 

πρωταγωνιστής της εκπαιδευτικής διαδικασίας συμβάλλει τα μέγιστα στην ποιότητα της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός καλείται να βιώσει την επαγγελματική του 

καθημερινότητα, μέσα σε ένα πλαίσιο αλλεπάλληλων κοινωνικοοικονομικών αλλαγών και 

ραγδαίων επιστημονικών και εκπαιδευτικών εξελίξεων. Τις τελευταίες δεκαετίες οι όροι 

«επαγγελματίας εκπαιδευτικός», «επαγγελματική ανάπτυξη» και «επαγγελματική 

ικανοποίηση», διερευνώνται σε ευρεία κλίμακα στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, 

δίνοντας έτσι μια νέα διάσταση στο ρόλο του εκπαιδευτικού. 

Συγκεκριμένα, η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αποτελεί 

καθοριστικής σημασίας συνιστώσα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς φανερώνει τα 

επίπεδα ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας των εκπαιδευτικών από τη δουλειά τους. Συνεπώς, 

ο βαθμός επαγγελματικής ικανοποίησης του εκπαιδευτικού επηρεάζει σημαντικά πολλές 

παραμέτρους της καθημερινής ζωής του, όπως την αποδοτικότητά του και την ψυχική του 

υγεία, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει τους ανθρώπους του άμεσου περιβάλλοντός του. 

Παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες διερευνάται συστηματικά στο διεθνή 

επιστημονικό χώρο η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, λίγες είναι οι 

σχετικές εμπειρικές μελέτες στην Ελλάδα και μάλιστα στο χώρο των εκπαιδευτικών της 

προσχολικής ηλικίας.  Στο γενικότερο πλαίσιο των ερευνών αυτών κινείται και η παρούσα 

μελέτη. Σκοπός της λοιπόν είναι η διερεύνηση του επαγγελματικού και κοινωνικού προφίλ 

των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης που δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο της 

προσχολικής εκπαίδευσης την περίοδο 1970-1990, των συνθηκών εργασίας αλλά και των 

επιπέδων επαγγελματικής τους ικανοποίησης σχετικά με το επάγγελμά τους, όπως αυτά 

διαφαίνονται μέσα από μια βιογραφική προσέγγιση των προφορικών ιστοριών τους. 

Η παρούσα εργασία είναι δομημένη σε δύο βασικά μέρη, θεωρητικό και 

ερευνητικό, τα οποία διαιρούνται σε περαιτέρω υποενότητες. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο 

κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους της εργασίας, επιχειρήθηκε μια προσέγγιση του 

γενικότερου κοινωνικού και επαγγελματικού προφίλ των νηπιαγωγών της εποχής την 
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οποία μελετάμε. Το μέρος αυτό ξεκινά με μια ιστορική αναδρομή της πορείας της 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των ελλήνων νηπιαγωγών την περίοδο 1970-1990, αλλά 

και των επίσημων προβλέψεων του Αναλυτικού Προγράμματος του 1989 σχετικά με το 

εκπαιδευτικό τους έργο. Ακολουθεί η καταγραφή της οικονομικής και κοινωνικής θέσης 

των νηπιαγωγών της εποχής, αλλά και των συνθηκών εργασίας τους, και στη συνέχεια 

μελετάται το επαγγελματικό τους προφίλ. Στο σημείο αυτό, διερευνώνται με βάση τη 

βιβλιογραφία οι όροι «επαγγελματική ανάπτυξη» και «επαγγελματική ικανοποίηση», 

δίνοντας έμφαση στα μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης, τους παράγοντες και τα 

κίνητρα επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής, ενώ 

παρατίθενται επίσης σχετικά ευρήματα αντίστοιχων ερευνών του διεθνούς και ελληνικού 

επιστημονικού χώρου. 

Το δεύτερο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους, συνιστά η προσέγγιση της 

βιογραφικής μεθόδου και της προφορικής ιστορίας. Αναλυτικότερα, σημειώνεται το 

πλαίσιο επικαιρότητας της βιογραφικής προσέγγισης στην έρευνα, ενώ ακολουθούν μια 

σύντομη ιστορική αναδρομή της πορείας της προσέγγισης, η αποσαφήνιση των σχετικών 

ορισμών, η ανάλυση της μεθόδου και η συμβολή της μεθόδου στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Έπειτα, επιχειρείται μια προσέγγιση της προφορικής ιστορίας με την 

παράθεση των ζητημάτων που αυτή εγείρει, των επιτευγμάτων με τα οποία συνεισφέρει 

στον τομέα της έρευνας σε σύγκριση με την παραδοσιακή ιστορική αφήγηση, της 

ιστορικής πορείας την οποία ακολούθησε, και τέλος της συμβολής της στον τομέα της 

εκπαίδευσης. 

Στη συνέχεια, το ερευνητικό μέρος της εργασίας, ξεκινά με πρώτο το κεφάλαιο της 

μεθοδολογίας της έρευνας. Στο κεφάλαιο αυτό, προσεγγίζεται το γενικότερο θεωρητικό 

πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας και της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου, στο οποίο 

παρατίθενται και τα μεθοδολογικά στάδια τα οποία ακολουθήθηκαν για την ανάλυση των 

δεδομένων της έρευνας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο του ερευνητικού μέρους, παρέχονται πληροφορίες σχετικά 

με το μεθοδολογικό εργαλείο της έρευνας, τη συνέντευξη. Συγκεκριμένα, γίνεται μια 

αποσαφήνιση, με βάση τη βιβλιογραφία, των ειδών της συνέντευξης, ενώ δίνονται τα 

βασικά χαρακτηριστικά της συνέντευξης σε βάθος, σε σύγκριση με άλλα εργαλεία 

συλλογής δεδομένων. Ακολουθεί η διερεύνηση της ιδιαίτερης σχέσης μεταξύ συνεντευκτή 

και συνεντευξιαζόμενου, τα χαρακτηριστικά του ιδανικού συνεντευκτή, τα πλεονεκτήματα 
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αλλά και δεοντολογικά/ ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από τη μέθοδο της συνέντευξης, 

ενώ στο τέλος του κεφαλαίου παρατίθεται η διαδικασία διεξαγωγής μιας ερευνητικής 

συνέντευξης. 

Ο σκοπός και τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας βρίσκονται στο τρίτο 

κεφάλαιο του ερευνητικού μέρους της εργασίας, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν η ανάλυση 

των αποτελεσμάτων της έρευνας (τέταρτο κεφάλαιο), και τέλος η συζήτηση τους και η 

διατύπωση των συμπερασμάτων στα οποία καταλήγει η έρευνα (πέμπτο κεφάλαιο). 
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Α’ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

 

1.1. Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Νηπιαγωγών (1950 - σήμερα)  

 Η εκπαίδευση των υποψηφίων εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα 

ακολούθησε μια βραδεία και γεμάτη εμπόδια διαδρομή. Η παιδαγωγική κατάρτισή τους 

παρέμεινε άτυπη μέχρι τον 19
ο
 αιώνα, όπως άλλωστε και στις περισσότερες ευρωπαϊκές 

χώρες (Κυπριανός, 2007). Μέχρι το 1950, χαρακτηριστική ήταν η απουσία ενιαίου 

θεσμικού πλαισίου σχετικά με την  μόρφωση και κατάρτιση των ελληνίδων νηπιαγωγών, 

γεγονός το οποίο φανερώνεται από την έλλειψη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αποκλειστικά 

για υποψηφίους εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης, και τις προσπάθειες 

κατάρτισής τους από τα Διδασκαλεία Θηλέων και Ανώτερα Παρθεναγωγεία, είτε από 

ιδιωτικά Διδασκαλεία για καταρτιζόμενες δασκάλες που ήθελαν ειδίκευση στην 

προσχολική αγωγή (Κιτσαράς, 2001). 

 Σταθμός στην εκπαίδευση των ελληνίδων νηπιαγωγών, που αποτέλεσε και την 

πρώτη απόπειρα αυτονόμησης της κατάρτισης των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής, 

ήταν η ίδρυση του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών στην Αθήνα (Καλλιθέα), από την «Ένωσιν 

Ελληνίδων» το 1897, το οποίο, παρόλα αυτά δεν αναγνωρίστηκε επίσημα από το κράτος 

ως εκπαιδευτικό ίδρυμα για υποψήφιους νηπιαγωγούς, μέχρι και το 1904. Μια δεκαετία 

αργότερα, αναγνωρίζεται η επιτακτική ανάγκη ίδρυσης περεταίρω Διδασκαλείων 

αποκλειστικά για νηπιαγωγούς, με στόχο τη συστηματοποίηση της εκπαίδευσής τους.  

 Έτσι, το 1914 με το Βασιλικό Νομοθετικό Διάταγμα της 26
ης

 Αυγούστου 1914 

ιδρύονται τα Διδασκαλεία Νηπιαγωγών, διετούς φοίτησης, αρχικά στη Θεσσαλονίκη και 

έπειτα στα Ιωάννινα. Στα Διδασκαλεία Νηπιαγωγών εισάγονται με εξετάσεις απόφοιτες 

σχολείων θηλέων οκτώ τουλάχιστον τάξεων ή κάτοχοι ενδεικτικού A' τάξεως τετρατάξιου 

Γυμνασίου ή Β' τάξεως εξατάξιου Γυμνασίου (Μπέτσας, 2008). Το 1929, με το 

Ν.4367/1929 «Περί Διδασκαλείων των Νηπιαγωγών» καθορίζονται οργανωτικά και 

λειτουργικά ζητήματα των Διδασκαλείων, ενώ επίσης σε κάθε τμήμα ιδρύεται και ένα 

πρότυπο νηπιαγωγείο για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των υποψηφίων. 
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Ιδρύονται επίσης άλλα πέντε νέα τετρατάξια Διδασκαλεία Νηπιαγωγών στις πόλεις των 

Ιωαννίνων, Κοζάνης, Φλώρινας, Έδεσσας και Σερρών. 

 Κατά τη μεταπολεμική περίοδο και τη δεκαετία του ’60, με επιτακτική ανάγκη της 

ελληνικής κοινωνίας την εκπαίδευση, κοινωνικοποίηση, και φύλαξη των νηπίων, 

αυξάνεται το κρατικό ενδιαφέρον για την προσχολική εκπαίδευση. Το 1959
1
 λοιπόν, 

συντελείται μια μεγάλη αλλαγή για την ιστορίας της εκπαίδευσης των νηπιαγωγών στην 

Ελλάδα, αφού το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Αθηνών (Καλλιθέα) μετονομάζεται σε 

«Σχολή Νηπιαγωγών», με διετή μετα-γυμνασιακή φοίτηση,  ακολουθώντας τα πρότυπα 

των Παιδαγωγικών Ακαδημιών (Χαρίτος,1998). Λόγω ελλείψεων στην παραγωγή του 

απαιτούμενου αριθμού διδακτικού προσωπικού των νηπιαγωγείων, το 1966 με υπουργική 

απόφαση, ιδρύονται μονοετή τμήματα κατάρτισης νηπιαγωγών που λειτούργησαν επί 

τέσσερα έτη, με εισιτήριες εξετάσεις για αποφοίτους εξατάξιου γυμνασίου, τα οποία 

λειτούργησαν προσαρτημένα στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες της Β. Ελλάδας, αρχικά, σε 

Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, και Φλώρινα,  και  τα επόμενα χρόνια σε Λάρισα, Λαμία, και 

Αλεξανδρούπολη,. 

 Μέχρι το 1969, εξαιτίας της επιβολής της δικτατορίας, οι εξελίξεις στο χώρο της 

προσχολικής αγωγής μένουν στάσιμες, αλλά το 1971, σε Θεσσαλονίκη και Καρδίτσα, 

ιδρύονται Σχολές Νηπιαγωγών, με σκοπό την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των 

νηπιαγωγών, που λειτούργησαν σύμφωνα με το πρότυπο της Σχολής της Αθήνας. Την ίδια 

χρονιά (Ν. 1057/17-12-1971), οι Σχολές Νηπιαγωγών μετονομάζονται σε Ανώτερες 

Σχολές Νηπιαγωγών και εξομοιώνονται πια με τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες των 

δασκάλων, ενώ το 1974 ιδρύεται η Ανώτερη Σχολή Νηπιαγωγών στα Χανιά.  

 Τέλος, με το  Ν.1268/1982, καθιερώνεται την «ανωτατοποίηση» των σχολών 

Νηπιαγωγών, καθιερώνονται αλλαγές στη σύνθεση του διδακτικού και ερευνητικού 

εκπαιδευτικού προσωπικού, στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας, στο περιεχόμενο και 

τα προγράμματα σπουδών και στη σχέση των εκπαιδευτικών με τους εκπαιδευόμενους 

(Κυπριανός, 2007:207). Στο άρθρο 46 του Νόμου προβλέπεται ότι: «κατ’ εξαίρεση της 

διαδικασίας της παραγράφου 6 του άρθρου 6, ιδρύονται Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών στα Πανεπιστήμια Αθηνών, 

Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Θράκης και Κρήτης». Τα Παιδαγωγικά Τμήματα 

Νηπιαγωγών των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας (Βόλος), Αιγαίου (Ρόδος) και Δυτικής 

                                                           
1
 Ν.Δ. 3997/9-10-1959 «Περί σχολής Νηπιαγωγών» 
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Μακεδονίας (Φλώρινα) θα ιδρυθούν αργότερα, στην περίοδο 1984-1990. Μια τέτοια 

εξέλιξη, όπως η ανωτατοποίηση των σπουδών των νηπιαγωγών, συνδέθηκε με αλλαγές σε 

θέματα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής ανάπτυξης των νηπιαγωγών.  

Μετά το 1982 άρχισαν να εισάγονται στις Σχολές Νηπιαγωγών οι πρώτοι άρρενες 

φοιτητές, με επακόλουθη την είσοδο ανδρών στην αγορά εργασίας ενός κατεξοχήν 

«γυναικείου επαγγέλματος», καθώς μέχρι πρόσφατα το σχολείο οριζόταν ως συνέχεια της 

οικογένειας και κατ’ επέκταση η δασκάλα ως η «μητέρα» των μαθητών της. Άλλωστε οι 

στερεοτυπικές αντιλήψεις για τους διαφορετικούς ρόλους του άνδρα και της γυναίκας στα 

πλαίσια του σπιτιού και της ευρύτερης κοινωνίας, δε θα μπορούσαν να αφήσουν 

ανεπηρέαστο το χώρο της εκπαιδευτικής πολιτικής (Ζίχναλη, 2012: 33). Ο όρος  

«νηπιαγωγός», ο οποίος για πολλές δεκαετίες αναφερόταν αποκλειστικά σε γυναίκες 

εκπαιδευτικούς, τώρα πια θυσιάζεται λόγω της γραμματικής επικράτησης του αρσενικού 

γένος, σε μια προσπάθεια εξίσωσης των δυο φύλων (Κιτσαρας, 2001; Μπέτσας, 2008). 

Βέβαια, ακόμα και σήμερα ο αριθμός των αρρένων στο διδακτικό προσωπικό των 

νηπιαγωγείων παραμένει περιορισμένος, εφόσον τα στατιστικά φανερώνουν πως δεν 

ξεπερνά το ελάχιστο ποσοστό του 3-4% (Μπέτσας, 2008). 

Σε αντιστοιχία με την βασική εκπαίδευση, στην Ελλάδα παρατηρείται απουσία 

μιας ενιαίας κίνησης και στον τομέα μετεκπαίδευσης για νηπιαγωγούς, μέχρι και το 1973, 

όποτε και με το Ν. Δ. 54/1973 ιδρύεται το Τμήμα Μετεκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο 

Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΜΔΔΕ). Πρόκειται για διετούς 

διάρκειας πρόγραμμα για την ενημέρωση, ανανέωση και διεύρυνση της γενικής μόρφωσης 

των λειτουργών, με δυνατότητα μετεκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή σε αντίστοιχο διετές 

τμήμα, όπου στις μετεκπαιδευόμενες χορηγείται δίπλωμα, το οποίο, για απόφοιτες των 

διετών Σχολών Νηπιαγωγών, αναγνωριζόταν ως ισάξιο αντίστοιχων πτυχίων της 

Ανώτερης Εκπαίδευσης. 

 Το  Μ.Δ.Δ.Ε, ωστόσο δεν ήταν σε θέση να μετεκπαιδεύει μεγάλο αριθμό 

νηπιαγωγών, οπότε, ιδρύονται μονοετούς διάρκειας Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών 

Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΔΕ)
2
 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα,  Πάτρα, Λάρισα, 

Λαμία, Ηράκλειο, Αλεξανδρούπολη, Τρίπολη,  Κατερίνη, Καβάλα, Κοζάνη και Μυτιλήνη, 

με σκοπό τη θεωρητική και πρακτική επιμόρφωση εκπαιδευτικών, οι οποίες λειτούργησαν 

                                                           
2
Προεδρικά Διατάγματα 255/79,  725/79 και 177/83. 
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έως το 1992. Ωστόσο, ούτε οι ΣΕΛΔΕ μπόρεσαν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στο 

απαιτούμενο ποσοστό μετεκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών .  

 Με το Ν. 1566/1985, ορίστηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 18 Περιφερειακά 

Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) σε Αττική και επαρχιακές πόλεις, ως επιμορφωτικοί φορείς 

των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο για στο 

διάστημα 1985-1989 λειτούργησαν παράλληλα με τις ΣΕΛΔΕ, παρά τις προβλέψεις για 

παύση των τελευταίων, η οποία υλοποιήθηκε τελικά 1989. Σκοπός της επιμόρφωσης στα 

ΠΕΚ ήταν η ενημέρωση γενικότερα γύρω από την εκπαιδευτική πολιτική, τις εξελίξεις της 

επιστήμης, τις νέες μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης και την ανάπτυξη της 

ικανότητας των νηπιαγωγών να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της 

εκπαίδευσης (Μπουζάκης, Τζήκας & Ανθόπουλος, 2000). Τα ΠΕΚ λειτούργησαν  το 

διάστημα 1992-1994, και το 1995 επαναλειτούργησαν με «επιμόρφωση εθελοντικού 

χαρακτήρα και ελεύθερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών» (Κιτσαράς, 2001: 398). 

 Ακόμη, από το 1995 (Ν.2327/95), υλοποιείται η μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

στο πλαίσιο και την ευθύνη των Παιδαγωγικών Τμημάτων Ανώτερων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι), ωστόσο ο αριθμός  υποψηφίων στα προγράμματα αυτά παραμένει 

περιορισμένος μέχρι και το 2000 (Μπουζάκης, Τζήκας & Ανθόπουλος, 2000, Κιτσαράς, 

2001). Επίσης, το 1995 ορίστηκε η συγκρότηση των ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε (Μορφωτικά Κέντρα 

Στήριξης Εκπαιδευτικών) με σκοπό τη διαχείριση ζητημάτων επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών σε επίπεδο νομού και με στόχο την επιμόρφωση των νηπιαγωγών και την 

ενθάρρυνση των καινοτομιών στην εκπαίδευση, τα οποία ωστόσο δεν έχουν λειτουργήσει 

στην πράξη (Μπουζάκης, Τζήκας & Ανθόπουλος, 2000). 

 Τα τελευταία χρόνια, δοκιμάζεται πειραματικά σε κάποια σχολεία ένας νέος τύπος, 

ενδοσχολικής επιμόρφωσης αυτή τη φορά, στόχος της οποίας είναι η εστίαση στα 

δεδομένα και ιδιαίτερα στοιχεία του κάθε σχολείου, στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας και 

των ιδιαίτερων προβλημάτων που παρουσιάζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς 

και η επιμόρφωση εξ αποστάσεως με την τηλεκπαίδευση. Επίσης,  υπάρχουν και τα 

σεμινάρια μικρής διάρκειας τα οποία πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

(αρχή και τέλος της σχολικής χρονιάς) ή έκτακτα, με σκοπό την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών. Τέλος, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), δίνει σε νηπιαγωγούς τη 

δυνατότητα παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων στο εξωτερικό, μετά από 
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επιτυχή συμμετοχή σε διαγωνισμό, και προϋποθέτει τη διετή μετεκπαίδευση σε ίδρυμα του 

εσωτερικού.  

  Το σύνολο σχεδόν των ερευνών που αναφέρονται στην εκπαίδευση των νηπιαγωγών 

καθιστά σαφές ότι έως τη μεταπολίτευση η ελληνική πολιτεία ήθελε τον εκπαιδευτικό 

κυρίαρχα ως διαμορφωτή της εθνικής ταυτότητας. Ο τύπος της νηπιαγωγού που 

διαμορφώνουν τα προγράμματα σπουδών των διδασκαλείων και των σχολών νηπιαγωγών 

συνδέεται με την εδραίωση της κυρίαρχης ιδεολογίας του εθνικού κράτους (Ανδρεαδάκης, 

Kαλογιαννάκη, Wolhuter, Καρράς & Αναστασιάδης, 2012: 37; Κυπριανός, 2007; Μπέτσας, 

2008; Πυργιωτάκης, 1992: 148-149; Σκούρα, 1997:291). Στην κατεύθυνση αυτή, στα 

προγράμματα σπουδών των ιδρυμάτων κατάρτισης των νηπιαγωγών κυριαρχούσε η 

συμπεριφοριστική προσέγγιση του πρακτικισμού (γνώση) και η θεμελίωση της πειθαρχικής 

– φρονηματιστικής διάστασης της αγωγής. 

  Με την ίδρυση των Παιδαγωγικών Τμημάτων φαίνεται να ανταποκρίνεται η 

κατάρτιση των νηπιαγωγών στα δεδομένα του εκδημοκρατισμού και των εξελίξεων στο 

χώρο της επιστημών της αγωγής, που είχαν ως συνέπεια τον πλουραλισμό και τη σταδιακή 

επαγγελματοποίηση των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφεται μια προσπάθεια 

μεταρρύθμισης και στο χώρο της κατάρτισης των εκπαιδευτικών για την προσχολική ηλικία 

που αποσκοπούσε κυρίαρχα να καταρτίζει εκπαιδευτικούς με εργαλεία κατανόησης των 

ψυχολογικών, αναπτυξιακών και κοινωνικών προϋποθέσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

συνεργασίας με το κοινωνικό περιβάλλον του νηπιαγωγείου και διαμόρφωσης ενός 

παιδαγωγικού κλίματος (Ζαμπέτα, 2004). 

 

1.2.  Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1989 

Ο όρος Αναλυτικό Πρόγραμμα, αναφέρεται στο επίσημο νομικό κείμενο, με το 

οποίο καθορίζονται η διδακτέα ύλη και οι γενικοί σκοποί της διδασκαλίας, και 

εμπεριέχονται διδακτικές και μεθοδολογικές οδηγίες, αλλά και διαδικασίες αξιολόγησης 

της διδασκαλίας και της μάθησης. Όσον αφορά την προσχολική εκπαίδευση στη χώρα 

μας, μέχρι το 1980 υπάρχει απουσία επίσημα θεσμοθετημένου αναλυτικού προγράμματος 

για το νηπιαγωγείο.  

Ωστόσο, τη χρονιά αυτή, με τη συγκρότηση για πρώτη φορά ενός ιδιαίτερου 

προγράμματος για το νηπιαγωγείο, της λεγόμενης «Ενιαίας Συγκεντρωτικής 
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Διδασκαλίας», αλλάζει ο εθνικο-φρονηματικός, πειθαρχικός και ηθικοθρησκευτικός 

χαρακτήρας της διαπαιδαγώγησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας, ο οποίος πολλές 

φορές επέβαλε  την «εκμάθηση» γραμμάτων, ακόμα και την προ-εκπαίδευση στη γραφή 

τους. Η διδακτική μέθοδος που προτείνεται στο πρόγραμμα αυτό, στηριζόταν κυρίως στην 

μη δομημένη διδασκαλία, ωστόσο εστίαζε στο κεντρικό στοιχείο του «θέματος», δηλαδή 

την ολόπλευρη ανάπτυξη συγκεκριμένων θεμάτων, με αφορμίσεις από τον ημερολογιακό 

κύκλο. Δεν εμπεριείχε συγκεκριμένους τομείς ανάπτυξης και διδακτικούς στόχους, 

ωστόσο, έδινε την ελευθερία στη νηπιαγωγό να καθορίσει τους στόχους μιας πορείας 

διδασκαλίας που αρθρώνονταν γύρω από ένα θέμα.  

Εννέα χρόνια αργότερα, το 1989, για πρώτη φορά στην Ελλάδα διαμορφώνεται η 

δομημένη διδασκαλία στόχων στο χώρο της προσχολικής αγωγής, ένα είδος, δηλαδή, 

«διδακτέας ύλης» του νηπιαγωγείου. Εισάγεται, λοιπόν, το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 

Νηπιαγωγείου, το οποίο σε συνάρτηση με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, διαφέρει 

από άποψη δομής, περιεχόμενου και μεθοδολογικής προσέγγισης από τα προγενέστερα 

προγράμματα προσχολικής αγωγής (Κιτσαράς, 2004: 74). Σκοπός του είναι «η 

υποβοήθηση της ολόπλευρης και ισορροπημένης ανάπτυξης των νηπίων, ψυχοκινητικής, 

κοινωνικο-συναισθηματικής, ηθικής, θρησκευτικής, αισθητικής, νοητικής καθώς και της 

καλλιέργειας δεξιοτήτων (κινητικών και νοητικών) μέσα σε κλίμα ελευθερίας, ασφάλειας και 

προβληματισμού» (Δ. 486/ 1989: 4469).   

Το αναλυτικό αυτό πρόγραμμα αναφέρεται στην οργάνωση του ημερήσιου 

προγράμματος δραστηριοτήτων, αλλά και στο ρόλο της νηπιαγωγού. Πιο αναλυτικά, 

χωρίζει τη διδασκαλία και τις δραστηριότητες σε πέντε τομείς ανάπτυξης (ψυχοκινητικός, 

κοινωνικο-συναισθηματικός, ηθικός-θρησκευτικός, αισθητικός, νοητικός τομέας 

καλλιέργειας δεξιοτήτων), για κάθε έναν από τους οποίους ορίζονται επιμέρους 

αναπτυξιακές ενότητες και διδακτικοί στόχοι. Κάθε τομέας υποδιαιρείται σε επιμέρους 

τομείς και αποτελείται από πέντε στήλες («γενικές ενότητες της παιδευτικής διαδικασίας», 

«επιδιώξεις», «επιμέρους ενότητες», «στόχοι», «περιεχόμενο/  δραστηριότητες αυθόρμητές 

και προγραμματισμένες») με στόχο τη μετάβαση στους εξειδικευμένους στόχους, αλλά και 

τον ακριβέστερο προσδιορισμό των διδακτικών στόχων. Βοηθητικό υλικό για την 

νηπιαγωγό αποτελούσε η στήλη των δραστηριοτήτων, αυθόρμητων και οργανωμένων, οι 

οποίες αντιστοιχούσαν σε συγκεκριμένους στόχους και περιείχαν παραδείγματα 

εφαρμογής τους (Κιτσαράς, 2004: 65-67). 



 

 

[18] 

 

Ειδικότερα, όσον αφορά το γλωσσικό στοιχείο, φαίνεται η σημασία της συμβολής 

της γλώσσας, δεδομένου ότι αυτή διαπερνά και τους πέντε επιμέρους τομείς ανάπτυξης. Η 

γλωσσική αγωγή αναλύεται εκτενέστερα στο πρόγραμμα του 1989, δεδομένου ότι, ως 

γλωσσικό μάθημα δεν θεωρείται πια μόνο ο προφορικός λόγος, αλλά και η γραφή και η 

ανάγνωση, σε «προαναγνωστικό και προγραφικό στάδιο». Σε αντίθεση με το πρόγραμμα 

του 1980, κατά το οποίο η γλώσσα προσεγγιζόταν συστηματικά με σκοπό την γλωσσική 

προετοιμασία του νηπίου για το Δημοτικό σχολείο, στο πρόγραμμα του 1989 

αναδεικνύεται μια διαφορετική φιλοσοφία για την κατάκτηση του γραπτού λόγου, ο 

όποιος ωστόσο, δεν προσεγγίζεται με φυσικό τρόπο, γεγονός που φανερώνει μια τάση 

διδακτισμού, αγνοώντας τις δυνατότητες των νηπίων για αναδυόμενη γραφή (Γώτη & 

Ντίνας, 2011: 6).  

 

1.2.1. Ο ρόλος της νηπιαγωγού σύμφωνα με το Α.Π. του 1989 

Όσον αφορά το ρόλο της νηπιαγωγού, υπήρχε συγκεκριμένη ενότητα που τον 

περιλάμβανε («Οργάνωση του ημερήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων στο 

νηπιαγωγείο»). Η νηπιαγωγός με βάση τους προκαθορισμένους στόχους διαμόρφωνε τη 

διδακτική της δραστηριότητα, καθώς είχε τη δυνατότητα και την ελευθερία επιλογής, 

λόγω απουσίας συγκεκριμένων οδηγίες ή κατευθυντήριων διδασκαλίας (Κιτσαράς, 2004: 

67). Είχε τη δυνατότητα επιλογής εκ των πέντε τομέων ανάπτυξης και των στόχων, με 

βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το επίπεδο ανάπτυξης της τάξης, και στη συνέχεια 

οργάνωνε τις αντίστοιχες με τους στόχους δραστηριότητες, σε αντίθεση με το πρόγραμμα 

του 1980 το οποίο στηριζόταν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων θεμάτων. Ωστόσο, η 

ανυπαρξία συγκεκριμένων μεθοδολογικών οδηγιών για τη νηπιαγωγό και η τυποποιημένη 

μορφή των δραστηριοτήτων, δημιουργούσε δυσκολίες στο ρόλο και την εκπαιδευτική 

πράξη της νηπιαγωγού (Γώτη & Ντίνας, 2011: 6). 

Μια καινοτομία του προγράμματος του 1989 ήταν η ύπαρξη βοηθητικού υλικού με 

σκοπό τον εμπλουτισμό και την κάλυψη των κενών του προγράμματος (Κιτσαράς, 2004). 

Παρά το γεγονός ότι στο εγχειρίδιο εμπεριέχονταν μεθοδολογικές οδηγίες για την 

καλύτερη εφαρμογή στόχων και δραστηριοτήτων από την νηπιαγωγό, το βιβλίο αυτό στην 

πραγματικότητα δημιουργούσε δυσκολίες στην εφαρμογή του (Γώτη & Ντίνας, 2011: 6 & 

7), λόγω της τυποποιημένης δομής και της γενικότητας των στόχων του. Όπως προκύπτει 

από την ανασκόπηση των σχετικών ερευνητικών δεδομένων, οι νηπιαγωγοί σε μεγάλο 

βαθμό δυσκολεύονταν να χρησιμοποιήσουν το εγχειρίδιο αυτό, λόγω της μη αρμονικής 



 

 

[19] 

 

σύνδεσης των τομέων μεταξύ τους (Κόφφας & Μετοχιανάκης, 1994: 110 στο Κιτσαράς, 

2004: 87-88). 

 

1.2.2. Κριτική του Α.Π. του 1989 

Η εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος του 1989 για το νηπιαγωγείο, βρέθηκε 

στο επίκεντρο σφοδρής αμφισβήτησης, όσον αφορά την αναγκαιότητα της ύπαρξής του 

στο χώρο του νηπιαγωγείου, αλλά και όσον αφορά την προσπάθεια δόμησης της 

προσχολικής εκπαίδευσης  σε προκαθορισμένα αντικείμενα διδασκαλίας και 

τυποποιημένες μεθοδολογίες διδασκαλίας. Επίσης, παράλειψη του προγράμματος του 

1980, η οποία υφίσταται και το πρόγραμμα του 1989, είναι η ανυπαρξία της διαδικασίας 

της αξιολόγησης και του ελέγχου της εκπαιδευτικής πράξης από την νηπιαγωγό, γεγονός 

που είχε σαν συνέπεια τον  ελλιπή έλεγχο της προόδου των παιδιών, και όπως συνεπάγεται 

της αποδοτικότητας ολόκληρου του ευρύτερου εκπαιδευτικού συστήματος. 

 Το πρώτο Αναλυτικό Πρόγραμμα της προσχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα του 

1989, ανήκει στα κλειστά αναλυτικά προγράμματα, δεδομένου του ότι μέσω της 

λεπτομερούς καταγραφής στόχων αλλά και δραστηριοτήτων, περιορίζει την αυτονομία και 

την ανάληψη πρωτοβουλιών από τη μεριά του εκπαιδευτικού. Άλλος ένας λόγος για τον 

οποίο επικρίθηκε το πρόγραμμα αυτό, ήταν ο σχεδιασμός του, που απαιτούσε την ύπαρξη 

άριστων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, γεγονός το οποίο οι συνθήκες της εποχής δεν 

επέτρεπαν, λόγω ελλείψεων σε υλικοτεχνικές υποδομές, παιδαγωγικό εξοπλισμό αλλά και 

συνθήκες υγιεινής (Κιτσαράς, 2004: 97).  

 

1.3.  Οικονομικό -κοινωνικό status και συνθήκες εργασίας 

Για πολλούς αιώνες, το έργο του εκπαιδευτικού βρισκόταν σε άμεση συνάρτηση με 

αυτό του κληρικού και ασκούνταν από ανθρώπους της εκκλησίας, ενώ αργότερα, 

επηρεασμένος από τις παιδαγωγικές ιδέες του Πεσταλότσι, ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

απέκτησε κοινωνική διάσταση και χαρακτηρίστηκε ως βασικός άξονας μετάδοσης γνώσεων 

και αλλαγής συμπεριφοράς του παιδιού (επιρροές του συμπεριφορισμού) (Κιτσαράς, 

2001:359). 

  Από τον 19
ο
 αιώνα ο ρόλος των νηπιαγωγού είχε εθνικό χαρακτήρα, οπότε μιλάμε 

για μια νηπιαγωγό - εθνικό κήρυκα και θεματοφύλακα εθνικών και θρησκευτικών 
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παραδόσεων (Μπέτσας, 2008 : 41). Επίσης, στα πλαίσια της γλωσσικής και πολιτιστικής 

αφομοιωτικής λογικής, η νηπιαγωγός είχε το ρόλο του διαμορφωτή εθνικής ταυτότητας για 

παιδιά μειονοτήτων, με σκοπό την πολιτιστική και γλωσσική αφομοίωσή τους, ενώ στα 

πλαίσια της γενικότερης αντίληψης περί «πατριωτισμού» και της διαμόρφωσης εθνικής 

ταυτότητας, έδινε έμφαση στη διαμόρφωση εθνικού φρονήματος στα νήπια.  

  Την περίοδο του εμφυλίου και έπειτα, ο ρόλος των νηπιαγωγών, παράλληλα με το 

κυρίαρχο πρότυπο της προηγούμενης περιόδου, εμφανίζει, έστω σε μια μικρή μειοψηφία και 

στοιχεία ριζοσπαστικά και αγωνιστικά, διαμεσολαβεί μεταξύ λαού και εξουσίας, 

επικρίνοντας το κοινωνικοπολιτικό σύστημα, αναδεικνύοντας τα κοινωνικά και πολιτικά 

ζητήματα της εποχής. Μετά την μεταπολίτευση, ο ρόλος της νηπιαγωγού παίρνει έντονη 

κοινωνική διάσταση. Διεκδικεί επαγγελματικά δικαιώματα, συμμετέχει σε συνδικαλιστικές 

οργανώσεις, αγωνίζεται για τα δικαιώματα της παιδικής ηλικίας. Η νηπιαγωγός δεν 

μεταφέρει μόνο γνώσεις, αλλά συμβάλλει στην γενικότερη πνευματική, 

ψυχοσυναισθηματική και κινητική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας, και την 

αντιμετώπιση του καθενός και της καθεμιάς ως ξεχωριστής οντότητας με τις ιδιαιτερότητές 

του/της (Κιτσαράς: 358), ενώ ως φορέας κοινωνικοποίησης ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα 

και αυτοέκφραση.  

Η κοινωνική θέση του παιδαγωγού ήταν υποβαθμισμένη, μέχρι πριν λίγες δεκαετίες, 

οπότε και άρχισε σταδιακά να αναβαθμίζεται. Μέχρι και το μεγαλύτερο μέρος του 20
ο
 

αιώνα, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού επέλεγαν κοπέλες προερχόμενες από αγροτικές 

οικογένειες, και χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, επιλογή η οποία αποτελούσε 

μοναδική δυνατότητα οικονομικής και κοινωνικής ανόδου, αφού  εξασφάλιζε εργασία, 

μόνιμο διορισμό και σταθερό μηνιαίο εισόδημα (Μπέτσας, 2008:48).  

Ο μηνιαίος μισθός των νηπιαγωγών, παρότι σταθερός, κινούνταν σε χαμηλά επίπεδα, 

ενώ κάποιες φορές καθυστερούσε η είσπραξή του και διέφερε από τον μισθό των αντρών 

εκπαιδευτικών, αποφοίτων ίδιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πρόβλημα το οποίο επιτείνεται 

και από τη μισθολογική διαφοροποίηση των κλάδων δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας 

(Μπέτσας, 2008). Η μισθολογική και βαθμολογική διαφορά των νηπιαγωγών σε σύγκριση 

με τους δασκάλους και τους καθηγητές, έχει να κάνει με την διάρκεια σπουδών τους, η 

οποία ήταν πολύ περιορισμένη σε σχέση με άλλους εκπαιδευτικούς, επομένως και το έργο 

και η προσφορά τους βρισκόταν σε υποδεέστερη θέση και αντιμετώπιση. Οι οποίες 

διαφορές καταργήθηκαν το 1984. 
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Το κοινωνικό status των νηπιαγωγών, φαίνεται να αναβαθμίζεται σταδιακά με την 

«ανωτατοποίηση» των σχολών νηπιαγωγών και τη δημιουργία των Παιδαγωγικών 

Ακαδημιών, με την αναγνώριση της επαγγελματικής φύσης των νηπιαγωγών και των 

δασκάλων, γεγονός στο οποίο βέβαια βοήθησε και η δημοσιοϋπαλληλική τους ιδιότητα 

(Γουδήρας, Συνώδη, & Αγγέλης, 2002). Η κατάργηση των Σχολών Νηπιαγωγών και η 

ίδρυση Παιδαγωγικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό και 

αναμένεται να αυξήσει ακόμα περισσότερο την άνοδο του επιπέδου επαγγελματισμού των 

νηπιαγωγών. 

Οι συνθήκες εργασίας συνιστούν παράγοντα ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, 

καθώς το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον διαμορφώνουν ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας 

που προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό όρια και δυνατότητες του εκπαιδευτικού να ασκήσει 

αποτελεσματικά το επάγγελμά του (Ματσαγγούρας, 2006; Μλενάκης, 2005). Οι  

νηπιαγωγοί της χρονικής περιόδου που εξετάζουμε, ήρθαν αντιμέτωποι με δύσκολες 

συνθήκες. Αρχικά, οι νεοδιοριζόμενες νηπιαγωγοί, συχνά αναλάμβαναν υπηρεσία σε 

σχολεία πολύ μακριά από τον τόπο καταγωγής τους, συνήθως σε απομακρυσμένα χωριά, 

αντιμετωπίζοντας όλες εκείνες τις δυσκολίες στη διαμονή και μετακίνησή τους. Επίσης, 

πολλές ήταν και οι ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής στα σχολειά,  στα οποία εργάζονταν 

πολλές φορές υπό τραγικές συνθήκες εργασίας, που αφορούσαν είτε την έλλειψη 

κατάλληλων εγκαταστάσεων, την απουσία θέρμανσης και επομένως την αδυναμία 

εφαρμογής στοιχειωδών κανόνων υγιεινής, αλλά και η καθυστέρηση πολλές φορές 

καταβολής του μισθού. Εξαιτίας, επίσης, της ελλιπούς παιδαγωγικής και διδακτικής 

κατάρτισης τους, πολλές φορές οι νηπιαγωγοί δυσκολεύονταν στην άσκηση του 

εκπαιδευτικού τους έργου. Ακόμη, οι νηπιαγωγοί βρίσκονταν στη δύσκολη θέση να 

αντιμετωπίσουν στερεοτυπικές αντιλήψεις σχετικά με το φύλο τους, και την υποβάθμισή 

πολλές φορές της οικονομική και κοινωνική τους θέση (Μπέτσας, 2008). 

 

1.4.  Επαγγελματικό προφίλ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, οι οποίες επιτάσσουν τη 

«μακρά προπαρασκευή και συστηματική επιστημονική κατάρτιση, θεωρητική και 

πρακτική» των εκπαιδευτικών (Κιτσαράς, 2001:375), και κάνοντας μια σύγκριση με την 

πορεία που ακολούθησε στη χώρα μας η κατάρτιση των ελληνίδων νηπιαγωγών, 

διαφαίνεται καθαρά η χαρακτηριστική έλλειψη επαγγελματισμού που κυριάρχησε μέχρι και 



 

 

[22] 

 

τα έτη 1984-1985, και η ανεπάρκεια στην επιμόρφωση και προετοιμασία των νηπιαγωγών 

για την άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου.  

Το πάγιο αίτημα ανύψωσης του επιπέδου σπουδών των νηπιαγωγών  και 

αναδιοργάνωσης της εκπαίδευσής τους στην Ελλάδα, αρχίζει να υλοποιείται σταδιακά με το 

κλείσιμο των Σχολών Νηπιαγωγών και τη θεσμοθέτηση της ένταξή τους στα Ανώτερα 

Ιδρύματα της χώρας το 1982, με φοίτηση που αυξάνεται στα τέσσερα έτη, διαφορετική 

φιλοσοφία και περιεχόμενο σπουδών. Το γεγονός αυτό συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην 

άνοδο του επιπέδου του επαγγελματισμού των νηπιαγωγών, καθώς η διάρκεια και ποιότητα 

της σχολικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, και εν συνεχεία η μετεκπαίδευση και 

συνεχής επιμόρφωση,  συμβάλλουν στην άνοδο της κοινωνικής τους θέσης. Στα πλαίσια του 

21
ου

 αιώνα δίνεται έμφαση στην επαγγελματική επάρκεια που προϋποθέτει και απαιτεί από 

τον εκπαιδευτικό γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας, διδακτικές δεξιότητες, ικανότητες 

αξιολογητή-κριτή, γνωστικές και συμβουλευτικές ικανότητες, ικανότητες διαχείρισης της 

τάξης, επικοινωνιακή ικανότητα, συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και ετοιμότητα για 

συνεχή εκπαιδευτική επιμόρφωση (Γραμματικού, 2010: 39). 

Τα δεδομένα της σύγχρονης εποχής απαιτούν έναν επαγγελματία εκπαιδευτικό, ο 

οποίος ως σημαντικός συντελεστής της ποιότητας της εκπαίδευσης, με υψηλή αίσθηση 

επαγγελματισμού,  βρίσκεται σε θέση να συνδυάζει το θεωρητικό υπόβαθρο του γνωστικού 

αντικειμένου για το οποίο έχει λάβει επιστημονική κατάρτιση, με τις  παιδαγωγικές 

εφαρμογές στη διδακτική πράξη, παράγοντας υψηλής ποιότητας παιδαγωγικό έργο στα 

πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του, με πραγματικό ενδιαφέρον και φροντίδα για τους 

μαθητές του και αίσθημα ανάγκης για συνεχή επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη 

(Ζίχναλη, 2012). 

Η  επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού, εκτός από μια σειρά βασικών 

διδακτικών δεξιοτήτων και θεωρητικών γνώσεων του γνωστικού αντικειμένου, απαιτεί 

επαγγελματισμό, βασικές επικοινωνιακές, συμβουλευτικές, αλλά και δεξιότητες  διαχείρισης 

της τάξης σε ένα  ευρύτερο κοινωνικό και ηθικό πλαίσιο. Σημαντικό επίσης, για κάθε 

επάγγελμα
3
, είναι όλα τα βασικά χαρακτηριστικά, προσόντα και δεξιότητες να 

εμπεριέχονται μέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο για όλους τους επαγγελματίες του ίδιου 

αντικειμένου/κλάδου. Παρομοίως, αναφορικά με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, 

                                                           
3
Το επάγγελμα (profession), διακρίνεται σύμφωνα με τους κοινωνιολόγους, από την εργασία (occupation) 

και την απασχόληση (vocation). 
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σημαντικό είναι μέσα από τη βασική εκπαίδευσή τους, να προωθείται και η ιδέα μιας 

ενιαίας ταυτότητας τους, γεγονός στο οποίο μειονεκτεί η Ελλάδα, από άποψης επίπεδου 

επιμόρφωσης και ειδίκευσης των εκπαιδευτικών (Γουδήρας, Συνώδη & Αγγέλης, 2002). 

Υπάρχει απουσία της κρατικής παρέμβασης για τον καθορισμό ενός ενιαίου πλαισίου 

επαγγελματικών προσόντων που απαιτούνται για τους εκπαιδευτικούς, όπως για 

παράδειγμα, η πρακτική άσκηση με σκοπό την εισαγωγή του μελλοντικού εκπαιδευτικού 

στη διδακτική πράξη, η οποία πολλές φορές είναι ελλιπής ή και ανύπαρκτη σε 

Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Ιδρύματα
4
.  

 

1.5.  Επαγγελματική ανάπτυξη 

Ο όρος «επαγγελματική ανάπτυξη» του εκπαιδευτικού με την ευρύτερη έννοια, 

αφορά μια συνεχή εξελικτική διαδικασία, μέσα από την οποία ο εκπαιδευτικός και 

οποιοσδήποτε επαγγελματίας, καθ’ όλη τη διάρκεια της  επαγγελματικής του 

σταδιοδρομίας, γίνεται όλο και πιο αποτελεσματικός στη δουλειά του. Πρόκειται, με άλλα 

λόγια, για μια διαδικασία συνεχούς αυτο-ανάπτυξης και αλληλεπίδρασης του 

επαγγελματία με το επάγγελμά του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, που δεν τελειώνει 

με την απομάκρυνση από την επαγγελματική πράξη, ούτε αρχίζει με την είσοδο του 

ατόμου στην αγορά εργασίας.  

Η πορεία της επαγγελματικής ανάπτυξης πραγματοποιείται σε φάσεις, οι οποίες 

χρονικά δεν έχουν συγκεκριμένα όρια. Ως πρώτη φάση μπορεί να θεωρηθεί η περίοδος 

από την πρώιμη σχολική ηλικία έως και την περίοδο της αρχικής επιλογής επαγγελματικού 

προσανατολισμού. Ακολουθεί μια δεύτερη φάση, η οποία αφορά την μετα-σχολική 

περίοδο των πρώτων επαγγελματικών επιλογών και έπειτα την επιλογή και βασική 

εκπαίδευση για το επάγγελμα το οποίο το άτομο τελικά αποφασίζει να ακολουθήσει. Η 

επόμενη φάση ξεκινά μετά την κατάρτιση και επιμόρφωση σχετικά με το γνωστικό 

αντικείμενο και την έναρξη της επαγγελματικής  σταδιοδρομίας στο επάγγελμα το οποίο 

το άτομο έχει επιλέξει,  και φτάνει μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Η τέταρτη και τελευταία 

                                                           

4Η σχετική νομοθεσία προωθεί την παιδαγωγική και την εκπαιδευτική απασχόληση στο σχολείο 

περιορίζοντας θεωρητικά την επικράτηση της τεχνοκρατίας. Εξαίρεση αποτελεί το ΠΔ 2986/13-2-2002, με 

το οποίο καθορίζονται η οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, τα απαιτούμενα προσόντα για την επιλογή διοικητικών προϊσταμένων και επιστημονικών 

καθοδηγητών, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών και η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών.  
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φάση ξεκινά με την ολοκλήρωση της επαγγελματικής εξέλιξης και ολοκληρώνεται με τη 

λήξη της επαγγελματικής ανάπτυξης του ατόμου (Δημητρόπουλος, 1998). 

Η επαγγελματική ανάπτυξη ενός ατόμου μπορεί να επηρεαστεί από ποικίλους 

παράγοντες, οι οποίοι όπως είναι φυσικό αλληλοεξαρτώνται και αλληλοεπηρεάζονται. 

Σύμφωνα με τον Δημητρόπουλο (1998), οι παράγοντες αυτοί μπορούν να ταξινομηθούν σε 

δύο κατηγορίες με βάση την πηγή προέλευσής τους, άρα μιλάμε για ατομικούς και εξω-

ατομικούς. Μιλώντας για ατομικούς παράγοντες αναφερόμαστε σε βιολογικούς, που 

σχετίζονται με ατομικά χαρακτηριστικά  (ικανότητες, ταλέντα κ.α.) τα οποία οφείλονται 

σε κληρονομικού χαρακτήρα στοιχεία, ενώ μιλώντας για εξω-ατομικούς αναφερόμαστε σε 

παράγοντες έξω από το άτομο, στους οποίους υπάρχει επίδραση του περιβάλλοντος με το 

άτομο ή με τις κληρονομικές του καταβολές. 

Οι φορείς κοινωνικοποίησης (οικογένεια, σχολείο, κοινωνία) και τα μέλη τα οποία 

τα απαρτίζουν, επηρεάζουν τη διαμόρφωση της προσωπικότητας, και επομένως την 

επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του ατόμου. Τα μέλη της οικογένειας, 

λειτουργώντας ως πρότυπα, τόσο με το οικονομικό, και μορφωτικό επίπεδο και κοινωνικό 

στάτους, τις απόψεις και στάσεις τους, παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στην επιλογή του 

επαγγέλματος όσο και στη μετέπειτα επαγγελματική πορεία του ατόμου.  Το ίδιο ισχύει 

και με τη σχολική κουλτούρα που βιώνει ένα άτομο κατά τα σχολικά του χρόνια. 

 

1.5.1. Μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης 

Υπάρχουν τρία μοντέλα επαγγελματικής εξέλιξης: το παραδοσιακό-τεχνοκρατικό, 

το στοχαστικό και το κριτικό μοντέλο (Ζίχναλη, 2012), τα οποία σχετίζονται με τις βασικές 

επιστημολογικές προσεγγίσεις σχετικά με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

(θετικιστική, ερμηνευτική και κριτική). Το «παραδοσιακό- τεχνοκρατικό» μοντέλο 

επαγγελματικής ανάπτυξης δίνει περισσότερη έμφαση σε έναν εκπαιδευτικό, πλήρη 

καταρτισμένο στις απαραίτητες παιδαγωγικές και διδακτικές δεξιότητες και τεχνικές, 

εφαρμόζοντας τα σχετικά νομοθετήματα και αναλυτικά προγράμματα, ο οποίος μεταφέρει 

γνώσεις και καλλιεργεί δεξιότητες στους μαθητές, χωρίς περιθώρια αναστοχασμού και 

ανατροφοδότησης (Βουγιούκας, 2011; Συνωδή, 2003). Σχετίζοντας το μοντέλο αυτό με τις 

αρχές του θετικιστικού παραδείγματος, βλέπουμε ότι η εκπαίδευση και η επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σχετίζεται με την αξιοποίηση από μεριάς τους των μεθόδων, 
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στρατηγικών και εργαλείων μάθησης που προσφέρονται με απώτερο στόχο τη βελτίωση 

της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Το «στοχαστικό» μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης, δίνει έμφαση στην 

δυνατότητα των εκπαιδευτικών να βλέπουν με κριτική ματιά την εκπαιδευτική 

πραγματικότητα, συνδέοντάς την με την εκπαιδευτική θεωρία, με σκοπό να είναι σε θέση 

να αντιληφθούν και να αντιμετωπίσουν πιθανές δυσκολίες δημιουργικά και παραγωγικά 

για την επίτευξη καλύτερων παιδαγωγικών αποτελεσμάτων. Αναδεικνύεται, λοιπόν, μέσα 

από το μοντέλο αυτό η σημασία της συμβολής του αναστοχασμού. Οι εκπαιδευτικοί μετά 

από κάποια χρόνια  διδακτικής εμπειρίας είναι σημαντικό να κάνουν απολογισμό και να 

μπορούν να θέτουν τη γνώση την οποία έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια της 

επαγγελματικής τους εκπαίδευσης υπό το πρίσμα της εμπειρικής τους γνώσης 

(Βουγιούκας, 2011). 

Τέλος, το «κριτικό» μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης δίνει μια διαφορετική 

διάσταση, με έμφαση στο στοχασμό, σε έναν εκπαιδευτικό με ιδεολογικές ανησυχίες και 

προβληματισμούς, που δε δέχεται την απόλυτη επιστημονική αλήθεια, αλλά λειτουργεί 

μέσα σε ένα ευρύ πλαίσιο εναλλακτικών εκπαιδευτικών θεωρήσεων και επιλογών, στο 

οποίο συνεχώς διερευνά και συν-διαμορφώνει τη διδασκαλία (Βουγιούκας, 2011). Ο 

εκπαιδευτικός, σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, αναζητά λύσεις με κοινωνική, πολιτική και 

ηθική διάσταση στις αντιφάσεις και τα σκοτεινά σημεία στην εκπαίδευσης 

(Ματσαγγούρας, 2005), τοποθετώντας τα στα πλαίσια του εκάστοτε κοινωνικού πλαισίου 

(Κασούτας, 2007). 

 

1.6.  Επαγγελματική ικανοποίηση 

Τα τελευταία χρόνια, δημοφιλές αντικείμενο μελέτης σε μεγάλο αριθμό ερευνών 

σε Ελλάδα και το εξωτερικό, και δεδομένης της παραδοχής πως η εργασία προσδιορίζει 

τον σύγχρονο άνθρωπο, αποτελεί η επαγγελματική ικανοποίηση του εργαζόμενου ατόμου, 

με σκοπό την εξήγηση των εργασιακών συμπεριφορών. Πρόκειται για μια πολυδιάστατη 

εννοιολογική κατασκευή, που συνιστά  καθοριστικό παράγοντα της κοινωνικής και 

οικονομικής κατάστασης, αλλά και ψυχικής υγείας του ατόμου, και συνδέεται με την 

αποδοτικότητα και δέσμευσή του προς την εργασία του. Η επαγγελματική ικανοποίηση 

φανερώνει τις στάσεις του εργαζομένου σχετικά με την εργασία του και επηρεάζει 

ποικιλία παραμέτρων της επαγγελματικής αλλά και της προσωπικής του 
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καθημερινότητας.. Όσον αφορά το χώρο των εκπαιδευτικών, η επαγγελματική 

ικανοποίηση αφορά τη συναισθηματική σχέση ικανοποίησης ή απογοήτευσης του 

εκπαιδευτικού από τον εκπαιδευτικό του ρόλο.  

 

1.6.1. Κίνητρα και παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης 

Η επαγγελματική ικανοποίηση συνδέεται άμεσα με την έννοια της παρώθησης 

(motivation), καθώς λειτουργεί ως η κινητήρια δύναμη που επηρεάζει συμπεριφορές και 

στάσεις στο εργασιακό χώρο την δύναμη. Όσον αφορά τα κίνητρα, έχουν διατυπωθεί 

πολλές θεωρίες, με σημαντικότερη αυτών, τη θεωρία κινήτρων (hierarchy of needs theory) 

του Maslow (1970), η οποία επηρέασε με τη σειρά της μεγάλο αριθμό αντίστοιχων 

θεωριών
5
. Ο Maslow, η θεωρία του οποίου εστιάζει στην κοινωνική και ψυχοσωματική 

υπόσταση του ατόμου, σχετίζει την εργασιακή ικανοποίηση με την ικανοποίηση πέντε 

ιεραρχικών αναγκών, οι οποίες είναι οι φυσιολογικές/ βιολογικές(πείνα, δίψα, 

σεξουαλικότητα),  οι ανάγκες για ασφάλεια, αγάπη, προστασία και αυτή της 

αυτοπραγμάτωσης του ατόμου και επίτευξης των απώτερων στόχων του (Γραμματικού, 

2010; Κάντας, 1998).  

Επίσης σημαντική θεωρία κινήτρων, είναι αυτή των δύο παραγόντων (two factor 

theory) που διατυπώθηκε από τον Herzberg (1966). Στη μία κατηγορία 

συμπεριλαμβάνονται παράγοντες που λειτουργούν ως ατομικά κίνητρα, οδηγώντας στην 

επαγγελματική ικανοποίηση, και αφορούν την φύση της εργασίας, την αναγνώριση του 

έργου που παρέχει το άτομο, την υπευθυνότητα, την επίτευξη και την επαγγελματική 

ανέλιξη. Στην δεύτερη κατηγορία κινήτρων, η απουσία των οποίων συνεπάγεται την 

επαγγελματική δυσαρέσκεια, ανήκουν οι παράγοντες υγιεινής και συντήρησης που 

εξασφαλίζουν επαγγελματική ισορροπία (Κάντας, 1998; Μακρή- Μπότσαρη & 

Ματσαγγούρας, 2003), δηλαδή οι συνθήκες εργασίας, οι χρηματικές αποδοχές, οι 

διαπροσωπικές σχέσεις στο πλαίσιο της εργασίας, η διοίκηση του οργανισμού, η εποπτεία 

και ρόλος της διεύθυνσης (Πλατσίδου & Ταρασιάδου, 2010). 

                                                           
5
Στα ίδια επίπεδα κινείται και η θεωρία κινήτρων του Alderfer (1972),  κατά την οποία υπάρχουν τρεις 

κατηγορίες σε αντιστοιχία με τις πέντε του Maslow, και αφορούν τις ανάγκες ύπαρξης (existance) δηλαδή 

φυσιολογικές και ανάγκες ασφάλειας, σχέσης (relatedness), δηλαδή κοινωνικές ανάγκες/ ανάγκες αγάπης, 

προστασίας και ανάπτυξης (growth), την αυτοπραγμάτωση. 
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Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, η επαγγελματική τους ικανοποίηση αποτελεί 

καθοριστική συνιστώσα της εκπαιδευτικής διαδικασίας αφού μπορεί να επηρεάσει την 

αποδοτικότητα, και την ψυχική υγεία του εκπαιδευτικού αλλά και του άμεσου 

περιβάλλοντός του. Οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την επαγγελματική 

ικανοποίηση ενός εκπαιδευτικού, μπορεί να ανήκουν σε δυο κατηγορίες: εσωγενείς/ 

ατομικοί και εξωγενείς παράγοντες (Γραμματικού, 2010; Πλατσίδου & Ταρασιάδου, 

2009). Εσωγενείς παράγοντες, είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ατόμου  που 

σχετίζονται με δημογραφικά στοιχεία (ηλικία, φύλο, καταγωγή, κλπ), το μορφωτικό 

επίπεδο, οι εμπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις του ατόμου σχετικά με το επάγγελμά του, 

όπως π.χ. το ενδιαφέρον και η αγάπη για το αντικείμενο της εργασίας του, παράγοντες που 

συχνά είναι εκείνοι που ωθούν το άτομο να επιλέξει το επάγγελμά του και να παραμείνει 

σε αυτό. Από την άλλη, στους εξωγενείς παράγοντες συγκαταλέγονται παράμετροι του 

περιεχομένου και πλαισίου της εργασίας, όπως οι συνθήκες εργασίας, οι χρηματικές 

απολαβές, οι ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης, οι σχέσεις με συναδέλφους, γονείς, 

μαθητές, τα στελέχη της διοίκησης της σχολικής μονάδας και της τοπικής κοινωνίας, η 

απουσία ή κακή λειτουργία των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε επαγγελματική 

δυσαρέσκεια του εκπαιδευτικού. 

Αναλυτικότερα, ένας σημαντικός παράγοντας, που μπορεί να λειτουργήσει ως 

κίνητρο για έναν εκπαιδευτικό, είναι η αγάπη για τους μαθητές του και η δυνατότητα που 

του δίνεται μέσω του επαγγελματικού του ρόλου να τους  προσεγγίσει και να τους 

επηρεάσει μέσω του διδακτικού του έργου. Το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί παρακινούνται 

από τη φύση του επαγγέλματός τους και την αγάπη τους για τα παιδιά, αποτελεί 

ενθαρρυντικό στοιχείο, καθώς φανερώνει ότι κινητοποιούνται από την αγάπη και το 

ενδιαφέρον τους, θεωρούν τη δουλειά τους σημαντική, εμπνέονται από την εκπαιδευτική 

αποστολή τους, παρέχοντας όσο το δυνατόν υψηλότερα περιβάλλοντα μάθησης για τους 

μαθητές τους, παρά την οποιαδήποτε δυσαρέσκειά τους ως προς το μισθό, τις συνθήκες 

εργασίας, την απουσία προοπτικών επαγγελματικής ανέλιξης, κλπ (Πλατσίδου & 

Ταρασιάδου, 2009:148). Επίσης, σημαντικό είναι το κίνητρο της αναγνώρισης, το 

συναίσθημα ότι το έργο του εκπαιδευτικού αντιμετωπίζεται θετικά και εκτιμάται από την 

κοινωνία, προσδίδοντάς του το ανάλογο κύρος.  

Κίνητρο επαγγελματικής ικανοποίησης αποτελεί και το αίσθημα ευθύνης που 

νιώθει ο εκπαιδευτικός απέναντι στους μαθητές του και γενικότερα σε ένα καλύτερο και 

αποτελεσματικότερο εκπαιδευτικό σύστημα, θέλοντας να προσφέρει όσο το δυνατό 
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καλύτερο έργο με αντίκρισμα, τόσο στους ίδιους τους μαθητές όσο και στην κοινωνία. 

