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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό τη μελέτη της επαγγελματικής 

ταυτότητας στον λόγο των τελειόφοιτων του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Φλώρινας, καθώς αυτοί περιγράφουν και εξηγούν τις εμπειρίες τους στο πλαίσιο 

ημιδομημένων συνεντεύξεων. 

Η έρευνα αντλεί θεωρητικά και μεθοδολογικά σχετικά με την ταυτότητα από την 

Κοινωνική Ψυχολογία του Λόγου, όπου η ταυτότητα περιγράφεται και ερμηνεύεται 

ως κοινωνική κατασκευή, όχι απόλυτη αλλά πολλαπλή, μεταβλητή και συνεχώς 

εξελισσόμενη, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την στενή σχέση που υπάρχει 

μεταξύ προσωπικού και επαγγελματικού εαυτού. 

Μέσα από την ανάλυση του λόγου των τελειόφοιτων προέκυψε η ανάδειξη 

πολλαπλών ταυτοτήτων, όπως του δασκάλου ως «παιδαγωγού», του «κοινωνικά 

ευαισθητοποιημένου» δασκάλου, του «πειθαρχημένου» δασκάλου, του δασκάλου ως 

«ειδικού», του δασκάλου ως «εργαζόμενου» και τέλος του «συνεργατικού» και του 

«αυτόνομου» δασκάλου, καθώς η ταυτότητα κατασκευάζεται και ανακατασκευάζεται 

συνεχώς, στο λόγο των τελειόφοιτων σχετικά με τις καθημερινές τους εμπειρίες.  

Από την επισκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε έλλειψη ποιοτικών 

ερευνών που σχετίζονται με την κατασκευή της ταυτότητας των τελειόφοιτων των 

Παιδαγωγικών τμημάτων. Η κατασκευή της ταυτότητας των τελειόφοιτων είναι 

σημαντική όχι μόνο από θεωρητική αλλά και από πρακτική άποψη, καθώς παρέχει 

πλούσιο υλικό και προσφέρει πολλές πληροφορίες σε φοιτητές Παιδαγωγικών 

Τμημάτων, σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς αλλά και όσους ασχολούνται με την 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών προκειμένου να μελετήσουν τις πολλαπλές 

ταυτότητες οι οποίες αναδύθηκαν μέσα από τον λόγο των τελειόφοιτων του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας. 

Λέξεις κλειδιά: κατασκευή ταυτότητας, τελειόφοιτοι, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Φλώρινας, πρακτική άσκηση, Κοινωνική Ψυχολογία του λόγου. 
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Abstract 

The purpose of this thesis is to study the professional identity of the undergraduates of 

the Florina Primary Education Department as they describe and explain their 

experiences in semi-structured interviews. 

The research, theoretically and methodologically, draws on Discursive Social 

Psychology, where identity is described and interpreted as a socially constructed, not 

absolute, but multiple, variable and constantly evolving, pointing the close 

relationship between personal and professional self. 

The analysis of the discourse of the undergraduates revealed the emergence of 

multiple identities such as the teacher as 'educator', the 'socially sensitized' teacher, 

the 'disciplined' teacher, the teacher as 'expert', the teacher as an 'empoyee' and, 

finally, the 'cooperative' and 'autonomous' teacher, as identity is constantly 

constructed and reconstructed, while undergraduates talk about their everyday 

experiences. 

Reviewing the Greek literature revealed a lack of qualitative research concerning the 

study of the construction of the undergraduates’ identities of the Departments of 

Education. Studying the construction of undergraduates’ identity is important, not 

only theoretically but also practically, as it provides rich material and offers a great 

deal of information to Pedagogy students, current teachers, and those who are 

involved in teacher education to study multiple identities, which emerged through the 

discourse of the undergraduates of the Florina Primary Education Department. 

 

Key words: identity construction, undergraduates, Florina Primary Education 

Department, practical training, Discursive Social Psychology 
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Εισαγωγή 

Ο τομέας της εκπαίδευσης βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων σε παγκόσμια 

κλίμακα. Η εκπαίδευση παρέχει αγαθά σε πολλά επίπεδα όπως το προσωπικό, το 

οικονομικό και το κοινωνικό συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της κοινωνίας. Το 

ενδιαφέρον όσων ασκούν εκπαιδευτική πολιτική στρέφεται σε νέες κατευθύνσεις, 

νέες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης που θα οδηγήσουν στην επιτυχία των 

μαθητών (Day, 2000). Παράλληλα παρατηρούνται μεταβολές στην κοινωνία, όπως η 

πολυπολιτισμική προέλευση των μαθητών και η χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση. Τα καινούρια αυτά δεδομένα δημιουργούν αίσθημα ευθύνης στον 

εκπαιδευτικό ο οποίος καλείται να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις και να 

εφοδιάσει κατάλληλα τους μαθητές του.  