Εξίσου σημαντικοί παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης αποτελούν η επαγγελματική 

ανέλιξη και προσωπική ανάπτυξη του ατόμου, αλλά και το εργασιακό ενδιαφέρον, καθώς 

οι εκπαιδευτικοί παρωθούνται σημαντικά σε προκλήσεις στη δουλειά τους και από την 

πεποίθηση ότι αυτό που κάνουν είναι αξιόλογο με εξελικτικές δυνατότητες.  

 

1.6.2.  Έρευνες σχετικά με την  επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

Έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με τα επίπεδα επαγγελματικής 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών έδειξαν συνολική ικανοποίηση σε μέτριο έως και υψηλό 

βαθμό των εκπαιδευτικών σχετικά με το επάγγελμά τους. Στον ελληνικό χώρο, αντίστοιχες 

έρευνες σε νηπιαγωγούς, έδειξαν υψηλή συνολική επαγγελματική ικανοποίηση 

(Koutselios, Tsiligis, Zachopoulou & Grammatikopoulos, 2006; Πλατσίδου & 

Ταρασιαδου, 2009), ενώ αντίθετα κάποιες άλλες μέτρια ως χαμηλή ικανοποίηση 

(Κουτσελιος & Κουτσέλιου, 2001). Επίσης, προκύπτει ως βασικό ζήτημα, το γεγονός ότι η 

επαγγελματική ικανοποίηση σχετίζεται με εσωτερικά κίνητρα του εκπαιδευτικού, που 

συνδέονται με την είσοδο στο επάγγελμα εξαιτίας την αγάπης τους για τα παιδιά, ενώ η 

δυσαρέσκεια σχετίζεται με χαμηλά μισθολογικά δεδομένα, υψηλό φόρτο εργασίας, και την 

αντιμετώπιση από την κοινωνία.  

Σε έρευνα του Σαΐτη (2007), προέκυψαν επτά παράγοντες που επηρεάζουν την 

επαγγελματική ικανοποίηση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και αφορούν 

με σειρά προτεραιότητας, α) το ρόλο του διευθυντή και το σχολικό κλίμα, β) τις 

δυνατότητες προαγωγής και επαγγελματικής ανέλιξης, γ) την αναγνώριση του έργου και 

των προσπαθειών, δ) τις μισθολογικές απολαβές, ε) τον εκπαιδευτικό οργανισμό, στ) τα 

συναισθήματα των ιδίων για την εργασία τους και ζ) τη συνεργασία με τους συναδέλφους. 

Επίσης, σε άλλες έρευνες, ο παράγοντας που αναδείχθηκε ως το σημαντικότερο 

κίνητρο για την πρόβλεψη της ικανοποίησης, είναι το εργασιακό ενδιαφέρον και το 

αίσθημα επίτευξης και προσφοράς με το έργο τους στους μαθητές τους και την κοινωνία, 

και το κοινωνικό κύρος που προσφέρει το συγκεκριμένο επάγγελμα (Δημητρόπουλος, 

1998, Πλατσίδου & Ταρασιάδου, 2010). Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να νιώθουν 

ικανοποιημένοι σε μεγαλύτερο βαθμό από τη φύση της εργασίας τους, ακολουθούν οι 

διαπροσωπικές σχέσεις, η συνεργασία και η αναγνώριση από συναδέλφους, 

προϊστάμενους, μαθητές και κοινωνία, ενώ τελευταίες στην κλίμακα ικανοποίησης 
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έρχονται οι χρηματικές απολαβές και οι πιθανότητες προαγωγής (Κουτσέλιος, 2001; 

Koutselios et. al., 2006; Μακρή-Μπότσαρη & Ματσαγγούρας, 2003). 

Επιπρόσθετα, σε έρευνες των Πλατσίδου & Ταρασιάδου (2009) σχετικά με την 

επαγγελματική ικανοποίηση των νηπιαγωγών, βρέθηκε πολύ υψηλό ποσοστό 

ικανοποίησης αναφορικά με τον προϊστάμενο υπηρεσίας, γεγονός που δικαιολογείται από 

το γεγονός ότι στον τομέα της διοίκησης της προσχολικής εκπαίδευσης ο ρόλος τους είναι 

τυπικός και διοικητικού καθαρά χαρακτήρα, με περιορισμένου χρόνου επαφές με τις 

νηπιαγωγούς, πράγμα που δε δίνει δυνατότητα καθημερινών τριβών και στενότερων 

σχέσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

Η αφήγηση ιστοριών αποτελούσε σε όλες τις κοινωνίες σημαντική διάσταση της 

ανθρώπινης επικοινωνίας και εξυπηρετούσε στην παραγωγή και διάδοση νοημάτων. 

Ωστόσο, οι ιστορίες των ανθρώπων δεν έτυχαν για πολλά χρόνια της αντίστοιχης 

προσοχής . Από τα τέλη της  δεκαετίας του ’60, παρουσιάζεται στις ανθρωπολογικές και 

κοινωνικές επιστήμες έντονο ενδιαφέρον για τις αφηγήσεις, ως υλικό κοινωνικής έρευνας,  

στα πλαίσια της στροφής προς την ποιοτική μεθοδολογία, και τη γενικότερη κρίση των 

ποσοτικών προσεγγίσεων (Τσιώλης, 2010). Η εξέλιξη αυτή, όπως σημειώνουν οι Merrill 

& West (2009:17),  «υποδηλώνει μια αντίδραση ενάντια στις μορφές της κοινωνικής 

έρευνας, που έτεινε να απαρνείται την υποκειμενικότητα στην έρευνα και να παραμελεί το 

ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στην κοινωνική ζωή». 

Πλέον, τονίζεται η υποκειμενική και βιωματική διάσταση της κοινωνικής ζωής, 

παράμετρος η οποία αγνοούνταν, ή αντιμετωπίζονταν ως αναξιόπιστη και μη άξια 

ερευνητικού ενδιαφέροντος, στα πλαίσια της γενικότερης αντίληψης που αφορούσε την 

κοινωνική πραγματικότητα ως περίπλοκη συμβολική κατασκευή με δυναμική διάσταση. 

Σημαντικός παράγοντας για την εκδήλωση του ενδιαφέροντος σχετικά με τις 

αφηγήσεις, ενόψει των σημαντικών κοινωνικών αλλαγών που έλαβαν χώρα το διάστημα 

αυτό, ήταν και το «πολιτικό αίτημα» να δοθεί φωνή σε αποκλεισμένες μέχρι τότε ομάδες 

ανθρώπων και η διάδοση του ρεύματος της προφορικής ιστορίας και μελέτης της 

«συλλογικής μνήμης», η οποία στρέφει το ενδιαφέρον στη ζωή και τις αφηγήσεις 

μεμονωμένων ατόμων ή μικρών ομάδων ποικίλης κοινωνικής προέλευσης (μετανάστες, 

πρόσφυγες, εργάτες, γυναίκες, κλπ) (Τσιώλης, 2006, 2010).  

Στον ελληνικό χώρο, μετά τα μέσα της δεκαετίας του ’80, παρουσιάζεται έντονο 

επιστημονικό ενδιαφέρον για τις προφορικές μαρτυρίες στην ιστορική και κοινωνική 

έρευνα, στο πλαίσιο της πολιτισμικής στροφής στις κοινωνικές επιστήμες, και της  

ευρύτερης κριτικής στο θετικιστικό παράδειγμα και τις μεθόδους ποσοτικής έρευνας. 

Η μελέτη βιογραφικών αφηγήσεων θεωρήθηκε, ενδεδειγμένη ερευνητική πρακτική 

για τη γνωστική πρόσβαση σε ανεξερεύνητους ή περιθωριακούς κοινωνικούς κόσμους, 

των οποίων ο λόγος ήταν αποκλεισμένος από την επίσημη εκδοχή της ιστορικής και 
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κοινωνιολογικής αφήγησης.  Βασική θέση στο πλαίσιο αυτό, κατέχουν οι εργατικές 

ιστορίες, που αφορούν την καθημερινή ζωή, τις εμπειρίες, και το λόγο των εργατών, οι 

προφορικές πηγές που αναδεικνύουν τις οπτικές των γυναικών, αλλά και η αξιοποίηση 

προφορικών μαρτυριών και αφηγήσεων κατά την περίοδο του Εμφυλίου, που εμπεριέχουν 

διαδικασίες συγκρότησης της ατομικής και συλλογικής μνήμης την εποχή εκείνη
6
. 

Κατά τη δεκαετία του ’90 και μετέπειτα, εξαιτίας της έντασης του φαινομένου της 

μετανάστευσης προς την Ελλάδα, οι αφηγήσεις των μεταναστών αξιοποιούνται περεταίρω, 

ως ιστορίες άξιες μελέτης για την σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Πρόκειται για 

δεδομένα στα οποία τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε δυνατότητα ερευνητικής 

πρόσβασης και μελέτης. 

 

2.1. Ζητήματα ορισμών 

Η στροφή του ενδιαφέροντος των κοινωνικών επιστημών στο προσωπικό βίωμα 

και τις προφορικές αφηγήσεις του ατόμου, είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη ποικιλία 

προσεγγίσεων και όρων, όπως η βιογραφία (Biography), η αυτοβιογραφία 

(Autobiography), η προφορική ιστορία (Oral History), οι ιστορίες ζωής (Life Stories), οι 

αφηγήσεις (Narratives), οι αναμνήσεις (Memories), η επανεξέταση ζωής (Life Review), 

κ.α, οι οποίοι συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά και ανταγωνίζονται μεταξύ τους για 

να λάβουν αντίστοιχη επιστημονική προσοχή (Seale, 2004: 34). 

Συμβατικά, ο όρος «βιογραφία», χρησιμοποιείται ως μια ομπρέλα που θα 

μπορούσε να καλύψει όλες τις παραπάνω έννοιες. Ωστόσο κάτι τέτοιο θα αποτελούσε μια 

ατυχή γενίκευση, καθώς με τον τρόπο αυτό καταργείται η ξεχωριστή κειμενική διάσταση 

που χαρακτηρίζει κάθε βιογραφικό ντοκουμέντο ξεχωριστά, όταν σε αυτό δίνεται το 

ανάλογο αναλυτικό σχήμα και πλαίσιο. 

Αρχικά, με τον όρο βιογραφία, αναφερόμαστε στον αφηγηματικό απολογισμό της 

ζωής ενός ανθρώπου, όπως είναι γραμμένος ή ηχογραφημένος από κάποιον άλλον, 

ανασχηματισμένος κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, από αρχεία και καταγραφές, ενώ ο 

όρος αυτοβιογραφία αφορά τον αφηγηματικό απολογισμό της ζωής ενός ανθρώπου τον 

οποίο έχει ο ίδιος ή η ίδια προσωπικά καταγράψει ή ηχογραφήσει (Angrosino, 1989). 

                                                           
6
 Εργασίες των Μ. Θανοπούλου, Μ. Πετρονώτη, Κ. Μπάδα, Α. Βιδάλη, Β. Λάζου, Ρ. Αλβανού, κ.α. 
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Η προφορική ιστορία, οι ιστορίες ζωής, οι αναμνήσεις και η επανεξέταση ζωής 

δίνουν έμφαση στον συνεντευξιαζόμενο ως ενεργό συμμετέχοντα στην διαδικασία της 

έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, η προφορική ιστορία, όπως θα δούμε και στη συνέχεια 

αναλυτικότερα, αντλεί από μνήμες και μαρτυρίες με σκοπό την απόκτηση μιας πιο 

ολοκληρωμένης ή και διαφορετικής κατανόησης του παρελθόντος που έχει βιωθεί ατομικά 

και συλλογικά (Thompson, 2002). Οι ιστορίες ζωής αφορούν αφηγήσεις που τείνουν να 

δώσουν έμφαση σε μερικά περιστατικά-κλειδιά ή να εστιάσουν σε σημαντικές σχέσεις ή 

σημεία καμπής (turning points), σε αντίθεση με αφηγήσεις που σκοπεύουν στην 

καταγραφή όλης της διάρκειας της ζωής (Angrosino, 1989). Πρόκειται για μια 

αυτό/βιογραφική μέθοδο που τοποθετεί το υποκείμενο στο ευρύτερο κοινωνικό, 

πολιτιστικό και ιστορικό πλαίσιο στο οποίο ζει, χρησιμοποιώντας ως εργαλεία ερμηνείας 

την κοινωνιολογική και ψυχολογική θεωρία.  

Η αναπόληση/ επανεξέταση της ζωής αφορά την διαδικασία κατά την οποία το 

άτομο αναζητά την κατανόηση και αντανάκλαση της ζωής του ως ένα σύνολο,  έχοντας 

αποδεχτεί όλες τις πτυχές της, όπως αυτές έχουν βιωθεί (Bornat,  2001). Από την άλλη η 

βιογραφική και αφηγηματική προσέγγιση χαρακτηρίζεται από την έμφαση η οποία δίνεται 

στην ανάπτυξη μιας ψυχαναλυτικής θεώρησης κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την 

συνέντευξη, στο στάδιο της ανάλυσης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εξήγησης. 

Επομένως, εστιάζοντας στην υποκειμενικότητα και τη θεώρηση της αντίληψης του 

ατόμου, μπορεί να στρέψει την ισορροπία της δύναμης μακριά από τον αφηγητή, προς τον 

ερμηνευτή. Φυσικά αυτό δε σημαίνει πως η προφορική ιστορία και η προσέγγιση των 

ιστοριών ζωής αγνοούν τις κοινωνικές σχέσεις της συνέντευξης ή  τις ποικίλες 

υποκειμενικότητες του συνεντευξιαζόμενου. 

 

2.2.  Προφορική Ιστορία 

Το κίνημα της Προφορικής Ιστορίας, άρχισε να γίνεται δημοφιλές στον τομέα της 

ιστορίας μόλις τη δεκαετία του 1960, ενώ αυτονομήθηκε ως ξεχωριστό αντικείμενο 

ακαδημαϊκής έρευνας την δεκαετία του 1970 (Rogers, 2008). Ο Charles T. Morrissey 

(1980-1984) αναφέρεται στις ρίζες του όρου «προφορική ιστορία», σημειώνοντας πως 

στην ουσία αναφέρεται σε μια βασική και δομημένη συλλογή ειπωμένων πρωτογενούς  

πηγής υλικών/ αναμνήσεων, που προέρχονται από αυτόπτες μάρτυρες,  στο πλαίσιο μιας 

συνέντευξης (Sommer &  Quinlan: 2009). 
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Ο Nevins, θεωρητικός εισηγητής της προφορικής ιστορίας, φαίνεται να την ορίζει 

ως «συνεντεύξεις/ προφορικές αυτοβιογραφίες σημαντικών προσώπων» (Σακκά, 2008), 

ενώ, σύμφωνα με τον Ritchie (2003:19), η προφορική ιστορία συλλέγει μνήμες και 

προσωπικές ερμηνείες ιστορικής σημασίας μέσα από την καταγραφή συνεντεύξεων .  

H Raleigh Yow (2005: 3) σημειώνει πως η προφορική ιστορία είναι η καταγραφή 

προσωπικών μαρτυριών σε προφορική μορφή, ενώ ο Portelli (1991) πως «η σημασία των 

προφορικών μαρτυριών συχνά έγκειται όχι στην προσκόλλησή τους σε γεγονότα, αλλά στην 

απόκλισή τους από αυτά, όπου η φαντασία,  ο συμβολισμός και η επιθυμία εμφανίζονται».  

Γενικότερα, οι περισσότερες απόψεις των θεωρητικών για την προφορική ιστορίας 

συγκλίνουν στη θεώρηση της προφορικής ιστορίας ως ένα σύνολο ιστοριών που 

λαμβάνονται μέσω μιας συνέντευξης που διατηρεί την ιστορία της ζωής ενός ατόμου ή την 

εμπειρία ενός αυτόπτη μάρτυρα ενός γεγονότος του συνέβη στο παρελθόν. 

 

2.2.1. Ζητήματα της Προφορικής Ιστορίας 

Η Προφορική Ιστορία βρέθηκε στις αρχές του 1970 στο επίκεντρο κριτικών από 

συντηρητικούς ιστορικούς και άλλους ερευνητές εξαιτίας της φύσης του περιεχομένου 

της
7
. Επίσης, σημαντικοί άξονες κριτικής εναντίον της προφορικής ιστορίας ήταν η μνήμη, 

οι επιλεκτικές λειτουργίες της και το γεγονός ότι η μνήμη παραμορφώνεται από την 

φυσική αλλοίωση σε μεγάλη ηλικία (Charlton, Myers & Sharpless,  2006), οι δυσκολίες 

των συναισθηματικών συγκρούσεων  και σπαραγμάτων της ταυτότητας που ενυπάρχουν 

στο σύμπλεγμα προσωπικού και συλλογικού/ υπάρχοντος και δέοντος, αλλά και οι 

προσωπικές προκαταλήψεις συνεντευκτή και συνεντευξιαζόμενου. 

Ο Thompson (2002) υπερασπίστηκε την προφορική ιστορία και προσπάθησε να 

αναδείξει την γνησιότητα και την αξία της μεθόδου, ενώ ο Portelli
 
(1991) σημειώνει πως η 

μνήμη είναι μια ενεργητική διαδικασία δημιουργίας νοημάτων και όχι μια παθητική 

αποθήκη γεγονότων. Επίσης, στα τέλη του 1970, οι υπεραμυνόμενοι της προσέγγισης 

                                                           
7
 Με αφορμή τις κριτικές αυτές, οι προφορικοί ιστορικοί εξέδωσαν το εγχειρίδιο της προφορικής ιστορίας με 

οδηγίες αξιολόγησης της αξιοπιστίας της μεταγραφόμενης μνήμης, με βάση την κοινωνική ψυχολογία και 

ανθρωπολογία. Αυτές οι οδηγίες αποτέλεσαν σημαντικά στηρίγματα στη μελέτη της προφορικής ιστορίας 

και στο συνδυασμό της με άλλες ιστορικές πηγές, με σκοπό να βρεθεί τι έγινε στο παρελθόν (Donald, 

2011:80). 
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υποστήριξαν πως η αποκαλούμενη «αναξιοπιστία» της ως μεθόδου, στην ουσία είναι η 

δύναμή της και πως η προφορική ιστορία είναι τόσο αξιόπιστη αλλά και αναξιόπιστη, όσο 

και οποιαδήποτε άλλη πηγή έρευνας, γι αυτό και κανένα είδος δεδομένου δεν θα πρέπει να 

θεωρείται εξ ολοκλήρου αξιόπιστο, αλλά να ερευνώνται και άλλα στοιχεία σε συνδυασμό 

με αυτά. Η υποκειμενικότητα της προφορικής ιστορίας είναι αναπόφευκτη, και εκτός από 

πρόκληση αποτελεί παράλληλα και ένα άξιο προσόν στην έρευνα, για την κατανόηση των 

νοημάτων που δίνουμε στο παρελθόν και το παρόν μας (Bornat, 2001; Καρακατσάνη, 

2012; Yow, 2005). 

 

2.2.2.  Επιτεύγματα της Προφορικής Ιστορίας- Σύγκριση με την Ιστορική Αφήγηση 

H προφορική ιστορία βασίζεται στις επιστήμες της ιστορίας και κοινωνιολογίας για 

την προέλευσή της (Bornat, 2001)
8
. Για μια μεγάλη χρονική περίοδο, η επικρατούσα 

ιστοριογραφία αρνούνταν να  αναγνωρίσει τις προσωπικές μνήμες ως έγκυρες και 

αξιόπιστες πηγές, ενώ οι προσωπικές μνήμες και αναπολήσεις θεωρούνταν αντίπαλοι των 

επαγγελματιών ιστοριογράφων. Η αποκατάσταση του ανταγωνισμού αυτού δεν ξεκίνησε 

νωρίτερα από το 1980, και η προφορική ιστορία τελικά καθιερώθηκε ως ειδική περιοχή 

της ιστοριογραφίας  (Kurkowska-Budzan & Zamorski, 2009).  

Μέσω της παρουσίασης νέων τεκμηρίων, τη διείσδυση σε νέες περιοχές έρευνας, 

την αμφισβήτηση υποθέσεων και καθιερωμένων απόψεων των ιστορικών και την 

αναγνώριση της αξίας σημαντικών κοινωνικών ομάδων που είχαν συστηματικά αγνοηθεί, 

η ιστοριογραφία διευρύνει και εμπλουτίζει το πεδίο της ενώ ταυτόχρονα αλλάζει και το 

κοινωνικό της μήνυμα μέσα από την προφορική ιστορία (Thompson, 2002: 37). 

Όσον αφορά στα τεκμήρια που χρησιμοποιεί η προφορική ιστορία, οι προφορικές 

μαρτυρίες και αφηγήσεις των προσωπικών βιωμάτων αυτόπτων μαρτύρων είναι ζωντανές 

γιατί «έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν μαζί μας σε μια αμφίδρομη διαδικασία»
 

(Thompson, 2002: 216), και επιτρέπουν στους ανθρώπους να μοιράζονται τις ιστορίες τους 

                                                           
8
 Σύμφωνα με τον Α. Portelli, «αυτό που διαχωρίζει την προφορική ιστορία από άλλες επιστήμες που 

χρησιμοποιούν προφορικές μαρτυρίες (ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, εθνογραφία), είναι ότι δίνει 

προτεραιότητα στον αφηγηματικό τύπο και τον συνδυάζει με την έρευνα ώστε να συνδέσει τη βιογραφία και 

την ιστορία , την ατομική εμπειρία με τις κοινωνικές μεταβολές» (Ανδρεάδου και συν., 2010: 4). 
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με δικά τους λόγια, με τη δική τους φωνή, μέσα από τη δική τους αντίληψη για το τι 

συνέβη και γιατί.  

Επιπλέον, η προφορική ιστορία αποτελεί ένα μέσο ριζικής μεταμόρφωσης της 

κοινωνικής σημασίας της ιστορίας, προσφέρει μια δικαιότερη και πιο ρεαλιστική εκτίμηση 

του παρελθόντος και αμφισβήτηση των κοινών τόπων της ιστορίας του απόλυτου τρόπου 

με τον οποίο η τελευταία έχει συνηθίσει να κρίνει τα πράγματα (Bornat, 2001) και στρέφει 

το ενδιαφέρον της έρευνας σε αφανείς πλειοψηφίες που αποτελούν την κινητήρια δύναμη 

του ιστορικού γίγνεσθαι. Ακόμη, η προφορική ιστορία προσεγγίζει πρόσωπα από 

«κατώτερες οικονομικές τάξεις», τους «μη  προνομιούχους», διάφορες κατηγορίες 

ανθρώπων που δεν είχαν πρόσβαση στον δημόσιο λόγο αλλά ούτε και είχε ασχοληθεί ποτέ 

κανείς με την πορεία της ζωής τους, που πλέον αποκτούν φωνή.  

Η Προφορική Ιστορία, έχει συμπληρωματικό ρόλο και βοηθά στην ολοκλήρωση 

της ιστορίας του παρελθόντος, παρέχοντας μια πληρέστερη και ακριβέστερη εικόνα του, 

εμπλουτίζοντας τα υπάρχοντα ιστορικά τεκμήρια και ανασυγκροτώντας την γραπτή 

ιστορία σχετικά με γεγονότα τα οποία απέκλεισε ή λανθασμένα κάποιες φορές κατέγραψε 

(Bornat, 2001, Σακκά, 2008). Άλλωστε, η πραγματικότητα είναι πολύπλευρη και 

πολύπλοκη και είναι βασικό προσόν της προφορικής ιστορίας ότι επιτρέπει περισσότερο 

από κάθε άλλη πηγή την αναδημιουργία αυτής της αρχικής πολυφωνίας των απόψεων, 

«σπάζονταν τα σύνορα μεταξύ ακαδημαϊκών θεσμών και του κόσμου,  μεταξύ 

επαγγελματικού και δημόσιου κοινού» (Thompson, 2002: 34). 

 

2.2.3.  Ιστορική Εξέλιξη της Προφορικής Ιστορίας 

Η προφορική ιστορία έχει την δική της ιστορία κι ως ένα σύγχρονο κίνημα έχει τις 

ρίζες του σε πολλές θέσεις, για πολλούς αιώνες (Charlton, Myers, Sharpless, 2007). 

Πολλοί ερευνητές της προφορικής ιστορίας υπογραμμίζουν τη σημασία της στο γεγονός 

πως όλη η ιστορία ήταν προφορική πριν την ανακάλυψη της γραφής
9
. Ωστόσο, στα τέλη 

του 19
ου

 αιώνα, οι προφορικές πηγές βρέθηκαν σε δυσμενή θέση, καθώς άρχισε να 

επικρατούν απόψεις, σύμφωνα με τις οποίες ο ιστορικός πρέπει να καταδεικνύει με 

                                                           
9
 Ανάμεσα σε άλλους, ο Thompson την χαρακτήρισε ως την πρώτη μορφή ιστορίας, εξαίροντας την 

προϊστορία του κινήματος, σημειώνοντας πως από τα αρχαία χρόνια οι ιστορικοί βασίζονταν σε αυτόπτες 

μάρτυρες για να καταγράψουν σημαντικά γεγονότα (Thompson, 2002). 
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ακρίβεια τα γεγονότα, παραμελώντας έτσι τη σημασία των μαρτυριών και αναμνήσεων 

των ανθρώπων που έζησαν την ιστορία από πρώτο χέρι. 

Σταδιακή αποδοχή της χρησιμότητας και εγκυρότητας των προφορικών 

αποδείξεων σημειώθηκε μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατά τις δεκαετίες ’60 και ’70, 

οι κοινωνικές αλλαγές που συνέβησαν (ηθική των ομάδων, πολιτικά και εργασιακά, 

φεμινισμός, κλπ) και
 
το αυξανόμενο ενδιαφέρον που συντελέστηκε για την «κοινωνική 

ιστορία», σε συνδυασμό με την δημιουργία τοπικών και διεθνών οργανισμών προφορικής 

ιστορίας, ενέπνευσε την έκρηξη του κινήματος της προφορικής ιστορίας (Charlton, Myers, 

Sharpless, 2006; Ritchie, 2011; Sommer & Quinlan 2009). 

Στην Ελλάδα, μόλις τα τελευταία είκοσι χρόνια εμφανίζεται ενδιαφέρον για την 

προφορική ιστορία, και την αποδοχή της ως «νέας σύλληψης της ιστορίας που αναζητά τον 

αντίκτυπο της κοινωνικής αλλαγής περισσότερο στη βιωμένη εμπειρία των καθημερινών 

ανθρώπων» (Thompson, 2002: 23). Οι ρίζες της εντοπίζονται στο χώρο της λογοτεχνίας 

και κυρίως της λαογραφίας, αφού χάρη στις καταγραφές των λαογράφων διασώζονται 

μορφές και εκδηλώσεις της κοινωνικής παράδοσης (παραμύθια, διηγήσεις και μύθοι, 

γλωσσικά μνημεία και διάλεκτοι, τραγούδια, έθιμα, επαγγέλματα, τεχνικές, κλπ), οι οποίες 

ωστόσο θεωρούνταν υποτιμημένες λαϊκές εκφράσεις του παρελθόντος χωρίς ιδιαίτερη 

ιστορική και πολιτισμική αξία. 

Ωστόσο, εξαιτίας των κοινωνικών και πολιτισμικών αλλαγών της μεταπολίτευσης 

και των επιρροών από τον διεθνή επιστημονικό χώρο, στη δεκαετία του 1970, αρχίζει 

σταδιακά η δημοσίευση συλλογών προφορικών μαρτυριών και μελετών που στηρίζονται 

στην αξιοποίηση προφορικού υλικού και αφετέρου με την οργάνωση συνεδρίων και 

ημερίδων. Ακόμη, διαπιστώνεται η μεταστροφή των ιστορικών από την πολιτική στην 

κοινωνική ιστορία από τα γεγονότα και τις δομές, προς την υποκειμενικότητα και τη 

βιωματική εμπειρία, αλλά και της κοινωνιολογίας από την ποσοτική στην ποιοτική έρευνα. 

Η πορεία της προφορικής ιστορίας δεν ήταν εύκολη και πολλές ήταν οι δυσκολίες και οι 

ασυνέχειες τις οποίες το κίνημα χρειάστηκε να αντιμετωπίσει, όπως αυτή της ρευστότητας 

των ορίων του χώρου της (Σακκά, 2008). Η προφορική ιστορία δεν είναι θεσμοποιημένη 

στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο στον οποίο απουσιάζουν προγράμματα σπουδών, ή 

χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με αυτήν, ενώ δεν έχει αναπτυχθεί 

επαρκής επιστημονικός διάλογος που να προσδιορίζει το περιεχόμενο των όρων και των 

εννοιών που εμπερικλείει.   
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2.2.4.   Προφορική Ιστορία: Σχολείο και Εκπαίδευση 

Οι αφηγηματικές προσεγγίσεις δεν περιορίζονται στον χώρο της ακαδημαϊκής 

συζήτησης και έρευνας, αλλά αποκτούν παρεμβατική διάσταση, με εκτεταμένες και 

διεπιστημονικές εφαρμογές στους χώρους της εκπαίδευσης (Παζίνη- Καλλή, 2009). Στην 

εκπαιδευτική έρευνα προσφέρουν ουσιαστικές ευκαιρίες κριτικής εμπλοκής σε όσα έχουν 

καθιερωθεί τα προηγούμενα χρόνια στην εκπαιδευτική θεωρία και πρακτική, και 

επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από πολλά θεσμικά πλαίσια
 
 (Sikes, 2006). 

Οι ερευνητές στον χώρο της ιστορίας της εκπαίδευσης, φαίνεται να δίνουν τα 

τελευταία χρόνια περισσότερη βαρύτητα σε θεσμικά και οργανωτικά ζητήματα, 

παραμελώντας θέματα που αφορούν το πώς βιώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία τα 

υποκείμενα, οι «πρωταγωνιστές» (μαθητής-εκπαιδευτικός), τα συναισθήματα αλλά και τις 

κοινωνικές και ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύσσουν. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η 

Καρακατσάνη (2012: υποσ. 2) «η σχολική αίθουσα παραμένει το μαύρο κουτί της 

εκπαιδευτικής ιστορίας».  

Τελευταία ωστόσο, έχει επαναπροσδιοριστεί η προσοχή και έχει ενισχυθεί το 

ενδιαφέρον για τα υποκείμενα της μάθησης, εκπαιδευτικούς και μαθητές, και τις ιστορίες 

διδασκαλίας και μάθησης. Είναι σημαντική η αξία των εκπαιδευτικών ιστοριών, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται πια ευρέως ως ένα ισχυρό μέσο της διδασκαλίας και της μάθησης, ενώ 

οι ιστορίες των δασκάλων χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στη διαμόρφωση των 

εκπαιδευτικών και τη συνεχή εκπαίδευση των προγραμμάτων σπουδών.  

Η προφορική ιστορία αποτελεί  σημαντικό εργαλείο για την κατασκευή μιας πιο 

ολοκληρωμένης αντίληψης όχι μόνο για τη διδασκαλία, αλλά και για την ιστορία της 

εκπαίδευσης.  Πολλά ερωτήματα γεννώνται από τις προφορικές ιστορίες σχετικά με το 

πώς η παράδοση της διδασκαλίας παραμένει ως κοινωνική μεταρρύθμιση, και σε ποιο 

βαθμό οι πεποιθήσεις και οι προκλήσεις του παρελθόντος είναι παρούσες στις σύγχρονες 

συζητήσεις σχετικά με τα εκπαιδευτικά ζητήματα (κατάρτιση και πρόσληψη 

εκπαιδευτικών, εκπαίδευση του μειονεκτούντων μαθητών, κλπ)
 
(Rogers, 2008).  

Ποικίλα θέματα έχουν αξιοποιηθεί κατά καιρούς στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 

έρευνας, σχετικά με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, την σχολική ηγεσία, τα 

προγράμματα σπουδών, τις εκπαιδευτικές καινοτομίες, τον εκπαιδευτικό χώρο, κλπ. 

Άλλωστε, η διδασκαλία αποτελεί μια έντονα προσωπική δραστηριότητα, η οποία 

στηρίζεται στην αλληλεπίδραση και τις σχέσεις των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική 
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πράξη προσώπων, μέσα στην οποία το «προσωπικό/ ιδιωτικό» και το «δημόσιο» 

συνυπάρχουν (Sikes, 2006). 

Οι έρευνες στον τομέα αυτό έχουν εστιάσει στις αντιλήψεις και εμπειρίες των 

εκπαιδευτικών και τον τρόπο με τον οποίο αυτές έχουν αντίκτυπο σε άλλες περιόδους και 

περιστάσεις της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής τους, στις σχέσεις με την 

οικογένεια και τους φίλους τους αλλά και την κοινότητα στην οποία ζουν (Sikes, 2006). 

Μέσα από τη διερεύνηση των ιστοριών της επαγγελματικής ζωής των εκπαιδευτικών, 

προσφέρονται εξαιρετικές δυνατότητες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή τους, 

βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς, σε όλα τα στάδια της καριέρας τους να αναλογιστούν τις 

στάσεις και πεποιθήσεις, τις πρακτικές και τους τρόπους με τους οποίους αντιλαμβάνονται 

και δίνουν νόημα στην εργασία τους οδηγώντας στην αλλαγή και βελτίωσή τους (Παζίνη- 

Καλλή, 2009). 

Με έμφαση στην ατομική ζωή και τις αντιλήψεις, η προφορική ιστορία 

αναγνωρίζει την κρίσιμη διαδραστική σχέση μεταξύ της ζωής των εκπαιδευτικών, των 

αντιλήψεων και των εμπειριών τους, καθώς και των κοινωνικών πλαισίων και 

εκδηλώσεων (Rogers, 2008). Οι προφορικές ιστορίες στην εκπαίδευση προσφέρουν μια 

σημαντική ματιά στη σχολική τάξη, καθώς πρόκειται για μια μικρογραφία του 

καθημερινού κόσμου στο σχολικό περιβάλλον, με στόχο να καταγραφούν τα κίνητρα, τα 

συναισθήματα, οι αντιδράσεις των δασκάλων, αλλά παράλληλα και η σχέση του σχολείου 

με τον κοινωνικό και πολιτικό περίγυρο. 

Τοποθετώντας τις φωνές τους μέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό και ιστορικό 

πλαίσιο, οι μαρτυρίες προφορικής ιστορίας επανεξετάζουν τις υφιστάμενες αξίες της 

εποχής και επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να αναδυθούν ως άτομα, φέροντας μαζί τους 

τις ταυτότητες, και το υπόβαθρο των εκπαιδευτικών, και αποκαλύπτουν σημαντικές πτυχές 

που συνδέονται με την επιλογή των εκπαιδευτικών να διδάξουν, ένα κρίσιμο στοιχείο στην 

προσπάθεια να κατανοήσουμε πληρέστερα την ιστορία της διδασκαλίας και της 

εκπαίδευσης. 

Επίσης, μέσω της έρευνας δράσης, δίνεται στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα 

σχεδιασμού και εφαρμογής προτάσεων για την βελτίωση της εκπαιδευτική πράξης, μέσω 

της μελέτης της διδασκαλίας τους από τους ίδιους , σε μια διαδικασία που περιλαμβάνει 

παρατήρηση, καταγραφή και αναστοχασμό, αλλά και προσωπική εμπλοκή τους, μέσω της 

έκφρασης των πεποιθήσεων, απόψεων και  επιθυμιών τους, τις σχέσεις με το άμεσο 
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περιβάλλον των μαθητών, το υλικό του αναλυτικού προγράμματος, τους συναδέλφους 

τους και τις αρχές του σχολείου τους. 

Τέλος, προγράμματα προφορικής ιστορίας μπορούν να σχεδιαστούν και να 

υλοποιηθούν σε σχολικές μονάδες, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να έρθουν σε 

επαφή με το παρελθόν ή με συγκεκριμένα κοινωνικά ζητήματα μέσα από τις φωνές των 

ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα ή τις σχετικές καταστάσεις, οι οποίοι καλούνται να 

μιλήσουν για τη ζωή τους και να αφηγηθούν τις εμπειρίες τους. Τέτοια προγράμματα, που 

πληθαίνουν στις αίθουσες των ελληνικών σχολείων, μπορούν να αποτελέσουν ένα 

εργαλείο κριτικής στη διάθεση των εκπαιδευτικών. 
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Β’ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

1.1.  Ποιοτική Έρευνα 

Οι ερευνητικές μέθοδοι που δίνουν τη δυνατότητα στον ερευνητή να προσεγγίσει 

ένα ερευνητικό πεδίο διακρίνονται σε ποσοτικές, οι οποίες αναφέρονται στο είδος και τον 

χαρακτήρα του φαινομένου που εξετάζεται, και σε ποιοτικές, οι οποίες αναλύουν την 

ποσότητα εμφάνισης του φαινομένου αυτού (Kvale, 1996: 67).  

Η ποιοτική έρευνα έχει λάβει τις τελευταίες δεκαετίες μεγάλης αναγνώρισης και 

χρήσης σε όλο τον κόσμο, όσον αφορά στην περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία και 

κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων, απαντώντας κυρίως στα ερωτήματα «πως» και 

«γιατί» και καταγράφοντας χαρακτηριστικά, τα οποία σε ποσοτικές έρευνες με την απλή 

αναγωγή τους σε μετρήσιμες ποσότητες, δεν μπορούν να αναδειχθούν (Cisneros-Puebla, 

Faux & Gόnter, 2004; Ιωσηφίδης, 2003). 

Οι ποιοτικές μέθοδοι έχουν ως στόχο την αποκάλυψη σχέσεων και συσχετισμών 

ανάμεσα σε κοινωνικά υποκείμενα και ομάδες, την κατανόηση κοινωνικών σχέσεων και 

ρόλων, και την περιγραφή, ανάλυση και κατανόηση κοινωνικών διαδικασιών, 

χρησιμοποιώντας ως βασικά μεθοδολογικά εργαλεία την παρατήρηση, την ερευνητική 

συνέντευξη, τη βιογραφική ανάλυση, την ιστορική συγκριτική μέθοδο, την ανάλυση 

περιεχομένου, τις μελέτες περίπτωσης, την  έρευνα σε ομάδες εστίασης και άλλες  

(Ιωσηφίδης, 2003). 

Παρά τις προσπάθειες για αντικειμενική έρευνα, οι ποιοτικές μέθοδοι σε μεγάλο 

βαθμό επηρεάζονται από την κουλτούρα του ερευνητή, ο οποίος παρατηρεί, καταγράφει 

και ερμηνεύει τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί και τα αναδεικνύει σε τελικά 

συμπεράσματα, με τη βοήθεια της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και των προσωπικών 

παρατηρήσεων και σημειώσεων του. Δεδομένου ότι οι ποιοτικές μέθοδοι καταγράφουν τη 

«φωνή» του υποκειμένου και τις εκφράσεις του, ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να 

αναζητήσει και να παρουσιάσει το τι σημαίνει για τα υποκείμενα η εμπειρία για την οποία 

μιλούν (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008: 3). 
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1.2.  Ανάλυση Περιεχόμενου 

Όσον αφορά τη χρήση γραπτών και προφορικών κειμένων στην κοινωνική και 

πολιτισμική έρευνα, υπάρχουν δύο αντιθετικές μέθοδοι ανάλυσης ως προς το γεγονός ότι 

εκπροσωπούν ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις. Πρόκειται για την ανάλυση 

περιεχομένου και την ανάλυση λόγου. Και οι δύο αυτές προσεγγίσεις προσφέρουν βαθειά 

γνώση για τους τρόπους με τους οποίους η ομιλία και τα κείμενα συνεισφέρουν στη 

διαμόρφωση και στην αναπαραγωγή κοινωνικών νοημάτων. 

Η ανάλυση περιεχομένου (content analysis) είναι μια μέθοδος ανάλυσης ποιοτικού 

υλικού, το οποίο μπορεί να έχει διάφορες μορφές (εικόνες, εφημερίδες/ περιοδικά, 

τηλεόραση/ κινηματογράφος/ ραδιόφωνο, προσωπικά έγγραφα, ντοκουμέντα, 

συνεντεύξεις, επιστολές, λογοτεχνικά κείμενα) που αναλύει κείμενα ως προς την παρουσία 

και τη συχνότητα συγκεκριμένων όρων, αφηγήσεων ή εννοιών (Ιωσηφίδης, 2003). 

Η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου ως τεχνική έρευνας αναπτύχθηκε τον 20
ο
 αιώνα, 

στην ανθρωπολογία, την κοινωνιολογία και την κοινωνική ψυχολογία, προκειμένου να 

ερευνηθούν οι έννοιες που κρύβονται κάτω από τα φυσικά μηνύματα. Χρησιμοποιήθηκε 

εκτεταμένα σε έρευνες με στόχο την αποκρυπτογράφηση μηνυμάτων σε διαφόρων 

μορφών κείμενα, κυρίως πολιτικού περιεχομένου, κατά τη διάρκεια των Παγκοσμίων 

Πολέμων, με έμφαση στο στοιχείο της προπαγάνδας. 

Η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, ως αντιστάθμισμα της ποσοτικής ανάλυσης, 

δεν ασχολείται με τη στατιστική σημασία ενός φαινομένου ή έννοιας, αλλά δίνει ιδιαίτερη 

έμφαση σε θέματα τα οποία απεικονίζουν το εύρος των εννοιών ενός φαινομένου. 

Πρόκειται για μια μέθοδο που οδηγεί στη συστηματική κωδικοποίηση του γραπτού και 

του προφορικού λόγου σύμφωνα με την οποία το κείμενο εξετάζεται συνολικά με βάση 

συγκεκριμένες κατηγορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των 

δεδομένων, ενώ τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στο κείμενο μετατρέπονται σε 

μορφή μετρήσιμων ποσοτικών δεδομένων, τα οποία μπορούν να συνοψισθούν και εν τέλει 

να συγκριθούν μεταξύ τους προκειμένου να εξαχθούν γενικεύσιμα συμπεράσματα. Δίνει, 

επίσης, τη δυνατότητα στον ερευνητή να κατανοήσει την υποκειμενική πραγματικότητα με 

τρόπο επιστημονικό, καθώς δεν περιορίζεται στην απλή καταγραφή και εξαγωγή του 

αντικειμενικού περιεχομένου από ένα κείμενο. 

Κατά τον Mayring (2000), η ανάλυση περιεχομένου προσεγγίζεται μέσω της 

εμπειρικής, μεθοδολογικής ελεγχόμενης ανάλυσης των κειμένων μέσα στο επικοινωνιακό 
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πλαίσιο, όσον αφορά το περιεχόμενο, ακολουθώντας τους κανόνες της ανάλυσης 

περιεχομένου και μέσα από σταδιακά βήματα, χωρίς απόλυτη ποσοτικοποίηση των 

δεδομένων (Drisko & Maschi, 2015 :86). Πρόκειται για ένα σύνολο τεχνικών για την 

συστηματική ανάλυση του γραπτού ή προφορικού λόγου, που δε μελετά μόνο το φανερό, 

το έκδηλο περιεχόμενο του προς μελέτη υλικού, αλλά εστιάζει στο λανθάνον, το άδηλο 

περιεχόμενο, στα θέματα και τις κεντρικές ιδέες που βρίσκονται ως κύριο περιεχόμενο 

μέσα στα κείμενα, και σε όσα δεν λέγονται αλλά υπονοούνται στο πλαίσιο ενός κειμένου. 

Ακόμη, δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να αναγνωρίσει και να καταγράψει στάσεις, 

απόψεις και ενδιαφέροντα ατόμων, μικρών ή μεγάλων και ποικίλων πολιτισμικών ομάδων 

(Drisko & Maschi, 2015:2).  

Η διεξαγωγή μιας έρευνας ξεκινά με ένα ερευνητικό ερώτημα, το οποίο ο 

ερευνητής καλείται να απαντήσει, σχεδιάζοντας με τον κατάλληλο τρόπο την έρευνά του. 

Η πορεία στην οποία θα βασιστεί ο ερευνητής για να εκπονήσει την έρευνα και στη 

συνεχεία να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του, εξαρτάται από τη μεθοδολογία την οποία 

θα ακολουθήσει (Παρασκευοπούλου- Κόλλια, 2008).  

Ως τεχνική της εκπαιδευτικής και κοινωνιολογικής έρευνας, η μέθοδος της 

ανάλυσης περιεχομένου περιλαμβάνει τρεις φάσεις. Αρχικά τη συλλογή των στοιχείων και 

εξοικείωση με τα δεδομένα προς μελέτη, έπειτα την επεξεργασία μέσω της κωδικοποίησης 

και την ανάλυση των στοιχείων, και τέλος την ερμηνεία και παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων. 

Στην προκειμένη έρευνα ακολουθήθηκε η ποιοτική μέθοδος, και 

πραγματοποιήθηκαν εις βάθος συνεντεύξεις βασισμένες σε ημι-δομημένες ερωτήσεις. Πιο 

συγκεκριμένα, τα αφηγηματικά δεδομένα προέρχονται από συνεντεύξεις, οι οποίες 

παράγουν πληροφορίες υπό τη μορφή σημειώσεων, σύνοψης της ατομικής συνέντευξης ή 

κατά λέξη μεταγραφής. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά την ποιοτική ανάλυση 

του περιεχομένου των 11 συνεντεύξεων αποτελείται από μια ακολουθία συγκεκριμένων 

βημάτων, τα οποία παρουσιάζονται με συντομία παρακάτω: 

 

1.2.1. Εξοικείωση με τα δεδομένα 

  Το πρώτο στάδιο ανάλυσης περιεχομένου, περιλαμβάνει την αρχική θεωρητική 

επεξεργασία και αποσαφήνιση του ερευνητικού αντικειμένου και των ερευνητικών 

ερωτημάτων. Δεδομένου ότι ο  ερευνητής  έχει προηγουμένως ορίσει το αντικείμενο, έχει 
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επιλέξει το υλικό της έρευνάς του και έχει προχωρήσει στη διατύπωση των υποθέσεών 

του, στο στάδιο αυτό της ανάλυσης του περιεχομένου εξοικειώνεται με το υλικό προς 

διερεύνηση. Η εξοικείωση με το ερευνητικό υλικό επιτυγχάνεται μέσω μιας εξερευνητικής 

ανάγνωσης των δεδομένων, με σκοπό την καλύτερη κατανόησή τους. Στην περίπτωση των 

συνεντεύξεων, ο ερευνητής προχωρά σε προσεκτική πολλαπλή ακρόαση των 

μαγνητοφωνημένων συνεδριών με το δείγμα του. 

 

1.2.2. Εστίαση της ανάλυσης 

  Στη φάση αυτή της ανάλυσης εξετάζονται τα ερωτήματα τα όποια θα απαντηθούν 

με βάση τον σκοπό και το θέμα το οποίο είναι προς έρευνα. Η εστίαση της ανάλυσης 

εξαρτάται από το σκοπό της εκτίμησης και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα 

αποτελέσματα. Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκε η εστίαση ανά ερώτηση των 

συνεντεύξεων, μέσω της οποίας μελετάται πιο αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο απάντησε 

κάθε συνεντευξιαζόμενος στις ερωτήσεις που του υποβλήθηκαν. Έπειτα, τα δεδομένα 

οργανώνονται ανά ερώτηση κοιτώντας διαγώνια όλες τις απαντήσεις, στοχεύοντας στην 

αναγνώριση λογικών ακολουθιών και διαφορών (Taylor-Powell & Renner, 2003:2). 

 

1.2.3. Κατηγοριοποίηση των πληροφοριών   

 Μετά την προσεκτική ανάγνωσή του, το υπό έρευνα υλικό αποδελτιώνεται και 

ταξινομείται συστηματικά βάσει του συστήματος κατηγοριών και ποσοτικοποιείται, 

διαδικασία απαραίτητη και ιδιαιτέρως σημαντική, προκειμένου να μπορέσει ο ερευνητής 

να αναδιοργανώσει τα δεδομένα που συνέλεξε και να τα επεξεργαστεί για το σκοπό της 

έρευνας, δίνοντας απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί.  

 Σύμφωνα με το επαγωγικό σύστημα των κατηγοριών, το οποίο ορίστηκε για την 

ανάλυση του περιεχομένου της παρούσας έρευνας, υιοθετήθηκε το παράδειγμα της 

δόμησης περιεχομένου. Σύμφωνα με αυτό, το ερευνητικό υλικό αποδελτιώθηκε και 

ταξινομήθηκε με βάση το σύστημα κατηγοριών, ενώ μετέπειτα περιγράφηκε μέσω της 

παράφρασης σε κατηγορίες και υποκατηγορίες. 

  Το πρώτο στάδιο στη διαδικασία συγκρότησης του συστήματος κατηγοριών αφορά 

τον καθορισμό του επαγωγικού συστήματος των κατηγοριών και των κεντρικών αξόνων, 

με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο και τα ερωτήματα της έρευνας, πάνω στους οποίους 
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στηρίχθηκε κατά βάση η κωδικοποίηση του υλικού των συνεντεύξεων, και οι οποίοι στη 

συνέχεια αναλύθηκαν σε υποκατηγορίες (Παλάσκας, 2012: 243).  

 Στην φάση αυτή, πολλές φορές προκύπτουν νέες κατηγορίες, οι οποίες δεν είχαν 

συμπεριληφθεί στον αρχικό σχεδιασμό, ή αντιθέτως αποκλείονται κάποιες κατηγορίες του 

αρχικού σχεδιασμού, για τις οποίες δεν προέκυψε αντίστοιχο υλικό. Η υποδιαίρεση των 

κατηγοριών σε υποκατηγορίες βοηθά στην καλύτερη επεξεργασία του ερευνητικού 

υλικού, αλλά και στην αποσαφήνιση της ευρύτερης κατηγορίας με σκοπό την πιο σαφή 

ανάλυσή της.  

 Αναζητείται, λοιπόν, ανάμεσα στα δεδομένα να αναγνωριστούν θέματα ή μοτίβα, 

και μετά να οργανωθούν σε συναφείς κατηγορίες. Οι κατηγορίες μπορούν να προέλθουν 

από τα ερευνητικά δεδομένα και την σχετική βιβλιογραφία και δημιουργούνται με βάση 

κάποια κοινά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες προκύπτοντας έτσι η κατηγοριοποίηση των 

σχετικών με την έρευνα χωρίων, μέσω της παράφρασης ανά κατηγορία (Παλάσκας, 2012). 

 Το επαγωγικό σύστημα κατηγοριών που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα αυτή είναι 

το ακόλουθο: 

 

10 Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 

11  Ηλικία 

12  Τόπος καταγωγής 

13  Τόπος διαμονής 

14  Περιγραφή πατρικής οικογένειας 

15  Οικογενειακή κατάσταση 

16  Έτη άσκησης διδακτικού έργου 

17  Εκπαιδευτική υπηρεσία 

20  Εκπαίδευση– Κατάρτιση και Επιμόρφωση 

21 Μορφή εκπαίδευσης / σχολή αποφοίτησης 

22  Αξιολόγηση των σπουδών 

23  Επάρκεια κατάρτισης 
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30  Επαγγελματικές συνθήκες 

31  Έναρξη επαγγέλματος 

32  Λήξη επαγγέλματος 

33  Μισθολογικά δεδομένα 

40 Εκπαιδευτικό έργο- Εμπειρίες 

41  Διοικητικά – επιστημονικά καθήκοντα 

42  Καλύτερες στιγμές 

43  Πικρές αναμνήσεις 

50  Σχολικό Περιβάλλον 

51  Σχέσεις με την υπηρεσία 

52  Σχέσεις με τους γονείς 

53  Σχέσεις με την ευρύτερη κοινωνία 

54  Ο/Η νηπιαγωγός απέναντι στην κοινωνία 

55  Το κράτος απέναντι στη νηπιαγωγό 

60  Προϋποθέσεις αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου 

61  Ο ρόλος του/της νηπιαγωγού ως εκπαιδευτικού προσχολικής αγωγής 

62  Ο/Η νηπιαγωγός απέναντι στα παιδιά 

63  Επαγγελματική Ικανοποίηση 

64  Αποτυχία στο επάγγελμα 

 

1.2.4. Αναγνώριση προτύπων εντός και ανάμεσα στις κατηγορίες: 

 Καθώς οργανώνονται οι πληροφορίες σε κατηγορίες, αρχίζουν να διαφαίνονται τα 

μοτίβα και οι ενώσεις μεταξύ των κατηγοριών (Taylor-Powell & Renner, 2003: 5). 

Εντοπίζονται ομοιότητες ή διαφορές στις απαντήσεις των συμμετεχόντων ακόμα και μέσα 

στην ίδια κατηγορία, και καταγράφεται μια περίληψη για την κάθε κατηγορία, η οποία 

συνοψίζει το περιεχόμενό της.  
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 Με βάση λοιπόν, το παράδειγμα της πρότυπης δόμησης, επιλέχθηκαν για κάθε 

κατηγορία και υποκατηγορία οι πιο αξιοσημείωτες και αντιπροσωπευτικές αναφορές και 

εκφράσεις. Τα «πρότυπα», παρουσιάζουν τις ακραίες διατυπώσεις, είτε τις αναφορές που 

παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα, ή σχετίζονται με το θεωρητικό πλαίσιο στο 

οποίο στηρίζεται η έρευνα. Επίσης, εντοπίστηκαν θέματα τα οποία εμφανίζονται συχνά 

μαζί, οι συσχετισμοί των οποίων έχουν μεγάλη σημασία στην ανάλυση.  

 

1.2.5. Ερμηνεία-παρουσίαση της ανάλυσης 

   Τελευταίο και σημαντικότατο στάδιο της έρευνας, αποτελεί αυτό της επεξεργασίας 

και ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Υιοθετώντας το παράδειγμα της κριτικής-

ερμηνευτικής ανάλυσης, επιχειρήθηκε η ερμηνεία των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί 

σε συσχετισμό με τη βάση του θεωρητικού πλαισίου που έχει δημιουργηθεί από την 

ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, αλλά και σε συσχετισμό με το εκάστοτε 

κοινωνικοοικονομικό και πολιτιστικό πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα 

(Παλάσκας, 2012: 245). Επίσης, στο στάδιο αυτό ελέγχεται κατά πόσο οι υποθέσεις της 

έρευνας έχουν επαληθευτεί αλλά και πώς απαντήθηκαν τα ερωτήματα τα οποία έχει θέσει 

ο ερευνητής κατά το σχεδιασμό της έρευνας (Παπαστάμου, 2001: 481 - 488). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

2.1. Συνέντευξη 

Η συνέντευξη αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία συλλογής δεδομένων της 

ποιοτικής μεθόδου, το οποίο αποκτά όλο και περισσότερο έδαφος όσο προχωράμε στον 

21
ο
 αιώνα. Κατά κάποιον τρόπο, η συνέντευξη, όπως σήμερα αναφερόμαστε σε αυτή ως 

ερευνητική συνέντευξη, αποτελεί μια νέα μορφή συνάντησης στην ιστορία των 

ανθρώπινων σχέσεων. Παρόλο που το σχήμα ερώτησης-απάντησης φαίνεται να 

προϋπάρχει από την αρχή της ομιλίας, αυτές οι συναντήσεις δε θεωρούνταν ως συνέντευξη 

(Cisneros-Puebla, Faux & Gόnter, 2004). Μέχρι και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο οι 

άνθρωποι ως άτομα δεν θεωρούνταν σημαντικές πηγές γνώσης σχετικά με τις προσωπικές 

τους εμπειρίες, όμως με το πέρασμα των χρόνων, η νέα αυτή τάση φάνηκε να εδραιώνεται 

καθιστώντας ως λογική και αποδεκτή τη στροφή στο άτομο, προκειμένου να γίνει 

κατανοητή η κοινωνική οργάνωση της εμπειρίας (Gubrium & Holstein, 2002) . 

Ωστόσο, η συνέντευξη δεν είναι μια απλή δραστηριότητα επικοινωνίας και 

συγκέντρωσης πληροφοριών σχετικά με ένα πρόσωπο ή ένα γεγονός, αλλά μια ευκαιρία 

παραγωγής γνώσης και κατασκευής νοήματος. 

Πολλοί είναι οι ορισμοί οι οποίοι κατά καιρούς έχουν δοθεί για να περιγράψουν 

την έννοια της συνέντευξης. Οι Cohen και Manion (Cohen ,Manion, 1992; 

Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008: 4), σημειώνουν πως συνέντευξη είναι «η επικοινωνία, η 

αλληλεπίδραση, μεταξύ δυο ή περισσότερων προσώπων, που καθοδηγείται από τον 

συνεντευκτή/ ερευνητή με στόχο την απόσπαση πληροφοριών που σχετίζονται με το 

αντικείμενο της έρευνας» .Οι Arthur, Waring, Coe, και Hedges (2012) υποστηρίζουν πως οι 

συνεντεύξεις είναι σκόπιμες συζητήσεις στις οποίες ο ερευνητής επιχειρεί να μάθει τι 

γνωρίζει ένα άλλο άτομο για κάποιο θέμα, να ανακαλύψει και να καταγράψει τι έχει ζήσει 

ένα άτομο, τι πιστεύει και τι νιώθει γι αυτό, και τι νόημα δίνει σ’ αυτό. Επίσης, ο Kvale 

(1996: 6) όρισε τη συνέντευξη ως «μια συζήτηση που έχει δομή και σκοπό, πηγαίνει πέρα 

από την αυθόρμητη ανταλλαγή ιδεών όπως στις συζητήσεις της καθημερινής μας ζωής, και 

μετατρέπεται σε μια προσέγγιση προσεκτικής ερώτησης και ακρόασης με σκοπό την 

απόκτηση πλήρως ελεγμένης γνώσης».  Ακόμη, ο Καραγεώργος (2002: 159) αναφέρεται 
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στη συνέντευξη ως «μια προφορική ανταλλαγή απόψεων δυο ατόμων, του ερωτώντος και 

του ερωτώμενου, κατά την οποία ο ερωτών θέλει να αλλάξει πληροφορίες (δεδομένα) για τις 

σκέψεις, τις πεποιθήσεις και τις ιδέες του ερωτώμενου για ένα συγκεκριμένο θέμα». 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ερευνητική συνέντευξη έχει σκοπό τη 

συλλογή πληροφοριών και την κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται και τους γενικότερους 

σκοπούς και τα συγκεκριμένα ερωτήματα-υποθέσεις ενός ερευνητικού σχεδίου. 

 

2.1.1. Είδη συνεντεύξεων 

Κάθε τύπος συνέντευξης έχει το δικό του ιδιαίτερο ύφος, μεθόδους, 

πλεονεκτήματα και περιορισμούς. Η ταξινόμηση των ειδών της συνέντευξης μπορεί να 

γίνει με βάση διάφορα κριτήρια, όπως για παράδειγμα τον τρόπο επικοινωνίας 

(τηλεφωνική ή συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο, κλπ) ή τον αριθμό συμμετεχόντων 

(ατομική ή ομαδική).  

Σύμφωνα με την ταξινόμηση του Patton (1990), οι συνεντεύξεις διακρίνονται σε: 

κλειστή ποσοτική συνέντευξη (closed qualitative interview), τυποποιημένη/ανοιχτή 

συνέντευξη (standardized open-ended interview), προσέγγιση του οδηγού συνέντευξης 

(interview guide approach) και άτυπη/ανεπίσημη συζήτηση (informal conversational 

interview) (Johnson & Christensen, 2012:18). Ωστόσο, πιο συνήθης είναι η ταξινόμηση 

των συνεντεύξεων ανάλογα με το βαθμό δόμησης, δηλαδή το βαθμό τυποποίησής της από 

τον ερευνητή. Με βάση την ταξινόμηση αυτή, μπορούμε σχηματικά να διακρίνουμε τρία 

βασικά είδη συνεντεύξεων: την δομημένη ή τυποποιημένη συνέντευξη (structured 

interview), την ημι-δομημένη ή μη κατευθυνόμενη συνέντευξη (semi-structured interview) 

και την μη δομημένη ή ελεύθερη συνέντευξη (unstructured interview).  

Στη δομημένη συνέντευξη έχουμε μια σειρά αυστηρά προκαθορισμένων 

ερωτήσεων, ως προς τον αριθμό, τη σειρά και το περιεχόμενο, οι οποίες τίθεται με έναν 

κοινό ενιαίο τρόπο σε όλους τους συνεντευξιαζόμενους. Οι ερωτήσεις στις συνεντεύξεις 

του τύπου αυτού είναι κυρίως κλειστές ή επιδέχονται περιορισμένες απαντήσεις 

(πολλαπλής επιλογής ή απαντήσεις τύπου κλίμακας Likert). Τέτοιας μορφής συνεντεύξεις 

επιτρέπουν στον ερευνητή να κάνει συγκρίσεις ανάμεσα στους πληροφορητές. 

H ημι-δομημένη συνέντευξη χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο προκαθορισμένων 

ερωτήσεων, το οποίο, ωστόσο, σε σχέση με την δομημένη συνέντευξη, παρουσιάζει 

περισσότερη ευελιξία ως προς την σειρά και το περιεχόμενο των ερωτήσεων. Οι 
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ερωτήσεις αυτές μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με την περίσταση. Εκτός από 

ερωτήσεις κλειστού, μπορούμε να έχουμε και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου με σκοπό την 

περεταίρω διευκρίνιση μιας απάντησης. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει ο Οδηγός 

Συνέντευξης, ένα σχεδιάγραμμα με τα θέματα και τις ερωτήσεις-κλειδιά, με σκοπό να 

αποφευχθεί η παρέκκλιση και να επαναφέρεται η συζήτηση στο πλαίσιο της έρευνας 

(Ιωσηφίδης, 2003; Καραγεώργος, 2002). Η μορφή αυτή συνέντευξης διευκολύνει την 

διερεύνηση διαφόρων θεμάτων σε βάθος (συνέντευξη σε βάθος / in-depth interview).  

Η μη δομημένη συνέντευξη χαρακτηρίζεται από την απουσία προκαθορισμένων 

ερωτήσεων. Η σειρά και η μορφή των ερωτήσεων δεν απασχολούν τον ερευνητή, αλλά 

κυρίως η εμβάθυνση στο θέμα της έρευνας. Στη συνέντευξη τέτοιου τύπου η συνομιλία 

βασίζεται σε θεματικές περιοχές και εξελίσσεται ελεύθερα αλλά μέσα στα πλαίσια του 

θέματος και των τομέων που αφορούν τη συγκεκριμένη έρευνα, έτσι ώστε ο ερευνητής να 

καταφέρει να συλλέξει στο τέλος τις πληροφορίες που χρειάζεται (Καραγεώργος, 2002: 

160). Η ακραία μορφή αυτού του είδους συνέντευξης είναι οι μη κατευθυνόμενες 

συζητήσεις που καθιερώθηκαν στην ψυχοθεραπεία.  

 

2.2. Συνέντευξη σε βάθος 

Η συνέντευξη σε βάθος (in-depth interview), μια μορφή ημι-δομημένης 

συνέντευξης, είναι μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος, η οποία  χρησιμοποιείται ευρέως στην 

ποιοτική κοινωνική έρευνα.  

Πολλοί είναι, επίσης, οι ορισμοί που έχουν δοθεί για αυτή την ιδιαίτερη μορφή 

συνέντευξης. Σύμφωνα με την Κυριαζή (1998: 122), «η συνέντευξη σε βάθος αφορά ένα 

σύνολο γενικών ερωτήσεων σε θέματα τα οποία είναι καθορισμένα από τον ερευνητή, τα 

οποία δεν τίθενται με συγκεκριμένη σειρά, ο ερωτώμενος έχει τον ‘πρωταγωνιστικό’ ρόλο,  

ενώ η παρουσία του ερευνητή είναι βοηθητική και διακριτικά καθοδηγητική». Οι Boyce και 

Neale (2006:3)
 
σημειώνουν για τη συνέντευξη σε βάθος ότι πρόκειται για «μια τεχνική 

ποιοτικής έρευνας, η οποία περιλαμβάνει τη διεξαγωγή εντατικών ατομικών συνεντεύξεων 

με ένα μικρό αριθμό πληροφορητών με σκοπό την διερεύνηση των αντιλήψεων τους για μια 

συγκεκριμένη ιδέα, πρόγραμμα ή κατάσταση». Ακόμη, οι Mack, Woodson, MacQueen, 

Guest και Namey (2005: 29)
 
σημειώνουν ότι η συνέντευξη βάθους είναι «μια τεχνική η 

οποία έχει σχεδιαστεί για να αποσπά μια ζωντανή εικόνα της προοπτικής του συμμετέχοντος 

σχετικά με το θέμα της έρευνας». Συμπερασματικά, και ανακεφαλαιώνοντας τις παραπάνω 
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τοποθετήσεις για τη συνέντευξη σε βάθος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για μια 

τεχνική ποιοτικής κοινωνικής έρευνας κατά την οποία ένας ερευνητής κατευθύνει, με 

ανοικτές ερωτήσεις για κάποια συγκεκριμένα θέματα έναν ερωτώμενο να αναπτύξει 

ελεύθερα τις ιδέες, τα βιώματα και τα συναισθήματα του για τα θέματα αυτά, 

αποσκοπώντας στη συλλογή λεπτομερών πληροφοριών και την εμβάθυνση στην οπτική 

του (ερωτώμενου) γι’ αυτά. Είναι μία κατάδυση, με άλλα λόγια, στον εσωτερικό κόσμο 

των ανθρώπων. 

Η συνέντευξη σε βάθος αποτελεί μια ιδιαίτερη μορφή κοινωνικής και 

διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης, η οποία αφορά προσωπικά ζητήματα, ιδεολογίες, 

εμπειρίες, συναισθήματα, αξίες και αντιλήψεις, στην ουσία βρίσκεται ένα βήμα πέρα από 

την καθημερινή συνομιλία, η οποία είναι η πιο συνηθισμένη μορφή συλλογής 

πληροφοριών. Βασίζεται, λοιπόν, στην οικειότητα, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματική, 

όπως συμβαίνει και στις συνομιλίες μεταξύ φίλων, με τη διαφορά ότι στη συνέντευξη σε 

βάθος ο ερευνητής σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που προκύπτουν από την 

αλληλεπίδραση αυτή για συγκεκριμένους σκοπούς (Gubrium & Holstein, 2002:104).  

Η μέθοδος της συνέντευξης βάθους χρησιμοποιείται, όταν η έρευνα εστιάζεται στη 

διερεύνηση σε βάθος πληροφοριών σχετικά με συναισθήματα, σκέψεις, αντιλήψεις, 

συμπεριφορές και εμπειρίες ενός ατόμου (Boyce & Neale, 2006; Mack et.al. 2005), στο 

«υποκειμενικό νόημα δηλαδή μιας κοινωνικής ή προσωπικής κατάστασης» (Ιωσηφίδης, 

2003).  

 

2.2.1. Βασικά χαρακτηριστικά 

Οι συνεντεύξεις σε βάθος γίνονται συνήθως πρόσωπο με πρόσωπο και εμπλέκουν 

έναν ερευνητή και έναν ερωτώμενο. Βασικά χαρακτηριστικά της είναι η διαδραστική της 

μορφή, αφού μέσα από αυτή, τα δυο υποκείμενα, ερευνητής και πληροφορητής, 

επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν άμεσα. Όσον αφορά τους ρόλους των συμμετεχόντων, ο 

ερωτώμενος τίθεται ως πρωταγωνιστής της διαδικασίας, ο οποίος απαντά στις ερωτήσεις, 

ενώ ο ερευνητής, ο οποίος θέτει τις ερωτήσεις θεωρείται ο μαθητής, ο οποίος μέσα από 

ενεργητική ακρόαση προσπαθεί να συλλέξει όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες 

(Μack et.al. 2005:29). Ο αριθμός δείγματος των ερωτωμένων συνήθως είναι μικρός, 

εφόσον στόχος του ερευνητή είναι το βάθος και όχι η ευρύτητα.  
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Οι ερωτήσεις είναι ανοιχτές, και σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να επιζητούν 

μονολεκτικές απαντήσεις (ναι-όχι), αλλά να δίνουν στους πληροφορητές την ελευθερία να 

απαντήσουν με τα δικά τους λόγια («γιατί», «πως»). Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των 

συνεντεύξεων σε βάθος, όπως όλων των συνεντεύξεων άλλωστε, είναι οι καταγραφόμενες 

απαντήσεις. Ο ερευνητής  ηχογραφεί τις απαντήσεις αλλά και βοηθητικά κρατά 

σημειώσεις, όπου αυτό είναι απαραίτητο (σημειώσεις πεδίου), οι οποίες εμπεριέχουν 

παρατηρήσεις της λεκτικής και μη συμπεριφοράς των συμμετεχόντων, αλλά και άμεσες 

προσωπικές αντανακλάσεις σχετικά με τη συνέντευξη. Επίσης, ο ερευνητής αναζητά 

κατανόηση και ερμηνεία μέσα από την ενεργητική ακρόαση των όσων λέει ο 

πληροφορητής, μέσα από την οποία προσπαθεί να ερμηνεύσει τα λεγόμενά του και να 

αναζητά διευκρινήσεις, σαφήνεια και κατανόηση καθ’ όλη τη διάρκεια της συνέντευξης 

(Guion, Diehl, & McDonald, 2011). 

Επιπρόσθετα, το εργαλείο αυτό συνδυάζει δομή και ευελιξία. Οι συνεντεύξεις σε 

βάθος έχουν ημι-δομημένη μορφή και βασίζονται σε συγκεκριμένες κατευθυντήριες 

γραμμές, στον Οδηγό Συνέντευξης, ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας μέρος της 

διαδικασίας. Aνάλογα με το σχεδιασμό της έρευνας και τις περιστάσεις, ο ερευνητής 

μπορεί να επιλέξει να ακολουθήσει πιστά τον οδηγό συνέντευξης και να αξιοποιήσει τις 

ερωτήσεις ευέλικτα, πχ αλλάζοντας τη σειρά τους, οργανώνοντας τις ερωτήσεις σε στενή 

εξάρτηση με τις απαντήσεις του συνεντευξιαζόμενου (Kvale, 1996; Ritchie & Lewis, 

2003). 

 

2.2.2. Σύγκριση με άλλα εργαλεία συλλογής δεδομένων 

Η μορφή της συνέντευξης σε βάθος διαφέρει κατά πολύ σε σχέση με την δομημένη 

ή τυποποιημένη συνέντευξη.  Η συνέντευξη βάθους, αν και έχει κάποια εστίαση, δίνει την 

ελευθερία σε ερευνητή και ερωτώμενο να εξερευνήσουν ένα θέμα μέσα στο πλαίσιο της 

κατευθυνόμενης συνομιλίας. Ακόμη, χρησιμεύουν για την ανίχνευση ιδεών, πιθανών 

αντιδράσεων, κινήτρων και συναισθημάτων, πράγματα τα οποία δε θα μπορούσαν να 

κάνουν τα ερωτηματολόγια, από τη στιγμή που μια γραπτή απάντηση δε μπορεί να δώσει 

επαρκείς πληροφορίες για την εμφάνιση μιας αντίδρασης (παραγλωσσικά στοιχεία). 

Επιπρόσθετα, οι συνεντεύξεις σε βάθος μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη θέση των 

ομάδων εστίασης (focus groups), σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες της ομάδας δε 

νιώθουν την άνεση να εκφραστούν μπροστά σε τρίτους, ή σε περιπτώσεις που αφορούν 
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ευαίσθητα θέματα (π.χ. θέματα ταμπού). Επίσης, σε αντίθεση με τις ομάδες εστίασης, οι 

οποίες στοχεύουν στην αναζήτηση νορμών μιας κοινωνικής ομάδας, οι συνεντεύξεις 

βάθους αφορούν την αναζήτηση σε βάθος των προσωπικών αντιλήψεων των ατόμων. 

 

2.3. Συνεντευκτής και Συνεντευξιαζόμενος 

Ο συνεντευκτής, όπως σημειώνουν οι Holstein & Gubrium (2003:4) «εμπλέκεται 

αναπόφευκτα στην κατασκευή νοημάτων που φαινομενικά εδρεύουν εντός των 

συνεντευξιαζόμενων» και δε λειτουργεί απλώς σαν ‘αγωγός’ μεταφοράς της γνώσης» 

(Ritchie & Lewis, 2003:139), άρα και οι δυο πλευρές μιας συνέντευξης αναπόφευκτα 

εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή. Το νόημα λοιπόν, συγκροτείται ενεργά και κοινωνικά 

κατά τη συνάντηση της συνέντευξης. Ωστόσο, σε πολλές εμπειρικές έρευνες παραμελείται 

η σημασία της σχέσης συνεντευκτή-συνεντευξιαζόμενου και του επικοινωνιακού 

περιεχομένου των συνεντεύξεων, παρά τη μεγάλη βαρύτητα που της έχει δώσει η ποιοτική 

έρευνα.  

Η σχέση μεταξύ συνεντευκτή και συνεντευξιαζόμενου ξεκινά από την πρώτη 

επαφή, με την πρώτη εντύπωση, ενώ οι ρόλοι των δύο πρωταγωνιστών της συνέντευξης θα 

πρέπει να είναι από την αρχή ξεκάθαροι και κατανοητοί και από τις δύο πλευρές. Ο Tietel 

(2000) σε έρευνές του έχει βρει πως τα επίπεδα προθυμίας του πληροφορητή να μιλήσει 

ανοιχτά για προσωπικές εμπειρίες, συναισθήματα και απόψεις αυξάνονται με την ύπαρξη 

αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης μεταξύ του ίδιου και του συνεντευκτή. 

Αντίστοιχα, η δεκτικότητα του δεύτερου δημιουργεί θετικό κλίμα εμπιστοσύνης και 

άνεσης στον πληροφορητή, ο οποίος νιώθει έτοιμος να «ανοίξει» τον εαυτό του και να 

μιλήσει με λεπτομέρειες  για βιώματα και σκέψεις του. 

 

2.3.1. Γνωρίσματα ενός καλού συνεντευκτή 

Ο Kvale (1996: 3) εξέφρασε τις μεταφορές του μεταλλωρύχου και του ταξιδιώτη, 

δυο αντιθετικές μεταφορές για τον συνεντευκτή, οι οποίες αναπαριστούν διαφορετικές 

έννοιες της διαμόρφωσης της γνώσης. Mε τη μεταφορά του μεταλλωρύχου, ο Kvale  

αναδεικνύει ένα μοντέρνο μοντέλο έρευνας κοινωνικών επιστημών που βλέπει τη γνώση 
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ως «δεδομένη»
10

, με την έννοια ότι οι ιδέες και η γνώση ενυπάρχουν στον πληροφορητή 

και ο συνεντευκτής είναι υπεύθυνος να ψάξει για «ψήγματα γνώσης και νοήματος μέσα από 

τις καθαρές/αγνές εμπειρίες του υποκειμένου» (Ritchie, Lewis 2003: 140). Η μεταφορά του 

ταξιδιώτη εμπίπτει στο κονστρουκτιβιστικό μοντέλο, στο οποίο η γνώση συν-

οικοδομείται, και πιο συγκεκριμένα, ο συνεντευκτής είναι σαν ταξιδιώτης που ταξιδεύει με 

τον συνεντευξιαζόμενο. Τα νοήματα των ιστοριών του συνεντευξιαζόμενου 

διαφοροποιούνται και εκτυλίσσονται μέσα από τις ερμηνείες του συνεντευκτή. Ο 

μεταλλωρύχος λοιπόν, τείνει να πιστεύει ότι ο ρόλος του είναι πιο μακρινός και 

αντικειμενικός, ενώ ο ταξιδιώτης εμπλέκεται πιο στενά στην συν-οικοδόμηση της 

γνώσης
11

. 

Ένας καλός συνεντευκτής πρέπει να συνδυάζει τόσο επιστημονικές όσο και 

επικοινωνιακές δεξιότητες. Όταν μιλάμε για επιστημονικές δεξιότητες εννοούμε τις 

γνώσεις σχετικά με το θέμα της έρευνας αλλά και μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας και 

ανάλογων ερευνητικών διαδικασιών (Παρασκευοπούλου- Κόλλια, 2008: 5). Σημαντικές 

είναι και οι γνώσεις σχεδιασμού των ερωτήσεων. Ο τρόπος με τον οποίο θα τεθούν μπορεί 

επηρεάσει το υποκείμενο, γι’ αυτό πρέπει να διευκολύνουν τη συζήτηση, να είναι σαφείς 

και ανοιχτές, να ενθαρρύνουν λεπτομερείς και όχι μονολεκτικές απαντήσεις. Ακόμη, ο 

ερευνητής θα πρέπει να ενημερώνει πλήρως τα υποκείμενα σχετικά με το σκοπό της 

έρευνας και να εγγυάται την ανωνυμία και την εμπιστευτικότητα των στοιχείων τους αλλά 

και των πληροφοριών που θα μοιραστούν (Kvale, 1996). 

Σε επικοινωνιακό επίπεδο, προκειμένου να είναι ουσιαστική και επιτυχημένη η 

αλληλεπίδραση με τα υποκείμενα της συνέντευξης, θεμελιώδης δεξιότητα είναι η 

ενεργητική ακρόαση. Ένας καλός ακροατής ακούει εστιάζοντας εξ ολοκλήρου σε ό,τι λέει 

ο συνεντευξιαζόμενος, παραφράζει τα λόγια του ομιλητή για να επιβεβαιώσει στον 

ομιλητή πως ο ίδιος ακούει πραγματικά τα όσα λέει, και ότι το μήνυμα έχει ληφθεί σωστά 

χωρίς παρανοήσεις (Guion, et.al, 2011; Mack et. al,. 2005). Ωστόσο, και η μη λεκτική 

επικοινωνία, οι εκφράσεις του προσώπου, οι κινήσεις του σώματος και ο τόνος της φωνής 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην αλληλεπίδραση συνεντευκτή- συνεντευξιαζόμενου, άρα ο 

                                                           
10

 ‘Η γνώση κατανοείται ως θαμμένο μέταλλο, και ο συνεντευκτής είναι ένας μεταλλωρύχος που ξετρυπώνει το 

πολύτιμο μέταλλο…. Η γνώση περιμένει στο εσωτερικό του υποκειμένου να αποκαλυφθεί, αμόλυντο από τον 

μεταλλωρύχο. Ο συνεντευκτής σκάβει ψήγματα δεδομένων ή νοημάτων από τις αγνές εμπειρίες του 

υποκειμένου, αμόλυντες από οποιαδήποτε καθοδηγούμενη ερώτηση’ (Kvale 1996:3)  

11
 «Αντίθετα ο ταξιδιώτης βρίσκεται σε ένα ταξίδι “σε μια μακρινή χώρα” με τους εταίρους της συνέντευξης, 

είτε σε ‘άγνωστα εδάφη ή με χάρτη’» (Marshall, Rossman, 2011;144). 
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ερευνητής θα πρέπει να μπορεί να παρατηρεί, κρατώντας σημειώσεις και στη συνέχεια 

αξιολογώντας ανάλογα τα παρα-γλωσσικά αυτά στοιχεία. 

Ακόμη, ένας καλός συνεντευκτής θα πρέπει να έχει σπουδαίες δεξιότητες 

προσωπικής αλληλεπίδρασης, έτσι ώστε να εδραιώσει εμπιστοσύνη και συμπάθεια, να 

καλλιεργήσει άνετο και φιλικό κλίμα μεταξύ του ίδιου και του υποκειμένου, έτσι ώστε να 

κάνει τον συνεντευξιαζόμενο να παρέχει πληροφορίες για τον εσωτερικό του κόσμο πιο 

εύκολα (Johnson & Christensen, 2012:183). Να είναι ευχάριστος, δεκτικός, με ενδιαφέρον 

και σεβασμό στους ανθρώπους σαν άτομα, με αυτοπεποίθηση, όσο το δυνατόν να είναι 

αντικειμενικός, υπομονετικός, να επιδεικνύει σοβαρότητα και χιούμορ ταυτόχρονα (Guion 

et. al, 2011; Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008; Ritchie & Lewis, 2003; Tietel, 2000). 

 

2.4. Πλεονεκτήματα- Περιορισμοί 

Όπως όλα τα εργαλεία συλλογής δεδομένων, έτσι και η συνέντευξη σε βάθος 

παρουσιάζει πλεονεκτήματα αλλά και τρωτά σημεία. Για την σωστή, λοιπόν, εφαρμογή ή 

την αποφυγή εφαρμογής μιας μεθόδου, είναι σημαντική η γνώση των πλεονεκτημάτων και 

των μειονεκτημάτων της. 

Αρχικά, ένα πρώτο θετικό της μεθόδου της συνέντευξης βάθους είναι το γεγονός 

ότι είναι μια διαδικασία άμεση, προσφέρει μεγάλο εύρος λεπτομερών πληροφοριών και 

παρουσιάζει περισσότερη προσαρμοστικότητα από άλλα εργαλεία συλλογής δεδομένων 

(Boyce & Νeale, 2006). Ο ερευνητής στις συνεντεύξεις βάθους έχει τη δυνατότητα να 

τροποποιεί τις ερωτήσεις, να δίνει επεξηγήσεις αλλά και να ζητά διευκρινίσεις όπου αυτό 

χρειάζεται, να παρακολουθεί τις αντιδράσεις και τα συναισθήματα του ερωτωμένου και να 

διαπιστώνει αν αυτά είναι ειλικρινή και να επιτυγχάνει μεγάλα ποσοστά απαντήσεων, κάτι 

που δεν επιτυγχάνεται εύκολα με τα ερωτηματολόγια (Καραγεώργος, 2002:163). Η 

συνέντευξη επιτρέπει στον ερευνητή να αντλήσει πληροφορία σε βάθος, ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για την διερεύνηση πολύπλοκων κοινωνικών διαδικασιών, συμπεριφορών, 

στάσεων, αξιών και αντιλήψεων. Ακόμη, δίνουν τη δυνατότητα γρήγορης συλλογής 

πληροφοριών σε σύγκριση με άλλες μεθόδους, δεδομένου πως μια συνέντευξη διαρκεί 1-3 

ώρες.  

Στις συνεντεύξεις βάθους, ακόμη, συμμετέχουν δυο μόνο πρόσωπα, ερευνητής και 

πληροφορητής, πράγμα που σημαίνει πως δεν υπάρχει κίνδυνος επιρροών από τρίτους 
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παράγοντες. Επιπρόσθετα, η συνέντευξη επιτρέπει στον ερευνητή να δει τον κόσμο με τα 

μάτια των υποκειμένων του, μέσα από τις εμπειρίες, τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις 

στάσεις των ατόμων αυτών, δίνοντάς του την ικανότητα να κατανοήσει κοινωνικές 

συμπεριφορές και φαινόμενα. 

Τέλος, οι συνεντεύξεις σε βάθος μπορούν να δίνουν ανθρώπινο πρόσωπο στα 

ερευνητικά ερωτήματα, ενώ η συμμετοχή σε μια τέτοιας μορφής συνέντευξη μπορεί να 

είναι μια καθαρτική διαδικασία. Για τον συμμετέχοντα είναι κολακευτικό και λυτρωτικό 

να του δίνεται η ευκαιρία να εκφραστεί και να συζητήσει με κάποιον που ακούει με 

ενδιαφέρον σχετικά με τις εμπειρίες και τα συναισθήματά του, ενώ και για τον ερευνητή 

αποτελεί ένα προνόμιο, όταν κάποιοι ουσιαστικά άγνωστοι τον εμπιστεύονται 

επιτρέποντας «ματιές» στην προσωπική τους ζωή (Mack, et. al, 2005: 29). 

Ωστόσο, παρά τα θετικά που βρίσκουμε στην συνέντευξη βάθους, δεν είναι 

αμελητέα τα μειονεκτήματα και οι περιορισμοί που παρουσιάζει αυτή η μέθοδος συλλογής 

δεδομένων. Βέβαια, αυτοί οι περιορισμοί δε θα πρέπει να θεωρούνται ως απροσπέλαστα 

εμπόδια, καθώς σε μεγάλο βαθμό η επίδρασή τους μπορεί να περιοριστεί από τον 

ερευνητή με κατάλληλη οργάνωση, γρήγορες αντιδράσεις, ειλικρίνεια και 

υπομονετικότητα. 

Η συνέντευξη σε βάθος είναι ως ένα μεγάλο βαθμό υποκειμενική, αφού ελλοχεύει 

σ’ αυτήν ο κίνδυνος προκατάληψης και από τη μεριά του ερευνητή
12

 αλλά και από τη 

μεριά των συμμετεχόντων, οι οποίοι πολλές φορές θέλουν να αποδείξουν ότι π.χ. ήταν 

σωστοί στο ρόλο και τη συμπεριφορά τους, τις τακτικές τους, κλπ.  

Το πιο κρίσιμο κομμάτι μιας συνέντευξης σε βάθος είναι το χτίσιμο της 

εμπιστοσύνης. Κάποιες φορές, υπάρχει κίνδυνος οι συνεντευξιαζόμενοι να νιώθουν άβολα 

και απρόθυμα να μοιραστούν με τον συνεντευκτή όλα όσα εκείνος αναμένει, αν το κλίμα 

που δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης δεν είναι φιλικό και δεν εμπνέει 

εμπιστοσύνη.  

Επίσης, είναι μια μέθοδος χρονοβόρα ως προς την οργάνωση, αποκωδικοποίηση, 

ανάλυση των πληροφοριών, αλλά και την απόκτηση πρόσβασης στους ερωτώμενους, και 

δαπανηρή αφού απαιτεί συγκεκριμένο εξοπλισμό για την περάτωση των συνεντεύξεων 

(μαγνητόφωνα, κλπ).  

                                                           
12

 Οι Selltiz κ.α (1962: 583) σημειώνει πως «οι συνεντευκτές είναι ανθρώπινα πλάσματα και όχι μηχανές» και 

επομένως η συμπεριφορά τους μπορεί να έχει επίδραση στους ερωτώμενους. (Bell, 1999: 148). 
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Υπάρχει, ακόμη, κίνδυνος βεβιασμένων ή κλειστών και καθοδηγητικών 

ερωτήσεων από μεριάς του ερευνητή, με πιθανό αποτέλεσμα τις ανεπαρκείς και 

ανακριβείς πληροφορίες από τους πληροφορητές. Είναι, επομένως, απαραίτητη η σωστή 

εκπαίδευση του ερευνητή σε τεχνικές συνέντευξης που προκαλούν επί μακρόν αφηγήσεις 

(Boyce & Neale, 2006; Παρασκευοπούλου- Κόλλια, 2008).  

 

2.4.1. Δεοντολογία - Ηθικά Ζητήματα 

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης βάθους, οι πληροφορίες που δίνονται μπορεί 

να περιέχουν συναισθήματα, σκέψεις και αντιλήψεις του συνεντευξιαζόμενου για άλλους 

και αποκλίνουσες δραστηριότητες ή συμπεριφορές. Γι’ αυτό η συλλογή τέτοιων 

δεδομένων μπορεί να εγείρει μερικά σοβαρά ηθικά ζητήματα. Για το λόγο αυτό, οι 

συνεντεύξεις οφείλουν να συμμορφώνονται με ένα σύνολο κανόνων επιστημονικής 

δεοντολογίας, οι οποίοι καθορίζουν το πλαίσιο διεξαγωγής των συνεντεύξεων και 

γενικότερα την επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ ερευνητή και υποκειμένου 

(Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008: 7). 

Αρχικά, πριν την έναρξη της συνέντευξης, πρέπει να δίνεται η συγκατάθεση του 

συμμετέχοντος για τη συμμετοχή του στη διαδικασία αυτή, η οποία μπορεί να είναι 

γραπτή μέσω συμφωνητικού εγγράφου ή προφορική και να καταγράφεται ηχητικά μέσω 

του μαγνητοφώνου. Σε κάθε περίπτωση, ο ερευνητής πριν την έναρξη την διαδικασίας, 

οφείλει να συστήνεται και να ενημερώνει το συμμετέχοντα για τον σκοπό της έρευνάς του, 

να γίνονται κατανοητά τα ρίσκα αλλά και τα οφέλη που εμπεριέχει η συμμετοχή του στη 

διαδικασία αυτή, αλλά και να δίνονται πληροφορίες σχετικά με το πώς θα αξιοποιηθούν τα 

δεδομένα (Mack, et. al, 2005: 10). Επίσης, ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της 

συνέντευξης θα πρέπει να διευκολύνουν το συμμετέχοντα και να ορίζονται σε συνεργασία 

με εκείνον, ενώ και η διάρκεια της συνέντευξης να μην υπερβαίνει σε μεγάλο βαθμό το 

χρόνο που έχει καθοριστεί. 

Βασικό επίσης, είναι το ζήτημα της εμπιστευτικότητας, καθώς είναι σημαντικό να 

μην ριψοκινδυνεύεται η ανωνυμία των συμμετεχόντων. Είναι ηθική δέσμευση του 

ερευνητή η προστασία των υποκειμένων της έρευνάς του, ζήτημα το οποίο μπορεί να 

εμπλέκει σοβαρά ηθικά ζητήματα, σε περιπτώσεις που ο ερευνητής αντιλαμβάνεται 

κάποια κακομεταχείριση, αμέλειες, χρήσεις ουσιών, εγκληματικές συμπεριφορές, κ.α είτε 

από τον συνεντευξιαζόμενο είτε από τρίτους (Mack, et. al, 2005).   
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 Επιπλέον, ο ερευνητής ίσως ξεπερνάει κάποιες φορές τα φυσιολογικά όρια της 

διακριτικότητας και της ευγένειας στην προσπάθειά του να αποσπάσει όσο το δυνατόν 

περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες για στην έρευνά του,
 

με αποτέλεσμα οι 

συμμετέχοντες να νιώσουν ότι ο ερευνητής κατά κάποιο τρόπο εισβάλλει, παραβιάζει την 

ζωή τους (Gubrium & Holstein, 2002). Όσον αφορά, λοιπόν, προσωπικά ζητήματα των 

υποκειμένων, ο ερευνητής οφείλει να θέτει με τέτοιο τρόπο τις ερωτήσεις ώστε να μη 

θίγεται ο ψυχισμός του υποκειμένου. 

Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ο ερευνητής να παραμένει ουδέτερος, να συγκρατεί 

τον εαυτό του και να περιορίζει την εμπλοκή του στην συνέντευξη σε ένα συγκεκριμένο, 

προκαθορισμένο ρόλο, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ενέργεια θα φανέρωνε εμπλοκή του 

στην αναφερόμενη εμπειρία του πληροφορητή. Επομένως, απαιτείται ο ερευνητής να 

χαρακτηρίζεται από ευαισθησία να αναγνωρίζει κάποιο ηθικό ζήτημα, υπευθυνότητα και 

δέσμευση στο να ενεργεί όπως πρέπει και όπως είναι σωστό σε τέτοιες περιπτώσεις
13

.  

 

2.5. Διαδικασία και Βήματα Διεξαγωγής 

Η διαδικασία διεξαγωγής μιας συνέντευξης βάθους είναι σε γενικές γραμμές κοινή 

με αυτή που ακολουθείται σε οποιαδήποτε μορφής έρευνα, η οποία ξεκινά με το 

σχεδιασμό, ακολουθεί η ανάπτυξη των εργαλείων, η συλλογή των δεδομένων, η ανάλυσή 

τους και τέλος η επισημοποίηση των ευρημάτων. Σύμφωνα με τον Kvale (1996), επτά 

είναι τα επικρατέστερα και πιο συχνά εμφανίσιμα στάδια στην ποιοτική έρευνα για το 

σχεδιασμό της συνέντευξης: θεματοποίηση, σχεδιασμός, πραγματοποίηση της 

συνέντευξης, μεταγραφή/απομαγνητοφώνηση, ανάλυση, έλεγχος, και δημοσιοποίηση.  

 

                                                           
13

 Οι τρείς ηθικές πλευρές του ρόλου του ερευνητή, σύμφωνα με τον Kvale (1996:118), είναι οι εξής: i) 

επιστημονική υπευθυνότητα (scientific responsibility) απέναντι στην επιστήμη και τα υποκείμενα της 

ερευνάς του, με την έννοια ότι η έρευνα του προσφέρει γνώση αξιόπιστη, ii) ελεγμένη και επαληθευμένη, 

σχέση με τα υποκείμενα (relation to the subjects) που περικλείουν ρόλους που αναλαμβάνει ο ερευνητής 

κατά την ερευνητική διαδικασία (πχ διευκολυντής, φίλος, συνήγορος), και iii) ανεξαρτησία (independence of 

the researcher) δηλαδή η επαγγελματική απόσταση που πρέπει ερευνητής να κρατά από τα υποκείμενα για 

την αποφυγή  πιθανών επιρροών τους.   
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1. Θεματοποίηση (Thematizing): Στο στάδιο της θεματοποίησης διατυπώνεται το 

ερευνητικό πρόβλημα, σχηματίζονται οι ερευνητικές ερωτήσεις και υποθέσεις και 

καθορίζεται ο γενικός σκοπός. Στο σημείο αυτό, εφόσον ο ερευνητής έχει καθορίσει τον 

γενικό στόχο, θα πρέπει να αποσαφηνίσει το «τι» και το «γιατί» της έρευνας, δηλαδή τις 

βασικές πληροφορίες που θέλει να συγκεντρώσει μέσα από τις συνεντεύξεις για να 

προχωρήσει έπειτα στην αποσαφήνιση του «πώς», της μεθόδου δηλαδή που θα 

ακολουθήσει (Kvale, 1996). 

 

2. Σχεδιασμός (Designing): Εφόσον καθοριστούν οι πληροφορίες τις οποίες επιθυμεί ο 

ερευνητής να συγκεντρώσει, ακολουθεί ο σχεδιασμός του τρόπου, της μεθόδου δηλαδή με 

την οποία θα συλλέξει τα δεδομένα για την έρευνά του. Όσον αφορά τις ημι-δομημένες 

συνεντεύξεις, όπως οι συνεντεύξεις σε βάθος, βασικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί ο 

οδηγός συνέντευξης (interview guide), ο οποίος εμπεριέχει θεματικές περιοχές, τις 

προτεινόμενες ερωτήσεις-κλειδιά και την αλληλουχία τους στη συνέντευξη, ως ένα 

σχεδιάγραμμα που διευκολύνει πρακτικά τη συλλογή δεδομένων (Bauer & Gaskell, 2000; 

Kvale, 1996; Ritchie, Lewis 2003). 

 

3. Πραγματοποίηση της συνέντευξης (Interviewing): Μετά το σχεδιασμό της μεθόδου 

συλλογής των δεδομένων, ο ερευνητής υλοποιεί τις συνεντεύξεις της έρευνάς του, με βάση 

τον οδηγό συνέντευξης. Στο σημείο αυτό, ερευνητής και ερωτώμενος αλληλεπιδρούν 

άμεσα, γι’ αυτό επιβάλλεται πριν την έναρξη της συνέντευξης να γίνονται οι απαραίτητες 

συστάσεις, να εξηγείται ο σκοπός της έρευνας, αλλά και ο τρόπος καταγραφής των 

πληροφοριών (μαγνητοφώνηση), εφόσον βέβαια δοθεί η συγκατάθεση του συμμετέχοντα. 

Κρίσιμης σημασίας στο στάδιο αυτό, είναι η ανάπτυξη ενός κλίματος εμπιστοσύνης 

μεταξύ ερευνητή και ερωτώμενου, αλλά και η ενεργητική ακρόαση και παρατήρηση από 

τη μεριά του ερευνητή, ώστε τα δεδομένα που θα προκύψουν να είναι λεπτομερή, πλούσια 

και να ικανοποιούν τον γενικότερο ερευνητικό σχεδιασμό. 

 

4. Μεταγραφή / Απομαγνητοφώνηση (Transcribing): Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει όλες 

τις διαδικασίες και τις ενέργειες με τις οποίες μετατρέπεται ο προφορικός λόγος σε γραπτό 

κείμενο, μέσα από την ακρόαση των ηχογραφημένων συνεντεύξεων. Σημαντικό στοιχείο 

στο σημείο αυτό δεν αποτελούν μόνο τα ηχητικά δεδομένα των συνεντεύξεων, αλλά και οι 
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σημειώσεις του ερευνητή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, οι οποίες πρέπει να 

εμπεριέχονται στη μεταγραφή, έτσι ώστε να δίνεται μια πιο σφαιρική εικόνα των 

πληροφοριών που συλλέγονται.  

 

5. Ανάλυση (Analyzing):Το στάδιο της ανάλυσης αποτελεί το βασικότερο κομμάτι της 

ερευνητικής διαδικασίας. Έχει ως στόχο την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων της 

ερευνητικής προσπάθειας και αφορά την απόδοση νοήματος στα εμπειρικά ποιοτικά 

δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί μέσω των συνεντεύξεων. Στο στάδιο αυτό λοιπόν, ο 

ερευνητής μελετά προσεκτικά τις μεταγραφές των συνεντεύξεων προσπαθώντας να 

εντοπίσει θέματα που προκύπτουν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων (Boyce, Neale 

2006: 3). 

 

6. Έλεγχος/  Επαλήθευση (Verifying): Το στάδιο αυτό αφορά τον έλεγχο την αξιοπιστία 

και εγκυρότητα των πληροφοριών που έχει συλλέξει ο ερευνητής, την επαλήθευση δηλαδή 

των δεδομένων που συλλέχτηκαν.  

 

7. Δημοσιοποίηση (Reporting): Το στάδιο αφορά στην έκθεση της έρευνας, τη 

δημοσίευση των ευρημάτων και των συμπερασμάτων της έρευνας στο επιστημονικό και 

μη κοινό, στην οποία περιγράφονται οι στόχοι, ο τόπος διεξαγωγής αλλά και τα 

αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε με προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. 

  



 

 

[60] 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν, μέσα από τις συνεντεύξεις 

συνταξιούχων νηπιαγωγών που δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο της προσχολικής 

εκπαίδευσης την περίοδο 1970-1990, οι προφορικές ιστορίες και οι εμπειρίες τους 

αναφορικά με το ρόλο τους ως εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής, αλλά και τις συνθήκες 

εργασίας και τα επίπεδα της επαγγελματικής τους ικανοποίησης για το επάγγελμα τους. 

 Με βάση τον γενικότερο σκοπό της έρευνας και τη θεωρητική συζήτηση που 

προηγήθηκε, διατυπώθηκαν συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα, για τα οποία έγινε 

προσπάθεια να απαντηθούν μέσα από την ανάλυση που ακολουθεί στο επόμενο κεφάλαιο. 

Τα ερωτήματα αυτά είναι τα παρακάτω:  

1. Σε ποιο βαθμό θεωρούν οι νηπιαγωγοί της έρευνας ότι το εκπαιδευτικό τους έργο 

προσδιορίστηκε από την παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση που έλαβαν από τους 

θεσμικούς φορείς της αρχικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσής τους; 

2. Σε ποιο βαθμό εκφράζουν επαγγελματική ικανοποίηση και στη βάση ποιων 

παραγόντων προσδιορίζεται η συγκεκριμένη στάση τους; 

3. Πώς βλέπουν οι νηπιαγωγοί της έρευνας τον επαγγελματικό τους ρόλο ως 

εκπαιδευτικών παιδιών προσχολικής ηλικίας και σε ποιο βαθμό συσχετίζονται οι απόψεις 

τους αυτές με τους σκοπούς της εκπαίδευσης και του Αναλυτικού Προγράμματος που 

καλούνταν να εφαρμόσουν; 

4. Πώς χαρακτηρίζουν τις εμπειρίες και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις κατά την 

διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, και ποιοι παράγοντες τις επηρέασαν; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο

: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

1. Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 

Συν/

νη 
Ηλικία Καταγωγή Διαμονή 

Πατρική 

οικογένεια 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

1 57 

Βέροια, 

Ημαθία Θες/νίκη 

Πολύτεκνη, πατέρας 

αγρότης 

Παντρεμένη, 2 

παιδιά 

2 62 Ιωάννινα 

Βέροια, 

Ημαθία 

Πολύτεκνη, πατέρας 

οικοδόμος 

Παντρεμένη,  2 

παιδιά 

3 63 Φλώρινα 

Βέροια, 

Ημαθία 

Τρίτεκνη, πατέρας 

εργάτης Χήρα, 2 παιδιά 

4 58 Γρεβενά 

Βέροια, 

Ημαθία 

'Ενα τέκνο, πατέρας 

αγρότης/μετανάστης 

Παντρεμένη, 2 

παιδιά 

5 57 

Παλιό 

Σκύλιτσι, 

Ημαθία 

Βέροια, 

Ημαθία 

Τρίτεκνη,  πατέρας 

αγρότης Παντρεμένη 

6 63 

Κρύα Βρύση,  

Πέλλα 

Βέροια, 

Ημαθία 

Δύο τέκνα, πατέρας 

υπάλληλος ΚΤΕΛ 

Παντρεμένη, 2 

παιδιά 

7 66 Φλώρινα 

Βέροια, 

Ημαθία 

Δύο τέκνα,  πατέρας 

επιπλοποιός 

Παντρεμένη, 2 

παιδιά 

8 64 

Αλεξάνδρεια, 

Ημαθία 

Βέροια, 

Ημαθία 

Τρίτεκνη, πατέρας 

υδραυλικός 

Παντρεμένη, 2 

παιδιά 

9 60 Λάρισα 

Βέροια, 

Ημαθία 

Δυο τέκνα, πατέρας 

αγρότης Παντρεμένη,1 παιδί 

10 59 Σκύδρα, Πέλλα 
Βέροια, Τρίτεκνη, πατέρας Παντρεμένη,3 
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Ημαθία ηλεκτρολόγος παιδιά 

11 61 

Κατερίνη, 

Πιερία 

Βέροια, 

Ημαθία 

Δυο τέκνα, πατέρας 

δημόσιος υπάλληλος 

Παντρεμένη, 2 

παιδιά 

 

1.1.Ηλικία 

Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 11 γυναίκες, συνταξιούχοι νηπιαγωγοί, ηλικίας άνω 

των 55 ετών. Συγκεκριμένα, έξι από τις συμμετέχουσες, η πλειοψηφία του δείγματος 

(54,5%), ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 60-65 ετών, τέσσερις από αυτές (36,4%) στην 

ηλικιακή ομάδα 55-59 ετών, ενώ μία νηπιαγωγός (9,1%) ήταν 66 ετών. 

 

1.2.Τόπος Καταγωγής 

Όσον αφορά τον τόπο καταγωγής, το δείγμα στο σύνολό του κατάγεται από 

περιοχές της ελληνικής επαρχίας. Η πλειοψηφία των νηπιαγωγών που συμμετείχαν στην 

παρούσα έρευνα έχει καταγωγή από την Βόρεια Ελλάδα. Πιο αναλυτικά, έξι (54,5%) 

έχουν καταγωγή από την Κεντρική Μακεδονία και συγκεκριμένα τους νομούς Ημαθίας, 

Πιερίας, και Πέλλας, τρεις (27,3%) κατάγονται από την Δυτική Μακεδονία, συγκεκριμένα 

τους νομούς Φλώρινας και Γρεβενών, μια νηπιαγωγός από το νομό Ιωαννίνων και μια 

ακόμη έχει καταγωγή από το νομό Λάρισας. Από αγροτικές περιοχές/ χωριά (Παλιό 

Σκύλιτσι, Σκύδρα, Κρύα Βρύση) δήλωσαν ότι κατάγονται τέσσερις συμμετέχουσες 

(27,3%), ενώ από αστικές/ ημιαστικές περιοχές (Βέροια, Ιωάννινα, Φλώρινα,, Γρεβενά, 

Αλεξάνδρεια, Λάρισα, Κατερίνη) οκτώ συμμετέχουσες (72,7%). 

 

1.3.Τόπος διαμονής 

Σχετικά με τον τόπο διαμονής τους, οι συνταξιούχοι νηπιαγωγοί στο σύνολό τους 

δήλωσαν ότι διαμένουν σε αστικά κέντρα. Ειδικότερα, μία νηπιαγωγός δήλωσε ότι 

διαμένει στην Θεσσαλονίκη, ενώ η πλειοψηφία των νηπιαγωγών (91%) διαμένει στην 

πόλη της Βέροιας, του νομού Ημαθίας. Παρατηρούμε, ότι όλες οι νηπιαγωγοί που 

συμμετείχαν στην έρευνα, είτε κατάγονταν από κάποιο χωριό, είτε από κάποια μικρή 

πόλη, μετέβησαν στη διάρκεια της ζωής τους σε μεγαλύτερες πόλεις, όπου παραμένουν 

ακόμη και σήμερα. 
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1.4.Πατρική Οικογένεια 

Όσον αφορά την πατρική οικογένεια των συμμετεχόντων, παρατηρείται ότι στην 

πλειοψηφία τους, συγκεκριμένα έξι (54,5%) από τις οικογένειες ήταν πολύτεκνες, με τρία 

ή περισσότερα τέκνα η καθεμία. Ακόμη, τέσσερις συμμετέχουσες (36,4%), προέρχονται 

από οικογένειες δύο τέκνων, ενώ μόνο μία νηπιαγωγός προερχόταν από οικογένεια, η 

οποία δεν είχε άλλα παιδιά εκτός από την ίδια. Σχετικά με τις επαγγελματικές ασχολίες 

των γονέων τους, τέσσερις συμμετέχουσες (36,4%) δήλωσαν πως οι οικογένειές τους 

ασχολούνταν με αγροτικές δουλειές, ενώ δύο από τις αυτές (8,2%) ανέφεραν ως 

επαγγελματική ιδιότητα των γονέων τους διάφορες εργατικές ασχολίες (εργάτες, 

οικοδόμοι). Σε τρεις οικογένειες (27,3%) οι γονείς εργάζονταν ως τεχνίτες (επιπλοποιοί, 

ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί), ενώ σε δυο οικογένειες (18,2%) εργάζονταν ως  υπάλληλοι 

σε διάφορες υπηρεσίες (ΚΤΕΛ, υπηρεσία Δημοσίου). Όσον αφορά τις μητέρες των 

νηπιαγωγών, το 54,5% δεν εργαζόταν, αλλά είχε ως κύρια ασχολία τα οικιακά, ενώ το 

36,4% ασχολούνταν με αγροτικές δουλειές.  

Σε σχέση με το σύστημα ταξινόμησης και ομαδοποίησης που αφορά στα 

επαγγέλματα και η οποία προέρχεται, είτε από τις απογραφές πληθυσμού, είτε από άλλες 

στατιστικές έρευνες ή από διοικητικές πηγές, προκύπτει η ακόλουθη εικόνα ως προς τα 

επαγγέλματα των γονέων των συνεντευξιαζόμενων (Γράφημα 1). 

 

Κατά κύριο λόγο, λοιπόν, πρόκειται για άτομα που προέρχονταν από οικογένειες 

χαμηλών οικονομικών στρωμάτων της επαρχίας, τα οποία μετέβησαν και ζουν πια σε 

αστικά κέντρα (Βέροια, Θεσσαλονίκη), πράγμα στο οποίο συνέβαλε η επιλογή τους να 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΓΟΝΕΩΝ 

ΠΑΤΕΡΑΣ 

ΜΗΤΕΡΑ 
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ακολουθήσουν το επάγγελμα της νηπιαγωγού. Επιπλέον, η επιλογή του επαγγέλματος της 

νηπιαγωγού σήμαινε την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, γεγονός που δεν θεωρούνταν 

δεδομένο την εποχή εκείνη για μια γυναίκα, οι οποίες κατά κύριο λόγο τα χρόνια εκείνα 

ασχολούνταν με οικιακές ή αγροτικές εργασίες. Δινόταν, λοιπόν, με την επιλογή αυτή, η 

δυνατότητα στην γυναίκα να ανεξαρτητοποιηθεί, να μπορέσει να ακολουθήσει κάποιο 

επάγγελμα διαφορετικό από αυτό που ασκούσε η οικογένειά της, και να ανελιχθεί σε 

ανώτερα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα. Άλλωστε, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 

ευεργετήματα ενός δημοσιοϋπαλληλικού επαγγέλματος όπως αυτό της νηπιαγωγού, 

συμπεριλαμβανόμενου του ικανοποιητικού ωραρίου, του σταθερού εισοδήματος, και του 

ευχάριστου κλίματος εργασίας με τα παιδιά, τους έδινε την δυνατότητα συνδυασμού 

οικογένειας και εργασίας.  

 

1.5.Οικογενειακή Κατάσταση 

Αναφορικά με την οικογενειακή τους κατάσταση, βλέπουμε πως όλες οι 

νηπιαγωγοί ήταν παντρεμένες. Επίσης, η πλειοψηφία των νηπιαγωγών (81,8%) έχει πάνω 

από δύο παιδιά, μία συμμετέχουσα έχει ένα, ενώ μία ακόμη δεν έχει αποκτήσει παιδιά. 

 

1.6.Εκπαιδευτική Υπηρεσία 

 Όσον αφορά τα έτη υπηρεσίας των νηπιαγωγών στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

κυμαίνονται από τα 26 έως τα 34, και αφορούν την χρονική περίοδο 1970-2011. Πιο 

αναλυτικά, οκτώ συμμετέχουσες (72,7%) είχαν 30-33 έτη προϋπηρεσίας στο επάγγελμα, 

μια συμμετέχουσα 34 έτη, ενώ δυο είχαν κάτω από 30 χρόνια προϋπηρεσίας (26 και 

28χρόνια). Επίσης, εννέα νηπιαγωγοί (81,8%) εργάστηκαν στον τομέα της εκπαίδευσης τη 

χρονική περίοδο 1970-2011, μία νηπιαγωγός την περίοδο 1969-2000, και μια την περίοδο 

1973-1997.  

Σχετικά με τα σχολεία στα οποία εργάστηκαν, όλες ανεξαιρέτως οι συνταξιούχοι 

νηπιαγωγοί, δήλωσαν ότι δίδαξαν σε χωριά στην περιφέρεια της Βόρειας και Κεντρικής 

Ελλάδος, και πιο συγκεκριμένα στους νομούς Ημαθίας, Πέλλας, Γρεβενών, Κοζάνης, 

Πιερίας, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Τρικάλων, και Καβάλας. Δυο συμμετέχουσες 

ανέφεραν ότι δίδαξαν σε νηπιαγωγεία μεγάλων αστικών κέντρων, στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης και του Βόλου, ενώ 9 από τις 11 (81,8%) δίδαξαν σε σχολεία της πόλης της 



 

 

[65] 

 

Βέροιας. Το δείγμα των νηπιαγωγών στο σύνολό του εργάστηκε σε σχολεία του νομού 

Ημαθίας, σε ποσοστό 36,4% εργάστηκε στο νομό Πέλλας, ενώ η πλειοψηφία του, όπως 

είδαμε και παραπάνω, μετέπειτα εγκαταστάθηκε στην πόλη της Βέροιας, όπου διαμένει 

μέχρι σήμερα. 

Συν/μενη 

Έτη 

υπηρεσία

ς 

Χρονολογίες Σχολεία 

1 31  1977-2008 
Σε χωριά του νομού Ημαθίας, στην Βέροια 

και τη Θεσσαλονίκη  

2 34  1974-2008 Σε χωριά του νομού Πέλλας και Ημαθίας. 

3 31  1969-2000 
Σε χωριά του νομού Ημαθίας και στην 

Βέροια. 

4 33  1977-2010 Στο νομό Γρεβενών και νομό Ημαθίας 

5 33  1978-2011 
Σε χωριά του νομού Ημαθίας, στη Βέροια 

και το νομό  Χαλκιδικής 

6 26  1973-1997 
Σε χωριά του νομού Πέλλας, και Πιερίας, 

και στην Βέροια. 

7 30  1970-2000 
Σε χωριά του νομού Πέλλας,  και στην 

Βέροια, Ημαθίας. 

8 32  1975-2007 
Σε χωριά του νομού Κιλκίς και νομού 

Ημαθίας και στην Βέροια. 

9 30  1976-2006 
Σε χωριά του νομού Πέλλας και Ημαθίας, 

στη Βέροια και στο Βόλο, Μαγνησίας. 

10 28  1978-2006 
Σε χωριά του νομού Τρικάλων, του νομού 

Κοζάνης, νομού Ημαθίας και στην Βέροια. 
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11 31  1971-2002 
Στο νομό Σερρών, Καβάλας, Ημαθίας και 

στην Βέροια. 

 

2. Εκπαίδευση- Κατάρτιση και Επιμόρφωση 

2.1.Μορφή εκπαίδευσης/ σχολή αποφοίτησης 

  Το δείγμα των νηπιαγωγών που συμμετείχε στην έρευνα έλαβε διετή ή μονοετή 

φοίτηση, σε αντίθεση με τους σημερινούς απόφοιτους των Παιδαγωγικών Τμημάτων 

Προσχολικής Αγωγής, οι οποίοι αποφοιτούν στα τέσσερα χρόνια σπουδών τους. Πιο 

συγκεκριμένα, και οι έντεκα νηπιαγωγοί είναι απόφοιτοι Νηπιαγωγικών (Θεσσαλονίκης, 

Ιωαννίνων, Φλώρινας, Καρδίτσας) και η συντριπτική πλειοψηφία τους (91%) είχε διετή 

φοίτηση, εκτός από μία νηπιαγωγό, η οποία έλαβε μονοετή εκπαίδευση.  

  Σύμφωνα με την αφήγηση μιας από τις συνεντευξιαζόμενες, είναι σημαντικό να 

διευκρινιστεί πως η είσοδος των συνεντευξιαζόμενων στις Νηπιαγωγικές Σχολές 

μονοετούς ή διετούς φοίτησης πραγματοποιούνταν εκτός της διαδικασίας Πανελλήνιων 

Εξετάσεων. Η εισαγωγή ήταν δυνατή είτε με επιτυχή αποτελέσματα σε ειδικές εισιτήριες 

εξετάσεις (θεωρητικές, πρακτικές και υγειονομικές), είτε με κοινωνικά κριτήρια (τέκνα 

αναπήρων και θυμάτων πολέμου, αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, απόρων πολυτέκνων 

οικογενειών), διαδικασία στην οποία καμιά από τις υπόλοιπες συνεντευξιαζόμενες δεν 

αναφέρθηκε. Το γεγονός ότι οι υποψήφιες νηπιαγωγοί είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν 

αίτηση στη σχολή της αρεσκείας τους εξηγεί και το φαινόμενο οι νηπιαγωγοί να 

αποφοιτούν από τις πλησιέστερες στον τόπο καταγωγής τους Σχολές, κάτι που δε 

συνέβαινε στη διαδικασία των Πανελλήνιων εξετάσεων.  

 

2.2.Αξιολόγηση σπουδών 

Όσον αφορά την αξιολόγηση της ποιότητας των σπουδών που έλαβαν στις Σχολές 

Νηπιαγωγών, τρείς συμμετέχουσες την χαρακτήρισαν από καλή/αρκετά καλή έως άριστη, 

για τα δεδομένα της εποχής εκείνης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Αρκετά 

ικανοποιητική.. Μας βοήθησε αρκετά για την εποχή της κιόλας», «Άριστη, δεν έχω κανένα 

παράπονο. Η ακαδημία έκανε πολλά για μας, μας βοήθησε πάρα πολύ», «Η ακαδημία μου 

ήταν αρκετά οργανωμένη για την εποχή που εμείς σπουδάζαμε… τώρα ξέρετε πιο πολλά, 
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έχουν αλλάξει τα συστήματα… τότε όμως πιστεύω κάνανε ότι ξέρανε, και ότι θεωρούσαν 

τότε καλό».  

Είναι χαρακτηριστικό πως στο λόγο τους αναφέρονται σε έναν θεσμό που αφορά 

στην κατάρτιση των δασκάλων και όχι των νηπιαγωγών, ενώ το ίδρυμα κατάρτισης ήταν η 

Σχολή Νηπιαγωγών. Προφανώς, η συστέγαση των δύο Σχολών κατάρτισης δασκάλων και 

νηπιαγωγών προσδιόριζε και την αίσθηση πως και οι ίδιες οι νηπιαγωγοί ήταν 

σπουδάστριες ακαδημίας. 

Πέντε από τις νηπιαγωγούς χαρακτήρισαν την ποιότητα των σπουδών τους ως 

μέτρια, λόγω της μικρής διάρκειας φοίτησης και του νεοσύστατου της σχολής («Δεν με 

βοήθησε και πολύ, γιατί τότε εμείς 2 χρόνια κάναμε..», «Δεν μπορώ να πω και άριστη, αλλά 

ούτε και τελευταία... μέτρια..»), ενώ τρείς νηπιαγωγοί αξιολόγησαν θετικά τις σπουδές 

τους, όπως φαίνεται κι από την παρακάτω δήλωση μιας εκ των συμμετεχόντων: «Έχω 

θετικές εμπειρίες, η σχολή ήταν καλή… αλλά όταν τελειώναμε νιώθαμε πως υπήρχε κάποια 

ανεπάρκεια, γνώσεων και εμπειριών. Όταν δε, μπαίναμε στην τάξη το καταλαβαίναμε ακόμα 

περισσότερο.  Εμείς, βέβαια, πήγαμε και στην Ακαδημία που ήταν μόνο 2 χρόνια... που ήταν 

πριν γίνει Πανεπιστημιακό Τμήμα η Σχολή των νηπιαγωγών».  

Αυτό που χαρακτηριστικά τονίστηκε από τις νηπιαγωγούς, είναι το γεγονός, ότι η 

οργάνωση στις νεοσύστατες τότε Σχολές Νηπιαγωγών ήταν αρκετά καλή για τα δεδομένα 

της εποχής εκείνης, ενώ σημειώθηκε η μικρή διάρκεια φοίτησής τους (ένα ή δύο έτη) ως 

αρνητικό στοιχείο για την ποιότητα της προσφερόμενης μόρφωσης, αλλά και την 

προετοιμασία για την διδακτική σταδιοδρομία τους, σε σχέση με το σημερινό καθεστώς 

εκπαίδευσης των νηπιαγωγών που αποφοιτούν από τα Παιδαγωγικά Τμήματα 

Προσχολικής Αγωγής μετά από τέσσερα χρόνια σπουδών. 

 

2.3.Επάρκεια Κατάρτισης 

Όσον αφορά την επάρκεια της κατάρτισης, την οποία έλαβαν κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους, μόνο μια νηπιαγωγός την χαρακτηρίζει ως άριστη σημειώνοντας 

χαρακτηριστικά τη βοηθητική συνεισφορά των συνεχών παρακολουθήσεων και 

διδασκαλιών σε πραγματικές τάξεις («Η ακαδημία μας βοήθησε πάρα πολύ… Πηγαίναμε 

συνέχεια και κάναμε εμείς μαθήματα τότε σε καθημερινή βάση και είχαμε επαφή με τα 

παιδιά. Βγήκαμε αρκετά ενημερωμένοι… Μετέπειτα που μπήκα σε τάξη δεν ήμουν στα 

τυφλά., μπορούσα να αντεπεξέλθω»). 
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Δύο από τις συμμετέχουσες χαρακτηρίζουν την κατάρτιση που έλαβαν από τις 

Νηπιαγωγικές Σχολές ως μέτρια. Χαρακτηριστικά μια νηπιαγωγός δήλωσε: «Το καλό 

όμως ήτανε ότι εκεί στην ακαδημία, μας πήγαιναν στις αίθουσες που γινότανε οι διδασκαλίες 

και κάναμε διδασκαλίες.. Αλλά κατά τα άλλα, υλικό για να μας βοηθήσει για αργότερα, 

μπορώ να σου πω μηδέν... γιατί εμείς χρειαζόμασταν πολύ υλικό στο νηπιαγωγείο και δεν 

κάναμε καθόλου.. πάνω σε αυτό παιδευτήκαμε πολύ» . Η ίδια αποδίδει την άποψη αυτή 

σχετικά με την επάρκεια κατάρτισης, στο γεγονός ότι κάποιες από τις σχολές ήταν τότε 

νεοσύστατες (βλ. Σχολή Καρδίτσας), και στο ότι παρά την πληθώρα θεωρητικών γνώσεων 

και πρακτικών ασκήσεων, υπήρχε απουσία εκπαιδευτικού υλικού, γεγονός που δυσκόλευε 

το διδακτικό έργο, που καθιστούσε με τη σειρά του αναγκαία την μετέπειτα επιμόρφωση 

σε διάφορα εκπαιδευτικά σεμινάρια.  

Επίσης, τέσσερις νηπιαγωγοί χαρακτήρισαν την κατάρτισή τους ως ελλιπή. Οι 

νηπιαγωγοί, οι οποίες δεν έμειναν ικανοποιημένες από την κατάρτισή τους, συγκεκριμένα 

από τις Σχολές Φλώρινας και Καρδίτσας, το αποδίδουν στην διετή περιορισμένη διάρκεια 

φοίτησης και στο γεγονός πως έλαβαν κατά κύριο λόγο θεωρητικές γνώσεις, οι οποίες δεν 

φάνηκαν χρήσιμες, αλλά και την ανεπαρκή προετοιμασία, εξαιτίας των οποίων 

αντιμετώπισαν δυσκολίες κατά το διδακτικό τους έργο («Όταν τελειώναμε νιώθαμε πως 

υπήρχε κάποια ανεπάρκεια, γνώσεων και εμπειριών.. όταν δε μπαίναμε στην τάξη το 

καταλαβαίναμε ακόμα περισσότερο», «Αυτά που μαθαίναμε κατά την δική μου πάντα άποψη 

ήτανε πολύ θεωρητικά.. Καλή η θεωρία, αλλά όταν μπήκα στην τάξη ήμουν απροετοίμαστη. 

Δεν ήξερα  πώς να φερθώ σε πολλές καταστάσεις και δυστυχώς αυτό έπρεπε να το βρω μόνη 

μου. Δεν μπορώ να πω ότι με βοήθησε δηλαδή για τη δουλειά μου ιδιαίτερα. Θα έπρεπε 

καλύτερα να ήταν τα πράγματα.. Να μας εκπαίδευαν πάνω στα παιδιά και όχι στα βιβλία»). 

Ακόμη, μια από τις συμμετέχουσες αυτές δήλωσε πως μια επιπλέον δυσκολία που 

αντιμετώπισε ήταν κατά την αλλαγή του Αναλυτικού Προγράμματος, σημειώνοντας πως 

δεν μπόρεσε να εφαρμόσει όσα διδάχτηκε, γιατί το σύστημα μετά από λίγο καιρό άλλαξε. 

Οι απόψεις μοιράζονται στη συγκεκριμένη ερώτηση, αφού αρκετές νηπιαγωγοί 

χαρακτηρίζουν επίσης την κατάρτιση που έλαβαν ως καλή/ πολύ ικανοποιητική. Οι 

νηπιαγωγοί που δήλωσαν ικανοποιημένες από την κατάρτισή τους, σημειώνουν στα θετικά 

της κατάρτισής τους το συνδυασμό θεωρητικών γνώσεων αλλά και εμπειριών μέσα από 

την πρακτική άσκηση, την οποία έλαβαν κατά τη φοίτησή τους στις Σχολές 

(Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων) και το γεγονός πως οι παρακολουθήσεις και οι 

διδασκαλίες σε πραγματικές τάξεις κατά την πρακτική άσκηση, φάνηκαν πολύ χρήσιμες 
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και βοηθητικές στην μετέπειτα εκπαιδευτική τους καριέρα («Νομίζω ότι έφυγα πλήρως 

καταρτισμένη, και αυτό γιατί κάναμε πολλές διδασκαλίες..», «Η ακαδημία μου ήταν αρκετά 

οργανωμένη και πιστεύω ότι για την εποχή που εμείς σπουδάζαμε, για τα δεδομένα.... πολύ 

καλά..», «Στην Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης ήμουνα.. Ήτανε, αρκετά καλή και το 

σύστημα της ήταν τέτοιο που σε βοηθούσε για μετέπειτα»). 

Οι αντιθετικές απόψεις των νηπιαγωγών στην συγκεκριμένη κατηγορία, εκτός από 

την υποκειμενική σκοπιά της κάθε νηπιαγωγού, φαίνεται να σχετίζονται με τη σχολή 

αποφοίτησης, γεγονός που οφείλεται σε πιθανές διαφορές των οδηγών σπουδών ανάμεσα 

στις Νηπιαγωγικές Σχολές διαφόρων πόλεων, σχετικά με τη διδακτέα ύλη και τις 

προβλέψεις που αφορούν την πρακτική άσκηση. Παρατηρήθηκε πως οι απόφοιτοι των 

Σχολών Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων, φάνηκαν περισσότερο ικανοποιημένες, 

υπογραμμίζοντας τη σημασία του συνδυασμού παροχής θεωρητικών γνώσεων και 

εμπειριών στην πράξη, μέσω της εκτενούς πρακτικής άσκησης. Ωστόσο, απόφοιτοι άλλων 

Σχολών (Φλώρινα, Καρδίτσα), δεν φάνηκαν τόσο ικανοποιημένες, σημειώνοντας πως δεν 

έλαβαν την κατάλληλη προετοιμασία για την διδακτική τους σταδιοδρομία, αφού οι 

γνώσεις οι οποίες έλαβαν ήταν σε μεγάλο βαθμό θεωρητικές, χωρίς την αντίστοιχη 

εφαρμογή τους στην διδακτική πράξη.  

Εντυπωσιάζει η παντελής σχεδόν απουσία στο λόγο που παράγουν οι νηπιαγωγοί 

κάθε έννοιας θεσμοθετημένης συνεχιζόμενης κατάρτισης, τόσο στο πλαίσιο της 

εξομοίωσης στην οποία συμμετείχαν κάποιες από αυτές όσο και σε διαδικασίες 

επιμόρφωσης ή μετεκπαίδευσης.  

Αντίθετα, προκύπτει με σαφήνεια ένα σχήμα που φαίνεται να έχει δομηθεί βάσει 

των προσωπικών τους θεωριών και περιγράφεται από αρκετές απ’ αυτές. Σύμφωνα με 

αυτό, η ελλιπής κατάρτιση δε συνιστά ουσιαστικό πρόβλημα επαγγελματικής ανάπτυξης, 

καθώς, ούτως ή άλλως, η επαφή με την πραγματικότητα της τάξης οδηγεί σε ουσιαστική 

κατάρτιση («Πάντως ένα να ξέρεις, όταν με το καλό μπεις σε τάξη τότε είναι που ουσιαστικά 

εκπαιδεύεσαι. Όταν έρχεσαι σε επαφή με τα παιδιά τότε μαθαίνεις, όταν τα ζεις, τα έχεις 

κάθε μέρα, όταν πρέπει να αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις.. τότε εκπαιδεύεσαι και 

παιδεύεσαι..», «Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είχαμε κατάρτιση.. Ελλιπής (η κατάρτιση).. 

Ελλιπής τελείως. Αυτά που μαθαίναμε κατά την δική μου πάντα άποψη ήτανε πολύ 

θεωρητικά. Αλλά η δουλειά μας χρειάζεται πρακτική εξάσκηση και να σου πω και κάτι; Η 

εμπειρία είναι αυτή που θα σε διδάξει. Μετά από 31 και 12.. 43 χρόνια που έχω από τον 
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διορισμό μου πιστεύω ότι σήμερα θα ήμουν πολύ καλύτερη. Γιατί η εμπειρία σου σε διδάσκει 

πράγματα αλλά η κατάρτιση μας όχι τότε (..), καθόλου»). Μάλιστα, αυτή η εμπειρία οδηγεί 

τις συνεντευξιαζόμενες να εκφράζουν με απόλυτο τρόπο την πεποίθησή τους, δεδομένο 

που έρχεται σε αντίφαση με τις τοποθετήσεις των νηπιαγωγών που θεωρούν επαρκή την 

κατάρτισή τους και την περιγράφουν ως πολύτιμο εφόδιο που προσδιόρισε την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη.  

Κατά συνέπεια, αναδεικνύεται ότι κάποιες συνεντευξιαζόμενες αναπαράγουν από 

κοινού ένα μοντέλο προσωπικής θεωρίας, που, αν και βρίσκεται σε λανθάνουσα και 

ασυστηματοποίητη μορφή, νοηματοδοτεί τις εμπειρίες μιας μερίδας εκπαιδευτικών, ώστε 

αυτές να ερμηνεύουν την πραγματικότητά τους. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου αναπαρίσταται ανεξάρτητα από την αρχική 

εκπαίδευση και τη συνεχιζόμενη κατάρτισή τους και σε σχέση με τη βιωμένη εμπειρία της 

εκπαιδευτικής πράξης, μια νοηματοδότηση που οδηγεί στην απόρριψη της ποιότητας, τόσο 

της εκπαίδευσης και της κατάρτισης όσο και της εκπαιδευτικής πράξης, ως βασικής 

συνιστώσας του εκπαιδευτικού έργου. Αντίθετα, η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

έργου γίνεται αντιληπτή ως συσσώρευση εμπειριών και η ολοκληρωμένη επαγγελματική 

γνώση της εκπαιδευτικού θεωρείται ότι συναρτάται με τη βιωμένη διδακτική εμπειρία και 

την έμφυτη κλίση προς το επάγγελμα.  
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3. Επαγγελματικές Συνθήκες 

3.1.Έναρξη επαγγέλματος 

Σχετικά με τις εμπειρίες τους από την έναρξη του επαγγέλματός τους, έξι από τις 

συμμετέχουσες (54,5%),  δήλωσαν πως έχουν θετικές αναμνήσεις, οι οποίες 

συμπεριλαμβάνουν συναισθήματα αγάπης για το επάγγελμά τους, αλλά και για τα ίδια τα 

παιδιά («Γενικά ήμουν πολύ ευτυχισμένη που δούλευα με παιδιά..», «Τα αγαπούσα τα παιδιά 

και μ’αγαπούσαν, έδινα αγάπη και μου έδιναν»). Επίσης, δυο από τις νηπιαγωγούς 

αναφέρθηκαν στον ενθουσιασμό που είχαν κατά την εκκίνηση της επαγγελματικής τους 

καριέρας στο χώρο, σημειώνοντας «Με μεγάλο μεράκι, μεγάλη όρεξη, με πολύ χαρά, 

περιμέναμε πως και πως εκείνα τα χρόνια να μπούμε σε τάξη», «Ήμουν πανευτυχής, κυρίως 

στο ξεκίνημα έχω τις καλύτερες εντυπώσεις… Πόσο μ’ άρεζε να πηγαίνω στην τάξη.. κάθε 

πρωί με ενθουσιασμό ξυπνούσα για το μάθημα». Βλέπουμε ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό 

τους οι συμμετέχουσες έχουν θετικές αναμνήσεις από την αρχή την επαγγελματικής τους 

σταδιοδρομίες, κι αυτές κυρίως αφορούν τη φύση του επαγγέλματος, στην οποία βασική 

θέση έχει η επαφή με τα παιδιά και τα συναισθήματα αγάπης και προς αυτά. 

Μόνο μία νηπιαγωγός ανέφερε στο σημείο αυτό, ότι το επάγγελμα της νηπιαγωγού 

με το διορισμό  προσέφερε οικονομική εξασφάλιση και σταθερότητα, λόγω των απολαβών 

και του ικανοποιητικού ωραρίου και συνθηκών εργασίας σε σύγκριση με άλλα 

επαγγέλματα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Μπήκες στην Ακαδημία.. είσαι εντάξει, 

σώθηκες! Έλεγες "τώρα γλίτωσα από οικονομικής πλευράς αλλά και από επαγγελματικής"… 

όταν πήγα στο σχολείο και ένοιωσα πόσο ανάλαφρο ήταν αυτό που έκανα, συγκριτικά με την 

προηγούμενη δουλειά που ήταν πολύ βαριά και με πολλές ώρες και πολύ κόπο, έλεγα 

"Παναγιά μου, εγώ σχόλασα. Ως αύριο εγώ είμαι ελεύθερη"». 

Τέσσερις από τις νηπιαγωγούς (36,4%) που συμμετείχαν στην έρευνα αυτή, 

αναφέρθηκαν σε δύσκολες στιγμές κατά την έναρξη του επαγγέλματος τους. 

Αναλυτικότερα, δύο νηπιαγωγοί αναφέρθηκαν σε δυσκολίες που σχετίζονται με την 

ελλιπή κατάρτισή τους, που συνεπαγόταν και δυσκολίες στην διδακτική τους πράξη 

(«Ένιωθα ανέτοιμη όταν πρωτομπήκα στην τάξη λόγω της ελλιπούς κατάρτισής μου. Μετά, 

ένιωθα πολύ άγχος», «Στην αρχή είχα μεγάλη δυσκολία, μέχρι να πάρω τον ‘αέρα’ δηλαδή. 

Ζορίστηκα πολύ και εδώ είναι που έλεγα ότι αν είχε η Ακαδημία  καλύτερο σύστημα, θα ήταν 

πιο εύκολα», « Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω σε πολλές στιγμές των παιδιών»). Ωστόσο, με 

την πάροδο των χρόνων, όπως σημείωσαν οι νηπιαγωγοί, αυτές οι δυσκολίες 
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αντιμετωπίστηκαν, με αποτέλεσμα οι ίδιες να νιώθουν μεγαλύτερη ικανοποίηση για το 

έργο που προσέφεραν. Συγκεκριμένα δήλωσαν: «Με τα χρόνια τα πράγματα βρήκαν τις 

ισορροπίες τους και από την εμπειρία έμαθα, και από κει και έπειτα κάθε χρόνο και 

καλύτερα. Όταν και εγώ πια ήξερα πιο πολλά και πατούσα καλύτερα στα πόδια μου, άρχισα 

να το ευχαριστιέμαι περισσότερο, με αποκορύφωμα προς το τέλος που δεν ήθελα να φύγω», 

«Ξεπέρασα τις δυσκολίες όμως, γρήγορα μπορώ να πω, και από κει και πέρα λαχταρούσα.. 

Ανυπομονούσα να πάω στην τάξη κάθε μέρα, γιατί το επέλεξα το επάγγελμα και το ήθελα και 

όταν πήρα λίγο τον ‘αέρα’».Επίσης, δυο συμμετέχουσες, αναφέρθηκαν στα αισθήματα 

άγχους που ένιωθαν κατά την πρώτη τους επαφή με τα παιδιά και τη σχολική τάξη («Ο 

πρώτος χρόνος είχε άγχος. Έπρεπε να αντιμετωπίσεις τα παιδιά, να τους μεταδώσεις αυτά 

που ξέρεις», «Στην αρχή ήμουν αγχωμένη αρκετά, μπορώ να πω, γιατί είχα τριάντα παιδιά 

και ένοιωσα ότι μπήκα στα βαθιά κατευθείαν»). 

Τέλος, μια νηπιαγωγός θυμάται από την έναρξη του επαγγέλματός της, τους 

λόγους που την οδήγησαν στην επιλογή αυτή, που ήταν κυρίως οικονομικοί, ωστόσο στη 

συνέχεια η ίδια σημειώνει πως αγάπησε το επάγγελμα: «Εγώ δεν το είχα επιλέξει επειδή 

μου άρεζε και ήταν αυτός ο στόχος μου, αλλά επειδή και λόγω οικονομικών προβλημάτων 

των γονιών μου δεν μπορούσα να πάω.. να φύγω πιο πέρα, και επειδή είχα περάσει και 

πρώτη στο τμήμα νηπιαγωγών, ήταν ανέξοδα τελείως οι γονείς μου.. όμως στην πορεία το 

αγάπησα  πάρα πολύ το επάγγελμα και είμαι ήσυχη με την συνείδησή μου για τα χρόνια που 

έχουνε περάσει». 

 

3.2.Λήξη επαγγέλματος 

Όσον αφορά τις εμπειρίες τους από τη λήξη του επαγγέλματος, η πλειοψηφία των 

νηπιαγωγών, η ανάλυση περιεχομένου ανέδειξε ως κατηγορίες πικρά συναισθήματα, 

στενοχώριας και συγκίνησης, θετικά συναισθήματα, τη δυσκολία προσαρμογή στη νέα 

καθημερινότητα αλλά και τον αναστοχασμό, κατά την αποχώρησή τους από το επάγγελμα. 

Τα αρνητικά συναισθήματα (πικρία, στενοχώρια, συγκίνηση), όπως δήλωσαν, οφείλονται 

σε διάφορους λόγους, αλλά κυρίως στη νοσταλγία που ένιωσαν για την εκπαιδευτική 

καθημερινότητα την οποία άφηναν πίσω («Όταν έφτασα πια στο τέλος της επαγγελματικής 

μου σταδιοδρομίας ένιωθα μια πικρία γιατί δεν θα ξανάμπαινα σε μια τάξη ολοδικιά μου, 

που δε θα δίδασκα στα παιδάκια μου...», «Είχα συνηθίσει εκεί με τα παιδιά κάθε μέρα, τις 

δραστηριότητες, τα παιχνίδια, τις απορίες τους, η αθώα και αγνή τους σκέψη.. Και όσο 
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πλησίαζα στην συνταξιοδότηση ένιωθα και μεγαλύτερη νοσταλγία, γιατί πέρασα πολύ καλά 

με τα παιδιά τόσα χρόνια και στην σκέψη ότι θα το άφηνα, μελαγχολούσα.», «Δεν ήθελα να 

φύγω. Σκεφτόμουν πως θα ναι χωρίς τα παιδιά κάθε πρωί. Την ήθελα την παρέα των 

παιδιών. Σηκωνόμουν από της εφτά και ήθελα να πάω πάλι στο σχολείο, αλλά με τον καιρό 

το συνήθισα», «Δράμα! Δεν ήθελα να φύγω. Δεν ήθελα να τελειώσει η τελευταία χρονιά.  

Στεναχώρια, στεναχώρια, στεναχώρια. Αυτό θυμάμαι στην λήξη»). 

Κάποιες αναφορές επικεντρώθηκαν στη δυσκολία προσαρμογής στη νέα τους ζωή 

ως συνταξιούχων («Και μόνο στην σκέψη ότι από δω και μπρος δεν θα έρχομαι στην τάξη, 

κάτι με έπιανε.. Οι πρώτοι μήνες της συνταξιοδότησης ήταν περίεργοι, ασυνήθιστοι»), ενώ 

μία από τις συνεντευξιαζόμενες αναφέρθηκε εκτενέστερα στη δυσκολία αποχωρισμού της 

σχολικής καθημερινότητας, την όποια βίωσε πηγαίνοντας για αρκετό καιρό μετά τη 

συνταξιοδότηση της καθημερινά στο σχολείο, διαδικασία η οποία θεωρεί πως τη βοήθησε 

στο να αντιμετωπίσει καλύτερα την νέα της πραγματικότητα ως συνταξιούχος («Όπως ένα 

παιδί απογαλακτίζεται και δυσκολεύεται, έτσι δυσκολεύτηκα κι εγώ. Την επόμενη χρονιά της 

συνταξιοδότησής μου συνέχιζα να πηγαίνω στο σχολειό, και την επόμενη χρονιά άρχισα να 

αραιώνω τις επισκέψεις μου.. ώσπου σταμάτησα να πηγαίνω μετά από τρία χρόνια. Αυτό 

ήτανε ο απογαλακτισμός μου... Νομίζω ότι έγινε έτσι με ήπιο τρόπο και δεν μ’ άφηνε 

αγκάθια στην ψυχή μου.. Νομίζω ότι θα είχε επιπτώσεις στην ψυχολογία μου, αν δεν είχα 

αυτή την ευχέρεια να πηγαίνω στο σχολείο μου κάθε πρωί»). 

Επίσης, μια από τις συμμετέχουσες της έρευνας τόνισε την πικρία που ένιωθε 

αφήνοντας πίσω της την εκπαιδευτική πράξη, η οποία αφορούσε τις αλλαγές των 

εκπαιδευτικών συνθηκών, και την στροφή προς την απόλυτη επαγγελματοποίηση του 

ρόλου του νηπιαγωγού, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ένιωθα πικρία, γιατί έβλεπα πως 

τα τελευταία χρόνια της καριέρας μου υπήρχε μια έλλειψη συναδελφικότητας και μια 

μετατροπή στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Από κάτι που μέχρι τότε το θεωρούσαμε ως 

λειτούργημα μετατράπηκε σε κάτι έντονα επαγγελματικό. Παρατήρησα, με λύπη μου, τη 

στροφή στο σχεδόν απόλυτο επαγγελματισμό. Ένιωθα, λοιπόν, πικρία που δεν άφηνα ένα 

καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα πίσω μου». Στο ίδιο κλίμα, μια ακόμη νηπιαγωγός 

αναφέρθηκε στον απολογισμό που έκανε με τη λήξη του επαγγέλματός της και στο 

συμπέρασμα πως ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να βλέπει το επάγγελμά του ως λειτούργημα 

κι όχι απλά ως μια δουλειά που προσφέρει χρηματικές απολαβές («Έχω καταλήξει, ότι, θα 

πρέπει ένας δάσκαλος, κι ένας οποιοσδήποτε κάνει οποιαδήποτε δουλειά, να την σέβεται. Η 

δική μας η δουλειά και η δουλειά των νοσοκομείων, είναι λειτούργημα πραγματικά, και  
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πρέπει να το βλέπουμε έτσι και αν δεν μπορούμε να το κάνουμε να αφήνουμε την θέση μας 

σε κάποιον άλλον»). 

Τέλος, αναφορές υπήρξαν και σε θετικές αναμνήσεις από την λήξη του 

επαγγέλματος, κυρίως λόγω της αγάπης που είχαν για το επάγγελμα, αλλά και για τα ίδια 

τα παιδιά («Προσωπικά μ’ άρεσε αυτό το επάγγελμα και δεν το μετάνιωσα μέχρι την 

τελευταία στιγμή», «Έφυγα πλήρης συναισθημάτων.. καλών συναισθημάτων. Αγαπούσα πολύ 

τα παιδιά και σήμερα ακόμα συναντώ, τα γνωρίζω τα παιδιά μου από τα μάτια...»). 

Παρατηρούμε λοιπόν, ότι τα αρνητικά συναισθήματα των νηπιαγωγών κατά την 

αποχώρηση τους από την εκπαιδευτική πράξη, αφορούν κυρίως τους ίδιους τομείς με τα 

αντίστοιχα θετικά συναισθήματα που ένιωθαν στην αρχή της εκπαιδευτικής τους πορείας, 

δηλαδή τη φύση του επαγγέλματος και την σχέση τους με τα παιδιά. 

 

3.4.Μισθολογικά δεδομένα 

Αναφορικά με τα μισθολογικά δεδομένα τους, οι νηπιαγωγοί δήλωσαν στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία πως οι απολαβές τους ήταν αρκετά χαμηλές. Ειδικότερα τα 

πρώτα χρόνια οι μισθοί, όπως δηλώνουν, ήταν πολύ χαμηλοί και οι ίδιες συμβιβάζονταν, 

ενώ στη συνέχεια οι χρηματικές απολαβές αυξήθηκαν σε κάποιο βαθμό («Τα πρώτα 

χρόνια πικρή ιστορία.. Φαρμακερή! Ήταν απίστευτα λίγα. Μετά πήγαιναν καλύτερα λίγο και 

τώρα πάλι λίγα»», «Δεν ήταν καλές οι απολαβές, ιδίως τα πρώτα χρόνια... Τι να κάνεις 

όμως, συμβιβάζεσαι και από το τίποτα.. είναι κάτι. Λίγο, άλλα κάτι»).Ακόμη, μια 

νηπιαγωγός σημειώνει την αναντιστοιχία των χρηματικών απολαβών των νηπιαγωγών σε 

σχέση με το προσφερόμενο έργο («Οι απολαβές ήταν πολύ χαμηλές, δεν ήταν ανάλογες του 

προσφερόμενου έργου.»), ενώ μια άλλη αναφέρεται σε μισθολογικές διαφορές με άλλους 

κλάδους, των οποίων οι χρηματικές απολαβές ήταν υψηλότερες(«Δεν είχαμε μεγάλες 

απολαβές. Ειδικά σε σύγκριση με αυτά που έπαιρναν άλλοι..»). 

Επιπλέον, επισημάνθηκε από αρκετές νηπιαγωγούς το γεγονός ότι παρά τα χαμηλά 

επίπεδα των μισθολογικών δεδομένων, το εισόδημά τους ήταν σταθερό, οπότε υπήρχε 

κάποια σχετική οικονομική σιγουριά σε σύγκριση με άλλα επαγγέλματα της εποχής, όπως 

φανερώνουν και τα παρακάτω χαρακτηριστικά αποσπάσματα: «Τα πρώτα χρόνια οι 

απολαβές τίποτα δεν ήτανε. Αλλά, αν συγκρίνεις με το τι θα έκανες στη ζωή σου αν δεν είχες 

το επάγγελμα, είχες ένα σίγουρο μισθό το μήνα.. ενώ τα μεροκάματα ήταν πενιχρά.. και 

έλεγες "Καλά που έγινα νηπιαγωγός και έχω τον μισθό μου"», «Ήταν σίγουρος μισθός. Ή 
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ήξερες ότι θα πληρωθείς, όσα και να έπαιρνες, θα τα έπαιρνες και αν σκεφτείς ότι τώρα 

μορφωμένα παιδιά σπουδαγμένα ψάχνουν και δεν βρίσκουν δουλείες...», «Δεν ήμουν 

ευχαριστημένη, λίγα παίρναμε, αλλά τουλάχιστον τα παίρναμε. Ήταν κάθε μήνα, ήξερες ότι 

κάποια στιγμή θα έχεις τον μισθό σου, από το να ήμασταν ‘’ξεκρέμαστοι’’. Ήξερες ότι θα 

πληρωθείς, θα τα πάρεις». 

Τέλος, οι μισές από τις συνεντευξιαζόμενες, κάνοντας μια σύγκριση με τα 

σημερινά μισθολογικά δεδομένα των νηπιαγωγών, επισημαίνουν πως, παρά τα χαμηλά 

επίπεδα των απολαβών τους τότε, σήμερα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, αφού οι μισθοί 

των νηπιαγωγών έχουν πέσει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα («Οι απολαβές τα πρώτα χρόνια 

που διορίστηκα δεν ήταν οι καλύτερες. Στη συνέχεια ήταν καλές και αν τις συγκρίνω με τώρα 

ήταν πολύ καλές», «Άλλοι δεν παίρνουν τώρα τίποτα. Τόσοι νέοι χωρίς δουλειά..»). 

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, μια νηπιαγωγός  διαφοροποιήθηκε από τις υπόλοιπες 

όσον αφορά τις απόψεις της για τα μισθολογικά δεδομένα του επαγγέλματός τους, 

χαρακτηρίζοντας τις χρηματικές απολαβές ως καλές/ πολύ καλές («Οι απολαβές.. πάρα 

πολύ καλές. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ.. ήτανε πολύ καλές»). 

Επομένως, στη συγκεκριμένη κατηγορία, μισθολογικές απολαβές, προκύπτουν 

διαφορετικές κρίσεις. Υπερτερούν αυτές που θεωρούν την αμοιβή του νηπιαγωγού έργου 

κατώτερη τόσο της προσφοράς όσο και του ρόλου της νηπιαγωγού. Σε αρκετές αναφορές 

εκφράζεται και ενσυναίσθηση, κυρίως καθώς οι συνταξιούχοι νηπιαγωγοί φαίνεται να 

αντιλαμβάνονται πως αποδέκτης του λόγου τους είναι η συνεντεύκτρια, η οποία 

εκπροσωπεί μια γενιά που καλείται να διαμορφώσει το επαγγελματικό της προφίλ με 

όρους πολύ περισσότερο δυσμενείς απ’ ό,τι οι ίδιες. Τέλος προκύπτουν και αναφορές που 

αναδεικνύουν μια θετική αποτίμηση του ύψους των απολαβών. Σε μεγάλο βαθμό, οι 

κρίσεις σε σχέση με την ικανοποίηση από τις μισθολογικές αποδοχές φαίνεται να 

τοποθετούνται σε όλο το μήκος του λογικού φάσματος και να σχετίζονται άρρηκτα με το 

πλαίσιο σύγκρισης που υιοθετεί η καθεμιά από τις συνεντευξιαζόμενες.  
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4. Εκπαιδευτικό έργο 

4.1. Διοικητικά- Επιστημονικά καθήκοντα 

Οκτώ από τις συμμετέχουσες (72,7%) είχαν αναλάβει κατά την εκπαιδευτική τους 

πορεία διοικητικά καθήκοντα ως προϊστάμενοι, για τα περισσότερα χρόνια της θητείας 

τους. Για την εμπειρία τους στη θέση αυτή, στο σύνολό τους, δήλωσαν πως αντιμετώπισαν 

δυσκολίες, και συγκεκριμένα αίσθημα άγχους λόγω του βάρους των ευθυνών («Δύσκολη 

θέση. Είχε άγχος και μεγάλη ευθύνη να ελέγχεις τα πάντα», «Είχα πολλές ευθύνες, πράγμα 

που σου δημιουργούσε άγχος. Είχα στην εποπτεία μου πολλά πράγματα και έπρεπε να μάθω 

να τα ελέγχω όλα. Ήταν στην αρχή  δύσκολο να αντεπεξέλθω»), αλλά και άγχος σχετικά με 

την αξιολόγηση τους από τους επιθεωρητές («Τότε είχαμε και τους επιθεωρητές μας 

έλεγχαν πιο πολύ. Και όταν έρχονταν ο επιθεωρητής είχαμε ένα τρέμουλο, όχι μόνο εμείς 

που ήμασταν καινούριες, αλλά και οι παλιοί...»). 

Ακόμη, αναφέρθηκαν σε δυσκολίες οικονομικής φύσης και έλλειψης οικονομικών 

πόρων, όπως π.χ. την έλλειψη κατάλληλων συνθηκών στέγασης των νηπιαγωγείων, τα 

οποία συχνά λυνόντουσαν με τη συστέγαση των νηπιαγωγείων με άλλα σχολεία, όπως 

φαίνεται από τα παρακάτω αποσπάσματα: «Περνούσαν από τα χέρια μου σχεδόν όλα και 

για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Έπρεπε να γίνουν όλα σωστά και αυτό με άγχωνε, 

κυρίως όσον αφορούσε οικονομικά ζητήματα», «Ήτανε πολύ δύσκολα τα πράγματα.. δεν 

είχαμε οικονομικούς πόρους, δηλαδή να φανταστείς με έξι χιλιάδες έπρεπε να κάνω τις 

λειτουργικές δαπάνες του σχολείου, να πάρω πετρέλαιο, να πληρώσω καθαρίστρια και αυτό 

ήτανε πάρα πολύ δύσκολο. Όμως μετά όταν έτυχε να συστεγάζομαι με δημοτικά σχολεία, 

αυτό το βάρος είχε φύγει από πάνω μου οπότε ήμουνα απερίσπαστη στη δουλειά μου». 

Τέλος, μια νηπιαγωγός αναφέρθηκε στις σχέσεις με τους συνάδελφους τους, στα 

πλαίσια της διοικητικής της θέσης ως προϊσταμένης, αναφέροντας πως σε μια τέτοια θέση, 

οι σχέσεις με τους συναδέλφους πρέπει να είναι τυπικές, έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν 

προστριβές («Στο διοικητικό τομέα θα πρέπει να μην βλέπει κανείς το φιλικό κομμάτι για να 

μπορεί να κάνει την δουλειά σου σωστά. Πιστεύω ότι την έκανα εξηγώντας με όμορφο τρόπο 

ότι πρέπει να τηρούμε το ωράριο μας. Το πως κάνουμε την δουλειά μας μέσα στην τάξη δεν 

μπορούμε να το ελέγξουμε, αλλά στο ωράριο πρέπει να είμαστε σωστοί. Δεν είχαμε 

ιδιαίτερες παρεξηγήσεις. Κάποιες διαφωνίες πάντα υπήρχαν, αλλά όχι σοβαρές»). 

Από τις σχετικές αναφορές προκύπτει πως οι ομιλήτριες περιγράφουν το διοικητικό 

ρόλο που κλήθηκαν να αναλάβουν κυρίως σε σχέση με τα προβλήματα που κλήθηκαν να 
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διαχειριστούν και όχι ως μια ευκαιρία δημιουργικής ενασχόλησης με τα ζητήματα του 

σχολείου. Τα προβλήματα αυτά επικεντρώνονται στην ελλιπή χρηματοδότηση της 

εκπαίδευσης, στην έλλειψη κατάλληλων κτιρίων και υποδομών για τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας και στις εντάσεις που προέκυπταν στις σχέσεις μεταξύ του εκπαιδευτικού 

προσωπικού. Γενικότερα, ο λόγος τους εντοπίζεται στη διαχείριση του σχολικού κλίματος 

και τους παράγοντες που καλούνταν να διαχειριστούν, προκειμένου να πετύχουν τη 

βελτίωσή τους. 

 

4.2.Καλύτερες στιγμές 

 Όσον αφορά τις καλύτερες στιγμές τους, η πλειοψηφία των αναφορών 

επικεντρώθηκε στη γενικότερη σχέση τους με τα παιδιά, και συγκεκριμένα στην θετική 

ανταπόκριση και τις αυθόρμητες εκδηλώσεις αγάπης, τις αγκαλιές και τα όμορφα λόγια 

αγάπης που άκουγαν από τα παιδιά στην σχολική τους καθημερινότητα, τα οποία τους 

έδιναν ηθική ικανοποίηση και επιβράβευση. Συγκεκριμένα, ανέφεραν: «Όταν μετά από μια 

κουραστική μέρα τα παιδιά μου κάνουν μια ζωγραφιά.. σε αγκαλιάζουν, σου δείχνουν την 

αγάπη τους», «Όταν εκδηλώνονται τα παιδιά αυθόρμητα σε καθημερινή βάση. Όταν ακούς 

τα παιδιά σου να σου λένε ότι σε αγαπούν.. Σαν να ανταμείβεσαι.. Εκείνο πάντα σε 

ικανοποιεί.», «Δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από τις θετικές χειρονομίες των παιδιών, από 

τα θετικά τους λόγια. Μια δική τους όμορφη κουβέντα δίνει σ' εσένα απίστευτη χαρά. Όταν 

για παράδειγμα σου κάνουν μια αγκαλιά, όταν σου δίνουν ένα αληθινό φιλί, ένα φιλί από την 

καρδιά τους ή όταν σου λένε “κυρία, τι όμορφη που είσαι σήμερα” ή “είσαι πολύ καλή 

κυρία”, τι άλλο να πει κανείς μετά. Δεν υπάρχουν ομορφότερες στιγμές».  

Επίσης, μια νηπιαγωγός αναφέρθηκε στις αθώες απορίες των παιδιών ως τις 

καλύτερες στιγμές της στην εκπαιδευτική πορεία της, τις οποίες ακόμα κι αν η ίδια δεν 

μπορούσε να λύσει εξ ολοκλήρου, ένιωθε ικανοποιημένη από την προσπάθεια και μόνο 

των παιδιών να τις κατανοήσουν («Οι αθώες απορίες των παιδιών.. Για μένα αυτές είναι οι 

καλύτερες στιγμές. Τα αθώα μάτια που σε κοιτάνε όταν τους εξηγείς κάτι, που περιμένουν 

από σένα να τους πεις, να τους μάθεις κάτι. Και αυτή η ικανοποίηση που και από τα δέκα 

που θα τους πεις, έστω αυτό το ένα που θα θυμηθούν και θα το που στο σπίτι στην μαμά, 

στον μπαμπά, είναι το κάτι άλλο. Νιώθεις ότι κάτι έκανες σημαντικό»). Ακόμη, αναφορές 

υπήρξαν στις εκδηλώσεις, εκδρομές και γιορτές που διοργάνωναν ως τις καλύτερες 

στιγμές, κατά τις οποίες τα παιδιά φαίνονταν να το διασκεδάζουν («Πολλές στιγμές. Όταν 
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τύχαινε να πάμε κάποιο περίπατο που χαιρόντουσαν τα παιδιά.. Οι γιορτούλες μας.. Όταν 

σου έδειχναν την αγάπη τους.. Κάτι τέτοιες στιγμές μένουν βαθιά», «Πάρα πολλές στιγμές, 

από τις πιο μικρές που έβλεπες την καθημερινότητα των παιδιών. Τη σχέση με τα παιδιά, τις 

γιορτούλες τους»). 

Τέλος, αναφορές υπήρξαν και σε κάποια περιστατικά, τα οποία κάποιες ομιλήτριες 

βίωσαν προσωπικά κατά την εκπαιδευτική τους πορεία και τους σημάδεψαν θετικά. 

Αναλυτικότερα, μια νηπιαγωγός, ανέφερε ως καλύτερη στιγμή την εμπειρία διδασκαλίας 

της σε ένα κοριτσάκι με σύνδρομο down, περιγράφοντας την προσπάθειά της να 

συμφιλιώσει το κοριτσάκι με την υπόλοιπη τάξη, η οποία και απέδωσε στο τέλος («Η 

Ραφαέλα, είχε το σύνδρομο Down, και στην αρχή ήτανε τόσο αντιδραστική που  χτυπούσε τα 

παιδιά, χαλούσε πράγματα, κατασκευές, εργασίες..Τα παιδιά παραπονιόντουσαν και δεν την 

ήθελαν..κι εγώ προσπαθούσα να τους πω "παιδιά πρέπει η Ραφαέλα οπωσδήποτε να 

αγαπήσει το σχολείο»…). Μια ακόμη νηπιαγωγός αναφέρθηκε στο γεγονός της 

συνάντησης μετά από χρόνια με μαθητές, ως την καλύτερη στιγμή της καριέρας της («Οι 

καλύτερες στιγμές.. όταν μετά από χρόνια συναντούσα τα νήπια που περνούσα από κοντά και 

δεν με γνώριζαν, με χαιρετούσαν.. μάλλον και εγώ δεν τα γνώριζα και μου έλεγαν "Γεια σας 

κυρία. Τι κάνετε;" Εκείνες τις στιγμές δεν τις ξεχνώ..»), ενώ μια ακόμη χαρακτήρισε την 

εμπειρία του πρώτου μαθήματος ως την καλύτερη ανάμνησή της από την επαγγελματική 

της πορεία («Ήμουν και καλά προετοιμασμένη.. ένιωθα ότι έλειπε το πολύ άγχος.  Είχα την 

χαρά του καινούριου.  Ήμουν συνεπαρμένη»). 

Κατά κανόνα, κυριαρχεί ένα μοντέλο απαντήσεων που δίνει έμφαση στην 

επαγγελματική ικανοποίηση από την ίδια τη φύση του επαγγέλματος που έχει να κάνει με 

την τρυφερή προσχολική ηλικία και που συνδέεται με την αμεσότητα, την έκφραση των 

συναισθημάτων και τον αυθορμητισμό των νηπίων. Αυτού του είδους η επαγγελματική 

ικανοποίηση, η οποία δε συνδέεται με προϋποθέσεις, είναι διάχυτη σε διάφορα σημεία της 

αφήγησης των ομιλητριών και αναδεικνύεται ως ένα βασικό προνόμιο που απολαμβάνουν 

οι εκπαιδευτικοί στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης, σε σχέση με τις υπόλοιπες 

βαθμίδες και άλλους επαγγελματικούς ρόλους. Επιπρόσθετα, πολλές φορές, αναδεικνύεται 

μέσα από το λόγο τους ως αντιστάθμισμα στις όποιες δυσχέρειες μπορεί να συνεπάγεται η 

άσκηση του επαγγελματικού ρόλου της νηπιαγωγού.  
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4.3.Πικρές αναμνήσεις 

Σχετικά με κάποιες πικρές αναμνήσεις που βίωσαν τα χρόνια της εκπαιδευτικής 

τους πορείας, οι μισές από τις ομιλήτριες επικεντρώνονται σε κάποιες μικρο-παρεξηγήσεις 

με τους γονείς των παιδιών, οι οποίες ωστόσο στο μεγαλύτερο βαθμό τους λύνονταν μετά 

από κάποιο χρονικό διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν αναφορές σε περιπτώσεις 

στις οποίες οι γονείς είχαν αρνητική στάση και συμπεριφορά απέναντι στις νηπιαγωγούς, 

ζητώντας από εκείνες να μεροληπτούν για χάρη των παιδιών τους («Η πικρή ανάμνηση 

είναι ότι, οι γονείς επειδή έχουνε τα παιδιά τους μες το σπίτι και τα χουνε χαϊδεμένα και 

αυτό έχουν απαίτηση και ο δάσκαλος να φερθεί έτσι. Εγώ ευτυχώς δεν είχα μπει σε αυτό το 

"τρυπάκι".. όλα τα παιδάκια είναι ίδια και το κάθε παιδάκι με τον τρόπο του σε κάνει να το 

ξεχωρίζεις»), ή περιπτώσεις κατά τις οποίες οι γονείς δεν φαίνεται να εκτιμούν τις 

προσπάθειες των νηπιαγωγών, σε αντίθεση με τα παιδιά, τα οποία το αναγνωρίζουν («Δεν 

προσπαθείς για να ακούσεις ευχαριστώ από τους άλλους.. αλλά τουλάχιστον να στο 

αναγνωρίσουνε. Η αντιμετώπιση από τους γονείς μπορεί να μην είναι κάποιες φορές η 

σωστή, αλλά σε ικανοποίησε το ότι, η τάξη κατανοεί τη δική σου προσπάθεια. Αναγνωρίζεται 

από τα παιδιά. Αυτό μου έφτανε εμένα. Βέβαια, εκ των υστέρων, μπορεί να το καταλάβαιναν 

και εκείνοι»). 

Μια νηπιαγωγός συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε ένα σοβαρό περιστατικό με μια 

μητέρα, που έδειχνε ρατσιστική συμπεριφορά προς ένα αλλοδαπό παιδί, αναφέροντας 

χαρακτηριστικά τα εξής: «Είχα μια χρονιά μια μαμά που έδειχνε ρατσιστική συμπεριφορά 

σε βάρος ενός παιδιού από την Αλβανία. Δεν ήθελε το παιδί της να πρέπει να κάνει παρέα 

και δραστηριότητες με το παιδί από την Αλβανία. Εγώ προσπαθούσα να της εξηγήσω χωρίς 

εκείνη να καταλαβαίνει. Παρέμβαινε στην δουλειά μου..Ώσπου έφτασα στα όριά μου και την 

εξήγησα ότι δεν μπορώ εγώ να απομονώσω αυτό το παιδί από τις δραστηριότητες και από τα 

άλλα παιδιά για να μην κάνει παρέα με το παιδί της. Εδώ όλοι ήμαστε μια παρέα, δεν θα 

περάσουμε ρατσιστικά μηνύματα. Γενικά δηλαδή με τα παιδιά βρίσκεις τον τρόπο να τα 

καταφέρεις και να συνεργαστείς. Με τους γονείς μπορεί να μην τα βρεις και ποτέ». 

Άλλες αναφορές επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένα περιστατικά πικρών 

αναμνήσεων, όπως πχ ο θάνατος μια συναδέλφου, περιστατικό μικροατυχήματος παιδιού, 

ή περιστατικό κατά το οποίο ένα παιδί είχε κρυφτεί και το αναζητούσαν. Τέλος, μια 

νηπιαγωγός σημείωσε ως πικρή ανάμνηση το άγχος και τις δυσκολίες της πρώτης ημέρας 

στη σχολική τάξη («Έντονα μου έχει μείνει η πρώτη μου μέρα.. να αντιστέκονται κάποια 
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παιδιά να μην θέλουν να μπουν στην αίθουσα. Κάποιες μανάδες να θέλουν να είναι μέσα. Να 

επικρατεί μια σύγχυση μέχρι τελικά να κάτσουν τα παιδιά, να φύγουν οι μανάδες, να μπούμε 

σε έναν ρυθμό, σε μια τάξη, σε ένα πρόγραμμα»), ενώ υπήρξαν και ομιλήτριες που δεν 

έκαναν κάποια αναφορά σε πικρή στιγμή που βίωσαν στη διάρκεια της σταδιοδρομίας 

τους. 

Στην πλειονότητά τους, οι αναφορές που στο σύστημα ταξινόμησης της ανάλυσης 

περιεχομένου καταχωρήθηκαν ως «πικρές αναμνήσεις» επικεντρώνονται στη σχέση των 

νηπιαγωγών με ορισμένους γονείς και τις συνέπειες της γονεϊκής εμπλοκής στη 

διαμόρφωση του σχολικού κλίματος. Από τις συγκεκριμένες αναφορές γίνεται σαφές ότι η 

γονεϊκή εμπλοκή στην εκπαιδευτική διαδικασία αντιμετωπίζεται επιφυλακτικά από τις 

εκπαιδευτικούς της έρευνας, γεγονός που συνάδει και με τα ευρήματα άλλων ερευνών, 

στις οποίες αναδεικνύεται η επιφυλακτικότητα των εκπαιδευτικών, λόγω των στάσεων των 

γονέων απέναντι στο σχολείο και τις πολιτισμικές και κοινωνικο-οικονομικές τους 

αναφορές (Μπόνια, 2010).  
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5. Σχολικό Περιβάλλον 

5.1.Σχέσεις με την υπηρεσία 

 Η πλειοψηφία των αναφορών των ομιλητριών χαρακτηρίζει τις σχέσεις τους με 

την υπηρεσία ως τυπικές, όσον άφορα την τήρηση των διαδικασιών και του ωραρίου 

εργασίας(«θα έλεγα πολύ τυπική, νομότυπη. Σκοπός ήταν να ακολουθηθεί κάποια 

συγκεκριμένη πορεία και ως εκεί», «Πιο πολύ διοικητικά έλεγχαν, αν είμαστε εντάξει στο 

ωράριο»). 

Έξι από τις νηπιαγωγούς της έρευνας χαρακτηρίζουν ως μέτριες τις σχέσεις του με 

την υπηρεσία. Πιο αναλυτικά, από τέσσερις νηπιαγωγούς σημειώθηκε το γεγονός, ότι, 

υπήρχαν κάποιες διαφωνίες με την υπηρεσία κατά τις οποίες πολλές φορές μπορεί οι 

ίδιες να αδικούνταν, όμως στο τέλος ξεπερνιόντουσαν. Ωστόσο οι ίδιες προσπαθούσαν 

να είναι σωστές στη δουλειά τους πιστεύοντας ότι αυτό στο τέλος αναγνωρίζεται 

θετικά(«Αν είσαι τυπικός στην δουλειά σου και το κάνεις με αγάπη το καταλαβαίνουν και 

δεν υπάρχουν προβλήματα», «Όπως συμβαίνει σε κάθε επάγγελμα που υπάρχουν οι 

προϊστάμενοι που σε ελέγχουν και θέλουν να κάνεις σωστά την δουλειά σου. Βέβαια 

υπήρχαν και φορές που κόντευε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να σε κάνουν να χάσεις το 

δίκιο σου, αλλά αν έχεις το δίκιο με το μέρος σου, αγωνίζεσαι και δεν σκύβεις το κεφάλι, 

γιατί αν υποχωρήσεις μια και σκύψεις το κεφάλι θα σε ρίψουν ακόμα πιο κάτω», «H 

υπηρεσία αν τύχαινε καμιά φορά να έχεις κάποιο πρόβλημα μπορεί να σ’ το έλυνε, μπορεί 

και να σ’ το μεγάλωνε, ανάλογα κάθε φορά. Διαπληκτισμοί πάντα και παντού υπήρχαν»). 

Επίσης, κάποιες από τις συμμετέχουσες αναφέρθηκαν σε άλλου τύπου δυσκολίες 

στις σχέσεις τους με την υπηρεσία, όπως π.χ. το άγχος της αξιολόγησης («Τα πρώτα 

χρόνια κυρίως υπήρχε άγχος για τον έλεγχο που θα έκαναν οι επιθεωρητές, να μην μας 

βρουν λάθη»), την έλλειψη ενδιαφέροντος, κατανόησης και διαλλακτικότητας από τη 

μεριά της υπηρεσίας («δε θεωρώ πως υπήρχε πραγματικό ενδιαφέρον από την πλευρά της 

υπηρεσίας, απλά όλα έπρεπε να είναι οργανωμένα μ' ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν υπήρχε 

διαλλακτικότητα και κατανόηση»),κάποιες πρακτικές δυσκολίες, όπως οι συνεχείς 

μεταθέσεις («Πιστεύω ότι θα είχαμε λίγο καλύτερη αντιμετώπιση αν σταματούσαμε τις 

μεταθέσεις μετά από ένα διάστημα, να μην κάναμε τόσες διαδρομές. Ειδικά μετά όταν 

κάνεις και οικογένεια, μεταφέρονται όλοι μαζί σου. Ίσως αυτό αν δεν είχαμε θα ήμασταν 

καλύτερα πιστεύω») και τέλος την έλλειψη μέσων για την κάλυψη των απαιτήσεων της 

υπηρεσίας από τις νηπιαγωγούς κυρίως από οικονομικής πλευράς («Προσπαθούσαμε να 
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περάσουμε με τα πενιχρά μέσα που μας έδιναν, γιατί.. ξέρεις ζητούσαμε βέβαια, αλλά αυτοί 

δεν είχανε να μας δώσουνε, οπότε οι απαιτήσεις τους δεν γίνονταν. Όταν ζητάς και δεν σου 

δίνουν.. Και προσπαθούσαμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας τις οικονομικές από αυτά που 

υπήρχαν»). 

Οι υπόλοιπες πέντε συμμετέχουσες χαρακτηρίζουν ως καλές τις σχέσεις τους με 

την υπηρεσία («Καλά. Καλά μας αντιμετωπίζανε δεν είχα αντιπαραθέσεις», «δεν είχε γίνει 

ποτέ κάτι. Καλά μας φερόντουσαν», «Εγώ δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα. Δεν είχα 

θεωρήσει τον εαυτό μου καμιά φορά ότι ήταν αδικημένος έκανα»). 

Κατά συνέπεια, στη διερεύνηση των σχέσεων των ομιλητριών με την υπηρεσία 

τους, υπάρχουν αναφορές σε έναν θεσμό που είχε αποτελέσει παράγοντα διακρίσεων και 

καταπίεσης για τους εκπαιδευτικούς, το θεσμό το επιθεωρητή, ο οποίος καταργήθηκε το 

1983 και αντικαταστάθηκε από το θεσμό του σχολικού συμβούλου. Παράλληλα, 

διακρίνεται η πεποίθηση ότι υπηρεσιακά ο/η εκπαιδευτικός κατοχυρώνεται αν είναι 

τυπικός/ή απέναντι στις υποχρεώσεις του/της ενώ, εν μέρει, καταγράφεται και κάποια 

δυσφορία για την έλλειψη ενδιαφέροντος και την αναποτελεσματικότητα που 

χαρακτηρίζει τις διοικητικές δομές του εκπαιδευτικού συστήματος. 

 

5.2.Σχέσεις με τους γονείς 

Περίπου οι μισές συνεντευξιαζόμενες δήλωσαν πως είχαν πολύ καλές σχέσεις με 

τους γονείς, καλή συνεργασία, καθώς υπήρχε σεβασμός, φιλικότητα και εκτίμηση από 

μέρους τους («Καλά μας αντιμετώπιζαν οι γονείς των παιδιών, με σεβασμό, αγάπη, 

εκτίμηση», «Υπήρχε σεβασμός στο πρόσωπο των εκπαιδευτικών και ειδικότερα της 

νηπιαγωγού...»), και προθυμία των γονέων για βοήθεια σε όλους τους τομείς  («Υπήρχε 

μια προθυμία για συνεργασία μαζί μας, και για να κάνουν πράγματα που θα βοηθούσαν την 

εκπαιδευτική διαδικασία και κατ' επέκταση τα παιδιά τους.. Να βοηθήσουν σε κάποια 

γιορτούλα που θα κάναμε, σε κάποια έξοδα των παιδιών και γενικά οικονομικά, όσοι 

μπορούσαν»). 

Ωστόσο, ένα αντίστοιχο ποσοστό, δήλωσε πως είχε μέτριες σχέσεις, και πιο 

συγκεκριμένα, σημειώθηκε πως κάποιοι γονείς έδειχναν ενδιαφέρον, ενώ κάποιοι άλλοι 

δεν εκτιμούσαν την προσπάθεια της νηπιαγωγού, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Όταν 

εμείς διοριστήκαμε, το θεωρούσαν το επάγγελμα λίγο υποδεέστερο από τα λοιπά.. Εντάξει,  
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εξαρτιόταν από τον χαρακτήρα των ανθρώπων..», «Υπήρχαν και άνθρωποι που εκτιμούσαν 

το έργο μου και κάποιοι που δεν έδιναν και πολύ σημασία». 

Τέλος, μια συνεντευξιαζόμενη, όσον αφορά τις σχέσεις με τους γονείς σημείωσε το 

γεγονός πως το νηπιαγωγείο διευκόλυνε τους ίδιους, γιατί απασχολούσε τα παιδιά τους 

τις ώρες που εκείνοι εργάζονταν, για αυτό οι γονείς τους έβλεπαν με φιλικότητα και τους 

εκτιμούσαν(«Γενικά, βλέπω ότι κερδίζει αυτό το επάγγελμα τους ανθρώπους, γιατί ό,τι έχει 

να κάνει με το παιδί, βγάζει μια τρυφερότητα, συναισθηματικότητα, και κερδίζει τον κόσμο. 

Κερδίζει σεβασμό, γιατί μην ξεχνάμε κιόλας, ότι κρατάμε τα παιδιά τους και τους 

διευκολύνουμε πολύ.  Αν δεν υπήρχαν και τα νηπιαγωγεία τι θα έκαναν οι οικογένειες; 

Είμαστε μια μεγάλη διευκόλυνση γι’ αυτούς  και βλέπω ότι το αναγνωρίζουν πολλοί»). 

Προστέθηκε, επίσης, από μια νηπιαγωγό το αίσθημα ηθικής επιβράβευσης που ένιωθε 

βλέποντας την αναγνώριση της προσπάθειάς της από τους γονείς («Η συγκίνησή μου 

είναι μεγάλη, γιατί πάρα πολλοί γονείς ακόμα και σήμερα, μου τηλεφωνούν, με 

ευχαριστούν, βλέποντας κάποια αναμνηστικά των παιδιών τους... Για μένα αυτά είναι τα 

παράσημα... Αυτή είναι η ικανοποίηση»).Μια ακόμη νηπιαγωγός, συμπλήρωσε πως 

σήμερα οι γονείς είναι πιο απαιτητικοί και ενδιαφέρονται πιο πολύ σε σχέση με τους 

γονείς τα προηγούμενα χρόνια («Οι γονείς,  ερχόταν, ρωτούσαν για τα παιδάκια, λίγα 

πράγματα όμως. Τώρα οι νέοι γονείς είναι και πιο μορφωμένοι, ζητούν πιο αναλυτικά 

πράγματα, γενικά για συμπεριφορά.. Είναι πιο απαιτητικοί τώρα.. ). 

Όπως είναι αναμενόμενο, οι αναφορές που εντοπίζουν μια σχετικά επιφυλακτική 

στάση ή μέτρια ικανοποίηση για τις σχέσεις με τους γονείς αντιστοιχούν στις ίδιες 

ομιλήτριες που είχαν επισημάνει τη στάση ορισμένων γονέων ως κάποια πικρή 

ανάμνηση από την εκπαιδευτική τους σταδιοδρομία.  

 

5.3.Σχέσεις με την ευρύτερη κοινωνία 

 Οι αναφορές των συνεντευξιαζόμενων νηπιαγωγών ως προς τη σχέση της 

ευρύτερης κοινωνίας με τις ίδιες αναδεικνύουν διαφορετικές προσεγγίσεις αλλά και τη 

διάκριση μεταξύ αστικού και αγροτικού χώρουως προς την αποδοχή του ρόλου του 

εκπαιδευτικού. Περίπου οι μισές αναφορές δείχνουν πως η αντιμετώπιση της ευρύτερης 

κοινωνίας ήταν καλή, υπήρχε σεβασμός, ενδιαφέρον, εμπιστοσύνη και φιλικότητα προς 

την «πρώτη κυρία» των παιδιών, όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν δυο 

συνεντευξιαζόμενες («Η κοινωνία ενδιαφερόταν για το/τη νηπιαγωγό. Υπήρχε μεγάλη 
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προθυμία», «Μας σεβόντουσαν, μας υπολήπτονταν. Δεν έχω παράπονο. Ήταν φιλικοί 

απέναντι στην νηπιαγωγό, ήταν ευγενικοί και εμείς εξάλλου ήμασταν ευγενικές»,  «Δεν είχα 

από την κοινωνία ποτέ κανένα πρόβλημα. Μας συμπεριφερόντουσαν αρκετά καλά σε 

φυσιολογικά πλαίσια»). 

Ωστόσο, ένα ποσοστό αναφορών ανέδειξε πως οι σχέσεις με την ευρύτερη 

κοινωνία ήταν μέτριες. Επισημαίνουν πως αυτό οφείλεται στις διαφορές της κάθε 

κοινωνίας και έγκειται στην ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα, δεν 

εκτιμούσαν και δεν αναγνώριζαν όλοι στον ίδιο βαθμό το ρόλο της νηπιαγωγού, καθώς 

κάποιοι έδειχναν περισσότερο σεβασμό από κάποιους άλλους. Παλαιότερα, όπως 

σημειώθηκε, η κοινωνία έβλεπε ως υποδεέστερη τη θέση της νηπιαγωγού, ενώ δύο 

ακόμα νηπιαγωγοί ανέφεραν πως η κοινωνία συγκριτικά με εκπαιδευτικούς άλλων 

βαθμίδων, έβλεπε τη νηπιαγωγό ως κατώτερη. Χαρακτηριστικά αναφέρουν: «Κάποιοι 

λένε "εντάξει, άλλο καθηγητής άλλο νηπιαγωγός". Αλλά η νηπιαγωγός είναι το πρώτο 

σκαλί της εκπαίδευσης, σμιλεύει μια παιδική ψυχή, έχει άλλη βαρύτητα. Αυτό που κάνει 

είναι πολύ σημαντικό, αλλά ο άλλος ο απ' έξω δεν το βλέπει έτσι ακριβώς, το βλέπει σαν 

μια νηπιαγωγό που λέει "νηπιαγωγός είναι, τι θα μάθει; Χημεία και φυσική; Και θα παίζει 

με τα παιδάκια"», «Όλα αυτά τα χρόνια κατάλαβα ότι υπάρχουν και άνθρωποι που 

εκτιμούν την δουλειά σου και κάποιοι, οι οποίοι ή σε αγνοούν και δεν νομίζουν ότι κάνεις 

κάτι σημαντικό ή σε υποτιμούν», «Κάποιοι λένε "εντάξει τι κάνουν στο νηπιαγωγείο, κάνα 

τραγουδάκι θα πούνε, τέσσερις ώρες δουλεύουν.. τις γιορτές τους, τις αργίες τους, τις 

διακοπές". Δεν σε υπολογίζουν και πολύ». 

Τέλος, δυο συμμετέχουσες ανέφεραν ότι στα χωριά σε σύγκριση με την πόλη, η 

αντιμετώπιση της κοινωνίας ήταν καλύτερη, με περισσότερο σεβασμό, αλληλοβοήθεια 

και αγάπη στο πρόσωπο της νηπιαγωγού, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Εντάξει, 

ανάλογα και με εκεί που βρίσκεσαι, το περιβάλλον. Στο πρώτο ας πούμε χωριό που πήγα.. 

ήσουν λέει εκεί, είναι παπάς –δάσκαλος –νηπιαγωγός. Την έχουν σε ένα επίπεδο πιο 

πάνω», «Όπως διαπίστωσα και εγώ στα χωριά πιστεύω είναι και μεγαλύτερο και πιο 

ειλικρινές το ενδιαφέρον των ανθρώπων. Είναι πιο ζεστοί άνθρωποι και σε υπολογίζουν 

περισσότερο μπορώ να πω», «Στο χωριό μπορείς να μπεις και στα σπίτια τους πιο εύκολα. 

Όχι ότι δεν γίνεται και στην πόλη, εκτός και αν είσαι σε περιοχές υψηλού οικονομικού 

επιπέδου». 

 



 

 

[85] 

 

5.4.Ο/Η νηπιαγωγός απέναντι στην κοινωνία 

Όσον αφορά το πώς θα πρέπει να είναι η στάση της νηπιαγωγού απέναντι στη 

κοινωνία και το ευρύτερο πλαίσιο του χωριού ή της πόλης, η συντριπτική πλειοψηφία 

δήλωσε πως η νηπιαγωγός έχει την ίδια στάση και συμπεριφορά με όλα τα υπόλοιπα 

μέλη της ευρύτερης κοινωνίας(«Στο πλαίσιο της κοινωνίας έπρεπε να φέρεται το ίδιο με 

τους άλλους. Όπως και οι υπόλοιποι και στην πόλη και στο χωρίο. Όχι κάτι διαφορετικό», 

«  Στο πλαίσιο της πόλης ή του χωριού να μην έχει διαφορά. Το ίδιο. Παντού άνθρωποι 

είναι, παντού με παιδιά είναι.. Καμία διαφορά»), ενώ μόνο ορισμένες αναφορές κάνουν 

λόγο πως θα πρέπει να είναι σωστή επαγγελματίας, τυπική, ευγενική, με σεβασμό προς 

όλους(«Σωστός επαγγελματίας, όπου και αν είναι να είναι σωστός στην δουλεία του, 

τυπικός, να μην δίνει δικαιώματα», «Να σέβεται και τα παιδιά και την κοινωνία, να είναι 

ευγενικός ειδικά στα χωριά που γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους. Γιατί αν την αντιπαθήσει 

ένας την νηπιαγωγό, την αντιπαθούνε όλοι Να κάνει όπου και αν είναι την δουλειά του 

καλά και  δεν  έχει να φοβάται τίποτα»). Επίσης, μια συμμετέχουσα δήλωσε, ότι, η 

νηπιαγωγός θα πρέπει να αποτελεί πρότυπο προς μίμηση για την κοινωνία.  

Ακόμη, αρκετές αναφορές κάνουν λόγο για διαφορές των συνθηκών στα χωριά και 

στην πόλη («Στα χωριά μπορώ να πω ότι ο κόσμος είναι και πολύ καλύτερος από τις 

πόλεις») δηλώνοντας πως στα χωριά υπάρχει περισσότερη αμεσότητα μεταξύ των 

κατοίκων, ο εκπαιδευτικός είναι σε μεγαλύτερη υπόληψη («Πιστεύω ότι περισσότερο στα 

χωριά τον δάσκαλο τον βλέπουνε σε ψηλή, περίοπτη θέση»), η κοινωνία είναι περισσότερο 

δεμένη, οι σχέσεις πιο άμεσες, οπότε και ο εκπαιδευτικός μπορεί να συνεισφέρει 

περισσότερο(«Στο χωριό μπορείς να μπεις και στα σπίτια τους πιο εύκολα. Όχι ότι δεν 

γίνεται και στην πόλη, εκτός και αν είσαι σε περιοχές υψηλού οικονομικού επιπέδου. 

Αλλιώς κατά τα άλλα τα ίδια»). Αντίθετα στις πόλεις, η οικονομική κατάσταση του 

καθενός μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά και τον τρόπο που κάποιος βλέπει το 

δάσκαλο, καθώς σε οικονομικά εύπορες κοινωνίες, οι περισσότεροι βλέπουν τον 

δάσκαλο υποτιμητικά («Εντάξει, εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση που 

βρίσκονται. Δεν σε πολύ υπολογίζουν λένε "σιγά τον υπάλληλο.. σιγά τα λεφτά που 

παίρνει». Ενώ στο χωριό, επειδή οι άνθρωποι με πολύ μεγάλο κόπο βγάζουν τα προς το 

ζην και επειδή πιστεύω ξέρουν πολύ περισσότερο την αξία των γραμμάτων από τους 

ανθρώπους της πόλης, αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι της πόλης δεν εκτιμούν.. 

Έκανα και στην πόλη και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήτανε.. Ας πούμε εγώ ήμουνα ‘’ο 

φτωχός συγγενής’’ οικονομικά μπροστά σε αυτούς, οι οποίοι δεν ξέρανε τι είχανε...»). 
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5.5.Το κράτος απέναντι στη νηπιαγωγό 

Όσον αφορά την στάση του κράτους απέναντι στις νηπιαγωγούς, ελάχιστες 

υπήρξαν οι αναφορές που ανέδειξαν πως το κράτος ενδιαφερόταν πραγματικά για τις ίδιες. 

Άλλες αναφορές εστίασαν στην ποιότητα των σχέσεων του κράτους και της εκπαιδευτικής 

διοίκησης με τις νηπιαγωγούς δηλώνοντας πως το ενδιαφέρον που έδειχνε το κράτος ήταν 

μόνο τυπικό, κι όχι ουσιαστικό («Λεκτικά ενδιαφερόταν, αλλά ουσιαστικά όχι πολλά 

πράγματα», «Ένιωθα ακριβώς το αντίθετο, ότι δηλαδή το κράτος αδιαφορούσε για τους 

νηπιαγωγούς», «Το κράτος ενδιαφέρονται στους τύπους και όχι στην ουσία», «Μας είχε λίγο 

παραμελημένους. Δεν μας πρόσεχε πολύ. Πολλά λόγια ήτανε και από πράξεις τίποτα»). 

Στην κατηγοριοποίηση της ανάλυσης περιεχομένου κυριαρχούν αναφορές που 

αναδεικνύουν έλλειψη ενδιαφέροντος και αδιαφορία από την πλευρά του κράτους για τα 

νηπιαγωγεία και την προσχολική εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, οι αναφορές κάνουν 

λόγο πως δεν υπήρχε ενδιαφέρον από τη μεριά του κράτους, καθώς υπήρχαν δυσκολίες 

λόγω συνεχών μεταθέσεων(«Αν ενδιαφερόταν θα σκεφτόντουσαν τις οικογένειες μας.. που 

σου είπα πριν για τις μετακινήσεις… Αν ενδιαφερόταν θα μας φερόντουσαν καλύτερα»), 

αλλά και έλλειψη υλικοτεχνικών δομών, εξοπλισμού, παιδαγωγικού υλικού, παιχνιδιών, 

κλπ, με αποτέλεσμα οι ίδιες να αναγκάζονται με όσα μέσα έχουν να κάνουν αυτοσχέδια 

παιχνίδια και κατασκευές («Αν ενδιαφερόταν θα είχαμε πιο πολλά υλικά μέσα στην τάξη. 

Γιατί είχαμε πέντε παιχνίδια χαλασμένα και παλιά.  Δεν επενδύει λεφτά για την παιδεία. Να 

μην έχουμε παιχνίδια στο νηπιαγωγείο;», «Δεν μπορεί να έχεις τριάμισι-τεσσεράμισι, 

τεσσεράμισι-πεντέμισι ηλικίες παιδιών και να μην να του παράσχεις καινούργιο παιχνίδι, 

καινούργια αντικείμενα μέσα στο νηπιαγωγείο. Προσπαθούσαμε από το τίποτα να κάνουμε 

κάτι,  δηλαδή εξοπλιστικά εννοώ ως προς τα ψυχαγωγικά παιχνίδια. Δεν είχαμε  ποτέ.. Ότι 

μπορούσαμε να κάνουμε εμείς») 

Επίσης, η έλλειψη ικανοποίησης από τον τρόπο που το κράτος αντιμετώπιζε τις 

νηπιαγωγούς δηλώθηκε σε σχέση με τους χαμηλούς μισθούς («αν ενδιαφερόταν θα μας 

έδιναν καλύτερους μισθούς»), και ότι πολλές φορές οι συνθήκες ήταν αντιπαιδαγωγικές και 

ανθυγιεινές, σε ακατάλληλες εγκαταστάσεις, κτήρια και αίθουσες, ενώ πολλές φορές 

υπήρχε ακόμη και έλλειψη θέρμανσης το χειμώνα («Να μην έχουμε πολλές φορές και για 

βασικά θέρμανση και νερό;», «Το κράτος δεν ενδιαφερόταν για τη νηπιαγωγό. Αυτό 

αντικατοπτρίζεται και στο μισθό μας και στις εγκαταστάσεις που παρεχόταν από το κράτος 

για την διεξαγωγή της διδασκαλίας. Μια φόρα θυμάμαι κάναμε μάθημα σε μια τάξη που πριν 
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ήταν μαγαζί», «Δουλεύαμε σε χώρους ..αποδυτήρια, αποθηκούλες.. Σε αυτό πάντα μας 

έριχνε το κράτος, γιατί δεν έχτιζε ένα νηπιαγωγείο με τα όλα του. Σπάνια. Για παράδειγμα το 

2ο στην Κρύα Βρύση ήταν στα παλιά μαγειρεία. Τελείως ανθυγιεινό, αντιπαιδαγωγικό για το 

νήπιο», «Ήμουν σε κάτι αίθουσες με τριάντα παιδιά, μικρές οι περισσότερες αίθουσες με 

τόσα άτομα.. Στριμωξίδι»).                                                                 

Επιπλέον, σημειώθηκε σε κάποιες αναφορές η απαισιόδοξη άποψη πως ούτε στο 

μέλλον θα μπορούσε να διορθωθεί και να αλλάξει η αντιμετώπιση του κράτους προς τις 

νηπιαγωγούς(«Το κράτος λυπάμαι που το λέω ούτε ενδιαφερόταν για την παιδεία ούτε 

ενδιαφερόταν και δεν ξέρω στο μέλλον, δεν έχω την ελπίδα ότι θα ενδιαφέρεται», «Θα 

μπορούσαν να ήταν καλύτερα, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω να αλλάζει κάτι, κυρίως τώρα που 

έχουν έτσι τα πράγματα. Κρίμα…»), ενώ μια νηπιαγωγός δήλωσε πως οι συνθήκες σήμερα 

είναι διαφορετικές, καθώς υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, υπάρχουν περισσότερα 

προγράμματα, περισσότερος έλεγχος και ύπαρξη σχολικών συμβούλων(«Τώρα έχουν άλλα 

προγράμματα, υπάρχουν οι σύμβουλοι. Τότε είχαμε τους επιθεωρητές, όταν μια φορά το 

χρόνο λίγο μας έβλεπαν εκεί δέκα λεπτά. Τώρα έχουνε τους συμβούλους»). 

Τέλος, μια νηπιαγωγός, δήλωσε πως τα αιτήματα τους δεν εισακούονταν, παρόλο 

που οι ίδιες προσπαθούσαν να είναι σωστές στη δουλειά τους και ανταποκρίνονταν στις 

απαιτήσεις του επαγγέλματός τους («Δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Εμείς να είμαστε σωστές στη 

δουλειά μας, να τα κάνουμε σωστά,  να είμαστε καλές, τυπικές. Αλλά, τα δικά μας αιτήματα 

στον βρόντο. Δεν εισακουγόμασταν»). 

Το κυρίαρχο ζήτημα που αναδεικνύεται από τις σχετικές αναφορές στη 

συγκεκριμένη κατηγορία είναι η υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης, που φαίνεται να 

αποστερεί από τους μαθητές το δικαίωμα στην ποιοτική εκπαίδευση και σχετίζεται με 

ακατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές, ελλιπείς υπηρεσίες και ειδικό επιστημονικό 

προσωπικό. 
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6. Προϋποθέσεις αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου 

6.1.Ο ρόλος του/της νηπιαγωγού ως εκπαιδευτικού προσχολικής αγωγής 

 Όσον αφορά το ρόλο της νηπιαγωγού, όλες οι συμμετέχουσες δήλωσαν πως σαν 

εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης, βασικό τους μέλημα  ήταν η παροχή κάποιων 

βασικών γνώσεων στα νήπια (αριθμοί, γράμματα, συλλαβές, κλπ) και επομένως η 

προετοιμασία για τη μετάβασή τους στο δημοτικό σχολείο («Η νηπιαγωγούς φρόντιζε να 

παρέχει γνώσεις στα παιδιά», «Εμείς σαν να ήμασταν η μικρή πρώτη τάξη πριν το δημοτικό.. 

Κάναμε συλλαβές, γράμματα, προτάσεις ολόκληρες», «Η νηπιαγωγός βασιζόταν στην αρχή 

στο να μπορέσει το παιδί να μάθει τα βασικά του σχολείου, δηλαδή γράμματα, νούμερα…», 

«μαθαίναμε στα παιδιά τα βασικά που θα μάθαιναν στο δημοτικό. Όχι όπως θα τα έκαναν 

στο δημοτικό, τόσο οργανωμένα, αλλά να πάνε έχοντας μια ιδέα, ξέροντας τα βασικά»). 

Στο πλαίσιο των σχετικών αναφορών, επτά από τις συμμετέχουσες δήλωσαν ότι 

στα βασικά μελήματα της νηπιαγωγού ήταν η προώθηση του παιχνιδιού και διάφορων 

ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (κουκλοθέατρο, ζωγραφική, κατασκευές, κλπ), ελεύθερων 

αλλά και οργανωμένων δραστηριοτήτων και σχολικών εκδηλώσεων, όπως φαίνεται από 

τις παρακάτω δηλώσεις: «Κάναμε τραγούδια, παιχνίδια», «κάναμε ομαδικές εργασίες, για 

να συνεργάζονται. Υπήρχαν και οι ελεύθερες δραστηριότητες που τα παιδιά  έπαιζαν, 

ζωγράφιζαν.. Μετά οργανώναμε εκδηλώσεις, όπως γιορτές...», «κάναμε δραστηριότητες, 

ομαδικά παιχνίδια.. Είχαμε και κουκλοθέατρο θυμάμαι που έπαιζαν τα παιδιά, τραγούδια 

κάναμε.. κάναμε πολλά και τότε.», «Από οργανωμένες δραστηριότητες μέχρι το ελεύθερο 

παιχνίδι, ζωγραφιές, τραγούδια..».  

Μόνο δύο αναφορές εστίασαν στο ρόλο της νηπιαγωγού στη διαδικασία 

κοινωνικοποίησης του παιδιού, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών της εκμάθησης 

κανόνων, προώθησης της ομαδικότητας και του πνεύματος συνεργασίας, αλλά και της 

αυτονομίας των παιδιών («Η νηπιαγωγός στην εποχή μου μάθαινε στα παιδιά την 

κοινωνικοποίηση, την συντροφικότητα, τους κανόνες που υπάρχουν μέσα στην τάξη», «εγώ 

συγκεκριμένα ήθελα να αναπτύξουν τα παιδιά την ομαδικότητα, τη συνεργασία μεταξύ τους 

και εκεί έδινα μεγάλη βαρύτητα μέσα από αυτά που τους έκανα κατά καιρούς». «Ήθελα να 

έχουν από μικρά τα παιδιά τον αυτοέλεγχο τους, να αυτοεξυπηρετούνται, σε αυτά έδινα εγώ 

βάση»). 

Επιπλέον, δυο συμμετέχουσες (18,9%) αναφέρθηκαν στην ανάπτυξη 

ολοκληρωμένων  θεμάτων στα παιδιά ως βασική δραστηριότητα του ρόλου τους ως 
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εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής («αναπτύσσαμε θέματα, ασχολούμασταν δηλαδή με 

διάφορα θέματα. Κάναμε τις εποχές, συζητούσαμε στην παρεούλα...», «Μιλούσαμε ας πούμε 

για την γάτα.. είναι οικόσιτο ζώο του σπιτιού, είναι κατοικίδιο ζώο, ότι έχει αυτό, έχει 

εκείνο. Δηλαδή με ότι ασχολιόμασταν το δίναμε ολοκληρωμένο. Δεν πειράζει αν παίρνανε 

δύο από τα τρία ,όμως αυτά που παίρνανε θα τους έμεναν»). 

Σε μια αναφορά αναδεικνύεται η διαφορά του ρόλου των νηπιαγωγών στις 

δεκαετίες 1970 και 1980 με αυτόν των σημερινών νηπιαγωγών, οι οποίες με τη βοήθεια 

της τεχνολογίας μαθαίνουν στα παιδιά πιο εξελιγμένες γνώσεις σε σχέση με τα παλαιότερα 

χρόνια, αναφέροντας χαρακτηριστικά :«H νηπιαγωγός δεν μάθαινε τα ίδια στα παιδιά με 

σήμερα. Τώρα κάνουνε πιο πολλά. Σας μαθαίνουν περισσότερα ασχολούνται πιο πολύ με 

υπολογιστές, πιο εξελιγμένα πράγματα. Εμείς τότε οργανώναμε γιορτές στις επετείους, 

μαθαίναμε στα παιδιά τα βασικά που θα μάθαιναν στο δημοτικό»). 

Τέλος, αναφορές που προέκυψαν από το ήμισυ περίπου των ομιλητριών 

σημείωσαν την επίδραση που είχε στην εκπαιδευτική πράξη η αλλαγή στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα και την εκπαιδευτική πολιτική. Στο πλαίσιο των αλλαγών αυτών, η 

διδασκαλία δεν ήταν πια δασκαλοκεντρική, όπως τα προηγούμενα χρόνια, αλλά 

περισσότερο παιδοκεντρική, δίνοντας έμφαση όχι τόσο στην προετοιμασία του παιδιού για 

το δημοτικό σχολείο, αλλά και στην ελευθερία του παιδιού, το ελεύθερο παιχνίδι, με 

έμφαση στην προώθηση του πνεύματος συνεργασίας. Πιο αναλυτικά, δήλωσαν: «Κατά 

καιρούς αλλάζανε αυτά, δηλαδή εγώ όταν πρωτοδιορίστηκα μαθαίναμε στα παιδάκια σαν 

ζωγραφιά να βλέπουν τα γράμματα.  Αυτό κάποια στιγμή σταμάτησε και το θεώρησαν ότι δεν 

έπρεπε να γίνετε, γιατί τα παιδάκια τι θα μάθουν στην πρώτη δημοτικού; Ένα άλλο διάστημα 

μας είχανε πει ας πούμε το ελεύθερο νηπιαγωγείο και ο καθένας έκανε ότι ήθελε…», «Τότε 

πιο πολύ δασκαλοκεντρικά ήτανε. Δίναμε μεγαλύτερη βάση σε αυτά που θα έκαναν και στο 

σχολείο. Αργότερα, βέβαια, αυτό άλλαξε και τώρα κάνουμε και άλλα πράγματα. Αλλά τότε 

στις αρχές ιδίως ήταν τα βασικά από γλώσσα, μαθηματικά.», «Έπρεπε να μάθουμε στα 

παιδιά κάποια πράγματα πριν πάνε στο δημοτικό. Τα πρώτα χρόνια κυρίως. Μετά δεν έδιναν 

τόση σημασία σε αυτό, αλλά στις αρχές ήταν βασικό.», «Κάναμε στα παιδιά δραστηριότητες, 

μαθαίναμε τα γράμματα.. Αλλάζανε όμως κατά καιρούς αυτά που έπρεπε να τους κάνουμε, 

δεν ήταν ίδια όλα τα χρόνια… Είχαμε την προετοιμασία για το δημοτικό, μετά μας είπαν όχι 

τόσο πολύ.. μας τα αλλάζανε….», «Η νηπιαγωγός βασιζόταν στην αρχή στο να μπορέσει το 

παιδί να μάθει τα βασικά του σχολείου, δηλαδή γράμματα, νούμερα. Μετά όμως χάθηκε αυτό 
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το: ενδιαφέρον. Μας έλεγαν να μην τα κάνουμε τόσο πολύ και το αφήσαμε σε μεγάλο 

βαθμό». 

 

6.2. Ο/Η νηπιαγωγός απέναντι στα παιδιά  

Όσον αφορά το ρόλο της νηπιαγωγού, η συντριπτική πλειοψηφία των αναφορών 

που ταξινομήθηκαν στη συγκεκριμένη κατηγορία, ανέδειξε πως η νηπιαγωγός θα πρέπει 

έχει θετικά συναισθήματα για τα παιδιά, να τα βλέπει με αγάπη, στοργή, σεβασμό, και να 

έχει καλή και ευχάριστη διάθεση («Να είναι τρυφερή, στοργική», «Απέναντι στα παιδιά ο/η 

νηπιαγωγός να φέρεται με αγάπη, με εκτίμηση..»).Με αξιοσημείωτη συχνότητα 

εμφανίζονται και οι αναφορές που δηλώνουν πως η νηπιαγωγός θα πρέπει να διακατέχεται 

από ηρεμία και υπομονή έτσι ώστε να χειρίζεται αποτελεσματικά και τις δύσκολες 

καταστάσεις που προκύπτουν στην τάξη και να δείχνει ανοχή απέναντι στα παιδιά(«Θα 

χρειαστεί μεγάλη υπομονή και να ανέχεται και τις φωνές και τις ιδιοτροπίες των παιδιών... 

Να μην εξαντλείται η υπομονή της. Να μην βάζεις τις φωνές γιατί ύστερα από λίγο το 

μετανιώνεις και αν καμιά φορά μπορεί ξεφύγεις και ύστερα το μετανιώνεις. Αλίμονο σου αν 

εκνευρίζεσαι.. Άμα δεν αντέχεις χάνεις την μπάλα.»).  

Μεταξύ των σχετικών αναφορών τονίζεται επίσης ότι η νηπιαγωγός θα πρέπει να 

είναι ειλικρινής προς τα παιδιά, γεγονός το οποίο αναγνωρίζεται από τα ίδια τα παιδιά 

(«Απέναντι στα παιδιά ο/η νηπιαγωγός να μιλάει με αλήθεια. Την αλήθεια την εκτιμούν τα 

παιδιά και το αναγνωρίζουν»),όπως και ότι η νηπιαγωγός θα πρέπει να είναι αυστηρή 

αρκετές φορές προς τα παιδιά («Ειλικρινής, σοβαρός στην δουλειά του, αυστηρός αν πρέπει 

λίγο»).  

Επιπρόσθετα, σημειώθηκαν μεμονωμένα από κάποιες νηπιαγωγούς κάποιες άλλες 

αρετές που θα πρέπει να έχει η νηπιαγωγός, όπως το να είναι πρότυπο προς μίμηση 

(«Απέναντι στα παιδιά η νηπιαγωγός έπρεπε να  είναι το πρότυπο τους. Το παράδειγμα που 

αυτά   μπορεί να ακολουθήσουν ή να μιμηθούν. Αυτό βέβαια, θέλει ιδιαίτερη προσοχή από 

την πλευρά μας»), να ακούει προσεκτικά τα παιδιά, να έχει επίγνωση του ρόλου της και να 

αναγνωρίζει τα λάθη της και σε περιπτώσεις που αδικεί κάποιον («οδηγούμαστε σε 

σφάλματα πολλές φορές και τα σφάλματα στα παιδιά μπορεί να αποβούν παιδικά τραύματα 

και αναμνήσεις που θα τα συνοδεύουν σε όλη τους την ζωή. Να ελέγχει δηλαδή όλα του τα 

δεδομένα και έπειτα να οδηγείται σε συμπεράσματα»), να είναι ανεπηρέαστη από 

εξωτερικούς παράγοντες («όταν έχει ένα πρόβλημα να το αφήνει έξω από την πόρτα του 
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νηπιαγωγείου, να μην επηρεάζεται και μεταφέρει στα παιδιά τα δικά του προβλήματα και 

ξεσπάει σε αυτά»), με δημιουργικότητα και συνεχή  ενημέρωση των εξελίξεων του κλάδου 

και αγάπη για το επάγγελμα («Πολλά εφόδια για μένα πρέπει να έχει, αλλά το πιο βασικό 

πέρα από τα εφόδια για μένα είναι να του αρέσει η δουλειά του»), και τέλος να έχει 

σοβαρότητα απέναντι στη δουλειά της και ιδιαίτερη προσοχή, καθώς χειρίζεται μικρές και 

αθώες ψυχές («Να είμαστε κοντά στα παιδιά, στο ίδιο επίπεδο των παιδιών, να μην υπάρχει 

αυτό.. της νηπιαγωγού ή των εκπαιδευτικών να είναι από ψηλά και το παιδί χαμηλά. Που 

υπήρχε παλιά, ακόμα και όταν ήμουνα μαθήτρια στο δημοτικό το ένιωσα αυτό»).  

 

6.3.Επαγγελματική Ικανοποίηση 

Στην επεξεργασία των αναφορών που εστιάζουν σε θέματα επαγγελματικής 

ικανοποίησης των ομιλητριών, αναδεικνύεται πως όλες οι συμμετέχουσες θα επέλεγαν και 

πάλι το επάγγελμα της νηπιαγωγού, αν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Η επιχειρηματολογία 

ποικίλλει. Ένα μεγάλο ποσοστό αναφορών αναδεικνύει πως ο λόγος που οι 

συνεντευξιαζόμενες θα επέλεγαν και πάλι το επάγγελμα της νηπιαγωγού είναι η αγάπη 

τους για τα παιδιά («Θα το επέλεγα ξανά, γιατί είναι ένα όμορφο λειτούργημα. Προσφέρεις 

αγάπη στα παιδιά», «Μ’ αρέσει αυτή η ηλικία. Και σε αυτή την ηλικία το παιδάκι σε 

εμπιστεύεται, σε βλέπει με αγάπη»).Μια συμμετέχουσα επίσης, δήλωσε πως την ειλικρινή 

αγάπη και τα συναισθήματα που προσφέρει η αμφίδρομη σχέση με τα παιδιά, δεν μπορούν 

να προσφέρουν άλλα επαγγέλματα («Μέσα από τα μάτια των παιδιών, μέσα στα μάτια των 

παιδιών βρίσκεις όλη την αγάπη που δεν μπορεί να στην δώσει κανείς άλλος. Είναι 

πράγματα αυτά που δεν ξεχνιούνται και όπου και να δούλευα δεν νομίζω να μου έδιναν 

αυτήν την αγάπη», «Δηλαδή το καθαρό μάτι του παιδιού δεν αντικαθιστάτε με τίποτα. Ξέρεις 

ότι είναι ειλικρινές είναι.. όχι μόνο είναι ειλικρινές, αλλά έχει μια πηγαία αγάπη. Αγαπάει 

την δασκάλα του»). 

 Ακόμη, μια νηπιαγωγός αναφέρθηκε στο ικανοποιητικό ωράριο και τη δυνατότητα 

που της έδινε το επάγγελμα αυτό να συνδυάσει και το ρόλο της ως γυναίκα και μητέρα, 

πράγμα το οποίο δεν προσφέρουν άλλα επαγγέλματα. Αναλυτικότερα η ίδια δηλώνει: «Θα 

το επέλεγα ξανά το επάγγελμα της νηπιαγωγού, λόγω του μικρού ωραρίου, γιατί εγώ έχοντας 

τον άντρα μου συνάδελφο, σχολούσα μια ώρα νωρίτερα και μπορούσα να περιμένω εγώ τον 

άντρα μου στο σπίτι και όχι να σχολάω 4 και 5 και να με περιμένει εκείνος. Επίσης, όταν τα 

παιδιά είναι μικρά ακόμη, μπορείς να τα πάρεις καμιά φορά στο νηπιαγωγείο, ας πούμε θα 
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πεις το παραμύθι, θα το ακούσει και το 2 χρονών αν τύχει να το πάρεις στο σχολείο. Πιο 

εύκολα τα βρίσκεις στην οικογένεια όταν είσαι νηπιαγωγός».  

Ωστόσο, μια νηπιαγωγός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που είχε το επάγγελμα, για 

παράδειγμα δυσκολίες προσαρμογής των παιδιών το πρώτο διάστημα(«Το επάγγελμα είναι 

πολύ ωραίο, αλλά έχει και τις δυσκολίες του. Τους δύο πρώτους μήνες το φθινόπωρο ήμουν 

συνεχώς άρρωστη, τα παιδιά ακόμα δεν είναι προσαρμοσμένα, δεν φεύγουν από το σπιτικό 

περιβάλλον, από την αγκαλιά της μάνας τους..  όλη την ώρα να κλαίνε,  γκρινιάζουνε.»), 

αλλά και την έλλειψη κατευθυντήριων γραμμών που δεν άφηναν την νηπιαγωγό να έχει 

πλήρη ικανοποίηση του ότι έκανε σωστά τη δουλειά της («..δεν είσαι ποτέ σίγουρος, δε 

μπορείς να έχεις πάντα την ηθική ικανοποίηση ότι έκανες κάτι σωστά, ή μήπως έπρεπε να 

κάνεις κάτι άλλο.. Αν ήταν να σου δώσουν έναν τυφλοσούρτη να σου πουν ότι "αυτό και 

αυτό και αυτό θα κάνεις" όλες αυτές οι δυσκολίες δεν θα τις είχες και θα ήμουν και εγώ πιο 

ικανοποιημένη»). 

Τέλος, μια συμμετέχουσα, δήλωσε πως η εμπειρία που απέκτησε θα τη βοηθούσε 

να αντεπεξέλθει καλύτερα στο επάγγελμα σε σχέση με τα πρώτα της χρόνια(«Θα το 

επέλεγα και πάλι γιατί πλέον είμαι σε θέση να αντεπεξέλθω στις απαιτήσεις του. Ναι θα ξανά 

έκανα και με χαρά και με λιγότερα λάθη αν άρχιζα τώρα ξανά. Θα ήμουν πιο σίγουρη»), ενώ 

μία ακόμη, δήλωσε πως θα την φόβιζαν οι συνθήκες και η ανασφάλεια του διορισμού, 

ωστόσο θα ήθελε να ασχοληθεί με κάτι που έχει να κάνει με τα παιδιά («Θα ήθελα 

οπωσδήποτε να το ξανακάνω, αλλά έτσι πως είναι σήμερα τα πράγματα θα ‘’φοβόμουν’’ 

μήπως αργούσα να: διοριστώ. Γιατί σχολεία κλείνουνε.. Αν μου έλεγε κάποιος "θα 

διοριστείς", ναι.. ναι τότε με  μεγάλη μου χαρά»). 

 

6.4. Αποτυχία στο επάγγελμα 

Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων,  9 από τις 11 νηπιαγωγούς, 

πιστεύουν πως γενικά ο κλάδος των εκπαιδευτικών, και ειδικότερα οι νηπιαγωγοί, πέτυχαν 

στο επάγγελμά τους. Σε σχέση με τους παράγοντες που οδηγούν στην 

αναποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου, υπήρξαν αναφορές για νηπιαγωγούς που 

μπορεί να μην φάνηκαν τόσο αποτελεσματικοί λόγω αυστηρότητας («Νομίζω πως δεν 

απέτυχαν, απλά υπήρχε αυτό που είχαμε,  η αυστηρότητα που δεν χρειαζόταν τόσο»), λόγω 

έλλειψης αγάπης για τα παιδιά, ή λόγω του ότι έβλεπαν το έργο τους καθαρά ως ένα 

επάγγελμα, όπως όλα τα υπόλοιπα, και όχι ως ένα ρόλο διαμεσολαβητή στην 
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διαπαιδαγώγηση  και κοινωνικοποίηση του παιδιού  («Εγώ πιστεύω αποτυγχάνουν οι 

δάσκαλοι,  γενικά οι εκπαιδευτικοί στην αποστολή τους επειδή, το επάγγελμα τους το 

βλέπουν ως.. μόνο από την οικονομική πλευρά. Δηλαδή είναι δάσκαλος ξεκινάει από την 

αγάπη του για το παιδί, για την μόρφωση που πρέπει να δώσει σε αυτό το παιδί, να το κάνει 

να το αγαπήσει το σχολείο, να το κάνει να αγαπήσει τα γράμματα»). 

Τρεις συμμετέχουσες ξεκαθάρισαν, πως δεν εντοπίζουν αποτυχία στο επάγγελμα 

της νηπιαγωγού, για τα δεδομένα της εποχής και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η 

φοίτηση τους στις Ακαδημίες ήταν μικρής διάρκειας (1-2 χρόνια), και συμπληρώνουν πως 

δεν είχαν τα ίδια εφόδια με τους σημερινούς νηπιαγωγούς, παρόλα αυτά όμως 

προσπαθούσαν να προσφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερα («Όχι τότε άλλα χρόνια 

ήτανε.. Με αυτά τα λίγα που ήξεραν. Δεν ξέραμε όσα τώρα με τα κομπιούτερ.. Τώρα έχουν 

αλλάξει κιόλας. Εμείς είμαστε της παλιάς σχολής με 2 χρόνια τι να είχαμε μάθει;.. Από κει 

και πέρα τα άλλαξαν και προσπαθήσαμε και εμείς με τα σύγχρονα δεδομένα λίγο να 

προσαρμοστούμε», «Σε σχέση με σας μπορεί να είχαμε διδαχθεί πολύ λιγότερα. Εσείς είστε 

τετραετούς και εγώ ήμουνα μονοετούς»). 

Επίσης, προκύπτουν αναφορές που δηλώνουν πως το έργο των νηπιαγωγών 

βοηθούσε στην βασική μόρφωση, στην κοινωνικοποίηση των παιδιών, και στο να 

μαθαίνουν να συνυπάρχουν με άλλα άτομα και, επομένως, στο επάγγελμα της νηπιαγωγού 

εγγράφεται στη συλλογική συνείδηση ως μια συνεισφορά που ανταποκρινόταν στις 

ανάγκες της κοινωνίας(«Κάναμε την δουλειά μας, μαθαίναμε στα παιδιά ότι και να έπαιρνε 

ένα παιδί και από ότι άκουγε, ένα να έπαιρνε, ήταν κέρδος. Από το να καθόταν στο σπίτι 

του.. Κοινωνικοποιούταν, μάθαινε να συμπεριφέρεται και να συνυπάρχει με άλλους. Από 

κάθε άποψη ήταν κέρδος», «Οι νηπιαγωγοί ήταν άνθρωποι που συνέφεραν πολύ και τα 

παιδιά και τους γονείς. Βοήθησαν και κατάφεραν πολλά πράγματα. Κοινωνικοποιούσαν τα 

παιδιά, τα έβαζαν σε ένα πλαίσιο, σε μια μικρογραφία πόλης που έπρεπε να συνυπάρξουν με 

άλλους. Μάθαιναν πράγματα.»).  

Τέλος, υπήρξαν και αναφορές που δήλωσαν πως οι νηπιαγωγοί δεν απέτυχαν στο 

ρόλο τους, καθώς με το έργο τους βοηθούσαν τους γονείς με τη φύλαξη των παιδιών σε 

ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον, τις ώρες τις οποίες εκείνοι εργάζονταν, άρα και 

παρείχαν σε εκείνους μεγάλη βοήθεια («Και τίποτα άλλο να μην λάβουμε υπόψη μας, μόνο 

αν συλλογιστούμε ότι έμεναν τα παιδιά σε ασφαλείς χώρους για να δουλεύουν οι γονείς, και 
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αυτό από μόνο του είναι ένα τεράστιο όφελος», «Κρατούσαν τα παιδάκια που οι γονείς 

πήγαιναν στα χωράφια. Τα είχαν σε σίγουρα χέρια..»). 

Και στο σημείο αυτό αναδεικνύεται ένα σχήμα αντίστοιχο αυτού που αναφάνηκε 

στις αναφορές που σχετίστηκαν με την κατάρτιση των νηπιαγωγών, καθώς η 

αποτελεσματικότητα ή μη του εκπαιδευτικού έργου δε συνδέεται με την ποιότητά του 

αλλά με το δομικό ρόλο που κατέχει στο πλαίσιο της κοινωνίας. Η αποτελεσματικότητα 

του εκπαιδευτικού έργου δε συναρτάται τόσο από την κατάρτιση και την επαγγελματική 

ανάπτυξη της νηπιαγωγού, αλλά, σύμφωνα με πολλές σχετικές αναφορές, από την 

αυτονόητη σημασία του έργου της, που –ούτως ή άλλως- αναδεικνύεται ζωτικής σημασίας 

για τις ανάγκες τόσο των παιδιών όσο και των οικογενειών τους. Επομένως, σύμφωνα με 

τη συγκεκριμένη αντίληψη, προκύπτει μια σαφής ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Σημαντικό 

είναι να υπάρχουν τα νηπιαγωγεία και να εργάζονται σ’ αυτά οι νηπιαγωγοί. Η ποιότητα 

του εκπαιδευτικού έργου φαίνεται να αξιολογείται δευτερεύον ως προς τη σημασία του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση, μέσω συνεντεύξεων, 

των προφορικών ιστοριών και εμπειριών νηπιαγωγών που δραστηριοποιήθηκαν στην 

εκπαίδευση την περίοδο 1970-1990, αναφορικά με το ρόλο τους ως εκπαιδευτικών 

προσχολικής αγωγής, αλλά και των συνθηκών εργασίας και επίπεδων επαγγελματικής 

τους ικανοποίησης για το επάγγελμα. Σε πολλά σημεία, τα ευρήματα της έρευνας αυτής 

φαίνεται να συμφωνούν με αυτά αντίστοιχων ερευνών στον ελληνικό και διεθνή χώρο, 

ωστόσο υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία υπάρχουν διαφοροποιήσεις ή και ευκαιρίες 

για βαθύτερη κατανόηση των κυρίαρχων θεωρητικών σχημάτων. Τα σημεία αυτά, όπως 

προέκυψαν από την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που συλλέχτηκαν, αλλά και 

η επεξεργασία των δεδομένων που απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα τίθενται υπό 

συζήτηση στο παρόν κεφάλαιο. 

Στο γενικότερο κλίμα των ευρημάτων της έρευνας, το δείγμα, αν και περιορισμένο 

σε αριθμό (11 συμμετέχουσες), στο σύνολό του αποτελείται από γυναίκες νηπιαγωγούς, 

στοιχείο που βρίσκεται σε συμφωνία με τα ποσοστά απασχόλησης στον επαγγελματικό 

κλάδο των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής, τα οποία φανερώνουν την «κυριαρχία» 

των γυναικών, έναντι της περιορισμένης μειοψηφίας των ανδρών στο επάγγελμα. Το 

γεγονός αυτό, ως απόρροια παλαιότερων αντιλήψεων σχετικά με το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού προσχολικής αγωγής, συντηρεί την άποψη περί «γυναίκειου χαρακτήρα» 

του επαγγέλματος, και θέασης του σχολείου ως συνέχεια της οικογένειας, γεγονός που 

θέτει ως πιο κατάλληλο το γυναικείο φύλο για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού. 

Βέβαια, με την πάροδο των χρόνων, φαίνεται να παραμερίζονται τέτοιου είδους 

στερεοτυπικές αντιλήψεις, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την είσοδο όλο και 

περισσότερων ανδρών στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού προσχολικής ηλικίας. 

Επίσης, όπως σημειώθηκε στο πρώτο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους, μέχρι και 

πριν λίγες δεκαετίες, το επάγγελμα της νηπιαγωγού επέλεγαν κατά κόρον κορίτσια 

κατώτερων οικονομικών στρωμάτων, ως τη μόνη τους ευκαιρία για οικονομική και 

κοινωνική ανέλιξη, δεδομένου πως την περίοδο εκείνη η εργασία για μια γυναίκα 

θεωρούνταν ταμπού, αφού στην πλειοψηφία του το γυναικείο φύλο είχε ως βασικές 
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ασχολίες τα οικιακά ή τις αγροτικές εργασίες, στο πλευρό της υπόλοιπης οικογένειας. Το 

γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και στην παρούσα έρευνα, καθώς στο σύνολό του το δείγμα 

κατάγεται από αγροτικές και ημι-αστικές περιοχές της περιφέρειας, από οικογένειες 

χαμηλών οικονομικών στρωμάτων, που στη συνέχεια μεταφέρθηκε και διαμένει πια σε 

μεγαλύτερες πόλεις, γεγονός στο οποίο τους οδήγησε η επιλογή να ακολουθήσουν το 

επάγγελμα της εκπαιδευτικού. Το κίνητρο για την επιλογή του επαγγέλματος της 

νηπιαγωγού ήταν φυσικά η προσωπική και οικονομική ανεξαρτητοποίηση, μέσω της 

εξασφάλισης μιας μόνιμης εργασίας με δημοσιοϋπαλληλικά χαρακτηριστικά,  που 

διευκόλυνε μια γυναίκα στο να συνδυάζει αποτελεσματικά την επαγγελματική της 

σταδιοδρομία με την ανατροφή και φροντίδα της οικογένειάς της. 

Ως προς το βαθμό στον οποίο θεωρούν οι νηπιαγωγοί της έρευνας ότι το 

εκπαιδευτικό τους έργο προσδιορίστηκε από την παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση 

που έλαβαν από τους θεσμικούς φορείς της αρχικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσής τους, 

η επεξεργασία του υλικού των συνεντεύξεων φανέρωσε μια μέτρια έως ικανοποιητική 

εκτίμηση των συνεντευξιαζόμενων για τη συμβολή της παιδαγωγικής κατάρτισης τους. Η 

πληθώρα των θεωρητικών παρεχόμενων γνώσεων σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο, σε 

συνδυασμό με τις συνεχείς παρακολουθήσεις και διδασκαλίες σε πραγματικές τάξεις μέσω 

της πρακτικής άσκησης, αξιολογήθηκε θετικά, σε μεγάλο ποσοστό, για τη βοηθητική της 

σημασία στην επαγγελματική τους προετοιμασία. Παράλληλα, ωστόσο, η μικρή διάρκεια 

φοίτησής τους στις νεοσύστατες τότε Νηπιαγωγικές σχολές, σε αντίθεση με τα σημερινά 

προγράμματα σπουδών για εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης τα οποία διαρκούν 

τέσσερα χρόνια, φάνηκε να επηρεάζει αρνητικά τις νηπιαγωγούς, καθώς όπως φάνηκε σε 

μεγάλο βαθμό, δεν μπόρεσε να τους προσφέρει την κατάλληλη προετοιμασία για την 

εκπαιδευτική τους σταδιοδρομία, με αποτέλεσμα να δυσκολέψει την διδακτική τους 

πράξη. 

Μια ακόμη παράμετρος, η οποία φανερώθηκε από τις προφορικές ιστορίες των 

συμμετεχόντων, είναι η συσχέτιση της ικανοποίησης των νηπιαγωγών για την κατάρτιση 

που έλαβαν, σε σχέση με το ίδρυμα από το οποίο αποφοίτησαν. Οι απόφοιτες των 

Νηπιαγωγικών σχολών Θεσσαλονίκης και των Ιωαννίνων, φάνηκαν περισσότερο 

ικανοποιημένες από την ποιότητα της παρεχόμενης κατάρτισης τους σε σχέση με 

απόφοιτες σχολών μικρότερων πόλεων, όπως της Φλώρινας και της Καρδίτσας, γεγονός 

που αποδίδεται σε πιθανές διαφορές της διοικητικής οργάνωσης και τους προβλεπόμενους 
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οδηγούς σπουδών στα τμήματα αυτά, αναφορικά με τη διδακτέα ύλη και την πρακτική 

άσκηση. 

 Γεγονός είναι πως στην έρευνα δεν αναφέρθηκε (με μια εξαίρεση) η διαδικασία 

εισαγωγής των υποψήφιων νηπιαγωγών στις σχολές κατάρτισης την εποχή εκείνη, η οποία 

ήταν δυνατή μετά από επιτυχία σε ειδικές εισιτήριες εξετάσεις, ή με βάση κάποια 

κοινωνικά κριτήρια, σε αντίθεση με την εισαγωγή των υποψηφίων νηπιαγωγών τα 

τελευταία χρόνια, η οποία γίνεται στα πλαίσια πανελλαδικών εξετάσεων. Τέλος, 

σημαντικό στοιχείο αποτελούν οι συνεχείς αναφορές των συνεντευξιαζόμενων στις 

Παιδαγωγικές Ακαδημίες ως μορφή της εκπαίδευσής τους, και όχι στις Σχολές 

Νηπιαγωγών, σε μια προσπάθεια προσέγγισης του «γοήτρου» των δασκάλων, αφού το 

επάγγελμά του, τύγχανε μεγαλύτερης υπόληψης από αυτό της νηπιαγωγού, η οποία «έλεγε 

μόνο τραγουδάκια και παραμύθια...». 

  Σημαντικό εύρημα για την έρευνα, αποτελεί το γεγονός ότι μέσα από τις αναφορές 

των συμμετεχουσών προέκυψε η αντίληψη ότι η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

έργου δεν εξαρτάται από τις γνώσεις οι οποίες παρέχονται από τους φορείς εκπαίδευσης 

και συνεχιζόμενης κατάρτισής, αλλά επηρεάζεται κατά βάση από το σύνολο των βιωμένων 

διδακτικών εμπειριών, την επαφής με την πραγματικότητα της τάξης, και την έμφυτη 

κλίση στο επάγγελμα, τα οποία και οδηγούν στην ουσιαστική κατάρτιση ενός 

επαγγελματία εκπαιδευτικού προσχολικής αγωγής. Επομένως, όπως προκύπτει στο σημείο 

αυτό,η ελλιπής κατάρτιση που έλαβαν από τις Νηπιαγωγικές Σχολές, όπως σημειώθηκε 

από τις ίδιες, εκτός από το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να τις προετοιμάσει κατάλληλα για 

την έναρξη της εκπαιδευτικής τους σταδιοδρομίας, στην πραγματικότητα δεν αποτέλεσε 

ουσιαστικό πρόβλημα της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Αντίθετα, σημαντική φαίνεται 

να είναι η συμβολή της εμπειρίας ως ουσιαστικής παιδαγωγικής κατάρτισης, όπως 

φανερώθηκε μέσω των προσωπικών θεωριών των περισσότερων συμμετεχουσών. Παρόλα 

αυτά, σε ένα επάγγελμα με σημαντικό επιστημονικό υπόβαθρο, όπως αυτό του 

εκπαιδευτικού, θεωρείται παράδοξη η αδιαφορία και απόρριψη της ποιότητας της 

εκπαίδευσης και κατάρτισης από τη μια, και η ανάδειξη της εκπαιδευτικής πράξης ως 

βασικής συνιστώσας του εκπαιδευτικού έργου από την άλλη, πεποίθηση η  οποία 

προσιδιάζει σε λιγότερο ειδικευμένα επαγγέλματα εμπειροτεχνιτών (Γραμματικού, 2010; 

Ζίχναλη, 2012»; Μπουζάκης, Τζήκας & Ανθόπουλος, 2000). 
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Επίσης, σημαντικό είναι το γεγονός ότι στις συνεντεύξεις τους οι συνταξιούχοι 

νηπιαγωγοί, δεν αναφέρθηκαν σχεδόν καθόλου σε διαδικασίες συνεχιζόμενης κατάρτισης 

και μετεκπαίδευσης, παρά το γεγονός ότι το κράτος μέσω ποικίλων φορέων 

μετεκπαίδευσης (Μ.Δ.Δ.Ε, Σ.Ε.Λ.Δ.Ε, Π.Ε.Κ, επιμόρφωση υπό την ευθύνη των 

Παιδαγωγιών Τμημάτων Α.Ε.Ι, αλλά και μικρής διάρκειας σεμιναρίων) παρείχε 

δυνατότητες μετεκπαίδευσης και θεωρητικής - πρακτικής επιμόρφωσης στους 

εκπαιδευτικούς. Η απουσία αντίστοιχων αναφορών φανερώνει την μη συμμετοχή τους σε 

αντίστοιχα προγράμματα, ή την αδιαφορία των νηπιαγωγών να αναφέρουν κάποια τέτοια 

εμπειρία, γεγονός που ενδυναμώνει το σχήμα της προσωπικής τους θεωρίας που 

αναφέρθηκε παραπάνω.  

Βέβαια, οι συνεντεύξεις έγιναν σε νηπιαγωγούς οι οποίες δεν είναι πια εν ενέργεια, 

και οι οποίες μέσα από αυτή τη διαδικασία αναστοχασμού της επαγγελματικής τους 

πορείας, και έχοντας ως αποδέκτη μια υποψήφια νηπιαγωγό τετραετούς σχολής, νιώθουν 

την ανάγκη να δείξουν ότι πέτυχαν στο επάγγελμά τους, παρά τη μικρότερη σε διάρκεια 

φοίτηση, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι έκαναν καλά τη δουλειά τους, γεγονός που 

φανερώνεται από την γενικότερη αίσθηση που προβάλλουν και αφορά το ότι δεν είναι 

ζήτημα κατάρτισης η επιτυχία στο επάγγελμα, αλλά ζήτημα εμπειριών. 

Αναφορικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, το βαθμό στον οποίο οι 

συνταξιούχοι νηπιαγωγοί της έρευνας εκφράζουν επαγγελματική ικανοποίηση αλλά και 

στη βάση ποιων παραγόντων προσδιορίζεται η στάση τους αυτή, το δείγμα της έρευνας 

έδειξε σχετικά υψηλά επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, οι 

νηπιαγωγοί της έρευνας ανέφεραν πως, παρά τις όποιες δυσκολίες που αντιμετώπισαν, δε 

μετανιώνουν την επιλογή του επαγγέλματος αυτού, το οποίο σημειώνουν ότι θα επέλεγαν 

ξανά αν είχαν τη δυνατότητα, αποδίδοντας την άποψη αυτή στη φύση του επαγγέλματος, 

και κυρίως στην αμφίδρομη σχέση αγάπης με παιδιά.  

Σημαντικός παράγοντας, λοιπόν, επαγγελματικής ικανοποίησης για τις 

νηπιαγωγούς φαίνεται να αποτελεί η φύση του επαγγέλματος, η οποία σχετίζεται με την 

τρυφερή προσχολική ηλικία και συνδέεται με την αμεσότητα, την έκφραση των 

συναισθημάτων και τον αυθορμητισμό των νηπίων, στοιχείο που αποτελεί εσωτερικό 

κίνητρο και σχετίζεται με την είσοδο τους στο επάγγελμα,  όπως σημειώνεται στις 

θεωρητικές παραδοχές του πρώτου μέρους της εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ως καλύτερες 

στιγμές και αναμνήσεις της σταδιοδρομίας τους σημειώθηκαν η γενικότερη σχέση τους με 
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τα παιδιά, η θετική ανταπόκριση και οι αυθόρμητες εκδηλώσεις αγάπης τους, γεγονός που 

προσέφερε με τη σειρά του ηθική ικανοποίηση και επιβράβευση, γεγονός το οποίο δεν 

απολαμβάνουν εκπαιδευτικοί των υπόλοιπων βαθμίδων ή άλλοι επαγγελματίες. Ένα 

ακόμη στοιχείο που φανερώνει υψηλά ποσοστά ικανοποίησης από το επάγγελμά τους, 

αποτελεί το γεγονός ότι κατά την απομάκρυνση από το επάγγελμα, το δείγμα δήλωσε πως 

βίωσε αρνητικά συναισθήματα στενοχώριας και συγκίνησης, νοσταλγίας για την 

εκπαιδευτική καθημερινότητα την οποία άφηναν,  και δυσκολία προσαρμογής στη νέα 

τους ζωή ως συνταξιούχοι. 

Μετά τη φύση του επαγγέλματος των νηπιαγωγών, στους παράγοντες 

επαγγελματικής ικανοποίησης των ακολουθούν τα δημοσιοϋπαλληλικά χαρακτηριστικά 

του επαγγέλματος της νηπιαγωγού, και συγκεκριμένα το ικανοποιητικό ωράριο, το οποίο 

δίνει στην νηπιαγωγό τη δυνατότητα να συνδυάζει το ρόλο της ως εργαζόμενης και ως 

μητέρας, αλλά και το σταθερό μηνιαίο εισόδημα το οποίο συμβάλλει στην οικονομική 

τους εξασφάλιση μέσω της εργασίας τους. Το εύρημα αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με 

ευρήματα αντίστοιχων ερευνών, που φανερώνουν ότι σημαντικό παράγοντα 

επαγγελματικής ικανοποίησης των νηπιαγωγών αποτελεί η φύση του επαγγέλματος, η 

οποία εμπερικλείει εκτός από τη σχέση με τα παιδιά, και τις ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης 

του επαγγέλματος που αφορούν το ωράριο και τις σταθερές απόλαβες (Δημητρόπουλος, 

1998; Koutselios et. al., 2006;  Μακρή-Μπότσαρη & Ματσαγγούρας, 2003; Πλατσίδου & 

Ταρασιάδου; 2009).  Ωστόσο, το δείγμα εκδήλωσε σε μεγάλο βαθμό δυσαρέσκεια για τα 

χαμηλά επίπεδα των μισθολογικών τους απολαβών, ειδικά τα πρώτα χρόνια εργασίας τους, 

όπως φάνηκε και σε αντίστοιχες έρευνες στον ελληνικό χώρο της εκπαίδευσης. Επίσης, 

εκφράστηκαν κρίσεις δυσαρέσκειας σχετικά με την αναντιστοιχία του προσφερόμενου 

έργου τους με τις χρηματικές απολαβές που λάμβαναν, αλλά και αναφορικά με τις 

μισθολογικές διαφορές με εκπαιδευτικούς άλλων κλάδων, γεγονός που σημειώθηκε στο 

θεωρητικό μέρος και σύμφωνα με το οποίο υπήρχε πρόβλημα μισθολογικής 

διαφοροποίησης των κλάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διαφορές οι 

οποίες καθυστέρησαν να λυθούν. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατυπώσεις του θεωρητικού μέρους, μετά τη φύση του 

επαγγέλματος, σημαντικός παράγοντας επαγγελματικής ικανοποίησης για το επάγγελμα 

του νηπιαγωγού, αποτελούν οι διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται στο σχολικό 

περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης την οποία λαμβάνουν στο πλαίσιο 

αυτό σχετικά με το έργο το οποίο προσφέρουν (Κουτσέλιος, 2001; Koutselios et. al., 2006; 
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Μακρή-Μπότσαρη &  Ματσαγγούρας, 2003). Στο ίδιο πλαίσιο κινηθήκαν τα ευρήματα 

της έρευνας αυτής, καθώς βρέθηκαν χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης, αναφορικά με τις 

διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων. Ως «πικρές αναμνήσεις» 

αναφέρθηκαν κάποιες παρεξηγήσεις και διαφωνίες με τους γονείς, οι οποίες αφορούσαν 

αρνητικές στάσεις και συμπεριφορές των γονέων απέναντι στις νηπιαγωγούς, και την μη 

αναγνώριση των προσπαθειών τους. Αναφέρθηκαν, ακόμη, και περιστατικά ακραίας 

παρέμβασης των γονέων στο έργο της νηπιαγωγού και στη διαμόρφωση του σχολικού 

κλίματος. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με ευρήματα άλλων ερευνών σύμφωνα με τα οποία 

εξαιτίας διάφορων στάσεων και συμπεριφορών των γονέων, οι νηπιαγωγοί διατηρούν 

επιφυλακτική στάση απέναντι στην εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (Μπόνια,  

2010). Βέβαια αν σκεφτεί κανείς ότι η φύση του επαγγέλματος της νηπιαγωγού σχετίζεται 

με συνεχείς επαφές και στενότερες σχέσεις με τους γονείς των μαθητών της, σε σύγκριση 

με άλλους κλάδους εκπαιδευτικών, το δεδομένο αυτό συνεπάγεται τόσο σημαντική 

αλληλεπίδραση μεταξύ σχολείου και οικογένειας όσο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

μεγαλύτερη τριβή στις σχέσεις τους.  

Τέλος, παράγοντες επαγγελτικής δυσαρέσκειας για τις νηπιαγωγούς της έρευνας 

τελούσαν κάποιες ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής στα σχολειά στα οποία εργάζονταν, 

αλλά και αντιπαιδαγωγικές και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, που αφορούσαν την 

έλλειψη κατάλληλων εγκαταστάσεων στέγασης αλλά και την απουσία θέρμανσης, 

παράγοντες οι οποίοι προέκυψαν και από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, όπως 

παρουσιάζεται στο θεωρητικό μέρος (Γραμματικού, 2010; Κάντας, 1998; Μακρή- 

Μπότσαρη & Ματσαγγούρας, 2003; Μπέτσας, 2008; Πλατσίδου & Ταρασιάδου, 2009). 

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι συνταξιούχοι νηπιαγωγοί της έρευνας 

βλέπουν τον επαγγελματικό τους ρόλο σε συσχετισμό με τους σκοπούς της εκπαίδευσης 

και του Αναλυτικού Προγράμματος που καλούνταν να εφαρμόσουν, από τις αναφορές του 

δείγματος είναι φανερό πως θεωρούν ως βασικό μέλημα τους την παροχή βασικών 

γνώσεων στα νήπια, στα πλαίσια της προετοιμασίας τους για τη μετάβασή τους στο 

δημοτικό σχολείο. Ακολουθεί η συμβολή της νηπιαγωγού στην προώθηση του παιχνιδιού 

και διάφορων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (ελεύθερων και οργανωμένων)αλλά και 

σχολικών εκδηλώσεων. Σε μικρό ποσοστό αναφορών σημειώθηκε η συμβολή της 

νηπιαγωγού στη διαδικασία κοινωνικοποίησης του παιδιού, μέσα από την εκμάθησης 

κανόνων, την προώθησης ομαδικότητας και πνεύματος συνεργασίας, και τέλος 

αναφέρθηκε σε μικρότερο βαθμό η ανάπτυξη ολοκληρωμένων  θεμάτων από τη 
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νηπιαγωγό, διδακτική πρακτική η οποία εμπεριέχεται στα πλαίσια της «Ενιαίας 

Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας», . 

Όπως έγινε φανερό από μια πληθώρα σχετικών ερευνών αναφορικά με την 

εκπαίδευση των νηπιαγωγών, η ελληνική κοινωνία αλλά και τα προγράμματα σπουδών 

των θεσμών κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, στόχευαν στην αναπαραγωγή ενός 

μοντέλου εκπαιδευτικού προσχολικής ηλικίας με διδακτικές πρακτικές συμπεριφοριστικού 

και πειθαρχικού τύπου, με έμφαση στην παροχή γνώσεων, γεγονός το οποίο επισημαίνεται 

και στα ευρήματα της παρούσας μελέτης και έρχεται σε αντίθεση με τις παραδοχές της 

εκπαίδευσης περί γενικότερης πνευματικής, ψυχοσυναισθηματικής και κινητικής 

ανάπτυξης των παιδιών προσχολικής ηλικίας, και αντιμετώπισης τους ως ξεχωριστής 

οντότητα (Γραμματικού, 2010; Ζαμπέτα, 2004; Ζίχναλη, 2012; Κιτσαράς, 2001). 

Σε αξιοσημείωτο βαθμό, οι αναφορές των νηπιαγωγών της έρευνας αναφέρθηκαν 

στην επίδραση της αλλαγής του Αναλυτικού Προγράμματος και της εκπαιδευτικής 

πολιτικής στην εκπαιδευτική τους πράξη. Όπως σημειώθηκε από τις ίδιες, το νέο 

πρόγραμμα δεν έδινε πια μεγάλη βαρύτητα στην προετοιμασία του παιδιού για το 

δημοτικό σχολείο, αλλά στην ελεύθερη ανάπτυξή του μέσω των δραστηριοτήτων του 

νηπιαγωγείου, και της προώθησης του πνεύματος συνεργασίας. Παρόλα αυτά δεν υπήρξαν 

περεταίρω αναφορές από τις εκπαιδευτικούς σε συγκεκριμένες παιδοκεντρικές 

διαδικασίες, όπως αναφορές στη μαθητοκεντρική, τη μέθοδο project ή τη 

διαθεματικότητα, τομείς στους οποίους δίνεται έμφαση σύμφωνα με τα σημερινά 

διδακτικά δεδομένα. Σε μεγάλο βαθμό λοιπόν φαίνεται πως οι νηπιαγωγοί της περιόδου 

1970-1990 δεν ήταν μυημένες με τα νέα ΑΠ. Γενικότερα, σημειώθηκαν αντιλήψεις οι 

οποίες πλησιάζουν περισσότερο σε παραδοσιακές παραδοχές σχετικά με την εκπαίδευση 

των νηπίων, οι οποίες κυμαίνονται σε αρκετά διαφορετικά επίπεδα παιδαγωγικού και 

εκπαιδευτικού ιδεώδους συγκριτικά με αυτό της σημερινής εποχής.  

Αναφορικά με το ρόλο και τη στάση της νηπιαγωγού απέναντι στους μαθητές της, 

φανερώνεται μια δεοντολογική προσέγγιση των νηπιαγωγών της έρευνας. Σύμφωνα με 

αυτή, η νηπιαγωγός θα πρέπει να διακατέχεται από συναισθήματα αγάπης και στοργής για 

τα παιδιά, να δείχνει σεβασμό και ευχάριστη διάθεση προς αυτά. Σε μεγάλο βαθμό 

σημειώθηκαν ως βασικές αρετές της νηπιαγωγού η ειλικρίνεια, η ηρεμία, η ανοχή και η 

υπομονή, στην αποτελεσματική διαχείριση της τάξης αλλά και κάποιων δύσκολων 

περιστάσεων, όπως επίσης και η αυστηρότητα, η οποία πολλές φορές είναι αναγκαία. 
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Τέλος, σε μικρότερο βαθμό σημειώθηκαν οι απόψεις πως η νηπιαγωγός θα πρέπει να έχει 

επίγνωση του ρόλου της, να αναγνωρίζει τα λάθη της, να προσπαθεί να μένει ανεπηρέαστη 

από εξωτερικούς παράγοντες, και τέλος, να βρίσκεται σε συνεχή ενημέρωση αναφορικά με 

τις νέες εξελίξεις του κλάδου. 

Ακόμη, ένα πολύ μικρό ποσοστό σημείωσε διαφοροποιήσεις μεγάλης κλίμακας 

αναφορικά με το ρόλο της νηπιαγωγού ως εκπαιδευτικού, την περίοδο δραστηριοποίησης 

των συμμετεχουσών, σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα προσχολικής εκπαίδευσης, 

γεγονός στο οποίο συμβάλλει η εξέλιξη και τα νέα επιτεύγματα της τεχνολογίας, μέσω των 

οποίων, οι εκπαιδευτικού έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στα παιδιά μεγαλύτερη 

ποικιλία δεδομένων και δραστηριοτήτων, σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. 

Αναφορικά με τις εμπειρίες και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις κατά την διάρκεια 

της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, οι νηπιαγωγοί που συμμετείχαν στην έρευνα 

εξέφρασαν ποίκιλλες απόψεις. Κατά βάση τις χαρακτηρίζουν ως μέτριες, σημειώνοντας 

την ύπαρξη κάποιων παρεξηγήσεων, την έλλειψη ενδιαφέροντος και  κατανόησης από τη 

μεριά της υπηρεσίας, και συγκεκριμένα από τους επιθεωρητές, οι οποίοι όπως φάνηκε από 

τις θεωρητικές παραδοχές της έρευνας, αποτελούσαν παράγοντα διακρίσεων και 

καταπίεσης των εκπαιδευτικών (Πλατσίδου & Ταρασιάδου, 2010; Σαΐτη, 2007). Σε μεγάλο 

βαθμό ωστόσο, χαρακτήρισαν τις σχέσεις τους με την υπηρεσία τυπικές, υπογραμμίζοντας 

ως σημαντική προϋπόθεση από την μεριά τους, την τυπικότητα στην τήρηση των 

διαδικασιών και του ωραρίου, γεγονός το οποίο αξιολογούνταν θετικά από τους 

επιθεωρητές και συμβούλους. 

Όσον αφορά τις σχέσεις των νηπιαγωγών με τον κρατικό φορέα, η έρευνα έδειξε 

πως υπήρχε έλλειψη ενδιαφέροντος και αδιαφορία από τη μεριά του κράτους για τις ίδιες 

αλλά και για την ίδια την προσχολική εκπαίδευση, γεγονός που φανερώνεται από την 

έλλειψη υλικοτεχνικών δομών, παιδαγωγικού εξοπλισμού, και σε κάποιες ακραίες 

περιπτώσεις από την ύπαρξη αντιπαιδαγωγικών και ανθυγιεινών συνθηκών διδασκαλίας. 

Επίσης, η πικρία των νηπιαγωγών σχετικά με την έλλειψη ουσιαστικού ενδιαφέροντος από 

το κράτος φανερώνεται σε αναφορές τους σχετικά με τα χαμηλά επίπεδα μισθολογικών 

απολαβών και τις διαρκείς μεταθέσεις τους. Όλα τα παραπάνω φανερώνουν την πεποίθηση 

ότι το κράτος ουσιαστικά δεν αδιαφορούσε μόνο για τις ίδιες νηπιαγωγούς, αλλά στην 

πραγματικότητα και για τους μαθητές, αφού η στάση του επηρέαζε αρνητικά την ποιοτική 

της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 
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Όσον αφορά τις σχέσεις των νηπιαγωγών με το πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνίας, 

τα ευρήματα της έρευνας φανέρωσαν πως οι σχέσεις επηρεάζονταν από την ιδιοσυγκρασία 

του κάθε ανθρώπου αλλά και της εκάστοτε κοινωνίας, τονίζοντας τη διάκριση μεταξύ 

αστικού και αγροτικού χώρου ως προς την αποδοχή του ρόλου του εκπαιδευτικού. Υπήρξε 

λοιπόν μια μερίδα ανθρώπων,  η οποία αντιμετώπιζε με σεβασμό, εμπιστοσύνη και 

φιλικότητα τη νηπιαγωγό ως την «πρώτη κυρία» των παιδιών, αλλά και μια άλλη η οποία 

έδειχνε να αδιαφορεί και να υποτιμά το ρόλο της, θεωρώντας την ως υποδεέστερη των 

λοιπών εκπαιδευτικών επαγγελμάτων. Η ίδια η νηπιαγωγός, όπως προέκυψε από τις 

αναφορές των συνεντευξιαζομένων, όφειλε να είναι τυπική, ευγενική, με σεβασμό προς τα 

μέλη της κοινωνίας.  

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις σχέσεις των νηπιαγωγών με τους γονείς των 

παιδιών, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω,  υπήρξαν κάποια προβλήματα, τα οποία επίσης 

φαίνονται να σχετίζονται με τις διαφορές στην ιδιοσυγκρασία του κάθε ατόμου. Οι 

νηπιαγωγοί στο μεγαλύτερο βαθμό έδειξαν επιφυλακτικότητα όσον αφορά τις σχέσεις τους 

με τους γονείς των μαθητών, οι οποίοι έδειχναν να μην εκτιμούν το έργο της και σε πολλές 

περιπτώσεις να παρεμβαίνουν σε αυτό. Ωστόσο, σημειώθηκε πως υπήρχαν γονείς οι οποίοι 

ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν την νηπιαγωγό των παιδιών τους, δείχνοντας θετικά 

αισθήματα και εκτίμηση αναφορικά με το προσφερόμενο έργο τη, δίνοντας στη νηπιαγωγό 

το αίσθημα ηθικής επιβράβευσης. 

 Ανακεφαλαιώνοντας, θα αποτελούσε παράλειψη η απουσία διατύπωσης ορισμένων 

περιορισμών οι οποίοι σχετίζονται με την έρευνα αυτή. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίζεται 

ένας τοπικός/ χωρικός περιορισμός, ο οποίος αφορά τον τόπο καταγωγής και 

εκπαιδευτικής δράσης των συμμετεχόντων, που εντοπίζεται σε μικρά αστικά κέντρα και 

αγροτικές περιοχές της Β. Ελλάδος. Η έρευνα, λοιπόν, εστιάζει στη διερεύνηση των 

συνθηκών εργασίας, της επαγγελματικής ταυτότητας και ικανοποίησης νηπιαγωγών που 

προέρχονται από τη συγκεκριμένη περιοχή, γεγονός που προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό 

από την δυνατότητα των εκπαιδευτικών αυτών να κινούνται στον συγκεκριμένο αυτό 

χώρο, το οποίο συνεπάγεται αδυναμία γενίκευσης των συμπερασμάτων της στο σύνολο 

του πληθυσμού των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής της χώρας. 

 Επίσης, παρά το γεγονός ότι το δείγμα στο οποίο στηρίχθηκε η έρευνα ήταν 

σχετικά ικανοποιητικό σε αριθμό (11 συμμετέχουσες), όσον αφορά το μεθοδολογικό 

εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε, σε ορισμένο βαθμό δεν ανταποκρίνεται επακριβώς 
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στις προδιαγραφές της  συνέντευξης σε βάθος. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι ο 

χρόνος ο οποίος μπόρεσε να αφιερωθεί σε κάθε συνεδρία συνέντευξης επηρεάστηκε από 

τις υποχρεώσεις των συνεντευξιαζομένων. 

Εν κατακλείδι, τα γενικότερα ευρήματα στα οποία κατέληξε η παρούσα έρευνα, θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν το έναυσμα για μετέπειτα έρευνες στον τομέα της 

προσχολικής εκπαίδευσης.  Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει 

την αφορμή για περισσότερες μελέτες σχετικά με τον ρόλο του εκπαιδευτικού 

προσχολικής αγωγής και τη διερεύνηση της επαγγελματικής ταυτότητάς του και των 

επιπέδων της επαγγελματικής του ικανοποίησης, τόσο στο ευρύτερο πλαίσιο της χώρας, 

αλλά και σε επίπεδο παγκόσμιο, συγκριτικά με αντίστοιχα δεδομένα διάφορων χωρών του 

εξωτερικού. Επίσης, θα μπορούσε να διερευνηθεί το ζήτημα της κατάρτισης και των 

απόψεων των νηπιαγωγών σχετικά με αυτή, στο πλαίσιο των σύγχρονων δεδομένων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, συγκριτικά με παλαιότερα χρόνια. Τέλος, θα ήταν πιο 

ολοκληρωμένη η προσέγγιση του θέματος της έρευνας αυτής μέσα από άλλες 

προσεγγίσεις ανάλυσης λόγου, και ιδανικότερα μέσα από τον συνδυασμό της ανάλυσης 

περιεχομένου με την κριτική ανάλυση λόγου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 1
η
 

(Όπου Σ. :Συνταξιούχος και Ε. :Συνεντεύκτρια) 

Ε.:-Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.    

Σ.1:- Καλημέρα. 

Ε.:- Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να σας γνωρίσω λίγο καλύτερα και να μου είτε κάποια 

πράγματα για τον εαυτό σας, την ηλικία σας, από πού κατάγεστε, κάποια πράγματα 

σχετικά με την οικογένεια και τους γονείς σας, και τη σημερινή σας οικογενειακή 

κατάσταση.  

Σ.1:- Βεβαίως. Είμαι από την Βέροια Ημαθίας, κατοικώ όλως εδώ και αρκετά χρόνια στην 

πόλη της Θεσσαλονίκης, και είμαι 57 ετών συνταξιούχος. Τώρα για την οικογένειά μου, 

είχα άλλα τρία αδέρφια, έναν αδερφό και δύο αδερφές. Οι γονείς μου ήταν αγρότες, 

ήμασταν αγροτική οικογένεια. Και τώρα είμαι παντρεμένη, και έχω δύο παιδιά 

Ε.:- Μάλιστα, πολύ ωραία. Θα θέτατε να μου πείτε κάποια πράγματα για την 

επαγγελματική σας πορεία; Ποιες χρονιές εργαστήκατε, τα σχολεία στα οποία διδάξατε, 

κλπ. 

Σ.1:- Ήμουν στα νηπιαγωγεία 30-31 χρόνια για την ακρίβεια και πέρασα από αρκετά 

σχολεία της Βέροιας κυρίως αλλά και της Θεσσαλονίκης όπου ζω τώρα. Όλα αυτά από το 

1977 που ξεκίνησα μέχρι και το 2008 όταν βγήκα στη σύνταξη. 

Ε.:- Στα χρόνια αυτά είχατε αναλάβει διοικητικά καθήκοντα ως διευθύντρια;  

Σ.1:-Για λίγο, πολύ λίγο.  Έκανα ένα χρόνο στο γραφείο στην ουσία. 

Ε.:-Στα πλαίσια αυτά πως βιώσατε τη θέση αυτή, ή και από την άλλη πως βλέπατε την 

αντιμετώπιση τα υπόλοιπα χρόνια της υπηρεσίας προς εσάς ως νηπιαγωγού; 

Σ.1:- Εντάξει, οι σχέσεις με την υπηρεσία μέτριες. Όχι και τόσο καλή η αντιμετώπιση της 

νηπιαγωγού, θα έλεγα πολύ τυπική, νομότυπη. Σκοπός ήταν να ακολουθηθεί κάποια 

συγκεκριμένη πορεία και ως εκεί... δε θεωρώ πως υπήρχε πραγματικό ενδιαφέρον από την 

πλευρά της υπηρεσίας, απλά όλα έπρεπε να είναι οργανωμένα μ' ένα συγκεκριμένο τρόπο. 

Δεν υπήρχε διαλλακτικότητα και κατανόηση. Οι σχέσεις δεν ήταν τόσο καλές, ήταν 

σχέσεις συνεργασίας στο διοικητικό επίπεδο αλλά όχι και στο παιδαγωγικό. 

Ε.:- Πιστεύεται ότι το κράτος έδειχνε ενδιαφέρον για εσάς και με ποιους τρόπους; 

Σ.1:- Το κράτος;; Όχι. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στο μισθό μας. Οι απολαβές ήταν πολύ 

χαμηλές, δεν ήταν ανάλογες του προσφερόμενου έργου. Αλλά και οι εγκαταστάσεις που 

παρεχόταν από το κράτος για την διεξαγωγή της διδασκαλίας δεν ήταν όπως θα έπρεπε να 

είναι. Μια φόρα θυμάμαι κάναμε μάθημα σε μια τάξη που πριν ήταν μαγαζί. Και γενικά, 

πάντως, ένιωθα ακριβώς το αντίθετο, ότι δηλαδή το κράτος αδιαφορούσε για τους 

νηπιαγωγούς. 

Ε.:- Η κοινωνία; Πως ήταν απέναντί σας, Πως θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις σας; 
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Σ.1:- Η αντιμετώπιση της κοινωνίας ήταν θετική. Υπήρχε μια προθυμία για συνεργασία 

μαζί μας και ιδιαίτερα οι γονείς τις περισσότερες φορές είχαν την προθυμία να κάνουν 

πράγματα που θα βοηθούσαν την εκπαιδευτική διαδικασία και κατ' επέκταση τα παιδιά 

τους. Για παράδειγμα, να βοηθήσουν σε κάποια γιορτούλα που θα κάμναμε, να βοηθήσουν 

σε κάποια έξοδα των παιδιών και γενικά οικονομικά, όσοι μπορούσαν κάποιες φορές. 

Υυπήρχε μεγάλη προθυμία, γιατί και η νηπιαγωγός αποτελούσε πρότυπο και για την 

κοινωνία και για τα παιδιά, οπότε υπήρχε σεβασμός προς εμάς.  

Ε.:- Πως ήταν σε γενικές γραμμές η εκπαίδευσή σας στο αντικείμενο της νηπιαγωγού; 

Πως θα την αξιολογούσατε και γενικότερα τι άποψη έχετε σχηματίσει; 

Σ.1:- Εμπειρίες από την κατάρτιση στην Παιδαγωγική Ακαδημία..: Έχω θετικές εμπειρίες, 

η σχολή ήταν καλή και μ' άρεζε πολύ αλλά όταν τελειώναμε νιώθαμε πως υπήρχε κάποια 

ανεπάρκεια,  γνώσεων και εμπειριών, όταν, δε, μπαίναμε στην τάξη το καταλαβαίναμε 

ακόμα περισσότερο.  Εμείς, βέβαια, πήγαμε και στην Ακαδημία που ήταν μόνο 2 χρόνια... 

που ήταν πριν γίνει Πανεπιστημιακό τμήμα η σχολή των νηπιαγωγών. 

Ε.:- Περνώντας στην σχολική πραγματικότητα τώρα.. οι αναμνήσεις σας από την 

επαγγελματική σας σταδιοδρομία πως ήταν; Οι όμορφες αλλά και οι δύσκολες.. Τι έχετε 

να θυμάστε πιο πολύ; 

Σ.1:-Δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από τις θετικές χειρονομίες των παιδιών, από τα θετικά 

τους λόγια. Μια δική τους όμορφη κουβέντα δίνει σ' εσένα απίστευτη χαρά. Όταν για 

παράδειγμα σου κάνουν μια αγκαλιά, όταν σου δίνουν ένα αληθινό φιλί, ένα φιλί από την 

καρδιά τους ή όταν σου λένε “κυρία, τι όμορφη που είσαι σήμερα” ή “είσαι πολύ καλή 

κυρία”, τι άλλο να πει κανείς μετά. Δεν υπάρχουν ομορφότερες στιγμές. Αλλά υπήρχαν 

και δυσκολίες, στενάχωρες στιγμές, και αυτό που μου κόστισε ήταν ο θάνατος μιας 

συναδέλφου. Πραγματικά μου κόστισε πάρα πάρα πολύ. Και όπως είπα και πριν ένιωθα 

ανέτοιμη όταν πρωτομπήκα στην τάξη λόγω της ελλιπούς κατάρτισής μου. Μετά, ένιωθα 

πολύ άγχος... τι θα κάνω, πως θα το κάνω και επίσης και μία κάποια δυσκολία εξαιτίας 

όλων αυτών. Όταν έφτασα πια όμως στο τέλος της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας 

ένιωθα μια πικρία. Πικρία για δύο λόγους· πρώτον, γιατί δεν θα ξανάμπαινα σε μια τάξη 

ολοδικιά μου, που δε θα δίδασκα στα παιδάκια μου... όλο αυτό μου αφήνει έτσι μια πικρή 

γεύση. Ο δεύτερος λόγος που ένιωθα έτσι ήταν γιατί έβλεπα πως τα τελευταία χρόνια της 

καριέρας μου υπήρχε μια έλλειψη συναδελφικότητας και μια μετατροπή στην όλη 

εκπαιδευτική διαδικασία. Από κάτι που μέχρι τότε το θεωρούσαμε ως λειτούργημα 

μετατράπηκε σε κάτι έντονα επαγγελματικό. Παρατήρησα, με λύπη μου, τη στροφή στο 

σχεδόν απόλυτο επαγγελματισμό. Ένιωθα, λοιπόν, πικρία που δεν άφηνα ένα καλύτερο 

εκπαιδευτικό σύστημα πίσω μου.   

Ε.:- Η νηπιαγωγός τα χρόνια εκείνα πως ήταν απέναντι στα παιδιά; Ποιός ήταν ο ρόλος 

της; Θέλω να μου πείτε την άποψη σας, τις δικές σας ιδέες. 

Σ.1:- Κοίταξε να δεις.. η νηπιαγωγός στην εποχή μου μάθαινε στα παιδιά την 

κοινωνικοποίηση, την συντροφικότητα, τους κανόνες που υπάρχουν μέσα στην τάξη και 

φρόντιζε επίσης να τους παρέχει γνώσεις. Έπρεπα να είναι το πρότυπό τους. Το 

παράδειγμα που αυτά   μπορεί να ακολουθήσουν ή να μιμηθούν. Αυτό βέβαια, θέλει 

ιδιαίτερη προσοχή από την πλευρά μας, την πλευρά του εκπαιδευτικού που λειτουργεί ως 

πρότυπο.  

Ε.:- Πιστεύετε ότι θα επιλέγατε ξανά το επάγγελμα της νηπιαγωγού;   

Σ.1:-Θα επέλεγα και πάλι το επάγγελμα γιατί  αγαπώ πολύ τα παιδιά. Δεν θα ήθελα να 

κάνω κάτι άλλο. Από την άλλη θα το σκεφτόμουν ότι ίσως δε θα το έκανα γιατί  είναι 
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ψυχοφθόρο. Μπορείς να ανταπεξέλθεις μόνο αν αγαπάς πραγματικά τα παιδιά. Οι 

νηπιαγωγοί που απέτυχαν στην αποστολή τους ήταν επειδή  δεν αγαπούσαν πραγματικά τα 

παιδιά. Πιστεύω πως αν δεν αγαπάς αυτό το επάγγελμα και τα παιδιά, δεν μπορείς να το 

κάνεις για πολλά χρόνια. Το πολύ πολύ 10 χρόνια.. 

Ε.:- Ωραία, Δεν θα σας κουράσω άλλο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. 

Σ.1:- Αλίμονο κοπέλα μου, ελπίζω να σε βοήθησα. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 2
Η

 

Ε.:- Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.  

Σ.2:-Καλημέρα, κανένα πρόβλημα κορίτσι μου. Όσο μπορούμε να βοηθήσουμε.   

Ε.:-Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να μάθω κάποια πράγματα για εσάς. Μπορείτε να μου 

πείτε την ηλικία σας, από πού κατάγεστε, κάποια πράγματα σχετικά με την οικογένεια και 

τους γονείς σας, και τη σημερινή σας οικογενειακή κατάσταση.  

Σ.2:-Βεβαίως, είμαι 62 χρονών, μένω εδώ στη Βέροια αλλά η καταγωγή μου είναι από τα 

Γιάννενα, δεν είμαι από αυτά τα μέρη.. Η οικογένειά μου…  ο πατέρας μου ήταν 

οικοδόμος στο επάγγελμα και  η μαμά μου οικιακά, τέσσερα αδέλφια σύνολον. Τωρινή 

οικογενειακή κατάσταση; Γιαγιά. ((γέλια)).. Ε ναι παντρεμένη είμαι και  έχω δύο κόρες 

που έχουνε από ένα παιδί, έχω δύο εγγόνια.    

Ε.:-Πολύ ωραία.. θα ήθελα να περάσουμε  τώρα στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία 

και να μου πείτε κάποια πράγματα σχετικά με το πόσα χρόνια εργαστήκατε στην 

εκπαίδευσης, από ποιά σχολεία περάσατε, κλπ. 

Σ.2:-Εγώ το 1974 διορίστηκα και στο 2008 έφυγα, πήρα σύνταξη.   Υπηρέτησα 34 χρόνια 

στο επάγγελμα μου και πέρασα από πολλά μέρη.  Θυμάμαι και σχολεία... Περαία 

Εδέσσης, Αρσένη Εδέσσης, Έδεσσα, Ραχιά Βέροιας,  Παλατίτσια Βέροιας, Διαβατό 

Βέροιας, Βέροια. Υπηρέτησα και ως διευθύντρια.. Διευθύντρια ήμουνα τα περισσότερα 

χρόνια. Εντάξει.. Τι να πω.. Ήτανε μια δύσκολη δουλειά. Είχε άγχος, είχε ευθύνη. Αυτά 

και ήταν μεγάλη ευθύνη αυτό ας πούμε και να ελέγχεις τα πάντα.   

Ε.:-Όσον αφορά τώρα την εκπαίδευση που λάβατε, πριν την έναρξη του επαγγέλματος, τι 

έχετε να μας πείτε; Τι γνώμη έχετε σχετικά με αυτή και πως χαρακτηρίζετε εσείς δηλαδή 

την ποιότητά της,;  

Σ.2:-Μπορώ να πω επειδή ήταν νεοσύστατη ακαδημία που πέρασα στη σχολή νηπιαγωγών 

Καρδίτσας  ήταν η πρώτη χρονιά που δημιουργήθηκε. Σχετικά δεν μπορώ να πω και 

άριστη αλλά δεν μπορώ να πω και τελευταία. Μέτρια επειδή ήταν καινούργια και τότε οι 

φοιτητές έρχονταν και αυτό. Αλλά ήταν καλή κατάρτιση. Ας πούμε μέτρια. Έτσι νομίζω.   

Εγώ ήμουν στην Καρδίτσα, στη σχολή.      

Ε.:-Ωραία. Ας περάσουμε στις εμπειρίες σας από το επάγγελμα σας. Πως ήταν τα χρόνια 

σας στο νηπιαγωγείο και τι εμπειρίες έχετε από την επαγγελματική σας σταδιοδρομία; 

Σ.2:-Κοίταξε, ο πρώτος χρόνος είχε άγχος. ((γέλια)) να αντιμετωπίσεις παιδιά που δεν 

είχες έρθει ποτέ ξανά σε επαφή. Πώς θα τους μεταδώσεις αυτά που ξέρεις άλλα σιγά-σιγά 

ξεπεράστηκε το άγχος. Μετά την συνταξιοδότηση… αναμνήσεις καλές έχουμε. Δεν έχω 

ούτε είχα ποτέ κάποιο προβλήματα. Οι αναμνήσεις ήτανε καλές.  Οι καλύτερες και οι πιο 

ευχάριστες ήταν οι δημιουργικές στιγμές.. Όλα ήτανε καλά. Οι γιορτές τα Χριστούγεννα 

που δίναμε στα παιδάκια ήτανε κάτι ευχάριστο ας πούμε για τα παιδάκια, στη λήξη της 

χρονιάς που κάναμε τις γιορτές, γενικά όλα ήτανε αναμνήσεις ας πούμε καλές. Εντάξει, 
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είχα και κάποιο άγχος αλλά μετά εβαίναν όλα καλά. ((γέλια)). Ναι.. Μια χαρά. Δεν μπορώ 

να πω ότι έχω αναμνήσεις άσχημες ή κάτι τέτοιο. Δεν μου συνέβη κάτι δυσάρεστο.. 

Ευτυχώς, σε αυτά τα χρόνια της επαγγελματικής μου καριέρας.  Τώρα για τα λεφτά που 

παίρναμε.. εντάξει στην αρχή δεν ήτανε πολλά τα λεφτά αλλά σιγά-σιγά, επειδή μας δίναν 

αυξήσεις, άλλο που τώρα πάει η κατάσταση, ήταν καλές. Αυτό μπορώ να πω. Καλές, 

σχετικά καλές.   

Ε.:- Για να περάσουμε στον τομέα των σχέσεων.. Πως θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις σας 

με τον σχολικό περίγυρο, την διοίκηση, επιθεωρητές δηλαδή και συμβούλους, 

συναδέλφους, αλλά και γενικότερα την ευρύτερη κοινωνία?   

 Σ.2:-Η αντιμετώπιση της κοινωνίας. Τώρα τί να πω εδώ; Πολλές φορές καλά μας 

αντιμετώπιζαν. Οι γονείς των παιδιών μας αντιμετωπίζανε καλά, με σεβασμό, με αγάπη, 

με εκτίμηση. Πολλά. Δεν έχω παράπονα.  Σ.:-Καλά μας αντιμετωπίζανε και οι σύμβουλοι. 

Δεν είχα αντιπαραθέσεις. Τυπική ήμουν και αυτοί την δουλειά τους κάνανε. Δεν είχαμε 

προβλήματα. Στην ώρα μου ήμουν τυπική πάντοτε και δεν τους έδινα αφορμές. Οι σχέσεις 

μας.. Καλές. Καλές ήτανε. Το κράτος ενδιαφερόταν για εμάς νηπιαγωγό.  Ναι, αρκετά 

ενδιαφερόταν. Και η κοινωνία.. τώρα.. Μέτρια πράγματα. Και ναι και όχι. Άλλες φορές 

ήταν πιο καλοί και άλλες όχι τόσο. 

Ε.:-Τον δικό σας το ρόλο ως νηπιαγωγός πως τον βλέπαμε μέσα σε αυτές τις συνθήκες; 

Όχι μόνο στα πλαίσια της εκάστοτε κοινωνίας που βρισκόσασταν αλλά και μέσα στο 

σχολειό και προς τα παιδία.  

 Σ.2: Στην κοινωνία, ο ρόλος μου; Πως ήμουν απέναντι στους άλλους; Το ίδιο φερόμουν 

όπως φέρονταν όλοι. Το ίδιο με τους άλλους. Όπως και οι υπόλοιποι και στην πόλη και 

στο χωρίο. Όχι κάτι διαφορετικό. Τώρα στο σχολείο, η νηπιαγωγός θα έπρεπε να είναι, να 

φέρεται με αγάπη, με εκτίμηση και να μιλάει στα παιδιά με αλήθεια. Η αλήθεια είναι κάτι 

που το εκτιμάν τα παιδιά και το αναγνωρίζουν. Βέβαια εμέις τότε δεν κάναμε τόσα πολλά 

στο νηπιαγωγείο όπως τώρα. Όχι. Τώρα κάνουνε πιο πολλά. Σας μαθαίνουν περισσότερα, 

ασχολούνται πιο πολύ με υπολογιστές, πιο εξελιγμένα πράγματα. Εμείς τότε κάναμε 

γράμματα, σχήματα, κάναμε πάλι διάφορα αλλά όχι όπως κάνουν τώρα. Τότε οργανώναμε 

γιορτές στις επετείους, μαθαίναμε στα παιδιά τα βασικά που θα μάθαιναν στο δημοτικό. 

Όχι όπως θα τα κάνανε στο δημοτικό, όχι τόσο οργανωμένα αλλά να πάνε έχοντας μια 

ιδέα και ξέροντας τα βασικά. Τέτοια περίπου κάναμε τότε. 

Ε.: Μετά από αυτά τα χρόνια απουσίας από το επάγγελμα, ως αναπολείτε  τις εμπειρίες 

σας από αυτό; Θεωρείται ότι οι νηπιαγωγοί μπορεί να έχουν αποτύχει στην αποστολή τους 

για κάποιο λόγο; εσείς μετανιώσατε αυτή την επιλογή για το συγκεκριμένα επάγγελμα; 

Σ.2:-Δύσκολη ερώτηση. Τι να σου πω.. Νομίζω.. Θα το επέλεγα ξανά. Γιατί είναι ένα 

όμορφο λειτούργημα με παιδιά, με αγάπη. Προσφέρεις αγάπη στα παιδιά. Και γι αυτό 

πιστεύω ότι οι νηπιαγωγοί  πετύχανε, δεν μπορώ να πω το αντίθετο. Καλά κάνανε την 

δουλειά τους. Πετύχανε.   

Ε.:-Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας 

Σ.2:- Να σαι καλά.                                                    

                  

ΣΥΝΕΝΕΤΕΥΞΗ 3
η
 

Ε.:-Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να συμμετέχετε. 

Σ.3: –Αλίμονο.  Ελπίζω να σου φανώ χρήσιμη. 
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Ε.:-Θέλω αρχικά να μου πείτε κάποια πράγματα για τον εαυτό σας, την καταγωγή, τους 

γονείς κι τα αδέλφια σας, αλλά και την οικογενειακή σας κατάσταση. 

Σ.3:- Ωραία, είμαι 63 ετών συνταξιούχος νηπιαγωγός. Η καταγωγή μου είναι αππ τη 

Φλώρινα αλλά διαμένω στην Βέροια . Μια κόρη έχω την οποία πάντρεψα τώρα. Έχω 

χάσει τον άντρα μου εδώ και δυόμιση χρόνια και έχω και ένα γιο ελεύθερο. Τώρα για τους 

γονείς μου..Ο πατέρας μου ήταν εργάτης, και η μητέρα μου είχε ως ασχολία τα οικιακά, 

δύο αδέλφια έχω, έναν αδελφό και μία αδελφή. Ο αδελφός μου γυμναστής και αργότερα 

προϊστάμενος φυσικής αγωγής και η αδελφή μου υπάλληλος στο Ι.Κ.Α.                                   

Ε.:- Ωραία. Όσον αφορά το διδακτικό σας έργο, θα ήθελα να μου πείτε ποιο διάστημα 

εργαστήκατε στην εκπαίδευση και που;  

Σ.3:-Από της 7 Νοεμβρίου που μπήκα σε τάξη το 1969 μέχρι 23 Νοεμβρίου του 2000, 

οπότε και συνταξιοδοτήθηκα. Ήμουν δηλαδή συνολικά 31 χρόνια στο επάγγελμα αυτό. 

Πήγα τον πρώτο χρόνο από Νοέμβριο μέχρι Ιούνιο του 1974 στο νηπιαγωγείο στο Παλιό 

Σκυλίτσι της Ημαθίας. Από τον Σεπτέμβρη  του ΄74 μέχρι τον Ιούνιο του ΄84 στον Κοπανό 

Ναούσης και από το ‘84 μέχρι το 2000 που συνταξιοδοτήθηκα με μια μικρή παρένθεση 

δεκαπέντε ημερών που γύρισα στον Τσαλέπα, βασικά που πήγα ήμουν στο 10
ο
 

νηπιαγωγείο για δεκαέξι χρόνια 

Ε.:-Ωραία. Είχατε αναλάβει κάποια στιγμή επιστημονικά/διοικητικά καθήκοντα;  

Σ.3:- Ναι ήμουν τα περισσότερα χρόνια διευθύντρια. Κοίτα.. Στον διοικητικό τομέα θα 

πρέπει να μην βλέπεις το φιλικό κομμάτι για να μπορείς να κάνεις την δουλειά σου σωστά. 

Πιστεύω ότι την έκανα εξηγώντας με όμορφο τρόπο ότι πρέπει να τηρούμε το ωράριο μας. 

Το πώς να κάνουμε την δουλειά μας μες την τάξη δεν μπορούμε να το ελέγξουμε αλλά στο 

ωράριο πρέπει να είμαστε σωστοί. Δεν είχα προστριβές ιδιαίτερες. Εντάξει, κάποιες 

διαφωνίες πάντα υπήρχαν αλλά όχι μεγάλες. Γιατί στην πορεία είχα κάνει και τρία χρόνια 

συνδιδασκαλία με συνάδελφο με την οποία ήμασταν στην ίδια αίθουσα και δεν είχαμε 

κανένα πρόβλημα. Είναι η συνάδελφος η οποία θα ακολουθήσει.((γέλια)). Και δεν είχαμε 

προβλήματα. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια καταλαβαίνω ότι έπρεπε, θα έπρεπε μάλλον, 

αυτά που βλέπουμε τα κακώς κείμενα δεν είναι κάρφωμα, στην κοινώς ομιλούμενη, για να 

πήγαινε λίγο μπροστά αυτό το κράτος. Όλοι λέγαμε άλλος να βγάλει το φίδι από την 

τρύπα και αυτό είναι λάθος. Γι αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Δηλαδή, αφού εξηγήσεις 

μια, δυο, τρεις, πέντε, θα αναγκαστείς στον προϊστάμενο να κάνεις μια νύξη  για να 

μπορέσει και αυτός να ισορροπήσει τα πράγματα.  

Ε.:-Πως ήταν οι σχέσεις σας με την υπηρεσία γενικότερα;  

Σ.3:- Κοίταξε, σε γενικές γραμμές καλά. Και όπως συμβαίνει σε κάθε επάγγελμα που 

υπάρχουν οι προϊστάμενοι που σε ελέγχουν και θέλουν να κάνεις σωστά την δουλειά σου. 

Βέβαια υπήρχαν και φορές που κόντευες με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να σε κάνουν να 

χάσεις το δίκιο σου αλλά αν έχεις το δίκιο με το μέρος σου, να αγωνίζεσαι και να μην 

σκύβεις το κεφάλι. Γιατί, αν υποχωρήσεις μια και σκύψεις το κεφάλι, θα σε ρίξουν ακόμα 

πιο κάτω. Να είσαι σωστή και θα έχεις το δίκιο με το μέρος σου αρκεί να μην υποχωρείς. 

Κάποιες  φορές έχανες το δίκαιο σου και κάποιες όχι, εξαρτάται. Μέτρια πράγματα. Αλλά 

και το κράτος, λυπάμαι που το λέω, ούτε ενδιαφερόταν για την παιδεία, ούτε 

ενδιαφερόταν. Δεν ξέρω στο μέλλον, δεν έχω την ελπίδα ότι θα ενδιαφέρεται. Δηλαδή, 

ενδιαφέρονται στους τύπους αλλά όχι στην ουσία.                                                                                                                                                                         

Ε.:- Πώς θα χαρακτηρίζατε τις απολαβές σας;   

Σ.3:- Ξεκινώντας ήταν πολύ ελάχιστες. Ένα διάστημα ήταν ισορροπημένες και τώρα πάλι 

είναι σε μαύρο χάλι. ((γέλια))  
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 Ε.:- Αναφορικά τώρα με την παιδαγωγική σας κατάρτιση, τι έχετε να μου πείτε; Πως 

δηλαδή την αξιολογείται μετά από τόσα χρόνια; 

Σ.3:- Από τη σχολή της Φλώρινας τελείωσα, η οποία ήταν μες την πόλη τότε. 

Παιδαγωγική Ακαδημία Φλωρίνης-τμήμα νηπιαγωγών. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι 

είχαμε κατάρτιση. Ελλιπής, ελλιπής τελείως. Αυτά που μαθαίναμε, κατά την δική μου 

πάντα άποψη, ήτανε πολύ θεωρητικά.  Αλλά η δουλειά μας χρειάζεται πρακτική εξάσκηση 

και να σου πω και κάτι; Η εμπειρία είναι αυτή που θα σε διδάξει. Μετά από 43 χρόνια που 

έχω από τον διορισμό μου πιστεύω ότι σήμερα θα ήμουν πολύ καλύτερη. Γιατί η εμπειρία 

σου διδάσκει πράγματα αλλά η κατάρτιση μας τότε, όχι καθόλου.] 

Ε.:- Θα ήθελα λίγο να μου μιλήσετε σχετικά με τις αναμνήσεις που έχετε από την 

εκπαιδευτική σας πορεία;  

Σ.3:-Να σου πω. Εγώ δεν το είχα επιλέξει το επάγγελμα επειδή μου άρεσε και ήταν αυτός 

ο στόχος μου, αλλά, επειδή και λόγω οικονομικών προβλημάτων των γονιών μου δεν 

μπορούσα να φύγω πιο πέρα. Και επειδή είχα περάσει πρώτη στο τμήμα νηπιαγωγών, 

ανέξοδα τελείως ήταν για τους γονείς μου. Όμως στην πορεία το αγάπησα πάρα πολύ το 

επάγγελμα και πιστεύω, είμαι δηλαδή ήσυχη με την συνείδησή μου για τα χρόνια που 

έχουνε περάσει.  Και έχω καταλήξει στο ότι θα πρέπει ένας δάσκαλος, οποιοσδήποτε κάνει 

οποιαδήποτε δουλειά, να την σέβεται και η δική μας η δουλειά και η δουλειά των 

νοσοκομείων- το λέω πάντα- είναι λειτούργημα πραγματικά. Πρέπει να το βλέπουμε έτσι 

και αν δεν μπορούμε να το κάνουμε, να αφήνουμε την θέση μας σε κάποιον  άλλον γιατί 

ότι χάσει το παιδί σήμερα δεν αναπληρώνεται αύριο. Με την λογική ότι θα πρέπει αύριο 

να πεις κάτι άλλο. Πάρα πολλές καλές στιγμές είχα..πάρα πολλές από τις πιο μικρές που 

έβλεπες την καθημερινότητα των παιδιών, τη σχέση με τα παιδιά, τις γιορτούλες τους. 

Πολλές καθημερινές, καλές εμπειρίες.              

Ε.:-Πικρές αναμνήσεις; Έχετε κάποιες;    

Σ.3:-Η πικρή ανάμνηση είναι ότι οι γονείς επειδή έχουνε τα παιδιά τους μες το σπίτι και τα 

έχουνε χαϊδεμένα γι αυτό έχουν απαίτηση και ο δάσκαλος να φερθεί έτσι. Εγώ ευτυχώς 

δεν είχα μπει σε αυτό το τρυπάκι και μπορούσα να ξεχωρίσω, ας πούμε, ότι όλα τα 

παιδάκια είναι ίδια και το κάθε παιδάκι με τον τρόπο του σε κάνει να το ξεχωρίζεις. Είναι 

πικρές στιγμές περισσότερες από γονείς. Δηλαδή κάθε Σεπτέμβρη έλεγα «Θεέ μου δώσε 

μου σωστούς γονείς, τα παιδιά είναι πλαστελίνες και πλάθονται». Κάποιες πικρές στιγμές 

υπάρχουν φυσικά σε όλες τις δουλειές. Δεν μπορεί να είναι όλοι ευχαριστημένοι, δεν 

μπορείς να τους ευχαριστήσεις όλους όπως θέλεις. Αλλά εντάξει, τις προσπερνάς. Και το 

πιο βασικό για μένα είναι να τις αφήνεις στο σχολείο. Αν τις κουβαλάς στο σπίτι σου είναι 

πρόβλημα  

Ε.:-Ποια ήταν κατά την γνώμη σας η αντιμετώπιση της ευρύτερης κοινωνίας προς την 

νηπιαγωγό;                                                                                           

 Σ.3:-Τώρα πιστεύω ότι είναι καλύτερη. Όταν εμείς διοριστήκαμε το θεωρούσαν το 

επάγγελμα από τα υποδεέστερα και τα λοιπά. Και είναι και πόση αξία θα δώσεις στην 

δουλειά που κάνεις. Θα σεβαστείς εσύ την δουλειά σου για να σε σέβεται η κοινωνία και 

για την δουλειά που κάνεις. Η συγκίνηση μου είναι μεγάλη γιατί πάρα πολλοί γονείς 

ακόμα και σήμερα μου τηλεφωνούν και με ευχαριστούν βλέποντας κάποια αναμνηστικά 

των παιδιών τους. Δηλαδή, αν δεν σε κουράζω, να σου πω ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα. Είχα βγει στη σύνταξη, να έχω δώδεκα χρόνια- να είχα και 6 τότε, μπορεί και 

παραπάνω- και με παίρνει τηλέφωνο κάποιες παραμονές Χριστουγέννων μια κυρία. Βρήκε 

κάτι ζωγραφιές των παιδιών της συγκινημένη κλαίγοντας να μου το πει. Για μένα αυτά 

είναι τα παράσημα, γιατί παιδάκια πέρασαν, γονείς πέρασαν, και όταν τώρα σήμερα το 
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πρωί κιόλας βλέπω έναν μαθητή μου που παίρνει το πτυχίο του δικηγόρου λέγοντας 

«κυρία πήρα το πτυχίο», αυτή είναι η ικανοποίηση. Όταν έχουν περάσει από το Παλιό 

Σκυλίτσι σαράντα χρόνια που έχουν φύγει και με καλούν ακόμη μαθητές μου στους 

γάμους τους, αυτά είναι παράσημα Εντάξει, εξαρτιόταν και από τον χαρακτήρα των 

ανθρώπων αλλά μπορώ να πω ότι υπήρχαν και πάρα πολύ σωστοί και πάρα πολύ καλοί 

γονείς που ενδιαφέρονταν, που συνεργαζόμασταν. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ήτανε.                                                                                                                                                                                                      

Ε.:-Στο πλαίσιο της πόλης / του χωριού πως θεωρείται ότι θα πρεπε να είναι η νηπιαγωγός; 

Σ.3:-Εγώ νομίζω το ίδιο γιατί και τώρα στα χωριά μπορώ να πω ότι ο κόσμος είναι και 

πολύ καλύτερος από τις πόλεις. Δεν νομίζω να έχει ιδιαίτερες διαφορές εκτός από ορεινά 

χωριά που δεν έχω δουλέψει για να έχω γνώμη.                                                                                                                                                                           

Ε.:-Ο νηπιαγωγός στην εποχή σας τι μάθαινε στα παιδιά; Και γενικότερα σε εκείνη την 

εποχή την δική σας όταν ήσασταν εσείς στο νηπιαγωγείο ποιος ήταν ο ρόλος της;  

Σ.3:-Κατά καιρούς αλλάζανε αυτά. Δηλαδή εγώ όταν πρωτοδιορίστηκα μαθαίναμε στα 

παιδάκια σαν ζωγραφιά να βλέπουν τα γράμματα. Αυτό κάποια στιγμή σταμάτησε και το 

θεώρησαν ότι δεν έπρεπε να γίνετε γιατί τα παιδάκια τι θα μάθουν στην πρώτη δημοτικού; 

Και σταματήσαμε. Ένα άλλο διάστημα μας είχανε πει για το ελεύθερο νηπιαγωγείο και ο 

καθένας έκανε ότι ήθελε. Εγώ βέβαια δεν εφήρμοζα πολύ αυτά που μου λέγανε. Εφήρμοζα 

αυτά που περισσότερο έβλεπα εγώ ότι αποδίδουν στα παιδιά. Δηλαδή δεν έκανα ποτέ αυτό 

που μου είπαν ο ένας θέλει να παίζει, ο άλλος θέλει να ζωγραφίσει, ο άλλος θέλει να 

ακούσει παραμύθι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα όταν έχεις τριάντα παιδιά. Γιατί έτυχε να 

έχω και τριάντα εφτά παιδιά. Δεν νομίζω ότι ο κάθε συνάδελφος δεν μπορεί να κρίνει 

μόνος του πιο είναι το σωστό να κάνει. Θα είμαι μες το πρόγραμμα αλλά όχι ακριβώς κατά 

γράμμα. Εγώ δεν το εφήρμοζα.    Αλλά το σημαντικό, να είναι ειλικρινής, σοβαρός στην 

δουλειά του, αυστηρός αν πρέπει λίγο, να δίνει αγάπη και σεβασμό στα παιδιά. Από τα πιο 

βασικά για μένα.                                                                                                                                                                                                                         

Ε.:-Οι νηπιαγωγοί πιστεύετε ότι έχουν αποτύχει στην αποστολή τους; 

Σ.3:-Όχι, με τα δεδομένα που είχαν τότε δεν είχαν αποτύχει. Γιατί, πρώτον, κρατούσαν τα 

παιδάκια που οι γονείς πήγαιναν στα χωράφια, τα είχαν σε σίγουρα χέρια και κάνανε αυτό 

που τότε είχανε διδαχθεί. Δεν είχαν διδαχθεί, δηλαδή, και εμείς σε σχέση με σας μπορεί να 

είχαμε διδαχθεί πολύ λιγότερα. Εσείς είστε τετραετούς και εγώ ήμουνα μονοετούς. Είναι 

δηλαδή εκείνοι που τότε τους παίρνανε από τα γυμνάσια και τα λύκεια και τους βάζανε 

και τους κάνανε δασκάλους, οπότε δεν είχανε και προοπτική για περισσότερα πράγματα.  

 Ε.:-Κάνοντας έναν μικρό απολογισμό, θεωρείται πως θα επιλέγατε και πάλι το επάγγελμα 

ή όχι; Και γιατί; 

Σ.3:-Ναι ναι θα το επέλεγα. Και στην κόρη μου το έλεγα, η οποία δεν με άκουσε βέβαια. 

Θα το επέλεγα γιατί μια νηπιαγωγός πέρα από το μικρότερο ωράριο, έχοντας εγώ τον 

άντρα μου ο οποίος ήτανε συνάδελφος, σχολούσα μια ώρα νωρίτερα και μπορούσα να 

περιμένω εγώ τον άντρα μου στο σπίτι και όχι να σχολάω 4 και 5 και να με περιμένει 

εκείνος. Ένα δεύτερο, ότι τα παιδιά και μικρούλια ακόμη μπορείς να τα πάρεις καμιά φορά 

μαζί, δηλαδή εγώ την κόρη μου την έπαιρνα από 2 χρονών στο νηπιαγωγείο. Καθόταν 

όμορφα και με πυρετούς και με τέτοια. Δηλαδή, είχες αυτήν την δυνατότητα, όντας 

δασκάλα δεν μπορείς. Γιατί εγώ, ας πούμε, θα πω το παραμύθι, θα το ακούσει και το 2 

χρονών αν τύχει να το πάρω στο σχολείο και νομίζω ότι για αυτόν τον λόγο θα το επέλεγα 

πάλι. Γιατί πιο εύκολα τα βρίσκεις στην οικογένεια όταν είσαι νηπιαγωγός.                                                                                                                                                                                                               

Ε.:-Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας 
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Σ.3:- Παρακαλώ δεν κάνει, τίποτα. Καλή συνέχεια. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 4
η
 : 

Ε.:-Καλημέρα σας.  

Σ.4:-Καλημέρα.   

Ε.:- Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να σας γνωρίσω λίγο καλύτερα και να μου είτε κάποια 

πράγματα για τον εαυτό σας, την ηλικία σας, από πού κατάγεστε, κάποια πράγματα 

σχετικά με την οικογένεια και τους γονείς σας, και τη σημερινή σας οικογενειακή 

κατάσταση. Πόσο χρονών είστε;  

Σ.4:-58 είμαι, μένω στην Βέροια. Κατάγομαι από τα Γρεβενά. Αγρότες ήτανε οι γονείς 

μου. Ο πατέρας μου αναγκάστηκε να πάει στη Γερμανία εκείνα τα χρόνια με την 

μετανάστευση. Τώρα.. Έχω Δύο παιδιά.      

Ε.:- Ωραία. Όσον αφορά το διδακτικό σας έργο, θα ήθελα να μου πείτε ποιο διάστημα 

εργαστήκατε στην εκπαίδευση και που.  

Σ.4:-Ξεκίνησα το 1977 και βγήκα το 2010 στη σύνταξη, οπότε 33 χρόνια υπηρέτησα. 

Δούλεψα 10 χρόνια στο νομό Γρεβενών, 12 μάλλον και τα υπόλοιπα εδώ στο νομό 

Ημαθίας.    

Ε.:-Είχατε αναλάβει κάποια στιγμή διοικητικά-επιστημονικά καθήκοντα και πως ήταν η 

εμπειρία σας αυτή;                                                                                          

Σ.4:-Υπηρέτησα και προϊστάμενη. Καλή η εμπειρία μου. Υπήρχαν και δύσκολες στιγμές, 

υπήρχαν και καλύτερες. Σε γενικές γραμμές όμως καλές.   

 Ε.:-Όσον αφορά τώρα την εκπαίδευση που λάβατε, πριν την έναρξη του επαγγέλματος, τι 

έχετε να μας πείτε; Τι γνώμη έχετε σχετικά με αυτή και πως χαρακτηρίζετε εσείς δηλαδή 

την ποιότητά της,;  

Σ.4:-Ήταν πάρα πολύ καλή. Εγώ τελείωσα την σχολή νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης που 

ήταν πολύ οργανωμένη εκείνα τα χρόνια. Είχα πάρει αρκετά εφόδια, πάρα πολλά θα 

έλεγα.                                                        

Ε.:-Ωραία. Ας περάσουμε στις εμπειρίες σας από το επάγγελμα σας. Πως ήταν τα χρόνια 

σας στο νηπιαγωγείο και τι εμπειρίες έχετε από την επαγγελματική σας σταδιοδρομία. 

Σ.4:-Φυσικά έγινα νηπιαγωγός επειδή μου άρεζαν τα παιδιά και όταν το ξεκίνησα γενικά 

ήμουν πολύ ευτυχισμένη που δούλευα με παιδιά. Πάρα πολύ τα αγαπούσα και μ΄ 

αγαπούσαν. Έδινα αγάπη και μου δίνανε κι αυτά. Και προς το τέλος εξακολουθούσα να 

δουλεύω με το ζήλο που ξεκίνησα, μπορώ να πω. Όταν τελείωσα άρχισα να 

στενοχωριέμαι. 

Ε.:-Οι καλύτερες και οι πιο δύσκολες στιγμές κατά την γνώμη σας;  

Σ.4:-Οι καλύτερες όταν μετά από χρόνια συναντούσα τα νήπια που περνούσα από κοντά 

τους και δεν με γνώριζαν, ή μάλλον με χαιρετούσαν και εγώ δεν τα γνώριζα και μου λέγαν 

«Γεια σας κυρία! Τι κάνετε;» και έλεγα: «Πείτε μου πρώτα ποιος είστε και ύστερα θα σας 

πω τι κάνω!». ((γέλια))  Εκείνες τις στιγμές δεν τις ξεχνώ. Τώρα οι δύσκολες…  όχι, δεν 

θα έλεγα πως είχα κάποια έντονα πικρή ανάμνηση. Μόνο κάτι μικροπικρίες μπορεί να 

υπήρχαν αλλά έντονη όχι. Κάποιοι γονείς μπορεί να δημιουργούσαν κάποια προβλήματα, 

μικρά βέβαια, τα οποία τα είχαμε ξεπεράσει  στην πορεία. Δεν είχαμε κάτι σημαντικό. 
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Ε.:-Στο πλαίσιο αυτό των σχέσεων, πως θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις σας με την ευρύτερη 

κοινωνία;   

Σ.4:-Τα χρόνια που ήμουνα ήτανε καλή. Η κοινωνία ενδιαφερόταν για τη νηπιαγωγό. 

Υπήρχε και σεβασμός στο πρόσωπο των εκπαιδευτικών γενικά, και της νηπιαγωγού 

βέβαια, που συνήθως για πρώτη φορά φέρνανε τα παιδιά τους και είχανε επαφή με την 

πρώτη κυρία. Ήταν πολύ καλές.  

Ε.:-Και η νηπιαγωγός πώς  θεωρείτε ότι θα έπρεπε να συμπεριφέρεται στο πλαίσιο αυτό;  

Σ.4:-Το ίδιο, όχι κάτι διαφορετικό. Όπως συμπεριφέρονται όλοι οι υπόλοιποι.   

Ε.:-Περνώντας στις σχέσεις με την υπηρεσία και τον κρατικό φορές, τι έχετε να μου πείτε;                                                                                                                                              

Σ.4:-Με την υπηρεσία.. Καλή μπορώ να πω. Δεν υπήρξε ποτέ κάτι που να πω έχουμε 

πρόβλημα. Ίσως να υπήρξαν κάποιες με τα χρόνια μικροπαρεξηγήσεις αλλά αυτά τα 

βρίσκαμε και όλα καλά στο τέλος. Μέτριες, μέτρια πράγματα. Τίποτα το ιδιαίτερο Τώρα, 

το κράτος ενδιαφερόταν αρκετά.  

Ε.:- Τις απολαβές πως θα τις χαρακτηρίζατε; 

Σ.4:-Οι απολαβές τα πρώτα χρόνια που διορίστηκα όχι και οι καλύτερες. Στη συνέχεια 

καλές και αν τις συγκρίνω με τώρα ήταν πολύ καλές. ((γέλια))   

Ε.:-Τον δικό σας το ρόλο ως νηπιαγωγού πως τον βλέπαμε μέσα σε αυτές τις συνθήκες; 

Όχι μόνο στα πλαίσια της εκάστοτε κοινωνίας που βρισκόσασταν αλλά και μέσα στο 

σχολειό και προς τα παιδία.                                                                                                   

Σ.4:- Εμείς τότε κάναμε τότε πιο πολύ δασκαλοκεντρικά πράγματα. Δίναμε μεγαλύτερη 

βάση σε αυτά που θα κάναμε και στο σχολείο αργότερα. Βέβαια μετά αυτό άλλαξε και 

τώρα κάνουμε και άλλα πράγματα. Αλλά τότε, στις αρχές ιδίως, ήταν τα βασικά από 

γλώσσα και μαθηματικά. Με τον καιρό άλλαξε αυτό όμως. Δηλαδή στην αρχή ήτανε 

αρκετά αυστηρά αλλά μετά άλλαξε η παιδαγωγική. Παλιά υπήρχε η αυστηρότητα, αλλά 

μετά άλλαζε. Να είμαστε κοντά στα παιδιά, να ήμαστε στο ίδιο επίπεδο των παιδιών, να 

μην υπάρχει αυτό της νηπιαγωγού… ή των εκπαιδευτικών από ψηλά και το παιδί χαμηλά. 

Αυτό υπήρχε παλιά ακόμα και όταν ήμουν μαθήτρια στο δημοτικό το ένοιωσα αυτό. Αλλά 

στη συνέχεια νομίζω πως ισοπεδοθήκαμε και έτσι έπρεπε. 

Ε.:- Μετά από αυτά τα χρόνια απουσίας από το επάγγελμα, ως αναπολείτε  τις εμπειρίες 

σας από αυτό; Θεωρείται ότι οι νηπιαγωγοί μπορεί να έχουν αποτύχει στην αποστολή τους 

για κάποιο λόγο; εσείς μετανιώσατε αυτή την επιλογή για το συγκεκριμένα επάγγελμα; 

Σ.4:-  Ναι, θα γινόμουν και πάλι νηπιαγωγός. Καταρχάς είναι κάτι που αγαπούσα, κάτι που 

από πάντα μου άρεζε και πάντα το αγαπούσα να ασχολούμαι με τα μικρά. Τα πιο αθώα 

πλάσματα του κόσμου.  Και νομίζω πως δεν αποτύχαμε. Απλά υπήρχε αυτό που είχαμε,  η 

αυστηρότητα που δεν χρειαζόταν τόσο.        

Ε.:-Ωραία, με καλύψατε. Σας ευχαριστώ πολύ.   

Σ.4:- Παρακαλώ.          

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 5
η
 : 

Ε.:-Καλημέρα σας. Ευχαριστώ που με δεχτήκατε. 

Σ.5:-Καλημέρα. Καλώς ήρθες. 
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Ε.:- Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να σας γνωρίσω λίγο καλύτερα και να μου είτε κάποια 

πράγματα για τον εαυτό σας, την ηλικία σας, από πού κατάγεστε, κάποια πράγματα 

σχετικά με την οικογένεια και τους γονείς σας, και τη σημερινή σας οικογενειακή 

κατάσταση. 

Σ.5:-Έκλεισα τα 56, στα 57 είμαι. Μένω στη Βέροια. Κατάγομαι από το Παλιό Σκυλίτσι 

της Βέροιας, από γεωργική οικογένεια. Είμαστε 3 αδέλφια, είμαι η μόνη που σπούδασα. Η 

αδελφή μου ασχολούταν με τα χωράφια και ένας αδελφός. Ήσυχα περάσαμε, ωραία. 

((γέλια)). Είμαι παντρεμένη με δάσκαλο. Μέτρια, καλά όπως όλοι οι δάσκαλοι.((γέλια))  

Ε.:- Ωραία. Όσον αφορά το διδακτικό σας έργο, θα ήθελα να μου πείτε ποιο διάστημα 

εργαστήκατε στην εκπαίδευση και που; 

Σ.5:-33  χρόνια έκανα. Στα 33 χρόνια βγήκα στη σύνταξη. Ξεκίνησα το 1978 σαν 

αναπληρώτρια σε κάτι χωριά της Βέροιας. Να πω και τα χωριά;  

Ε.:-Ναι, αν μπορείτε.    

Σ.5:-Έκανα στη Λυκογιάννη, στη Νέα Λυκογιάννη, ένα μήνα μέσα στην Βέροια και 6 

μήνες συνολικά έκανα αναπληρώτρια. Τώρα πόσο βγαίνουν… Και τρείς μήνες πρέπει να 

έκανα στο Νεοχώρι Αλεξάνδρειας και μετά διορίστηκα το 1979. Έκανα 5 μισή χρόνια 

στην Χαλκιδική, μετά ήρθα στη Βέροια, έκανα 2 χρόνια στο Άνω Ζερβοχώρι στην 

Καβάσιλα, στο παλιό Σκυλίτσι, στο Διαβατό, στη Μέση, δέκα χρόνια στο Μακροχώρι και 

τα υπόλοιπα 4 χρόνια έκανα στο δέκατο έκτο Βέροιας. 

E.:-Ωραία. Είχατε κάποια επιστημονικά-διοικητικά καθήκοντα; 

Σ.5:-Όχι. 

Ε.:- Αναφορικά τώρα με την παιδαγωγική σας κατάρτιση, τι έχετε να μου πείτε; Πως 

δηλαδή την αξιολογείται μετά από τόσα χρόνια; Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας; 

Σ.5:- Από τη Σχολή Νηπιαγωγών Καρδίτσας αποφοίτησα. Εντάξει.. Δεν βοήθησε και πολύ 

γιατί τότε εμείς 2 χρόνια κάναμε λίγα πράγματα. Στην αρχή λίγο τα εφαρμόσαμε και μετά 

άλλαξε το σύστημα και δεν ήταν τόσο πολύ από την σχολή. Για λίγα χρόνια στη 

Χαλκιδική όταν ήμουνα πρώτα τα εφάρμοσα και μετά σταμάτησα. 

Ε.:-Περνώντας στην σχολική πραγματικότητα τώρα.. οι αναμνήσεις σας από την 

επαγγελματική σας σταδιοδρομία πως ήταν; Οι όμορφες αλλά και οι δύσκολες.. Τι έχετε 

να θυμάστε πιο πολύ; 

Σ.5:-Προσωπικά μ’ άρεσε. Μ’ άρεσε αυτό το επάγγελμα και δεν το μετάνιωσα. Μέχρι την 

τελευταία στιγμή μ’ άρεσε το επάγγελμα πολύ. Και στο τέλος με χαρά.. δεν είχα κανένα 

πρόβλημα. Όχι, πάρα πολύ μου άρεσε το επάγγελμα της νηπιαγωγού. Γενικά πέρασα καλά. 

Δεν είχα κανένα πρόβλημα ούτε με γονείς, ούτε με παιδιά. Δηλαδή όταν λαχταράς ένα 

πράγμα που έκανα κάνω στη δουλειά μου γατί πήγαινα με χαρά και αγαπώ τα παιδιά. Γι’ 

αυτό έχω πολύ καλές αναμνήσεις. Και δεν έχω κάτι πικρό να θυμάμαι.. Όχι, όχι! Και 

ακόμα δηλαδή με γονείς από την Χαλκιδική έχω επικοινωνία. Δηλαδή εκεί να φανταστείς 

ότι το αγαπούσα. Δηλαδή είμαστε από οικογένεια εκπαιδευτικών. Και η κόρη μου 

δασκάλα. Το έχουμε λίγο κληρονομικό.((γέλια)).Γι αυτό έχουμε και αυτήν την λαχτάρα 

για τα παιδιά. Ναι, γι αυτό.                                                                                                                                         

Ε.:- Η κοινωνία; Πως ήταν απέναντί σας, Πως θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις σας και το 

δικό σας ρόλο στα πλαίσιά της; 

Σ.5:- Όπως στο χωριό, έτσι και στην πόλη. Το ίδιο να φέρεται η νηπιαγωγός. Ωραία μας 

αντιμετωπίζει η κοινωνία γιατί στην τρυφερή ηλικία εμπιστεύεται την νηπιαγωγό γιατί 



 

 

[122] 

 

είναι πολύ μικρά τα παιδιά. Και πάντοτε λαχταράει. Είναι και η πρώτη φορά. Εκτός και αν 

έχει πάει και στον παιδικό, γιατί υπάρχουν παιδιά που πάνε κατευθείαν στο νηπιαγωγείο. 

Ενδιαφέρον έδειχνε. Εγώ όταν ήμουν ερχόταν ρωτούσαν για τα παιδάκια, λίγα πράγματα 

όμως. Τώρα οι νέοι γονείς είναι και πιο μορφωμένοι. Ζητάνε πιο αναλυτικά πράγματα 

γενικά για συμπεριφορά, είναι πιο απαιτητικοί οι γονείς τώρα. Δηλαδή τα τελευταία 

χρόνια που έκανα ενώ πρώτα στην Χαλκιδική και στα χωριά δεν ήταν τόσο οι γονείς 

επειδή δεν ήτανε μορφωμένοι. Όχι από κοινωνικότητα. Απλώς δεν έλεγαν. Μετά που ήρθα 

οι γονείς στη Βέροια και στο Μακροχώρι που έκανα, πιο πολλά ζητούσαν. Πιο πολλά. 

Ίσως γνώριζαν κιόλας για το επάγγελμα της νηπιαγωγού και μάθαιναν κιόλας και 

ρωτούσαν πιο πολλά. 

Ε.:-Πως ήταν οι σχέσεις σας με την διοίκηση γενικότερα;  

Σ.5:-Τυπικές.. δεν υπήρχαν προβλήματα. Καλά, αν είσαι τυπικός στην δουλειά σου και το 

κάνεις με αγάπη το καταλαβαίνουν και δεν υπάρχουν προβλήματα. Όχι, καλά. Νορμάλ. 

Δεν είχε γίνει ποτέ κάτι. Καλά μας φερόντουσαν.  

Ε.:-Το κράτος ενδιαφερόταν για την νηπιαγωγό; 

Σ.5:-Λίγα πράγματα. Δε νομίζω. Τότε το κράτος να ενδιαφερθεί; Ελάχιστα. Τώρα έχουν με 

άλλα προγράμματα, υπάρχουν οι σύμβουλοι. Τότε δεν είχαμε. Είχαμε τους επιθεωρητές 

όταν μια φορά το χρόνο λίγο μας έβλεπαν εκεί δέκα λεπτά. Τώρα έχουμε τους 

συμβούλους. Για να το πω καλύτερα: «έχουν». Επειδή βγήκα στη σύνταξη. Και από όταν 

ήμουνα εγώ ήταν δηλαδή διαφορετικά τα πράγματα.  

Ε.:-Τις απολαβές πώς θα τις χαρακτηρίζατε;                                                                                                  

Σ.5:-Τώρα, εν συγκρίσει με τώρα, καλές. Άλλοι έπαιρναν πιο πολλά, αλλά εντάξει. Ήτανε 

και τα δώρα, μας ανέβαζαν λίγο. Καλά, δεν είχαμε πρόβλημα.                                                                                                     

Ε.:-Ο νηπιαγωγός στην εποχή σας τι μάθαινε στα παιδιά; Και γενικότερα σε εκείνη την 

εποχή την δική σας όταν ήσασταν εσείς στο νηπιαγωγείο ποιος ήταν ο ρόλος της;  

Σ.5:-Κάναμε τραγούδια, παιχνίδια, αναπτύσσαμε θέματα, ασχολούμασταν δηλαδή με 

διάφορα θέματα. Κάναμε τις εποχές, κάναμε τα γράμματα, συζητούσαμε στην παρεούλα. 

Κάναμε πολλά και τότε. Η νηπιαγωγός πάντα μεε αγάπη, με στοργικότητα, τρυφερότητα, 

να τα ακούει, να τα σέβεται. Πρέπει να έχεις πολλά εφόδια θεωρώ για να ασχοληθείς με τα 

παιδιά.      

 Ε.:-Κάνοντας έναν μικρό απολογισμό, θεωρείται πως θα επιλέγατε και πάλι το επάγγελμα 

ή όχι; Και γιατί; 

Σ.5:-Ναι, το ίδιο θα επέλεγα. Μ’ αρέσει αυτή η ηλικία. Μ’ αρέσει. Τα μικρά παιδάκια μ’ 

αρέσουν και ίσως και με τους γονείς αυτή η επαφή και αυτή η ηλικία που το παιδάκι σε 

εμπιστεύεται, σε βλέπει έτσι. Είναι η ηλικία. Είπαμε είναι σαν κληρονομικό το επάγγελμα 

δασκάλας- νηπιαγωγού. Και η κόρη μου δηλαδή που είναι δασκάλα με λαχτάρα πηγαίνει. 

Ναι το λαχταράει.                                                                                                                                                          

Ε.:-Τέλος, πιστεύετε ότι οι νηπιαγωγοί έχουν αποτύχει στην αποστολή τους;                                                                        

Σ.5:-Όχι τότε, άλλα χρόνια ήτανε. Με αυτά που ήξεραν, τότε εμείς λίγα ξέραμε. Δεν 

ξέραμε όσα τώρα. Με τα κομπιούτερ τώρα έχουν αλλάξει κιόλας. Εμείς είμαστε της 

παλιάς σχολής με 2 χρόνια. Δεν είχαμε ότι έχουν τώρα. Είχαμε μάθει κάποια πράγματα 

από κει και πέρα τα άλλαξαν και προσπαθήσαμε και εμείς με τα σύγχρονα. 

Ε.:-Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. 

Σ.5:-Παρακαλώ. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 6
η
: 

E.:-Καλημέρας σας. 

Σ.6:- Καλημέρα. 

Ε.:-Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να μάθω κάποια πράγματα για εσάς. Μπορείτε να μου 

πείτε την ηλικία σας, από πού κατάγεστε, κάποια πράγματα σχετικά με την οικογένεια και 

τους γονείς σας, και τη σημερινή σας οικογενειακή κατάσταση. 

Σ.6:-Είμαι εξήντα τρία. Μένω στην πόλη της Βέροιας αλλά η καταγωγή μου είναι από την 

Κρύα Βρύση Γιαννιτσών, νομός Πέλλης. Η οικογένεια μου... Οι γονείς μου και έχω έναν 

αδελφό. Ο πατέρας μου ήτανε υπάλληλος στα ΚΤΕΛ και η μητέρα μου τίποτα, στο σπίτι. 

Τώρα είμαι παντρεμένη με δύο κορίτσια. 

Ε.:- Ωραία. Όσον αφορά το διδακτικό σας έργο, θα ήθελα να μου πείτε ποιο διάστημα 

εργαστήκατε στην εκπαίδευση και που;  

Σ.6:-25 χρόνια εργάστηκα. Διορίστηκα το 1973 και έφυγα το 1997. Τα πρώτα χρόνια 

ήμουν σε χωριά της Πέλλας και της Πιερίας και τα τελευταία δέκα πέντε χρόνια ήμουνα 

στο 9
ο
  νηπιαγωγείο Βέροιας. 

Ε.:-Ωραία. Είχατε κάποια διοικητικά-επιστημονικά καθήκοντα; 

Σ.6:-Τα πιο πολλά μου χρόνια ήμουν διευθύντρια. Σε μονοθέσιο νηπιαγωγείο βέβαια ή 

διθέσιο ή τριθέσιο. Ήτανε πολύ δύσκολα τα πράγματα και η δυσκολία έγκειται στο ότι δεν 

είχαμε οικονομικούς πόρους. Δηλαδή να φανταστείς με έξι χιλιάδες έπρεπε να κάνω τις 

λειτουργικές δαπάνες του σχολείου, να πάρω πετρέλαιο, να πληρώσω καθαρίστρια και 

αυτό ήτανε πάρα πολύ δύσκολο. Όμως μετά όταν έτυχε να συστεγάζομαι με δημοτικά 

σχολεία, αυτό το βάρος είχε φύγει από πάνω μου οπότε ήμουν απερίσπαστη στη δουλειά 

μου. Δεν με ένοιαζε αν έχουμε πετρέλαιο γιατί το είχε αναλάβει το δημοτικό, δεν με 

ένοιαζε αν ήρθε το ρεύμα και εγώ δεν είχα να το πληρώσω, θέμα ήταν καθαρά οικονομικό 

όχι διαχειριστικό, ότι δεν μπορούσα δηλαδή να τα καταφέρω. Κανένα πρόβλημα. Το 

πρόβλημα ήταν ότι τα λεφτά ήταν λίγα. 

Ε.:-Όσον αφορά τώρα την εκπαίδευση που λάβατε, πριν την έναρξη του επαγγέλματος, τι 

έχετε να μας πείτε; Τι γνώμη έχετε σχετικά με αυτή και πως χαρακτηρίζετε εσείς δηλαδή 

την ποιότητά της,;  

Σ.6:-Από την Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία Ιωαννίνων αποφοίτησα. Η σχολή..νομίζω 

ότι έφυγα πλήρως καταρτισμένη παρόλο που ήτανε μονοετούς φοιτήσεως και αυτό γιατί  

εμείς το πρωί μέχρι τις δύο ήμασταν στην ακαδημία και μετά σε διαφορετικά σχολεία της 

πόλης των Ιωαννίνων και των περιχώρων των Ιωαννίνων. 

Ε.:-Ωραία. Ας περάσουμε στις εμπειρίες σας από το επάγγελμα σας. Πως ήταν τα πρώτα 

και τα τελευταία χρόνια σας στο νηπιαγωγείο και τι εμπειρίες από αυτά; 

Σ.6:-Στην έναρξη μου άρεσε πάρα πολύ. Το αγαπούσα πάρα πολύ. Έλεγα πως πρώτα 

ήθελα να γίνω στρατιωτικός και μετά ήθελα να γίνω εκπαιδευτικός. Τελικά στρατιωτικό 

δεν μ’ αφήναν οι γονείς μου να γίνω και επέλεξα ας πούμε το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού. Ήμουν έτοιμη όταν μπήκα στην τάξη. Τώρα κάποια προβλήματα είχαμε 

τότε. Ήμασταν πολυθεσία, δηλαδή μέσα στην τάξη την πρώτη μου χρονιά είχα σαράντα 

παιδιά νήπια και προνήπια, οπότε καταλαβαίνεις αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και σε 

χωριά που οι γονείς δεν είχαν όπως είναι οι σημερινοί γονείς δηλαδή, δεν ήξεραν την 

βαρύτητα που είχε το νηπιαγωγείο. Ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να ξεκινήσει το παιδί 



 

 

[124] 

 

αγαπώντας το νηπιαγωγείο για να αγαπήσει ύστερα το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο 

και παραπέρα. Έφυγα, πλήρης συναισθημάτων. Καλών συναισθημάτων. Αγαπούσα πολύ 

τα παιδιά και σήμερα ακόμα τα συναντώ, τα γνωρίζω τα παιδιά μου από τα μάτια άμα τα 

κοιτάξω. Λέω «Μήπως είσαι.. Σε ποιο σχολείο πήγαινες;» κλπ. 

Ε.:-Έχετε κάποια πικρή ανάμνηση; 

Σ.6:-Πικρή ανάμνηση δεν έχω εκτός από ένα περιστατικό μιας μητέρας, η οποία ήθελε να 

είναι όλη την χρονιά μέσα στην τάξη. Αυτό δημιούργησε προβλήματα με άλλα παιδιά. 

Αλλά η πιο καλή μου ανάμνηση ήταν την χρονιά που είχα την Ραφαέλα που είχε σύνδρομο 

Down.Και στην αρχή ήταν τόσο αντιδραστική. Χτυπούσε τα παιδιά, όπως βάζαμε τα 

παιδιά και κάνανε ομαδικές εργασίες, δύο-δύο παιδάκια, αυή πήγαινε και το χαλούσε. 

τέλος πάντων τότε χρησιμοποιούσαμε τα ξύλινα κυβάκια για τις κατασκευές τα παιδιά, 

playmobil νομίζω λέγονται. Ήταν αντιδραστική πολύ και θυμάμαι με έναν χειρισμό- τα 

παιδιά δίνουν πολύ σημασία στο πόσο τα αγαπούν τα άλλα παιδιά- και μια μέρα που 

έλειπε η Ραφαέλα και επειδή με παραπονιόντουσαν τα παιδιά και έλεγαν «Κυρία δεν την 

θέλουμε την Ραφαέλα γιατί μας χαλάει τα παιχνίδια μας κάνει αυτό μας κάνει το άλλο» 

λέω «Παιδιά, πρέπει η Ραφαέλα οπωσδήποτε να αγαπήσει το σχολείο, να αγαπήσει και 

εμάς. Υστερούσε το παιδί και το καταλάβαινε. Ήταν έξυπνο παιδί, δεν μπορούσε να 

εκφραστεί άλλα ήτανε πανέξυπνη. Και λέω ότι «Αύριο που θα έρθει η Ραφαέλα, θα φέρω 

το θέμα εγώ στη Ραφαέλα και θα δούμε πως θα αντιδράσει». Μπήκε η Ραφαέλα μέσα στην 

τάξη και άρχισε να κάνει ζημιές. Σταματάω εγώ, δεν ξέρω τι έλεγα τότε, με τι θέμα είχα 

ασχοληθεί και λέω «Παιδιά, αν η Ραφαέλα είναι ήσυχη, αν η Ραφαέλα δεν σας χαλάει τα 

παιχνίδια, θα την αγαπάτε;» «Ναι κυρία». «Θα την έχετε φίλη;» «Ναι κυρία.» Η Ραφαέλα 

με κοιτούσε μες τα μάτια κοιτούσε και τα παιδιά. Μετά από εκείνη, την επόμενη μέρα, η 

Ραφαέλα είχε γίνει άλλο παιδί. Οπότε τότε ήρθαν όλα τα παιδιά της τάξης και την 

αγκάλιασαν. Και από κει και πέρα ήταν η προστατευόμενη των παιδιών. Και θυμάμαι μια 

μέρα -αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ στην ζωή μου- πονούσαν τα λαιμά μου και λέω «Βρε 

παιδιά, σας παρακαλώ, δεν μπορώ να φωνάζω. Κάντε ησυχία». Και τα παιδάκια πόση 

ησυχία να κάνουν παραπάνω από πέντε λεπτά; Είναι αδύνατον. Οπότε κάνουνε να 

σηκωθούνε αυτά και χτυπάει η Ραφαέλα το χέρι στο τραπέζι και δείχνει με τα χέρια της 

εμένα και δείχνει τα λαιμά, ότι πονάνε τα λαιμά. «ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ». είπε. Οπότε 

σταμάτησαν  τα παιδιά. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Αυτή την στιγμή η Ραφαέλα πάει, ή 

πήγαινε (αυτήν την στιγμή δεν ξέρω αν συνεχίζει στο γυμνάσιο ή πηγαίνει στο ειδικό 

σχολείο) αλλά πήγε στο ειδικό σχολείο. Η Ραφαέλα μιλάει και γράφει. Το Πάσχα που μας 

πέρασε ήμασταν στις λειτουργίες τις απογευματινές και φωνάζει η Ραφαέλα κάποια στιγμή 

«Κυρία!» και έρχεται και με αγκαλιάζει. Είναι η ωραιότερη στιγμή αφότου έφυγα από την 

υπηρεσία. 

Ε.:- Η νηπιαγωγός τα χρόνια εκείνα πως ήταν απέναντι στα παιδιά; Ποιός ήταν ο ρόλος 

της; Θέλω να μου πείτε την άποψη σας, τις δικές σας ιδέες.. 

Σ.:- Στα παιδιά εμείς κάναμε σαν να ήμασταν η μικρή πρώτη τάξη και στο δημοτικό θα 

πήγαιναν και στη μεγάλη κάναμε συλλαβές, κάναμε γράμματα, προτάσεις ολόκληρες. 

Μιλούσαμε ας πούμε για την γάτα και λέγαμε ότι η γάτα είναι οικόσιτο ζώο, του σπιτιού, 

είναι κατοικίδιο ζώο, έχει αυτό, έχει εκείνο. Με ότι ασχολιόμασταν το δίναμε 

ολοκληρωμένο. Δεν πειράζει αν έπαιρναν δύο από τα τρία, όμως αυτά που έπαιρναν θα 

τους έμεναν. Η νηπιαγωγός έπρεπε βέβαια να είναι αυστηρή. Πρώτον να τα αγαπάει τα 

παιδιά, να είναι αυστηρής, όταν κάνει μάθημα να κάνει μάθημα, όταν παίζει με τα παιδιά 

να παίζει με τα παιδιά και να πλησιάζει τα παιδιά. Είχα ένα άλλο περιστατικό, ένα 

Δημήτρη. Το επίθετο του δεν θυμάμαι. Το παιδί όταν ήρθε, έλεγα «Θεέ μου να τελειώσει 

αυτή η χρονιά να φύγει αυτό το παιδί και προς το τέλος της χρονιάς δεν γελούσαν τα χείλη 
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του ποτέ. Ερχόταν μια μέρα γελώντας, χαρούμενος, «Μην χειρότερα λέω». Πριν γίνει 

αυτό, μια μέρα κάποιο παιδί αγανάκτησε φαίνεται και τον έδειρε. Επειδή όμως αυτός 

ήτανε παιδί που έδερνε όταν ανεβήκαν πάνω στην τάξη και όταν είπαν τα παιδιά ότι 

μάλωσαν, εγώ χωρίς να ρωτήσω την αιτία του καυγά και ποιος άρχισε, αμέσως 

απευθύνθηκα στον Δημήτρη και τον μάλωσα. Εκείνος δε μιλούσε, βουβά έκλαιγε και λέω 

βρε παιδί μου δεν το έχω για τόσο ευαίσθητο αυτό το παιδί, γιατί τόσο πολύ τον πείραξε; 

Προβληματίστηκα, σταματάω το μάθημα και ρωτάω «Ποια παιδιά ήταν παρόντες όταν 

έγινε η φασαρία μεταξύ του Δημήτρη και του Κώστα;» Τώρα το δεύτερο όνομα δεν το 

θυμάμαι. Μου λένε «Κυρία εγώ!» μου απάντησαν τρία ή τέσσερα παιδιά. «Πως έγινε η 

φασαρία;» «Να εκεί που παίζανε όλοι μαζί έρχεται ο Κώστας και χτύπησε τον Δημήτρη» 

και σταματάω και λέω «Είδες Δημήτρη αγόρι μου τι κακό πράγμα είναι να δημιουργήσεις 

μια κακή εντύπωση ότι είσαι το κακό παιδί και εγώ χωρίς να ελέγξω μάλωσα εσένα. Σου 

ζητάω συγγνώμη αγόρι μου. Έπρεπε να ρωτήσω, να διευκρινίσω ποιος άρχισε. Το 

σταμάτησα εκεί και λίγο πριν την προσευχή σηκώνει το χέρι του και μου λέει  «Κυρία; 

Και οι κυρίες ζητάνε συγγνώμη;» «Βέβαια και ζητάνε, αφού έκανα λάθος.» Δεν θα το 

ξεχάσω αυτό. Είναι κάποια πράγματα που σου μένουν.                                                                                                                     

Ε.:- Η κοινωνία; Πως ήταν απέναντί σας, Πως θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις σας; 

Σ.6:-Κοίταξε να δεις. Υπήρχαν και άνθρωποι που εκτιμούσαν το έργο μου και κάποιοι που 

δεν έδιναν και πολύ σημασία. Αλλά αν σκεφτείς ότι και τότε δεν ξέραν και πολλά οι 

άνθρωποι για να ασχοληθούν παραπάνω.  Αυτοί κοιτούσαν τις ώρες μόνο που έκανε ο 

δάσκαλος στο σχολείο. Δεν μπορούσαν να φανταστούν τι προσφέρει η νηπιαγωγός στο 

σχολείο γιατί κιόλας η νηπιαγωγός όπως και ο δάσκαλος στο δημοτικό γνωρίζει το κάθε 

παιδί χωριστά, τα χαρακτηριστικά του, την οικογένεια του, γνωρίζει τα πάντα. Και σε 

τελείως αντίθετη θέση είναι οι καθηγητές, οι οποίοι μπαίνουν μέσα, βγάζουν το μπλοκάκι 

που έχουν την βαθμολογία.. Όταν ένας καθηγητής, ένας εκπαιδευτικός μπαίνει μέσα στην 

τάξη για δύο-τρεις ώρες δεν είναι σε επαφή συνέχεια με το παιδί, αν διάβασε, αν του είπε 

το μάθημα θα το βαθμολογήσει. Όχι ότι δεν υπάρχουν καθηγητές και εκεί να αγαπήσουν 

τα παιδιά και πέφτουν με τα μούτρα και τα δίνουν όλα για τα παιδιά. Αλλά εγώ πιστεύω 

ότι μαθητές που φύγανε από το δημοτικό καλοί, θα είναι καλοί και στο γυμνάσιο και στο 

λύκειο και στο πανεπιστήμιο. Οι μαθητές που φύγανε κακοί από το δημοτικό δεν πιστεύω 

ποτέ ότι θα γίνουν καλοί στο γυμνάσιο και στο λύκειο.                                                                                                                                  

Ε.:-Στο πλαίσιο της πόλης η του χωριού ο νηπιαγωγός πως πιστεύετε ότι έπρεπε να είναι;   

Σ.6:-Εντάξει στην πόλη εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση που βρίσκονται οι 

γονείς. Δεν σε πολύ-υπολογίζουν λέει αϊ μωρέ, σιγά τον υπάλληλο, σιγά τα λεφτά που 

παίρνει. Ενώ, στο χωριό επειδή οι άνθρωποι με πολύ μεγάλο κόπο βγάζουν τα προς το ζην 

και επειδή πιστεύω ξέρουν πολύ περισσότερο την αξία των γραμμάτων από τους 

ανθρώπους της πόλης, αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι της πόλης δεν εκτιμούν.  

Έκανα και στην πόλη και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν, ας πούμε εγώ ήμουνα ‘’ο 

φτωχός συγγενής’’ οικονομικά μπροστά σε αυτούς, οι οποίοι δεν ξέρανε τι είχανε. Και 

όμως ακόμα και σήμερα με αγαπούν, με υπολήπτονται δηλαδή εξαρτάται στον άνθρωπο. 

Αλλά πιστεύω ότι περισσότερο στα χωριά τον δάσκαλο τον βλέπουνε σε ψηλή, περίοπτη 

θέση.                                                                                                                                                      

Ε.:-Περνώντας στις σχέσεις με την υπηρεσία και τον κρατικό φορές, τι έχετε να μου πείτε;                                                                                                                                              

Σ.6:-Eγώ δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με την υπηρεσία 

φρόντιζα να έρχομαι στην ώρα μου, να φεύγω στην ώρα μου, να απαντώ στα έγραφα που 

μου έστελναν. Δεν είχα θεωρήσει τον εαυτό μου καμιά φορά ότι ήταν αδικημένος. Έκανα 

τη δουλειά μου όσο καλύτερα μπορούσα. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Το κράτος βέβαια… 
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ενδιαφερόταν για τον νηπιαγωγό λεκτικά αλλά ουσιαστικά όχι πολλά πράγματα, γιατί δεν 

μπορεί να έχεις τριάμισι-τεσσεράμισι και τεσσεράμισι-πεντέμισι ηλικίες παιδιών και να 

μην να τους παράγεις καινούργιο παιχνίδι, καινούργια αντικείμενα, μέσα στο νηπιαγωγείο. 

Προσπαθούσαμε από το τίποτα να κάνουμε κάτι, δηλαδή εξοπλιστικά εννοώ ως προς τα 

ψυχαγωγικά παιχνίδια δεν είχαμε  ποτέ. Ότι μπορούσαμε να κάνουμε εμείς.  

Ε.:-Τις απολαβές πως θα τις χαρακτηρίζατε; 

Σ.6:- Οι απολαβές πάρα πολύ καλές. Εγώ θεωρώ ότι ήτανε πολύ καλές.                                                                                                                                                                                                                                     

Ε.:-Θα ξανά επιλέγατε ή όχι το επάγγελμα; Και γιατί;    

Σ.6:-Θα το επέλεγα γιατί μέσα στα μάτια των παιδιών βρίσκεις όλη την αγάπη που δεν 

μπορεί να στην δώσει κανείς άλλος. Δηλαδή το καθαρό μάτι του παιδιού δεν 

αντικαθιστάται με τίποτα. Ξέρεις ότι είναι ειλικρινές, είναι όχι μόνο ένα ειλικρινές αλλά 

έχει μια πηγαία αγάπη, αγαπάει την δασκάλα του. Και αυτό δεν θα το ξεχάσω, πάλι ένα 

γεγονός: είχε πεθάνει ο πεθερός μου και φορούσα μαύρα, οπότε λέει ένα κοριτσάκι (και 

πρέπει να την ξέρεις) στην μαμά της «Η κυρία μας φορούσε όλο σκουλαρίκια, κολιέδες». 

Μετά, επειδή πενθούσα δεν φορούσα τίποτα και λέει στην μαμά της: «Θα πας να πάρεις 

στην κυρία μου μια καρφίτσα και ένα κολιέ». «Βρε κορίτσι μου, πώς θα τα πάω στην 

κυρία σου;» «Όχι θα τα πας στην κυρία μου, εγώ δεν θέλω να την βλέπω την κυρία μου 

έτσι και να την πάρεις και ένα κραγιόν να βάφει τα χείλια της.» Είναι πράγματα αυτά που 

δεν ξεχνιούνται και όπου και να δούλευα δεν νομίζω να μου έδιναν αυτήν την αγάπη. 

Ε.: Τέλος, πιστεύετε πως υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι απέτυχαν για κάποιο λόγο στην 

αποστολή τους;   

 Σ.6:-Εγώ πιστεύω ότι οι δάσκαλοι που αποτυγχάνουν, γενικά οι εκπαιδευτικοί, στην 

αποστολή τους επειδή το επάγγελμα τους το βλέπουν μόνο από την οικονομική πλευρά 

δηλαδή είναι δάσκαλος και πληρώνεται. Δεν ξεκινάει από την αγάπη του για το παιδί, από 

την αγάπη του για την μόρφωση που πρέπει να δώσει σε αυτό το παιδί, να το κάνει να το 

αγαπήσει το σχολείο, να το κάνει να αγαπήσει τα γράμματα.                                                                                      

Ε.:-Σας ευχαριστώ πολύ.        

Σ.6:- Δεν κάνει τίποτα. Καλά αποτελέσματα.                       

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 7
η
: 

Ε.:-Καλησπέρα σας.   

Σ.7:-Καλησπέρα. 

Ε.:- Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να σας γνωρίσω λίγο καλύτερα και να μου είτε κάποια 

πράγματα για τον εαυτό σας, την ηλικία σας, από πού κατάγεστε, κάποια πράγματα 

σχετικά με την οικογένεια και τους γονείς σας, και τη σημερινή σας οικογενειακή 

κατάσταση. 

Σ.7:-Βεβαίως, είμαι 66 ετών, μένω στη Βέροια και η καταγωγή μου είναι από τη Φλώρινα. 

Έχω έναν αδελφό μικρότερο, υπάλληλος είναι. Ο πατέρας μου έπιπλα έκανε και η μητέρα 

μου στο σπίτι οικιακά. Τώρα.. Παντρεμένη με δύο παιδιά, δύο αγόρια, τα οποία 

παρεμπίπτοντος έχουν τελειώσει φιλολογία και κάθονται. Ο άντρας μου εκπαιδευτικός και 

εγώ εκπαιδευτικός ήμουν. Και οι δύο είμαστε στην σύνταξη.                                                                                                                                                               

Ε.:- Ωραία. Όσον αφορά το διδακτικό σας έργο, θα ήθελα να μου πείτε ποιο διάστημα 

εργαστήκατε στην εκπαίδευση και που. 
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Σ.7:-Ξεκίνησα το 1970 διορίστηκα και έκλεισα το 2000. Έτσι 30 χρόνια στρογγυλά, τον 

Οκτώβριο του 2000 έφυγα, τον Οκτώβριο το ΄70 διορίστηκα. Πήγα σε ένα χωριό της 

Έδεσσας όταν πρωτοδιορίστικα. Περαία λέγεται και έμεινα τρία χρόνια. Τότε έπρεπε να 

κάνεις τρία χρόνια στην οργανική για να μπορείς να κάνεις αίτηση για απόσπαση, για 

μετάθεση. Μετά πήγα στην Κρύα Βρύση Γιαννιτσών όπου έμεινα δεκαπέντε χρόνια συν 

εφτά. Εκεί παντρεύτηκα, μετά πήρα μετάθεση και ήρθαμε στη Βέροια οπότε και εκεί 

βγήκα στη σύνταξη. Από το 2000 και δώθε είμαι συνταξιούχος. Τώρα τα σχολεία 

ειδικευμένα, στην Κρύα Βρύση ήμουν στο 2
ο
 σχολείο, στην Βέροια ήμουν στο 9

ο
, πήγα 

στο 16
ο
 τρία χρόνια  και ξαναγύρισα στο 9

ο
. Αυτές ήταν οι βόλτες μου στα σχολεία.      

Ε.:-Είχατε διοικητικά-επιστημονικά καθήκοντα;    

Σ.7:-Στο πρώτο χωριό ήμουνα, ας πούμε διευθύντρια. Τότε έτσι μας λέγανε, τώρα δεν 

ξέρω πώς τις λένε. Διευθύντρια νηπιαγωγείου ήμουν και στο δεύτερο νηπιαγωγείο. Όταν 

ήμουν στην Βέροια τα πρώτα χρόνια δεν ήμουν διευθύντρια, μετά όμως έγινα και εδώ, 

δηλαδή άσκησα αυτό το θώκο. Πάντα στην αρχή, ιδίως την πρώτη χρονιά όταν πήγα εκεί 

στην Περαία και έπρεπε να ασκήσω αυτήν την θέση, συνέχεια ρωτούσα τον διευθυντή του 

σχολείου. Ευτυχώς έτυχε να είναι και συγχωριανός μου που ήταν και αυτός στο σχολείο 

και ότι ήθελα έτρεχα σ’ αυτόν «Γιάννο εδώ τι θα κάνω, Γιάννο εδώ τι χρειάζεται, εδώ τι 

χρειάζεται;» Στην αρχή βουνό μου φάνηκε, δεν το συζητώ αλλά στον χρόνο παίρνεις τον 

αέρα, μαθαίνεις. Τότε είχαμε και τους επιθεωρητές, μας έλεγχαν πιο πολύ και όταν 

έρχονταν ο επιθεωρητής είχαμε ένα τρέμουλο, όχι μόνο εγώ και οι παλιοί. Και εκείνοι που 

ήτανε παλιοί, όχι μόνο εμείς που ήμασταν οι καινούργιες. Από κει και  ύστερα 

δυσκολευόμασταν πολύ όταν θα ερχότανε ο απολογισμός κάθε χειμώνα που γινότανε τότε 

ο απολογισμός συνέχεια ρωτούσαμε από δω και από κει, εδώ τι να κάνουμε, ώσπου στο 

τέλος και ωστόσο όλα εμπειρίες είναι. Αυτά από εμπειρίες.                                                                                                   

Ε.:- Αναφορικά τώρα με την παιδαγωγική σας κατάρτιση, τι έχετε να μου πείτε; Πως 

δηλαδή την αξιολογείται μετά από τόσα χρόνια; Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας; 

Σ.7:-Να σου πω, εγώ από την Παιδαγωγική ακαδημία Φλώρινας , τμήμα νηπιαγωγών 

τελέιωσα. Πάντα έλεγα εντάξει εκεί κάναμε ψυχολογία, κάναμε τέτοια μαθήματα πάνω 

στο αντικείμενο μας. Δεν μας βοήθησε πολύ η ακαδημία. Πήγαμε μετά στα σεμινάρια, 

τρέχαμε από δω τρέχαμε από κει, μαθαίναμε, βλέπαμε, φτιάχναμε μόνοι μας, εκεί 

παιδευτήκαμε πολύ, εκεί κάναμε μαθήματα, ξερά μαθήματα. Το καλό όμως ήτανε ότι 

είχαμε εκεί στην ακαδημία μέσα και μας πήγαιναν στις αίθουσες που γινότανε οι 

διδασκαλίες και κάναμε διδασκαλίες, κάναμε πολλές διδασκαλίες. Από κει πήραμε αρκετό 

αέρα αλλά κατά τα άλλα υλικό για να μας βοηθήσει για αργότερα, μπορώ να σου πω 

μηδέν. Όταν λέμε μηδέν, μηδέν. Παρακολουθήσεις βέβαια γινόταν κάθε μέρα. Από κει και 

πέρα παρακολουθούσαμε και την συμφοιτήτρια νηπιαγωγό, αυτό όμως ήταν καλό. 

Ύστερα μας έστελναν σε χωριά για μια βδομάδα. Εγώ έτυχα θυμάμαι, πήγα στο χωριό 

μου. Μας έστελναν σε χωριά σε σχολεία έξω. Μια βδομάδα λειτούργησαν έτσι. Αυτό από 

αυτή την άποψη ήταν καλά αλλά από την άλλη να ετοιμάσουμε να έχουμε υλικό γιατί 

εμείς χρειαζόμασταν πολύ υλικό στο νηπιαγωγείο και δεν κάναμε καθόλου. Δεν κάναμε 

πάνω σε αυτό παιδευτήκαμε πολύ . Εγώ το υλικό μου τώρα το κρατάω, τι θα το κάνω δεν 

ξέρω. ((γέλια)) 

Ε.:-Ωραία. Ας περάσουμε στις εμπειρίες σας από το επάγγελμα σας. Πως ήταν τα πρώτα 

και τελευταία χρόνια σας στο νηπιαγωγείο και τι εμπειρίες έχετε από την επαγγελματική 

σας σταδιοδρομία; 

Σ.7:-Με μεγάλο μεράκι, μεγάλη όρεξη, με πολλή χαρά ξεκίνησα. Περιμέναμε πως και πως. 

Εκείνα τα χρόνια έλεγες ότι μπήκες στην ακαδημία έβαλες ένα βραχιόλι στο χέρι σου, 
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είσαι εντάξει, σώθηκες. Και μόλις διορίστηκες πολύ το νοιώθεις αυτό που έλεγες τώρα 

γλίτωσα από οικονομικής πλευράς αλλά και από επαγγελματικής. Και γενικά έτσι έλεγες 

να ένα παράθυρο στη ζωή μου. Με μεγάλη χαρά, με μεγάλο μεράκι, με μεγάλη όρεξη 

επειδή πριν διοριστώ δούλευα κάπου που μου έτρωγε πολλές ώρες, όταν πήγα στο σχολείο 

και ένοιωσα πόσο ανάλαφρο ήταν αυτό που έκανα συγκριτικά με την προηγούμενη 

δουλειά που ήταν πολύ βαριά και με πολλές ώρες και πολύ κόπο. Και έλεγα «Παναγιά μου 

εγώ σχόλασα ως αύριο είμαι ελεύθερη».  Και περίμενα να έρθει το αύριο να πάω ξανά 

στην τάξη. Αυτό μένει και το θυμάμαι και τώρα πόσο το ένοιωσα και πόσο ανάλαφρη 

ένοιωσα στην έναρξη. Στη λήξη πολύ στεναχωρήθηκα. Ήμουν εδώ στο 9
ο
. Δεν θυμάμαι 

στην τελευταία χρονιά ήταν ο Γιωργάκης; Δεν θυμάμαι αν ήταν στην τελευταία ή την 

προτελευταία χρονιά. Και πάντα, από την ώρα που μπήκα στα τελευταία χρόνια που είδα 

ότι κοντεύω να συνταξιοδοτηθώ λέω θέλω όταν θα φύγω να έχω έτσι ένα καλό τμήμα, ένα 

γκρουπ έτσι να το ευχαριστηθώ και να μου μείνει. Και θαρρείς και μου το δώσε ο Θεός 

και εκείνη την χρονιά είχα ένα πολύ καλό τμήμα. Και φυσικά πάντοτε τότε ως την θύμηση 

ότι θα φύγω από το σχολείο και ότι εγώ δεν θα χω άλλο αυτή την παρέα ( εδώ ιδίως το 

πρωί, την πρώτη ώρα που καθόμαστε στο πι και δεν ξέρω… Πάντα με συγκινούσε και 

έκτοτε το έζησα με πάρα πολύ συναίσθημα. Μου έβγαινε το συναίσθημα χωρίς να το 

θέλω, επειδή εύκολα κλαίω δεν ήθελα να το πάρω έτσι το θέμα και τώρα έτοιμη είμαι. Με 

ευχαρίστησε που το επιθυμούσα αυτό το πράγμα έτσι όταν θα φύγω να έχω καλή 

ανάμνηση. Θυμάμαι στα τριάντα χρόνια ήταν και καλές, ήταν και κακές. Δεν μπορείς να 

πεις, να το αποκλείσεις και τις άσχημες καταστάσεις αλλά ευτυχώς εκείνη η χρονιά μου 

ήταν τόσο καλή. Και όταν έφυγα λυπήθηκα πάρα πολύ. Την επόμενη χρονιά ήμουνα κάθε 

πρωί η ώρα δέκα παρά τέταρτο στο νηπιαγωγείο, στο σχολείο κάθε μέρα. Όπως ένα παιδί 

απογαλακτίζεται και δυσκολεύεται, έτσι δυσκολεύτηκα. Δηλαδή δεν ξέρω, αν δεν είχα την 

ευχέρεια να πηγαίνω στο σχολείο μου κάθε μέρα  και μόνο που πήγαινα και τα παιδιά 

τρέχανε «Κυρία, ήρθε η κυρία!» και τρέχανε και με αγκαλιάζανε. Αυτό ήταν όλα τα 

λεφτά. Νομίζω ότι θα είχα επιπτώσεις στην ψυχολογία μου, αν δεν είχα αυτή την ευχέρεια 

να πηγαίνω στο σχολείο μου κάθε πρωί. Την επόμενη χρονιά πάλι πήγαινα αλλά άρχισα να 

αραιώνω, την επόμενη, επί τρία χρόνια πήγαινα στο νηπιαγωγείο αλλά όσο πήγαινα, 

γινόταν και πιο αραιά. Αυτό ήταν ο απογαλακτισμός μου. Και νομίζω ότι έγινε έτσι με 

ήπιο τρόπο και δεν μ’ άφηνε έτσι αγκάθια στην ψυχή μου. Πως να σου πω, μ’ άρεσε αυτό 

στη λήξη του επαγγέλματος μου. Αυτά για την λήξη. Πολλά είπα, πλάτειασα. ((γέλια))      

Ε.:-Όχι όχι. ((γέλια). Αναφορικά με όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές.. Τι έχετε να 

θυμάστε πιο πολύ; 

Σ.7:- Οι καλύτερες στιγμές είναι όταν εκδηλώνονται τα παιδιά αυθόρμητα. Εντάξει, σε 

καθημερινή βάση αλλά όταν έχεις γονείς στο σχολείο και ακούς τα παιδιά σου να 

πετάγονται και να λένε κάτι υπέρ σου και ξέρω εγώ τι, εκείνη την στιγμή κάπως νοιώθεις 

και λες σαν να ανταμείβεσαι, σαν να ικανοποιείσαι. Αυτό δηλαδή ήταν πολύ ωραίο, ειδικά 

κάποια στιγμή ήταν οι γονείς είχαμε γιορτή και πετάγεται κάποιος και λέει «Αχ κυρία μου, 

πολύ σας αγαπώ!» πετάχτηκε αυθόρμητα έτσι από το πουθενά. Αυτό, τέτοιες εκδηλώσεις, 

αυτήν την αγάπη που σου βγάζουν τα παιδιά, το να καταλάβεις ότι σε αγαπούν τα παιδιά  

και στο δείχνουνε και στο φωνάζουνε και στο λένε και στο δείχνουνε. Εκείνο πάντα σε 

ικανοποιεί, ιδίως όταν περνάει ο καιρός και αυτό το πράγμα το αισθάνεσαι και από το 

σχολείο και σε ικανοποιεί διπλά. Οι στιγμές είναι πολλές, πολλές είναι οι στιγμές όπως και 

οι πικρές είναι και εκείνες που σου κακοφαίνεται γιατί λες εγώ προσπαθώ και δεν  

προσπαθείς για να ακούσεις ευχαριστώ από τους άλλους αλλά τουλάχιστον να στο 

αναγνωρίσουνε. Γιατί είχα χρονιές που είχα παιδιά που κυριολεκτικά σε βγάζουν την 

ψυχή, παιδιά με προβλήματα. Και να δεις την αναγνώριση από τον γονέα, σε παρατηρεί 

κιόλας οπότε είναι το πιο άσχημο, ότι χειρότερο. Εσύ να έχεις δώσει την ψυχή σου 
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κυριολεκτικά. Μου έτυχε αυτό στα τελευταία χρόνια κιόλας ήτανε που βέβαια δεν την 

ξεχνάω αλλά λες γιατί βρε; Ώσπου αναγκάζεσαι να πεις στη μάνα ότι κοίταξε να δεις εγώ 

την ψυχή μου έδωσα για αυτό το παιδί. Όσο με κουράζει όλη η τάξη, με κουράζει ο γιος 

σου και δέχομαι και παρατηρήσεις από τα παιδιά τα άλλα γιατί είναι έτσι αυτός που είναι. 

Εγώ προσπαθώ για το καλύτερο του γιατί δεν τον λυπάμαι. Θέλω να πάρει κάτι από εδώ 

και εσύ αντί να ευχαριστείς κάνεις και παράπονα από πάνω. Δηλαδή δεν μπορώ να δώσω 

κάτι παραπάνω, με συγχωρείς. Αυτή η αντιμετώπιση από αυτή την μάνα με πείραξε πάρα 

πολύ αλλά με ικανοποίησε το ότι η τάξη ήξερε ότι εγώ μεροληπτώ υπέρ αυτού του 

παιδιού, δηλαδή φάνηκε η δικιά μου προσπάθεια, αναγνωρίστηκε από τα παιδιά. Αυτό με 

έφτανε εμένα, κατάλαβες; Ε βέβαια εκ των υστέρων μπορεί να το κατάλαβε και εκείνη. 

Αυτό είναι μια πικρή ανάμνηση.              

Ε.:-Ποια ήταν κατά την γνώμη σας η αντιμετώπιση της ευρύτερης κοινωνίας προς την 

νηπιαγωγό;                                                                                           

Σ.7:-Εντάξει ανάλογα και με το που βρίσκεσαι, το περιβάλλον, ξέρω γω; Ας πούμε, στο 

πρώτο χωριό που πήγα ήσουν, εκεί είναι παπάς –δάσκαλος –νηπιαγωγός. Την έχουν σε ένα 

επίπεδο πιο πάνω ((δείχνει με το χέρι.)) Μετά ανάλογα και με τον άνθρωπο. Ο άλλος σου 

λέει «εντάξει νηπιαγωγός και τι έγινε;». Αυτό εξαρτάται και από τους ανθρώπους, από 

τους γύρω σου και από την προαίρεση των ανθρώπων. Άλλος μπορεί να είναι υπερόπτης, 

άλλος… Άμα έχεις να κάνεις με υπερόπτες ανθρώπους, φαντασμένους, δεν παραδέχονται 

κανέναν, δεν αναγνωρίζουν κανέναν, νομίζουν ότι αυτοί είναι και αυτό που κάνουν και 

κανένας άλλος. Τίποτα, έτσι πιο ξεκάθαρο. Δεν νομίζω, πάντα και η νηπιαγωγός είναι και 

το πρώτο σκαλί της εκπαίδευσης οπότε σου λέει εντάξει άλλο καθηγητής άλλο 

νηπιαγωγός. Ναι αλλά η νηπιαγωγός σμιλεύει μια παιδική ψυχή, έχει άλλη βαρύτητα, αυτό 

που κάνει είναι πολύ σημαντικό αλλά ο άλλος ο απέξω δεν το βλέπει έτσι ακριβώς. Το 

βλέπει σαν μια νηπιαγωγό και λέει «νηπιαγωγός είναι, τι θα μάθει; Χημεία και φυσική; Θα 

παίζει με τα παιδάκια». Είναι ανάλογα με το πώς το βλέπει και ο άλλος. Οι μητέρες  

ενδιαφέρονταν , γιατί μας θέλανε. γιατί θελαν να έρθουν τα παιδιά τους ((γέλια)). Για τα 

παιδιά τους μας θέλανε και βοηθούσαν και το προσπαθούσαν. Ήταν πολλές που με 

προθυμία, καμιά φορά ήτανε και χρονιές –χρονιές δεν βρίσκαμε και να συμπληρώσουμε 

τα μέλη του συλλόγου. Λέμε αμάν βάλτε υποψηφιότητα να μαζευτούν πόσα άτομα πρέπει 

να είναι. Δείχνουν και την αδιαφορία τους άλλοι. Από την άλλη τα νηπιαγωγεία τα θελαν 

σαν νηπιαγωγεία στην περιοχή τους  και να πάνε τα παιδιά τους αλλά ήταν και πολλές που 

βοηθούσαν και ειδικά συγκεκριμένα μία τρελαινόταν «αυτό και αυτό και αυτό θέλω» και 

αμέσως τα φέρνε. «Και στο βιβλιοπωλείο θα πάμε και έτσι και αλλιώς. Τι άλλο θέλετε 

μήπως κυρία Ειρήνη;» Να βοηθήσουν τους χήρους στις γιορτές, στον εξοπλισμό του 

σχολείου. Ναι υπήρχαν και τέτοια. Απ’ όλα είχε ο μπαχτσές!((γέλια)).     

Ε.:-Στο πλαίσιο της πόλης/του χωριού πως πρέπει είναι να ο νηπιαγωγός; 

Σ.7:-Απέναντι στους πολίτες γιατί να έχει διαφορά; Το ίδιο θα έλεγα. Στο χωριό μπορείς 

να μπεις και στα σπίτια τους πιο εύκολα όχι ότι δεν γίνεται και στην πόλη εκτός και αν 

είσαι σε περιοχές υψηλού οικονομικού επιπέδου αλλιώς κατά τα άλλα τα ίδια.                                                                                               

Ε.:-Τι θα λέγατε για την αντιμετώπιση της υπηρεσίας και τις σχέσεις σας με αυτή; 

Σ.7:- Εμείς δεν είχαμε ειδικούς επιθεωρητές γιατί ήταν για τα δημοτικά και δεν ξέρανε για 

μας. Πιο πολύ διοικητικά έλεγχαν, αν είμαστε εντάξει στο ωράριο. Στα τελευταία χρόνια 

ήταν πιο ελαστικοί όταν πήγαινε να καταργηθεί ο θεσμός τους. Τα τελευταία χρόνια είχα 

τις συμβούλους που ήταν πιο ειδικευμένες, μας βοηθούσαν, ξέρανε κάτι παραπάνω. 

Είχαμε κάνει με αυτές αρκετά σεμινάρια. Παίρναμε αρκετά από αυτές.  Οι επιθεωρητές 

ερχόντουσαν σε τακτά διαστήματα να μας εξελέγξουνε. Μας κάνανε εκθέσεις πάνω στον 
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οικονομικό τομέα για το σχολείο δηλαδή για την δουλειά μας. Προσπαθούσαμε να 

περάσουμε με τα πενιχρά μέσα που μας δίνανε γιατί, ξέρεις, ζητούσαμε βέβαια, αλλά 

αυτοί δεν είχανε να μας δώσουνε οπότε οι απαιτήσεις μας δεν γίνονταν. Όταν ζητάς και 

δεν σου δίνουν… Και προσπαθούσαμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας τις οικονομικές από 

αυτά που υπήρχαν. Όσο για την διοικητική πλευρά, για την υπηρεσιακή πλευρά καμιά 

φορά έβρισκες το δίκαιο σου, καμιά φορά δεν το βρίσκεις κιόλας όπως συνήθως γίνεται. 

Εγώ βέβαια δεν έχω κάτι το τρανταχτό να πω ότι από την υπηρεσία, να αδικήθηκα ή να με 

κατηγόρησαν για κάτι. Μια νορμάλ κατάσταση.  

Ε.:-Το κράτος; ενδιαφερόταν για την νηπιαγωγό;  

Σ.7:-Τι να πω εγώ τώρα εδώ; Στάσου, θα πω τώρα θυμήθηκα γιατί εμείς πάντα 

δουλεύουμε σε χώρους όπως αποδυτήρια, αποθηκούλες, κάτι τέτοια. Σε αυτό πάντα μας 

έριχνε το κράτος γιατί στο να χτίσει ένα νηπιαγωγείο με τα όλα του να είναι νηπιαγωγείο-

νηπιαγωγείο δεν έχτιζε. Σπάνια να χτίσει ένα νηπιαγωγείο με τα όλα του να είναι 

νηπιαγωγείο-νηπιαγωγείο με τους χώρους του νηπιαγωγείου όπως πρέπει. Για παράδειγμα 

το 2
ο
 στην Κρύα Βρύση ήταν στα παλιά μαγειρεία, το πρώτο που πήγα ήταν σε μια 

αίθουσα του δημοτικού σχολείου, εκεί ήταν μπορώ να σου πω το πιο καλό, η πιο μεγάλη 

αίθουσα που είχαμε. Εδώ είναι τελείως, να το πω ανθυγιεινό, αντιπαιδαγωγικό για το 

νήπιο να ανεβοκατεβαίνει σκάλες για να πάει στην αίθουσα. Δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ. 

Ζητούσαμε συνέχεια τουλάχιστον μια αίθουσα. Εκεί δίπλα, εκεί που είναι ο πλάτανος, 

δίπλα από την τάξη την δικιά μου που ήμουνα πάνω λέγανε «θα γίνει,  θα γίνει, θα γίνει 

την άλλη χρονιά» Το ζητούσαμε επίμονα κάθε χρόνο στις αιτήσεις στα χαρτιά μας τα 

υπηρεσιακά: «αίθουσα θέλουμε, το νηπιαγωγείο στερείται διδακτηρίου και τίποτα δε 

γινόταν. «Θα γίνει, θα γίνει, θα γίνει…». Ήρθα και έφυγα από την υπηρεσία, ακόμα να 

γίνει. Μια αίθουσα θέλαμε, προέκταση όχι καινούργιο νηπιαγωγείο. Που να τολμήσεις να 

ζητήσεις από ένα κράτος σαν αυτό. Όχι, το κράτος δεν τα πείραζε καθόλου μπορώ να πω. 

Ε.:-Και τις απολαβές σας πώς θα τις χαρακτηρίζατε;   

Σ.7:-Εντάξει γι αυτό υπάρχει ο υπουργός των οικονομικών, εκεί να κάνουμε τα παράπονα 

μας. Κοίταξε, τα πρώτα χρόνια τι ήτανε οι απολαβές; Τίποτα δεν ήτανε αλλά αν συγκρίνεις 

με το τι θα έκανες στη ζωή σου, αν δεν είχες το επάγγελμα να έχεις ένα σίγουρο μισθό το 

μήνα- και τα μεροκάματα ήταν πενιχρά- και έλεγες «Καλά που έγινα νηπιαγωγός» ή  

«καλά που έγινα κάτι» και όχι νηπιαγωγός συγκεκριμένα. Καλά που έγινα κάτι και έχω 

τον μισθό μου. Μην ξεχνάς τώρα, ότι εξαιτίας εκείνου του μισθού σήμερα έχουμε 

συντάξεις και σήμερα που σε αυτές τους δύσκολους καιρούς να δύο φιλόλογοι 

κάθονται…. Οι δικές μας οι συντάξεις μας βοηθάνε και τα βγάζουμε πέρα.    

Ε.:-Ο νηπιαγωγός στην εποχή σας τι μάθαινε στα παιδιά; Και γενικότερα σε εκείνη την 

εποχή την δική σας όταν ήσασταν εσείς στο νηπιαγωγείο ποιος ήταν ο ρόλος της;  

Σ.7:-Κάναμε του δημοτικού πολλά πράγματα. Έπρεπε να μάθουμε στα παιδιά κάποια 

πράγματα πριν πάνε στο δημοτικό. Ήταν αρκετά έτσι του δημοτικού, τα πρώτα χρόνια 

κυρίως, μετά σαν να μην δίνανε τόση σημασία σε αυτό. Αλλά στις αρχές ήταν βασικό.  

Βασικό σε αυτή τη δουλειά είναι η νηιαγωγός να πάει να βρεί ένα βουνό υπομονή.((γέλια)) 

Να πάει να το βρει ((γέλια)) και να το φορτωθεί για να αντιμετωπίσει όταν μπει μέσα στην 

τάξη να το ξέρει ότι θα του χρειαστεί μεγάλη υπομονή. Και να ανέχεται και τις φωνές τους 

και τις ιδιοτροπίες τους και το ένα και το άλλο. Να μην εξαντλείται η υπομονή. Υπομονή 

θέλει πάρα πολύ, να μην σε εξαντλήσει, να μην βάζεις τις φωνές γιατί ύστερα από λίγο το 

μετανιώνεις και αν καμιά φορά ξεφύγει και ρίχνεις και κανένα χαστουκάκι  και εκεί πάλι 

ύστερα το μετανιώνεις. Γενικά θέλει υπομονή και πρώτα-πρώτα θέλει καλή προαίρεση αν 

μπεις μέσα στην τάξη. Θυμάμαι τότε μας έλεγαν και εμάς «αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, 
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αγάπη θέλει το παιδί». Όντως αν τα αντιμετωπίζεις όλα με αγάπη και υπομονή θα έχεις και 

αντοχή να μπορείς να ανεχτείς τα πάντα από τα παιδιά. Αλίμονο σου αν εκνευρίζεσαι, άμα 

δεν αντέχεις, χάνεις την μπάλα.   

Ε.:-Θα επιλέγατε και πάλι το επάγγελμα ή όχι και γιατί;  

Σ.7:-Αυτό είναι πολύ κρίσιμο ερώτημα. Ναι είναι ένα πολύ βαρύ ερώτημα γιατί καλό το 

επάγγελμα, πολύ ωραίο, πολύ γλυκό, έχεις να κάνεις με αθώες ψυχές, ακούς πράγματα από 

κει, από την παιδική ψυχούλα και τα χαίρεσαι και γελάς μαζί τους και κάνεις. Αλλά έχει 

και τις δυσκολίες του. Πολλές δυσκολίες γιατί, ειδικά οι δύο πρώτοι μήνες ,το φθινόπωρο 

πάντα με πονόλαιμο ήμουν, πάντα τυλιγμένη ήμουν γιατί από την ώρα που πας ως την ώρα 

που φεύγεις με το μπούρου-μπούρου. Γιατί δεν είναι προσαρμοσμένα, φεύγουν από το 

σπιτικό περιβάλλον, απ’ την μάνα, από την αγκαλιά της μάνας τους, ιδίως αυτά που δεν 

έρχονται από τους παιδικούς σταθμούς  που εκεί στα χωριά κατευθείαν από το σπίτι στο 

σχολείο όλη την ώρα να κλαίνε, όλη την ώρα να γκρινιάζουνε στο παράθυρο, να πρέπει να 

αφήσεις όλους τους άλλους, να πας σε αυτό, με το που πας σε αυτό ξεσηκώνονταν και τα 

άλλα, και άρχισαν να κλαίνε. Οι δύο μήνες ήτανε μαρτύριο. Μπήκα, βγήκα στην υπηρεσία 

και βγήκα από την υπηρεσία. Αυτοί οι δύο μήνες, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης και μέσα στον 

Νοέμβρη.. Τώρα αρχίζουν και ‘’στρώνουν’’ και μέχρι να έρθει ο Νοέμβρης τι ήτανε. Αλλά 

μετά τα έβαζες στη θέση τους, δηλαδή τα έβαζες σε μια σειρά ξέρω εγώ τι και ηρεμούσαν 

τα πράγματα. Και κάτι άλλο, όταν το παιδί που ερχόταν από τον παιδικό σταθμό στο 

νηπιαγωγείο έκανε ΄΄μπάμ΄΄ από την πρώτη ώρα, από το πρώτο έντονο, γιατί όταν 

μιλούσες σε κοιτούσε. Τα άλλα αλλού ντ’ αλλού. Και άσε που δεν είσαι ποτέ σίγουρος. 

Ένα άλλο, δε μπορείς να έχεις πάντα την ηθική ικανοποίηση ότι λες άραγε όλα αυτά που 

έκανα ήταν σωστά; Μήπως έπρεπε να κάνω κάτι άλλο; Την ηθική ικανοποίηση δεν είσαι 

σίγουρος ότι καμιά φορά δεν θα την έχεις ενώ αν είχαμε έναν μπούσουλα όπως στο 

δημοτικό. Αν ήταν να σου δώσουν έναν τυφλοσούρτη να σου πουν ότι αυτό και αυτό και 

αυτό θα κάνεις όλες αυτές οι δυσκολίες δεν θα τις είχες και θα ήμουν και εγώ πιο 

ικανοποιημένη έτσι θα ξανά έκανα το επάγγελμα αλλιώς θα προτιμούσα να έχω την πρώτη 

δημοτικού γιατί αν και είναι η πιο δύσκολη του δημοτικού έχουν αλφαβητάρι, βιβλίο 

μαθηματικών έχουν ένα μπούσουλα.                                                                                                                                                                 

Ε.:- Τέλος, πιστεύετε ότι οι νηπιαγωγοί σας κλάδος έχουν αποτύχει στην αποστολή τους; 

Σ.7:-Γενικά ο κλάδος νομίζω δίνει  στο παιδί, στο νήπιο όταν πάει στο σχολείο πολλά. Εγώ 

θυμάμαι πως ερχόταν το νήπιο στο νηπιαγωγείο και πως πήγαινε στο δημοτικό. Νομίζω 

ότι πήγαινε σαν ένας ώριμος άνθρωπος όταν πήγαινε στο δημοτικό. Ενώ εμείς όταν το 

παίρναμε το παιδί στο νηπιαγωγείο ήτανε ένα παιδί που πήγαινε στα χαμένα, δεν ήξερε 

τον προσανατολισμό του. Εκεί το δίνεις ένα ΄΄έτοιμο φρούτο΄΄ σαν να λέμε. Όλο το χρόνο 

το σμιλεύεις και όταν πηγαίνει στο δημοτικό σαν ένας ‘’έτοιμος άνθρωπος’’, ένας κύριος 

πώς να σου πω, ολοκληρωμένο άτομο γιατί όταν έρχεται από το σπίτι ήταν σαν 

αποπροσανατολισμένο γιατί ήταν χαϊδεμένα και έκανε μέρες να προσαρμοστεί, κάτι που 

δεν είχε το δημοτικό.                                                                                                                                                                                                                                                                

Ε.:- Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας.  

Σ.7:- Καλή συνέχεια. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 8
η
 

Ε.:-Καλησπέρα σας.  

Σ.8:-Καλησπέρα.                                                                                                                  
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Ε.:-Θέλω αρχικά να μου πείτε κάποια πράγματα για τον εαυτό σας, την καταγωγή, τους 

γονείς κι τα αδέλφια σας, αλλά και την οικογενειακή σας κατάσταση. 

Σ.8:- 64 είμαι. Στη Βέροια μένω. Αλλά από την Αλεξάνδρεια κατάγομαι. Ο πατέρας μου 

στα υδραυλικά, υδραυλικός ήτανε και η μητέρα μου στο σπίτι, οικιακά. Έχω άλλα δύο 

αδέλφια, έναν αδελφό και μια αδελφή μεγαλύτεροι από μενα. Και τι άλλο με ρώτησες;   

Ε.:-Η δική σας τωρινή οικογενειακή κατάσταση ποια είναι;      

 Σ.8:-Παντρεμένη πολλά χρόνια με εκπαιδευτικό, συνάδελφος ήταν ο άντρας μου. 

Καθηγητής σε ένα γυμνάσιο εδώ στην Βέροια και αυτός, φιλόλογος. Έχω δύο παιδιά, ένα 

αγόρι και ένα κορίτσι. Το κορίτσι μου παντρεμένο και περιμένω το δεύτερο εγγονάκι μου. 

Ε.:-Με το καλό!                                                                                              

Σ.8:-Ευχαριστούμε! Ο γιος μου ελεύθερος. Νοσηλεύτρια έχει τελειώσει η κόρη μου και ο 

γιος μου στην αστυνομία δουλεύει στην Αθήνα. 

Ε.:-Ωραία. Όσον αφορά το διδακτικό σας έργο, θα ήθελα να μου πείτε ποιο διάστημα 

εργαστήκατε στην εκπαίδευση και που; 

Σ.8:-32 χρόνια εργάστηκα. Ξεκίνησα σαν αναπληρώτρια το 1975, έκατσα στην αρχή σε 

κάτι χωριά και μετέπειτα βγήκα από την υπηρεσία το 2007.  Έκανα τα πρώτα πέντε χρόνια 

στο Κιλκίς, σε χωριά του Κιλκίς και μετά τα πέντε χρόνια με στείλανε στο νομό Ημαθίας 

που ουσιαστικά και έμεινα όλα τα χρόνια μου. Στην αρχή ήμουνα σε χωριά ώσπου στο 

τέλος έκανα 19 χρόνια στην Βέροια. Ναι, έκατσα 19 χρόνια στο 7
ο
 νηπιαγωγείο Βέροιας 

και από εκεί και συνταξιοδοτήθηκα. 

Ε.:-Είχατε κάποια διοικητικά-επιστημονικά καθήκοντα;  

Σ.8:-Ναι, έκανα διευθύντρια σχεδόν όλα τα χρόνια που ήμουνα στη Βέροια.      

Ε.:-Ποιες είναι οι εμπειρίες που αποκομίσατε από αυτήν την θέση;    

Σ.8:-Άγχος στην αρχή μέχρι να καταλάβω τι πρέπει, πώς πρέπει,  είχα αγχωθεί γιατί ήταν 

μεγάλη ευθύνη. Περνούσαν από τα χέρια μου σχεδόν όλα και για την εύρυθμη λειτουργία 

του σχολείου έπρεπε να γίνουν όλα σωστά και αυτό με άγχωνε. Δεν θα ξεχάσω μια φορά 

δεν είχαμε λεφτά, δεν μας δίνανε και δεν θα πληρώναμε το ρεύμα και λέω αν μείνουμε 

χωρίς ρεύμα τι θα κάνουμε; Δηλαδή, τέτοια προβλήματα με άγχωναν και από αυτήν την 

άποψη ήταν δύσκολά. Ναι ήταν δύσκολη θέση, αγχωτική βασικά. Ναι. 

Ε.:- Πως ήταν σε γενικές γραμμές η εκπαίδευσή σας στο αντικείμενο της νηπιαγωγού; 

Πως θα την αξιολογούσατε και γενικότερα τι άποψη έχετε σχηματίσει; 

Σ.8:-Κοίτα, η ακαδημία μου της Θεσσαλονίκης δηλαδή, ήταν αρκετά οργανωμένη και 

πιστεύω ότι για την εποχή που εμείς σπουδάζαμε, για τα δεδομένα δηλαδή τότε για αυτά 

που και οι καθηγητές ξέρανε καλά. Δηλαδή τώρα ξέρετε πιο πολλά. Έχουν αλλάξει τα 

συστήματα. Τότε όμως πιστεύω κάνανε ότι ξέρανε και ότι θεωρούσαν τότε καλό για τα 

τότε. Ναι. Πάντως ένα να ξέρεις, όταν με το καλό μπεις σε τάξη, τότε είναι που 

ουσιαστικά εκπαιδεύεσαι. Όταν έρχεσαι σε επαφή με τα παιδιά τότε μαθαίνεις, όταν τα 

ζεις, τα έχεις κάθε μέρα, όταν πρέπει να αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις, τότε 

εκπαιδεύεσαι και παιδεύεσαι.((γέλια))                                                                                                

Ε.:-Ωραία. Ας περάσουμε στις εμπειρίες σας από το επάγγελμα σας. Πως ήταν τα πρώτα 

και τα τελευταία χρόνια σας στο νηπιαγωγείο και τι εμπειρίες από αυτά; 

Σ.8:-Στην αρχή ήμουνα αγχωμένη αρκετά μπορώ να σου πω γιατί είχα τριάντα παιδιά και 

ένοιωσα ότι μπήκα στα βαθιά κατευθείαν. Το ξεπέρασα όμως γρήγορα μπορώ να πω και 
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από κει και πέρα λαχταρούσα, ανυπομονούσα να πάω στην τάξη κάθε μέρα γιατί το 

επέλεξα το επάγγελμα και το ήθελα. Και όταν πήρα λίγο τον αέρα, όλα καλά από κει και 

έπειτα όλα καλά να σου πω. Εκεί όμως στην λήξη μου κακοφάνηκε μπορώ να σου πω, 

πολύ μου κακοφάνηκε. Είχα συνηθίσει εκεί με τα παιδιά κάθε μέρα, τις δραστηριότητες, 

τα παιχνίδια, τις απορίες τους, η αθώα και αγνή τους σκέψη, μου λείψανε. Θα μου λείπανε 

και όσο πλησίαζα στην συνταξιοδότηση ένιωθα και μεγαλύτερη νοσταλγία. Πέρασα καλά, 

πέρασα πολύ καλά με τα παιδιά τόσα χρόνια και στην σκέψη ότι θα το άφηνα, 

μελαγχολούσα. Ήταν δύσκολα στη λήξη.  

Ε.:-Οι καλύτερες ή και χειρότερες στιγμές κατά την γνώμη σας ποιες ήταν;  

Σ.8:- Όταν μετά από μια κουραστική μέρα, τα παιδιά μου κάνουν μια ζωγραφιά, με 

αγκαλιάζουν και σου δείχνουν την αγάπη τους. Γιατί το επάγγελμα μας απαιτεί υπομονή, 

σταθερότητα και ισορροπία. Γιατί είμαστε οι μαμάδες τους εκείνες τις ώρες και πρέπει να 

τα προστατεύουμε και να τα φροντίζουμε.  Και κάτι που  δε θα το ξεχάσω αυτό. Κατά την 

διάρκεια μια μέρας, την πρώτη χρονιά που μπήκα σε τάξη, σε κάποιο σημείο που 

μετρούσαμε τα παιδιά δεν ήταν στην αίθουσα που ήμασταν όλοι ένα κοριτσάκι. Εγώ εκεί 

πάγωσα. Τα άλλα παιδιά να μην την έχουν δει στις άλλες αίθουσες να μην είναι. Από μέσα 

μου να έχω πανικοβληθεί χωρίς να σκεφτώ λογικά ότι μπορεί να ήταν στην τουαλέτα όπως 

και έγινε και τι είχε γίνει: είχε τσακωθεί με μια φίλη της πείσμωσε και κρυβόταν. Εγώ 

τρομοκρατήθηκα κατευθείαν, δεν θα το ξεχάσω. Και άλλες πικρές στιγμές να είχα, αυτή 

τις ξεπερνάει. Την τρομάρα που είχα πάρει δεν την ξεχνώ. Αυτή δηλαδή ήταν η πικρή μου 

ανάμνηση.         

Ε.:- Η κοινωνία πως ήταν απέναντί σας; Πως βιώνατε τις σχέσεις σας; 

Σ.8:- Η κοινωνία ναι. Ναι, δεν έχω παράπονα. Ήταν άνθρωποι που μας συμπαθούσαν, μας 

βοηθούσαν, ήταν πρόθυμοι, τους κρατούσαμε και τα παιδιά τους. Μεγάλη ευκολία, 

μεγάλη! Ήταν άνθρωποι που, ειδικά τότε στα χωριά, σε βλέπανε και μορφωμένο, σε 

σεβόντουσαν. Όχι, δεν μπορώ να πω, από την κοινωνία δεν αντιμετώπισα κάποιο 

πρόβλημα, κάποια αμφισβήτηση. Όχι, όχι, μια χαρά όλα τα χρόνια μια χαρά. Κοίτα, το 

μεγαλύτερο ποσοστό μας θεωρεί πολύ φιλικές άσχετα με το αν μας ξέρουν ή όχι. Γενικά 

βλέπω ότι κερδίζει αυτό το επάγγελμα τους ανθρώπους γιατί ό,τι έχει να κάνει με το παιδί 

βγάζει μια τρυφερότητα, συναισθηματικότητα και κερδίζει τον κόσμο. Πώς να σου πω; 

Κερδίζει σεβασμό γιατί μην ξεχνάμε κιόλας ότι κρατάμε τα παιδιά τους και τους 

διευκολύνουμε πολύ.  Αν δεν υπήρχαν και τα νηπιαγωγεία τι θα έκαναν οι οικογένειες; 

Είμαστε μια μεγάλη διευκόλυνση γι’ αυτούς  και βλέπω ότι το αναγνωρίζουν πολλοί. Αυτό 

έχω εισπράξει τόσα χρόνια από το επάγγελμα. Αυτό έχω νιώσει εγώ προσωπικά.  

Ε.:-Στο πλαίσιο αυτό πως θεωρείται ότι οφείλει να είναι ο/η ο νηπιαγωγός;  

Σ.8:-Σωστός επαγγελματίας όπου και αν είναι να είναι σωστός στη δουλεία του, τυπικός, 

να μην δίνει δικαιώματα και όπου και να είναι δεν παίζει ρόλο. Υπάρχουν διαφορές στην 

πόλη από το χωριό αλλά θα κάνει αυτά που είναι να κάνει και δεν θα την επηρεάσει το που 

είναι. Να σαι σωστός όπου και να βρίσκεσαι. Να μην φερθεί διαφορετικά από περιοχή σε 

περιοχή. Εξάλλου και στα χωριά ακόμα, οι άνθρωποι είναι πιο ενημερωμένοι. Όχι όπως 

όταν ήμουν εγώ στο επάγγελμα. Αλλά το ίδιο, η ίδια αντιμετώπιση και συμπεριφορά.                                                                                                                                          

Ε.:-Πως ήταν οι σχέσεις σας με την υπηρεσία γενικότερα;  

Σ.8:-Αναλόγως… Τα πρώτα χρόνια κυρίως υπήρχαν κάποιες δυσκολίες γιατί έπρεπε να 

είμαστε πολύ τυπικές αλλά άγχος πιο πολύ στον έλεγχο  που θα κάνανε οι επιθεωρητές να 

μην μας βρουν λάθη. να είμαστε τυπικές αλλά με τον καιρό τα συνηθίζεις όλα και γίνεσαι 

και καλύτερος. Δεν θυμάμαι να σου πω ότι είχα κάποιο πρόβλημα. Μας έλεγχαν την ώρα 
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που θα πηγαίνουμε στο σχολείο. Δεν είχα κάποιο πρόβλημα, την δουλειά τους έκαναν. Δεν 

είχα κάτι άλλο, αυτά. 

Ε.:-Το κράτος ενδιαφερόταν για την νηπιαγωγό κατά την άποψή σας;                                           

Σ.8:-Και να ενδιαφερόταν δεν το έδειχνε. Μας είχε λίγο παραμελημένους. Δεν μας 

πρόσεχε πολύ. Πολλά λόγια ήτανε και από πράξεις τίποτα. Και οι μισθοί μας.. Πικρή 

ιστορία. Ναι, τα πρώτα χρόνια ιδίως, φαρμακερή. Τα πρώτα χρόνια ήταν απίστευτα. Λίγα 

μετά πήγαιναν καλύτερα λίγο και τώρα πάλι μας τα χαλάσανε.((γέλια)) Ήταν σίγουρος  

μισθός πάντως. Ήξερες ότι θα πληρωθείς, όσα και να έπαιρνες, θα τα έπαιρνες και αν 

σκεφτείς ότι τώρα μορφωμένα παιδιά, σπουδαγμένα ψάχνουν, ψάχνουν και δεν βρίσκουν 

δουλείες και τίποτα, καταλαβαίνεις πώς πάνε τα πράγματα. Ήταν στην αρχή αρκετά λίγα, 

μετά σαν να ανέβαινε με τα χρόνια, τώρα πάλι μας τα κατεβάζουν και, εντάξει, αν είσαι 

μόνος σου χωρίς οικογένεια και παιδιά, εντάξει. Αλλά αν έχεις οικογένεια πίσω σου είναι 

πιο δύσκολα Πέρα από τα λεφτά δηλαδή, δεν μας σκεφτόντουσαν πόσες χρονιές. Ειδικά 

στην αρχή ήμουν σε κάτι αίθουσες με τριάντα παιδιά και διάφορες ηλικίες, διαφορετικά 

παιδιά, μικρές οι περισσότερες αίθουσες με τόσα άτομα, στριμωξίδι. Και έπειτα τι να 

κάνεις και με τι ευχέρεια στα παιδιά όταν έχεις τόσα παιδιά χωρίς να είναι ίδιας ηλικίας, 

χωρίς υλικά, χωρίς, χωρίς, χωρίς… Όχι δεν μας σκεφτόντουσαν καθόλου μπορώ να σου 

πω. Καθόλου.                                                                                                                              

Ε.:- Η νηπιαγωγός τα χρόνια εκείνα πως ήταν απέναντι στα παιδιά; Ποιός ήταν ο ρόλος 

της; Θέλω να μου πείτε την άποψη σας, τις δικές σας ιδέες. 

Σ.8:-Πολλά εφόδια, για μένα πρέπει να έχει πολλά εφόδια αλλά το πιο βασικό πέρα από τα 

εφόδια για μένα είναι να του αρέσει η δουλειά του. Να έχει σίγουρα υπομονή, στοργή, να 

μην θυμώνει, να έχει τον έλεγχο της τάξης. Αλλά το πρώτο για μένα, να το θέλει το 

επάγγελμα. Αν δεν το θέλει, δεν αντέχει και το καταλαβαίνουν και τα παιδιά  και δεν 

γίνεται δουλεία… Να το θέλει και αν το θέλει θα τα βρει και τα εφόδια. Και την υπομονή 

που χρειάζεται θα την βρει, όλα θα τα βρει αν δεν κάνει αγγαρεία. ‘Ολα θα τα βρει. Το πιο 

βασικό για μένα. Στην τάξη, τώρα,, κάναμε στα παιδιά δραστηριότητες, μαθαίναμε τα 

γράμματα. Αλλάζανε όμως κατά καιρούς αυτά που έπρεπε να τους κάνουμε. Δεν ήταν ίδια 

όλα τα χρόνια αλλά εγώ συγκεκριμένα ήθελα να αναπτύξουν τα παιδιά την ομαδικότητα, 

τη συνεργασία μεταξύ τους και εκεί έδινα μεγάλη βαρύτητα μέσα από αυτά που τους 

έκανα κατά καιρούς. Εκεί δηλαδή, αυτά ήθελα να τα έχουν από μικρά τα παιδιά όπως και 

να έχουν τον αυτοέλεγχο τους, να αυτοεξυπηρετούνται. Σε αυτά έδινα εγώ βάση. Τα άλλα 

μας τα άλλαζαν κατά καιρούς, πότε έτσι πότε αλλιώς. Αλλάζανε δηλαδή. Είχαμε την 

προετοιμασία για το δημοτικό. Μετά μας είπαν όχι τόσο πολύ. Μας τα αλλάζανε αλλά εγώ 

αυτά κοιτούσα και ήθελα να πάρουν τα παιδιά.                                                                                                                                                             

Ε.:- Στο πλαίσιο αυτό πιστεύετε ότι οι νηπιαγωγοί εκτελούσαν αποτελεσματικά το έργο 

τους, ή υπήρχαν σημεία στα οποία δεν εκπλήρωναν την αποστολή τους 

Σ.8:-Δεν το πιστεύω αυτό, όχι. Εξάλλου όπως είπαμε άλλα τα χρόνια τότε και για αυτά 

που μαθαίναμε για τότε ήταν σωστά. Μετά μπορεί να αλλάξανε, αλλά για τότε τα 

πιστεύαμε και τα κάναμε γιατί έτσι μας έλεγαν. Άλλο που άλλαξαν μετά. Κάνανε ότι 

μπορούσαν. Εντάξει δεν θα ήταν όλοι καλοί στη δουλειά τους αλλά σαν κλάδος δεν μπορώ 

να πω ότι απέτυχε. Όχι.       

Ε.:-Κάνοντας έναν μικρό απολογισμό, θεωρείται πως θα επιλέγατε και πάλι το επάγγελμα 

ή όχι; Και γιατί; 

Σ.8:- Ναι, θα το έκανα πάλι γιατί βάσει της προσωπικότητάς μου και της ιδιοσυγκρασίας 

μου, ταιριάζει στην προσωπικότητα μου. Θα μπορούσα να το ξανακάνω. Θεωρώ ότι είναι 
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ένας χώρος που μου ταιριάζει και αν όχι το συγκεκριμένο επάγγελμα της νηπιαγωγού, θα 

ήθελα να ασχοληθώ πάλι με τα παιδιά, με τον παιδαγωγικό κλάδο. Αν και όσο το 

σκέφτομαι, αυτή η ηλικία η προσχολική είναι το κάτι άλλο. Αυτά που μαθαίνεις στα 

παιδιά και μαθαίνεις από τα παιδιά είναι ανεκτίμητα.          

Ε.:-Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και τη βοήθειά σας.                   

Σ.8:-Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. 

 

Συνέντευξη 9η: 

Ε.:-Καλησπέρα σας.                                                                                                                       

Σ.9:-Σ.9:- Καλησπέρα.       

Ε.:-Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να μάθω κάποια πράγματα για εσάς. Μπορείτε να μου 

πείτε την ηλικία σας, από πού κατάγεστε, κάποια πράγματα σχετικά με την οικογένεια και 

τους γονείς σας, και τη σημερινή σας οικογενειακή κατάσταση.  

Σ.9:-Μένω στη Βέροια αλλά κατάγομαι από τη Λάρισα. Είμαι 60 χρονών συνταξιούχος, 

παντρεμένη, με έναν γιο που αρραβωνιάστηκε πρόσφατα, δάσκαλος είναι και έχει 

διορισμένος αρκετά χρόνια. Οι γονείς μου με τα χωράφια ασχολιόντουσαν. Έναν αδελφό 

μικρότερο έχω και εκείνος με τα χωράφια ήταν. Τι άλλο να πω, ήσυχα περνούσαμε. Καλά. 

Ε.: Πολύ ωραία.. θα ήθελα να περάσουμε  τώρα στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία 

και να μου πείτε κάποια πράγματα σχετικά με το πόσα χρόνια εργαστήκατε στην 

εκπαίδευσης, από ποιά σχολεία περάσατε, κλπ. 

Σ.9:-Ξεκίνησα το 1976 και βγήκα το 2006. Ναι, τότε ήταν δεν κάνω λάθος. Τριάντα 

χρόνια ακριβώς. Ναι, ναι. Και έχω 6 χρόνια που βγήκα στην σύνταξη. Στην αρχή το 1976 

που μπήκα σε τάξη ήμουν τρία χρόνια στο τρίτο νηπιαγωγείο στον Βόλο. Από εκεί πήγα 

για εφτά χρόνια στη Νάουσα, στον Κοπανό Ναούσης, μετά στην Έδεσσα, στην Περαία της 

Έδεσσας, ένα χωριό στο Άνω Ζερβοχώρι, στο Διαβατό και για τα υπόλοιπα χρόνια στη 

Βέροια. Από εκεί και συνταξιοδοτήθηκα.   

 Ε.:-Ωραία. Είχατε κάποια διοικητικά-επιστημονικά καθήκοντα όλα αυτά τα χρόνια;   

Σ.9:-Όχι, όχι δεν είχα αναλάβει τέτοια καθήκοντα. Όχι.  

Ε.:-Όσον αφορά τώρα την εκπαίδευση που λάβατε, πριν την έναρξη του επαγγέλματος, τι 

έχετε να μας πείτε; Τι γνώμη έχετε σχετικά με αυτή και πως χαρακτηρίζετε εσείς δηλαδή 

την ποιότητά της,;  

Σ.9:- Εγώ στην Καρδίτσα ήμουνα. Πολύ λίγα. Την θεωρώ αρκετά ελλιπή. Καλά τα 

μαθήματα, καλή η θεωρία, καλά αυτά αλλά όταν μπήκα στην τάξη ήμουν απροετοίμαστη 

τελείως. Δεν ήξερα πώς να φερθώ σε πολλές καταστάσεις και δυστυχώς αυτό έπρεπε να το 

βρω μόνη μου. Δεν μου δείξε κανείς. Θεωρία στην ακαδημία και στην πράξη βγάλτα πέρα 

Ήταν μπλά μπλα μπλα και στη δύσκολη στιγμή που δεν ήξερες την αντίδραση του 

παιδιού, δεν ήξερες τι να κάνεις. Όχι, θα έπρεπε καλύτερα να ήταν τα πράγματα, να μας 

εκπαίδευαν πάνω στα παιδιά και όχι στα βιβλία. Ναι, αυτά.      

Ε.:  Ας περάσουμε στις εμπειρίες σας από το επάγγελμα σας. Πως ήταν τα χρόνια σας στο 

νηπιαγωγείο και τι εμπειρίες έχετε από την επαγγελματική σας σταδιοδρομία;                                                                        

Σ.9:-Το ήθελα το επάγγελμα, το είχα διαλέξει αλλά τολμώ να σου πω ότι στην αρχή είχα 

μεγάλη δυσκολία μέχρι να πάρω τον αέρα δηλαδή ζορίστηκα πολύ. Και εδώ είναι που σου 
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έλεγα ότι αν είχε η ακαδημία καλύτερο σύστημα θα ήταν. Ζορίστηκα, ζορίστηκα πολύ. 

Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω σε πολλές στιγμές των παιδιών. Βέβαια με το χρόνο τα 

πράγματα βρήκαν τις ισορροπίες τους και εντάξει από την εμπειρία έμαθα. Και από κει και 

έπειτα κάθε χρόνο και καλύτερα όταν και εγώ πια ήξερα πιο πολλά και πατούσα καλύτερα 

στα πόδια μου άρχισα να το ευχαριστιέμαι περισσότερο με αποκορύφωμα προς το τέλος 

που δεν ήθελα να φύγω. Δεν ήθελα αλλά στην αρχή δύσκολο μου φάνηκε πολύ. 

Σκεφτόμουν τώρα πως θα ναι χωρίς τα παιδιά κάθε πρωί; Τέρμα δηλαδή οι 

δραστηριότητες, τέρμα οι γιορτές, τέρμα όλα. Αυτά μου κάνε δεν μ άρεζε και όσο 

τελείωνα τόσο και στεναχώρια με έπιανε, δεν μ’ άρεζε. Την ήθελα την παρέα των παιδιών. 

Ήταν θυμάμαι στην αρχή δύσκολα, σηκωνόμουν από της εφτά και ήθελα να πάω πάλι στο 

σχολείο αλλά με τον καιρό το συνήθισα. Συνήθισα αλλά στην αρχή δεν μ’ άρεζε. Όχι. 

Ε.:-Οι καλύτερες και οι πιο δύσκολες στιγμές κατά την γνώμη σας;  

Σ.9:-Οι αθώες απορίες των παιδιών για μένα, αυτές είναι οι πιο όμορφες στιγμές. Έχει 

πολλές ωραίες στιγμές όλα αυτά τα χρόνια αλλά σαν αυτές τις απορίες τους. Τα αθώα 

μάτια που σε κοιτάνε όταν τους εξηγείς κάτι που περιμένουν από σένα να τους πεις, να 

τους μάθεις κάτι και αυτή η ικανοποίηση που και από τα δέκα που θα τους πεις έστω αυτό 

το ένα που θα θυμηθούν και θα το πούνε στο σπίτι στην μαμά, στον μπαμπά. Είναι το κάτι 

άλλο. Αυτές για μένα είναι οι πιο καλές στιγμές και νιώθεις ότ: κάτι έκανες σήμερα, ότι 

έκανες κάτι σημαντικό. Είναι το κάτι άλλο αυτές οι στιγμές για μένα είναι οι πιο ωραίες.  

Ε.:-Κάποια πικρή ανάμνηση;    

Σ.9:-Έντονα μου έχει μείνει η πρώτη μου μέρα και να αντιστέκονται κάποια παιδιά, να μην 

θέλουν να μπουν στην αίθουσα, κάποιες μανάδες να θέλουν να είναι μέσα, να επικρατεί 

μια σύγχυση μέχρι τελικά να κάτσουν τα παιδιά, να φύγουν οι μανάδες, να μπούμε σε έναν 

ρυθμό, σε μια τάξη, σε ένα πρόγραμμα. Την θυμάμαι με άγχος εκείνη την μέρα, με 

κούραση. Μετά ήταν καλύτερα, το κάτι άλλο. Δεν νομίζω να θυμάμαι έτσι έντονα, πιο 

πολύ εκείνη η μέρα. Τώρα πάντα υπάρχουν έτσι δυσκολίες και ίσως άσχημες αναμνήσεις 

αλλά αυτό το θυμάμαι πιο έντονα. Αυτό θα πω.                                                                                             

Ε.:- Ο νηπιαγωγός τα χρόνια εκείνα πως ήταν απέναντι στα παιδιά; Ποιός ήταν ο ρόλος 

του/της; Θέλω να μου πείτε την άποψη σας, τις δικές σας ιδέες.. 

Σ.9:-Να είναι γλυκός, υπομονετικός, ευχάριστος. Όταν έχει ένα πρόβλημα να το αφήνει 

έξω από την πόρτα του νηπιαγωγείου, να μην επηρεάζεται και μεταφέρει στα παιδιά τα 

δικά του προβλήματα και ξεσπάει σε αυτά. Να είναι δημιουργικός και να μην εφησυχάζετε 

γιατί τα πράγματα συνεχώς αλλάζουνε. Άλλα λέγανε πριν είκοσι χρόνια που ήμασταν 

εμείς άλλα λένε τώρα. Γενικά να το κάνει με χαρά και όχι με πίεση και με το ζόρι. Πολλά 

θέλει αλλά αυτά πιστεύω είναι τα πιο σημαντικά. Στη διδασκαλία .. Στην αρχή κάναμε 

γράμματα, κάναμε . Στην αρχή κάναμε πιο δασκαλοκεντρική, ήταν πιο δασκαλοκεντρικό. 

Μετά μας λέγανε να μην κάνουμε πολλά, θα τα μάθουν στο δημοτικό. Κάναμε ομαδικές 

εργασίες, τα βάζαμε ανά δύο να συνεργάζονται. Υπήρχαν και οι ελεύθερες 

δραστηριότητες που τα παιδιά έπαιζαν, ζωγράφιζαν, μετά στις ειδικές περιστάσεις όπως 

γιορτές οργανώναμε εκδηλώσεις, κάναμε πράγματα, είχαμε πολλά που κάναμε στα παιδιά. 

Ε.:-Θεωρείται ότι οι νηπιαγωγοί μπορεί να έχουν αποτύχει στην αποστολή τους για κάποιο 

λόγο; 

Σ.9:-Δεν το πιστεύω αυτό, όχι. Κάναμε την δουλειά μας, μαθαίναμε στα παιδιά ότι και να 

έπαιρνε ένα παιδί και ένα από ότι άκουγε να έπαιρνε, κέρδος είναι. Από το να καθόταν στο 

σπίτι του, κοινωνικοποιούταν, μάθαινε να συμπεριφέρεται και να συνυπάρχει με άλλους. 

Από κάθε άποψη ήταν κέρδος και δεν απέτυχαν. Όχι.                                                                                                                                                                                           
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Ε.:-Στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύξατε καθ’ όλη τη διάρκεια της 

πορεία σας στο επάγγελμα, πως θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις σας με την ευρύτερη 

κοινωνία;                                                                                                                                                                        

Ε.:-Πως πιστεύετε ότι αντιμετωπίζει η κοινωνία τον νηπιαγωγό;  

Σ.9:- Πάντα υπάρχουν και άνθρωποι που εκτιμάν τη δουλειά σου και κάποιοι οι οποίοι ή 

σε αγνοούν και δεν νομίζουν ότι κάνεις κάτι σημαντικό ή σε υποτιμούν. Όλα αυτά τα 

χρόνια κατάλαβα ότι υπάρχουν και των τριών κατηγοριών άνθρωποι και για το δικό μας 

επάγγελμα άλλοι σε υπολήπονται, άλλοι σε αγνοούν. Όπως παντού έτσι και σε μας. Ναι. 

Εξαρτάται, όπως και στα άλλα επαγγέλματα δεν το έβλεπαν σαν κάτι διαφορετικό. Σαν τα 

άλλα και αυτό. Κάποιοι σε εκτιμούσαν, κάποιοι άλλοι όχι. Κάνεις την δουλειά σου και από 

κει και πέρα δεν μπορείς να τα ελέγχεις αυτά. Κάποιοι ενδιαφέρονται κάποιοι όχι. Έτσι 

είναι αυτά.  

Ε.:-Στο πλαίσιο αυτό πώς θεωρείται ότι πρέπει να είναι ο ρόλος της νηπιαγωγού;  

Σ.9:-Όπου και να ναι αρκεί, να σέβεται και τα παιδιά και την κοινωνία. Να είναι ευγενικός 

ειδικά στα χωριά που γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους και αν την αντιπαθήσει ένας την 

νηπιαγωγό, τότε την αντιπαθούνε όλοι. Αν σου βγει δηλαδή το «όνομα» στο χωριό είναι 

πιο εύκολο να σου βγει το ΄΄όνομα΄΄ στο χωριό παρά στην πόλη που είναι και πιο 

άγνωστοι και δεν πολύ ασχολούνται. Αλλιώς τα ίδια. Δεν βρίσκω άλλη διαφορά που θα 

μπορούσαν να έχουν αυτά τα δύο. Να κάνει όπου και αν είναι την δουλειά του καλά, δεν  

έχει να φοβάται τίποτα. Απλά αυτό στα χωριά είναι πιο κλειστές κοινωνίες αλλά παντού 

να κάνει καλά την δουλειά του χωρίς διακρίσεις. Αυτό.                                                                                                  

Ε.:-Περνώντας σε διοικητικό επίπεδο; Πως ήταν οι σχέσεις σας με την υπηρεσία 

γενικότερα;  

Σ.9:-Τυπικές. Θέλαμε να κάνουμε την δουλειά μας. Τυπικές. Δεν θα τις χαρακτήριζα 

διαφορετικά Υπηρεσία είναι, θέλει να λειτουργούν όλα υπό τον έλεγχο τους, μας ελέγχανε 

και εμάς. Δεν δεν θυμάμαι κάτι έτσι ‘’χτυπητό’’ τόσα χρόνια. Ήθελαν να είμαστε εντάξει 

στην δουλειά μας. Καμιά φορά δεν είχα κανέναν διαπληκτισμό. Απλά πιστεύω ότι θα 

είχαμε λίγο καλύτερη αντιμετώπιση αν σταματούσαμε τις μεταθέσεις μετά από ένα 

διάστημα, να μην κάναμε τόσες διαδρομές, ειδικά μετά όταν κάνεις και οικογένεια 

μεταφέρονται όλοι μαζί σου. Εντάξει όταν είσαι μόνος δεν είναι τόσο πρόβλημα αλλά αν 

κάνεις οικογένεια είναι πιο δύσκολο. Ίσως αυτό, αν δεν είχαμε, θα ήμασταν καλύτερα 

πιστεύω γενικά.                                                                                                                     

Ε.:- Τη στάση του κράτους απέναντί σας, πως θα την χαρακτηρίζατε και για ποιο λόγο; Το 

κράτος ενδιαφερόταν για τη νηπιαγωγό;                                                         

Σ.9:-Δεν νομίζω. Δεν μπορώ να πω ότι ενδιαφερόταν. Αν ενδιαφερόταν θα μας έδιναν 

καλύτερους μισθούς, θα σκεφτόντουσαν τις οικογένειες μας που σου είπα πριν, για τις 

μετακινήσεις. Αν ενδιαφερόταν θα μας φερόντουσαν καλύτερα, θα είχαμε πιο πολλά ίσως 

υλικά μέσα στην τάξη γιατί είχαμε πέντε παιχνίδια χαλασμένα και παλιά. Όχι, όχι. Δεν 

θεωρώ ότι νοιάζεται και φαίνεται και από το ότι δεν επενδύει λεφτά για την παιδεία, να 

μην έχουμε παιχνίδια στο νηπιαγωγείο; Να μην έχουμε πολλές φορές και για βασικά 

θέρμανση νερό. Όχι, μας έχουν λίγο στο περιθώριο, δεν νοιάζονται. Αν νοιαζόντουσαν θα 

είχαμε αν όχι ποιος ξέρει τι τα βασικά, δεν σου μιλάω και εγώ δεν ξέρω τι για τα βασικά. 

Δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ μετά λύπης μου το λέω αλλά όχι. Θα μπορούσαν να είχαν κάνει 

πολύ καλύτερα πράγματα αλλά τίποτα, όχι.                                                                                                                                                                                                             

Ε.:-Οι απολαβές σας πώς ήταν;   



 

 

[138] 

 

Σ.9:-Λίγα πράγματα. Δεν είχαμε μεγάλες απολαβές, ειδικά με αυτά που παίρνετε και άλλοι  

σε σύγκριση δηλαδή κιόλας με τι παίρναμε εμείς μπροστά και στους άλλους. Αλλά τι να 

κάναμε, άλλοι δεν παίρνουν τώρα τίποτα. Τόσοι νέοι χωρίς δουλειά. Παράπονα από τα 

λεφτά, παράπονα. Και τώρα πάλι μας τα χαλάνε, για μειώσεις το πάνε. Πόσο ακόμα; Λίγα 

χρήματα. Και να χεις και οικογένεια όπως λέγαμε πώς να τα βγάλεις πέρα; Δεν σε 

σκέπτονται. Λίγα, πολύ λίγα.                                                                                           

 Ε.:- Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι θα επιλέγατε ξανά το 

επάγγελμα της νηπιαγωγού και για ποιο λόγο;   

Σ.9:-Θα το επέλεγα και πάλι γιατί πλέον είμαι σε θέση να αντεπεξέλθω στις απαιτήσεις 

του. Αν με ρώταγες στην αρχή του επαγγέλματος δεν ξέρω τι θα σου έλεγα αλλά τώρα ναι 

θα ξανά έκανα και με χαρά και με λιγότερα λάθη. Αν άρχιζα τώρα ξανά θα ήμουν πιο 

σίγουρη, θα ήξερα τι να κάνω σε πολλά και γενικότερα θα ήταν πιο καλά αν το ξανά 

έκανα τώρα. Άρα ναι, ναι θα το ξανά έκανα.                                    

Ε.:- Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. 

Σ.9: Να είσαι καλά, καλή επιτυχία. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 10η 

Ε.:-Καλησπέρα σας.  

Σ.10:-Καλησπέρα.                                                                                                                                          

Ε.:-Θέλω αρχικά να μου πείτε κάποια πράγματα για τον εαυτό σας, την καταγωγή, τους 

γονείς κι τα αδέλφια σας, αλλά και την οικογενειακή σας κατάσταση. 

Σ. 10:-59 ετών είμαι και μένω στην Βέροια. Βέβαια δεν είμαι από εδώ αλλά η καταγωγή 

μου είναι από την Σκύδρα. Ο πατέρας μου ήταν ηλεκτρολόγος και η μητέρα μου οικιακά, 

στο σπίτι. Δεν εργαζότανε. Άλλα δύο αδέλφια έχω. Μια δίδυμη αδελφή και έναν 

μεγαλύτερο αδελφό. Είμαι παντρεμένη με τρία παιδιά, δύο γιους και μία κόρη. Η κόρη μου 

είναι δασκάλα και ο ένας μου γιος που είναι παντρεμένος σε μαγαζί με ηλεκτρικά δουλεύει 

και ο άλλος ο μικρότερος τελείωσε διοίκηση επιχειρήσεων και κάθεται, δεν έχει βρει κάτι 

ακόμα.                                                                                                                

Ε.:- Θα ήθελα να περάσουμε  τώρα στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία και να μου 

πείτε κάποια πράγματα σχετικά με το πόσα χρόνια εργαστήκατε στην εκπαίδευσης, από 

ποιά σχολεία περάσατε, κλπ. 

Σ. 10:-Το 1978 ξεκίνησα και βγήκα από την υπηρεσία το 2006.  Όταν πρώτο-ξεκίνησα με 

στείλανε στα Τρίκαλα και για τρία χρόνια ήμουν σε χωριά των Τρικάλων. Από εκεί σε 

χωριά της Κοζάνης και στην Κοζάνη για οχτώ χρόνια και τα υπόλοιπα σε χωριά του νομού 

Ημαθίας και στην Βέροια από όπου και συνταξιοδοτήθηκα.  

Ε.:-Είχατε κάποια διοικητικά-επιστημονικά καθήκοντα;  

Σ. 10:-Ναι ήμουν διευθύντρια πολλά χρόνια.   

Ε.:- Πώς χαρακτηρίζετε την εμπειρία σας στη θέση αυτή; 

Σ. 10:-Εντάξει κάθε αρχή είναι και δύσκολη μέχρι να καταλάβεις τι  πρέπει να κάνεις, να 

προσαρμοστείς, είχα πολλές ευθύνες πράγμα που σου δημιουργούσε άγχος. Είχα στην 

εποπτεία μου πολλά πράγματα και έπρεπε να μάθω να τα ελέγχω όλα. Στην αρχή ήταν 

δύσκολο να αντεπεξέλθω, με τον καιρό όμως συνήθισα και μ’ άρεσε πολύ . Μ’ άρεσε που 

είχα και αυτή την δουλειά όταν μπήκα στο κλίμα μ’ άρεσε.             
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Ε.:- Πως ήταν σε γενικές γραμμές η εκπαίδευσή σας στο αντικείμενο της νηπιαγωγού; 

Πως θα την αξιολογούσατε και γενικότερα τι άποψη έχετε σχηματίσει; 

Σ.10:- Στη Θεσσαλονίκη ήμουνα. Παιδαγωγική ακαδημία Θεσσαλονίκης. Αρκετά 

ικανοποιητική μπορώ να σου πω. Ήταν μια κατάρτιση που βοήθησε αρκετά για την εποχή 

της κιόλας. Ναι ήτανε. Τώρα που το σκέφτομαι αρκετά καλή και το σύστημα της ήταν 

τέτοιο που σε βοηθούσε για μετέπειτα. Όχι, όχι ήταν αρκετά καλή. Βοήθησε να σου πω, 

ήταν καλή.                                                                                                                                    

Ε.:-Ωραία. Ας περάσουμε στις εμπειρίες σας από το επάγγελμα σας. Πως ήταν τα πρώτα 

και τελευταία χρόνια σας στο νηπιαγωγείο και τι εμπειρίες έχετε από την επαγγελματική 

σας σταδιοδρομία; 

Σ. 10:-Στην αρχή πανευτυχής μπορώ να σου πω. Ήταν το καλύτερο μου, κυρίως στο 

ξεκίνημα έχω τις καλύτερες εντυπώσεις. Πόσο μ’ άρεζε να πηγαίνω στην τάξη, πόσο το 

ήθελα κάθε πρωί με τι ενθουσιασμό ξυπνούσα για το μάθημα, το θυμάμαι ακόμα. Πολύ 

χαρά, μ’ άρεζε.  Στο τέλος όμως.. Εκεί, δράμα. Δεν ήθελα, ήμουν τόσο δεμένη θυμάμαι 

και με εκείνο το τμήμα της χρονιάς εκείνης. Όχι δεν ήθελα. Ήθελα να μην τελειώσει η 

χρονιά, να καθόμουν και λίγες και λίγες μέρες παρά πάνω. Στεναχωρήθηκα πολύ και όταν 

τελειώσαμε, άστα! Να θέλω να κλάψω αλλά να κρατιέμαι μην κλάψεις να λέω, μην 

κλάψεις να λέω! Αλλά δεν  τα κατάφερα, ’λύγισα’’. Σαν χτες το θυμάμαι και ας πέρασαν 

τόσα χρόνια. Στεναχώρια, στεναχώρια, στεναχώρια. Αυτό θυμάμαι στη λήξη.                                                                                                  

Ε.:-Οι καλύτερες και οι πιο δύσκολες στιγμές κατά την γνώμη σας; 

Σ. 10:-Πολλές ήταν αλλά αυτές που δεν ξεχνώ. Ήταν όταν έκανα το πρώτο μου μάθημα 

εκεί που τα παιδιά με πρώτο είπαν «κυρία, κυρία» δεν το ξεχνώ. Ήταν μαγικό το πρώτο 

μάθημα, ήμουν και καλά προετοιμασμένη όπως σου είπα από την σχολή και νοιώθω ότι 

έλειπε το πολύ άγχος. Είχα τη χαρά του καινούργιου και έλεγα αυτή είναι η τάξη μου, 

αυτά είναι τα παιδιά μου. Ήμουν συνεπαρμένη. Εντάξει σίγουρα υπήρχαν πολλές ωραίες 

αναμνήσεις αλλά καμιά δεν μου έχει μείνει έτσι χαραγμένη στο μυαλό μου όπως αυτή η 

πρώτη μου μέρα. Ναι, απίστευτη.  Όσο αφορά τα παιδιά δεν έχω κάποια πικρή ανάμνηση 

να σου πω. Οι πιο άσχημες στιγμές θεωρώ είχαν να κάνουν με γονείς. Είχα μια χρονιά μια 

μαμά που έδειχνε ρατσιστική συμπεριφορά σε βάρος ενός παιδιού από την Αλβανία γιατί 

το παιδί της να πρέπει να κάνει παρέα και δραστηριότητες και ξέρω γω τι, τα ίδια με το 

παιδί από την Αλβανία. Μα να προσπαθώ να της εξηγήσω και να μου λέει «Όχι το παιδί 

μου να μην κάνει παρέα μαζί του, να μην παίζει, μακριά του να ναι». Παράλογα πράγματα. 

Οπότε καταλαβαίνεις μου δημιουργούσε πρόβλημα, παρέμβαινε στην δουλειά μου ώσπου 

έφτασα στο αμήν και της είπα κοίταξε να σου πω εδώ είναι η τάξη μου, εγώ ρυθμίζω τα 

πράγματα εδώ, αν δεν σου αρέσει δεν μπορώ εγώ να απομονώσω αυτό το παιδί από τις 

δραστηριότητες και από τα άλλα παιδιά για να μην κάνει παρέα με το παιδί σου. Εδώ όλοι 

ήμαστε μια παρέα, δεν θα περάσουμε ρατσιστικά μηνύματα. Με είχε αγανακτήσει. Γενικά 

δηλαδή, με τα παιδιά βρίσκεις τον τρόπο να τα καταφέρεις και να συνεργαστείς. Με τους 

γονείς μπορεί να μην τον βρεις και ποτέ. Αυτοί ήταν το πρόβλημα μου. Οι γονείς. 

Ε.:- Η ευρύτερη κοινωνία πως ήταν απέναντί σας, Πως θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις σας; 

Σ. 10:-Καλή, καλή. Μας σεβόντουσαν, μας υπολήπτονταν. Δεν έχω παράπονο. Ήταν 

φιλικοί απέναντι στην νηπιαγωγό, ήταν ευγενικοί και εμείς εξάλλου ήμασταν ευγενικές, 

οπότε αμοιβαία ήταν. Δεν είχα από την κοινωνία ποτέ κανένα πρόβλημα. Μας 

συμπεριφερόντουσαν αρκετά καλά σε φυσιολογικά πλαίσια. Όλα καλά. Ενδιαφερόταν σε 

γενικά πλαίσια, απλά όπως διαπίστωσα και εγώ στα χωριά όπως σου είπα, εκεί πιστεύω 

είναι και μεγαλύτερο και πιο ειλικρινές το ενδιαφέρον των ανθρώπων. Είναι πιο ζεστοί 
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άνθρωποι και σε υπολογίζουν περισσότερο μπορώ να πω, αλλά γενικά ναι. Μια χαρά, δεν 

είχα πρόβλημα.    

 Ε.:-Στο πλαίσιο αυτό πώς έπρεπε ιστεύετε πως πρέπει να είναι ο ρόλος και η στάση του 

νηπιαγωγού;   

Σ. 10:-Κοίταξε, δεν νομίζω ότι πρέπει να έχει διαφορά. Ας είναι και στην πόλη, ας είναι 

και στο χωριό. Δεν πρέπει να φέρεται διαφορετικά. Παντού άνθρωποι είναι. Εντάξει ίσως 

στο χωριό να μπορείς να κάνεις πιο πολλά γιατί η εμπειρία μου μού έδειξε ότι 

συνεισφέρουν περισσότερο στο χωριό οι γονείς. Στην πόλη έχουν τα τρεξίματα τους. Στο 

σχολείο λένε θα έρθουμε και δεν βοηθάνε τόσο αλλά δεν σημαίνει ότι εσύ δεν θα κάνεις 

τη δουλειά σου. Εξάλλου για τα παιδιά τα κάνεις και όχι για άλλους. Το ίδιο επομένως, 

θεωρώ το ίδιο.                                                                                                                                                                                                                                                           

Ε.:-Περνώντας σε διοικητικό επίπεδο; Πως ήταν οι σχέσεις σας με την υπηρεσία 

γενικότερα;  

Σ. 10:-Ήταν μέτριες, δεν είχαμε ούτε προβλήματα συνέχεια, ούτε και ποιος ξέρει τι. 

Εντάξει ότι σχέση θα μπορούσαμε να έχουμε, αυτήν είχαμε. Προβλήματα πάντα υπάρχουν 

αλλά με τον καιρό τα βρίσκεις. Και αυτοί την δουλειά τους θέλανε να κάνουνε, τίποτα το 

ιδιαίτερο γενικά. Η υπηρεσία αν τύχαινε καμιά φορά να έχεις κάποιο πρόβλημα μπορεί να 

σ’ το έλυνε, μπορεί και να σ’ το μεγάλωνε, ανάλογα κάθε φορά. Εντάξει σε γενικές 

γραμμές ομαλά κύλησαν όλα στην υπηρεσία μου. Διαπληκτισμοί πάντα και παντού 

υπήρχαν αλλά γενικά ούτε και χάλια μας αντιμετώπιζαν ούτε και ό,τι καλύτερο. Αυτό που 

σου είπα, εξαρτάται από το πρόβλημα. Έτσι και έτσι γενικά. Έτσι και έτσι.      

Ε.:-Το κράτος θεωρείται ότι ενδιαφερόταν για την νηπιαγωγό και σε ποιο βαθμό;     

Σ. 10:-Τώρα αυτό είναι σχετικό. Εντάξει, θα μπορούσε να είχε κάνει περισσότερα αν 

ενδιαφερόταν πραγματικά. Τώρα στα λόγια έτσι έλεγε αλλά δεν μας το έδειχναν. Θα 

μπορούσαν να μας φερόντουσαν και καλύτερα αλλά τι να κάνεις. Και τώρα δεν βλέπω 

πάλι να ενδιαφέρονται και σε μας που φύγαμε από την υπηρεσία αλλά και στους 

απομείναντες. Βλέπω την κόρη μου που δεν τους σκέπτονται καθόλου. Θα μπορούσαν να 

ήταν καλύτερα αλλά δυστυχώς δεν βλέπω να αλλάζει κάτι κυρίως τώρα που έχουν έτσι τα 

πράγματα. Κρίμα. Και σε μας οι ήταν λίγες… πολύ λίγες. Δεν ήταν καλές, ιδίως τα πρώτα 

χρόνια ήταν άστα να πάνε. Και τώρα πάλι άστα να πάνε είναι. Τι να κάνεις όμως, 

συμβιβάζεσαι. Και από το τίποτα που άλλοι και άλλοι είναι, είναι κάτι. Λίγο άλλα κάτι.                                                                                                                                                               

Ε.:-Τον δικό σας το ρόλο ως νηπιαγωγού πως τον βλέπαμε μέσα σε αυτές τις συνθήκες; 

Όχι μόνο στα πλαίσια της εκάστοτε κοινωνίας που βρισκόσασταν αλλά και μέσα στο 

σχολειό και προς τα παιδία.                                                                                                   

Σ. 10:-Να είναι τρυφερός, στοργικός, να έχει υπομονή, να σκέφτεται και να μην δρας 

παρορμητικά γιατί οδηγούμαστε σε σφάλματα πολλές φορές και τα σφάλματα στα παιδιά 

μπορεί να αποβούν παιδικά τραύματα και αναμνήσεις που θα τα συνοδεύουν σε όλη τους 

την ζωή. Να ελέγχει, δηλαδή, όλα του τα δεδομένα και έπειτα να οδηγείται σε 

συμπεράσματα, να αγαπάει τα παιδιά και να παίρνει στα σοβαρά την δουλειά του και όχι 

να λέει «έλα μωρέ τώρα δεν βαριέσαι, θα πάω να πω και πέντε τραγούδια και αυτό είναι». 

Δηλαδή να είναι υπεύθυνος και να μην το παίρνει στην πλάκα. Αυτά. Έχει πολλά βέβαια. 

Ο νηπιαγωγός βασιζόταν στην αρχή στο να μπορέσει το παιδί να μάθει τα βασικά τα του 

σχολείου, δηλαδή γράμματα, νούμερα, μετά όμως χάθηκε αυτό το ενδιαφέρον. Μας 

λέγανε να μην τα κάνουμε τόσο πολύ και το αφήσαμε σε μεγάλο βαθμό δραστηριότητες, 

ομαδικά παιχνίδια. Είχαμε και κουκλοθέατρο θυμάμαι, παίζανε τα παιδιά, τραγούδια 
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κάναμε, ασχολιόμασταν με ποικίλα θέματα. Κάναμε, δεν μπορώ να πω. Κάναμε πολλά και 

τότε.                                                                        

 Ε.: Μετά από αυτά τα χρόνια απουσίας από το επάγγελμα, πως αναπολείτε  τις εμπειρίες 

σας από αυτό; Θεωρείται ότι οι νηπιαγωγοί μπορεί να έχουν αποτύχει στην αποστολή τους 

για κάποιο λόγο; εσείς μετανιώσατε αυτή την επιλογή για το συγκεκριμένα επάγγελμα; 

Σ. 10:-Όχι, δεν το πιστεύω ότι αοτύχανς γιατί και τίποτα άλλο να μην λάβουμε υπόψη μας, 

μόνο αν συλλογιστούμε ότι μένανε τα παιδιά σε ασφαλείς χώρους για να δουλεύουν οι 

γονείς και αυτό από μόνο του είναι ένα τεράστιο όφελος. Χωρίς έτσι να σκεφτούμε και 

πόσα έπαιρνε το παιδί από το νηπιαγωγείο. Όχι όχι. Μόνο όφελος έχουμε. Πέτυχαν στην 

αποστολή τους. Ναι  ναι.. Θα το ξανά επέλεγα μπορώ να σου πω. Θα το ξανά επέλεγα 

γιατί ανέκαθεν ήθελα να δουλεύω με παιδιά. Το να δουλεύω με παιδιά και να πληρώνομαι 

για αυτήν μου την ενασχόληση ήταν για μένα το ιδανικό. Θεωρώ πως το να δουλεύεις με 

παιδιά σου δίνει άλλη ενέργεια, άλλη δύναμη είναι ένα ¨ζωντανό¨ επάγγελμα. Δεν θα 

μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να κάνει κάτι άλλο όπως κάτι που να μην είχε να 

κάνει με κόσμο, δεν θα μπορούσα να έκανα μια δουλειά που να έχει χαρτούρα. Αν δεν έχει 

επικοινωνία και αμεσότητα με τους ανθρώπους δεν μου προκαλεί ενδιαφέρον και πόσο 

μάλλον όταν έχουμε να κάνουμε με αθώες παιδικές ψυχούλες. Τι πιο συναρπαστικό να 

δουλεύεις για αυτά τα παιδιά. Θα το ξανά έκανα και με μεγάλη μου χαρά.                                 

.                                                                                                 

Ε.:-Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας 

Σ. 10:- Παρακαλώ δεν κάνει, τίποτα. Καλή συνέχεια. 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 11η : 

Ε.:-Καλημέρα σας. 

Σ. 11:-Καλημέρα. 

Ε.:- Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να σας γνωρίσω λίγο καλύτερα και να μου είτε κάποια 

πράγματα για τον εαυτό σας, την ηλικία σας, από πού κατάγεστε, κάποια πράγματα 

σχετικά με την οικογένεια και τους γονείς σας, και τη σημερινή σας οικογενειακή 

κατάσταση. 

Σ. 11:- Είμαι 61 ετών και κατάγομαι από την Κατερίνη, Ο πατέρας μου ήταν δημόσιος 

υπάλληλος και η μητέρα μου δεν εργαζόταν. Έναν μικρότερο αδελφό έχω, στην Κατερίνη 

μένει εκείνος. Παντρεμένος είναι και δουλεύει σε μια λογιστική εταιρία. Έχει δύο παιδιά. 

Παντρεμένη είμαι πολλά χρόνια. Έχω δύο παιδιά, μία κόρη και ένα γιο. Παντρεμένοι και 

οι δύο, και τα δύο μου παιδιά. Έχω και δύο εγγόνια. Η κόρη μου άνεργη είναι δεν 

εργάζεται κάπου. Ο γιος μου δουλεύει. Έχει ένα δικό του μαγαζί. Αυτά. 

Ε.:- Θα ήθελα να περάσουμε  τώρα στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία και να μου 

πείτε κάποια πράγματα σχετικά με το πόσα χρόνια εργαστήκατε στην εκπαίδευσης, από 

ποιά σχολεία περάσατε, κλπ. 

Σ. 11:-Άρχισα το 1971 και τελείωσα το 2002. Από τότε είμαι συνταξιούχος. 31 χρόνια. 

Όταν διορίστηκα με στείλανε τρία περίπου χρόνια σε χωριά των Σερρών. Μετά πήγα έξι 

χρόνια σε χωριά της Καβάλας και στην Καβάλα. Μετά με πήγαν σε χωριά εδώ στην 

Ημαθία και τα τελευταία χρόνια ήμουν στο 3
ο
 νηπιαγωγείο Βέροιας από όπου και 

συνταξιοδοτήθηκα. Ναι, έκανα:: στη Βέροια δώδεκα χρόνια και μετά η σύνταξη. 



 

 

[142] 

 

Ε.:-Είχατε κάποια επιστημονικά-διοικητικά καθήκοντα; 

Σ. 11:-Όχι, δεν είχα αναλάβει κάτι τέτοιο. Όχι.             

Ε.:- Πως ήταν σε γενικές γραμμές η εκπαίδευσή σας στο αντικείμενο της νηπιαγωγού; 

Πως θα την αξιολογούσατε και γενικότερα τι άποψη έχετε σχηματίσει; 

Σ. 11:-Σχολή Ζωσιμαία παιδαγωγική ακαδημία Ιωαννίνων .. Αυτή ήταν η σχολή μου, 

άριστη εκπαίδευση. Δεν έχω κανένα παράπονο. Η ακαδημία έκανε πολλά για μας. Μας 

βοήθησε πάρα πολύ. Πηγαίναμε συνέχεια και κάναμε εμείς μαθήματα τότε θυμάμαι σε 

καθημερινή βάση και είχαμε επαφή με τα παιδιά. Το πιο βασικό: μας πηγαίνανε, κάναμε 

μάθημα, παρακολουθούσαμε. Όχι, όχι. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας δώσει η 

ακαδημία μας το έδωσε μπορώ να πω. Δεν έχω παράπονα. Βγήκαμε αρκετά ενημερωμένοι 

και αρκετά μέσα στα πράγματα. Μας βοήθησε γιατί μετέπειτα που μπήκα σε τάξη δεν 

ήμουν στα τυφλά. Είχα ξαναμπεί, μπορούσα να αντεπεξέλθω. Δεν μας άφησαν έτσι. Ήταν 

πολύ καλή.                                                                                                   

Ε.:-Ωραία. Ας περάσουμε στις εμπειρίες σας από το επάγγελμα σας. Πως ήταν τα πρώτα 

και τα τελευταία χρόνια σας στο νηπιαγωγείο και τι εμπειρίες, είτε ευχάριστες είτε 

δυσάρεστες από αυτά; 

Σ. 11:-από την αρχή μήμουν κατενθουσιασμένη. Ήταν κάτι που το ήθελα πολύ. Αυτό 

ήθελα να κάνω και από την αρχή στην ακαδημία ακόμα ήμουν πολύ ενθουσιασμένη. 

Αγαπούσα πολύ τα παιδιά αφού και από μικρή που με ρωτούσαν τι θα γίνεις όταν 

μεγαλώσεις; «Μαμά», τους έλεγα. Δεν είχα βρει ακόμα το επάγγελμα. ((γέλια)) Μετά 

όμως που το βρήκα λέω «Αυτό θέλω να κάνω» είπα και έτσι όταν μπήκα σε τάξη ήμουν 

ενθουσιασμένη πολύ. Στη λήξη ήταν πολλή η  συγκίνηση. Σαν θυμάμαι την τελευταία 

μέρα… Πολλή συγκίνηση. Ένιωθα μια κούραση βέβαια. Δεν είχα τις αντοχές της αρχής να 

σου πω την αλήθεια. Μετά από τριάντα ένα χρόνια δεν έχεις τις ίδιες αντοχές αλλά αυτό 

δεν σημαίνει ότι δεν στεναχωρήθηκα. Στεναχωρήθηκα πολύ μάλιστα.. Μου κάνανε και 

ζωγραφιές τα παιδιά.. Τις έχω ακόμα. Συγκινητικά. Ήταν συγκινητικές στιγμές αυτές της 

λήξης. Και μόνο στη σκέψη ότι από δω και μπρος δεν θα έρχομαι στην τάξη, με έπιανε 

κάτι. Οι πρώτοι μήνες της συνταξιοδότησης ήταν περίεργοι, ασυνήθιστοι. Αλλά με τον 

καιρό προσαρμόστηκα στη νέα μου καθημερινότητα. 

Ε.:-Οι καλύτερες ή και χειρότερες στιγμές κατά την γνώμη σας ποιες ήταν;                                           

Σ. 11:- Πολλές, πολλές καλές στιγμές. Όταν τύχαινε να πάμε κάποιο περίπατο που 

χαιρόντουσαν τα παιδιά, οι γιορτούλες μας, όταν σου έδειχναν την αγάπη τους, Πολλές 

φορές στις ελεύθερες δραστηριότητες κάνανε ζωγραφιές και ερχόντουσαν «Κυρία για 

σένα» και μου τις δίνανε. Ακόμα τα έχω. Κάτι τέτοιες στιγμές μένουν βαθιά χαραγμένες 

και λες πως αξίζουν. Ότι κάνεις αξίζει κάτι τέτοιες στιγμές σου μένουν δηλαδή.  Αλλά μια 

πικρή ανάμνηση.. Ήμουν στις αρχές του επαγγέλματος και εκεί που έχουμε τα παιδιά να 

παίζουν στην αυλή, γλιστράει ένα αγοράκι-σαν χτες τ: θυμάμαι- και αρχίζει να κλαίει. Είχε 

γδάρει το πόδι του και το μέτωπο του. Εγώ ήμουν στις αρχές και τρόμαξα τόσο πολύ 

φοβόμουν μην ήταν τίποτα σοβαρό γιατί είδα κεφάλι. Πάμε με το παιδί στο γραφείο μέσα, 

βγάζουμε το φαρμακείο, τίποτα δεν ήταν εντέλει. Όπως παίζανε γλίστρησε. Ήταν και 

φθινόπωρο. Αλλά είχα τρομάξει πολύ θυμάμαι τότε, πραγματικά. Κάτι άλλο έτσι τόσο 

έντονα δεν θυμάμαι να σου πω. Αυτή η σκηνή μου έχει μείνει πολύ έντονα. Κάτι άλλο δε 

νομίζω. Κύλησε αρκετά ομαλά η υπηρεσία μου στο επάγγελμα. 

Ε.:- Για να περάσουμε στον τομέα των σχέσεων.. Πως θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις σας 

με τον σχολικό περίγυρο, την διοίκηση, επιθεωρητές δηλαδή και συμβούλους, 

συναδέλφους, αλλά και γενικότερα την ευρύτερη κοινωνία?                                                                                 
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Σ. 11:- Ενδιαφερόντουσαν και σε υποτιμούσαν κάποιοι. Τώρα κάνεις την δουλειά σου εσύ 

και να έχεις την συνείδηση σου καθαρή. Από κει και πέρα θα ακούσεις και τον καλό τον 

λόγο, θα ακούσεις και την υποτίμηση. Δεν σε επηρεάζει, συνεχίζεις. Τι να κάνεις; Αλλά 

και τα δύο αναλόγως τον άνθρωπο. Άλλος μπορεί να εκτιμάει το έργο σου, άλλος να σε 

υποτιμάει. Τι να κάνεις; Κάνεις την δουλειά σου και από κει και πέρα αν αναγνωριστεί, 

αναγνωρίστηκε. Αλλιώς η συνείδησή σου να είναι καθαρή. Θα δεις και άσχημα σχόλια. 

Κάνε την δουλειά σου όπως ξέρεις και ας μην στο αναγνωρίσουν και ποτέ. Εξαρτάται. 

Κάποιοι σε εκτιμάν πολύ, κάποιοι λένε «Ε, εντάξει τι κάνουν στο νηπιαγωγείο; Κάνα 

τραγουδάκι θα πούνε, τέσσερις ώρες δουλεύουν, έχουν τις γιορτές τους, τις αργίες τους, τις 

διακοπές. Δεν σε υπολογίζουν και πολύ. Σου λέει «Εντάξει τι θα κάνει τώρα στο παιδί;» 

Αλλά τα ξεπερνάς, δεν τα αφήνεις να σε επηρεάσουν και κάνεις τη δουλειά σου όπως εσύ 

ξέρεις καλύτερα. Αλλά ανάμεικτα από την κοινωνία, πολύ ανάμεικτα. 

Ε.:-Η αντιμετώπιση της υπηρεσίας ποια ήταν προς την νηπιαγωγό;                                                                                                                                                                   

Σ. 11:-Καλή. Καλή, δεν είχα κάτι. Εντάξει, όπως αντιμετώπιζαν και τους δασκάλους και 

τους καθηγητές, έτσι αντιμετώπιζαν και εμάς. Ας ήσουν εσύ σωστός και ήλπιζες ότι θα 

είναι και αυτοί σωστοί. Παντού είναι αυτά. Καλές, δεν μπορώ να πω ότι κάποια φορά 

είχαμε κάτι που να μας έφερε σε αδιέξοδο, αλλά καλές. 

Ε.:-Στο κομμάτι των απολαβών, θεωρείται ότι υπήρξαν αδικίες; Γενικότερα πως θεωρείται 

ότι αντιμετώπιζε τις νηπιαγωγούς το κράτος;  

Σ. 11:-Όχι, δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Εμείς να είμαστε σωστές στη δουλειά μας, να τα 

κάνουμε σωστά, να είμαστε καλές και τυπικές αλλά τα δικά μας αιτήματα στον βρόντο. 

Δεν εισακουγόμασταν. Πόσες φορές λέγαμε για τις συνθήκες που είχαμε σε ένα 

νηπιαγωγείο όταν ήμουν σε ένα χωριό των Σερρών αλλά τίποτα. Και ακόμα δεν θα έχουν 

επιδιορθώσει κάτι, είμαι σίγουρη. Όχι δεν σε σκεφτόντουσαν καθόλου.  Και οι απολαβές, 

εντάξει.. Ηταν ελάχιστες στις αρχές. Ήταν πολύ λίγες και δεν ήμουν ευχαριστημένη.  Λίγα 

παίρναμε αλλά τουλάχιστον τα παίρναμε. Ήταν κάθε μήνα, ήξερες ότι κάποια στιγμή θα 

έχεις τον μισθό σου. Από το να ήμασταν ‘’ξεκρέμαστοι’’ ήξερες ότι θα πληρωθείς, θα τα 

πάρεις. Τώρα πόσα έπαιρνες είναι άλλη ιστορία αλλά εντάξει. Μετά λίγο καλύτερες αλλά 

και πάλι λίγα. Λίγα, ναι. 

Ε.:-Ο νηπιαγωγός στην εποχή σας τι μάθαινε στα παιδιά; Και γενικότερα σε εκείνη την 

εποχή την δική σας όταν ήσασταν εσείς στο νηπιαγωγείο ποιος ήταν ο ρόλος του;  

Σ. 11:-Έπρεπε να είναι ήρεμος, με υπομονή δηλαδή, να μην είναι πολύ αυστηρός, να 

αγαπάει τα παιδιά, να ασχολείται με τα παιδιά και να σκέφτεται κάθε φορά για το πώς θα 

κάνει το κάθε θέμα του πιο ενδιαφέρον και πώς θα πάρουν πράγματα τα παιδιά από το 

κάθε θέμα. Να είναι κοντά στα παιδιά και να πηγαίνει με χαρά. Αν τα έχει αυτά, για μένα 

είναι τα πιο σημαντικά. Στην τάξη εμείς κάναμε διάφορα, από οργανωμένες 

δραστηριότητες μέχρι το ελεύθερο παιχνίδι. Κάναμε πολλά στα παιδιά, ασχολούμασταν με 

το να τους μάθουμε τα βασικά γράμματα και νούμερα, ζωγραφιές, τραγούδια. Είχαμε 

αρκετά στο πρόγραμμα. Είχαμε πολλά. 

Ε.: Μετά από αυτά τα χρόνια απουσίας από το επάγγελμα, ως αναπολείτε  τις εμπειρίες 

σας από αυτό; Θεωρείται ότι οι νηπιαγωγοί μπορεί να έχουν αποτύχει στην αποστολή τους 

για κάποιο λόγο; εσείς μετανιώσατε αυτή την επιλογή για το συγκεκριμένα επάγγελμα; 

Σ. 11:-Όχι δεν απέτυχαν, Ήταν άνθρωποι που συνέφεραν πολύ και τα παιδιά και τους 

γονείς. Άνθρωποι που βοήθησαν και κάνανε αυτά που διδάχτηκαν. Όχι, δεν έχουν 

αποτύχει. Αντιθέτως, κατάφεραν πολλά πράγματα, κοινωνικοποιούσαν τα παιδιά, τα 

βάζανε σε ένα πλαίσιο, σε μια μικρογραφία πόλης που έπρεπε να συνυπάρξουν με άλλους. 
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Μάθαιναν πράγματα και δούλευαν και οι γονείς. Όχι, όχι δεν απέτυχαν. Και θα ήθελα 

οπωσδήποτε να το ξανακάνω αυτό το επάγγελμα, αλλά έτσι πως είναι σήμερα τα 

πράγματα θα φοβόμουν μήπως αργούσα να διοριστώ. Ωραίο το επάγγελμα αλλά να 

υπάρχει επάγγελμα. Σχολεία κλείνουνε, τόσες είστε. Τι θα γίνει; Αν μου έλεγε κάποιος 

«Θα διοριστείς», τότε ναι, με μεγάλη μου χαρά. Αλλιώς θα κοιτούσα κάτι άλλο, πάλι με 

παιδιά θα ήθελα βέβαια, αλλά κάτι άλλο αν δεν έχω την ασφάλεια αυτή. 

Ε.:-Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. 

Σ. 11:-Παρακαλώ. 

 

 

 