Οι αλλαγές στον χώρο που λειτουργεί ο εκπαιδευτικός μπορούν να επιφέρουν 

μεταβολές στην προσωπική και επαγγελματική του ταυτότητα. Οι νέες απαιτήσεις 

στις οποίες καλούνται οι εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν πολλές φορές δεν 

συμπίπτουν με όλα όσα είχαν συναντήσει μέχρι τώρα και αυτό δημιουργεί κρίση στην 

επαγγελματική τους ταυτότητα (Parkison, 2008 οπ. αναφ. στο  Φωτοπούλου, 2008). 

Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές η επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με αξίες προσωπικές και επαγγελματικές οι οποίες 

διαμορφώνονται και αλλάζουν κατά την διάρκεια  της επαγγελματικής τους 

σταδιοδρομίας.  Για αυτό η επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού δεν θα 

πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κάτι σταθερό, ως κάτι που «έχουν» οι εκπαιδευτικοί, 

αλλά σαν κάτι που «χρησιμοποιούν» προκειμένου να νοηματοδοτήσουν τους εαυτούς 

τους σε σχέση με τους άλλους αλλά και σε σχέση με τα εργασιακά πλαίσια μέσα στο 

οποία κινούνται (Stronach et al, 2002).  

Η επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού, ενώπιον των μεταβολών των οποίων 

υφίσταται στην σύγχρονη εποχή, έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές (Beauchamp 

& Thomas, 2009, Beijaard, 1995, Day, 2002, Day et al, 2006, S⊘reide, 2006,  

Μάλλιου, 2017, Παπαδοπούλου, 2018, Φρυδάκη, 2015, Φωτοπούλου, 2008). Η 

μελέτη της ταυτότητας των εκπαιδευτικών (Beauchamp & Thomas, 2009) κρίνεται 

ιδιαίτερα σημαντική για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί 
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κατανοούν και προσδιορίζουν τον εαυτό τους μέσα σε ένα πολύπλοκο σχολικό 

περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από μεταβολές και αλλαγές. 

Ένα σημαντικό κομμάτι της ταυτότητας του εκπαιδευτικού αποτελεί η οικοδόμηση 

της ταυτότητας των νέων εκπαιδευτικών. Ο λόγος είναι ότι η μεταβατική φάση από 

τη θέση του φοιτητή σε αυτή του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της αρχικής 

εκπαίδευσης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τη μελλοντική επαγγελματική πορεία 

του εκπαιδευτικού αλλά και για τη διαμόρφωση της επαγγελματικής του ταυτότητας 

(Hebert & Worthy, 2001, Raffo & Hall, 2006). Η μελέτη της ταυτότητας των νέων 

εκπαιδευτικών έχει αποτελέσει  επίσης αντικείμενο πολλών ερευνών (Beauchamp & 

Thomas, 2010, Flores & Day, 2006, Hebert & Worthy, 2001, Lamote & Engels, 2010, 

Mifsud, 2018, Pillen et al, 2013, Raffo & Hall, 2006). 

Τις τελευταίες δεκαετίες μάλιστα παρατηρείται ολοένα αυξανόμενος αριθμός 

μελετών που εστιάζουν στην κοινωνική κατασκευή των ταυτοτήτων σε συνομιλίες ή 

σε περιστάσεις λόγου και στο ρεύμα της στροφής στον λόγο στην Κοινωνική 

Ψυχολογία (Μποζατζής, 2011, Potter & Wetherell, 2009, Edwards & Potter, 1992, 

Wetherell, 1998 .Wetherell & Potter, 1992). Η στροφή στην ανάλυση λόγου άρχισε 

να συγκροτείται στις αρχές του 1980 και σε αυτό συνέβαλαν οι σημαντικές εξελίξεις 

και αλλαγές σε κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό επίπεδο. Βασικές πηγές από τις 

οποίες επηρεάστηκε η Κοινωνική Ψυχολογία του Λόγου είναι οι θεωρίες των 

λεκτικών πράξεων, με κύριο εκφραστή τον Austin (1957), της εθνομεθοδολογίας και 

της σημειολογίας με κύριους εκφραστές τους Saussure και Barthes (Μποζατζής & 

Δραγώνα,2011). 

Ο όρος «ανάλυση λόγου» έχει χρησιμοποιηθεί σχεδόν για κάθε είδους έρευνα που 

αφορά την γλώσσα στο κοινωνικό και γνωστικό της πλαίσιο,  έχει χρησιμοποιηθεί ως 

περιγραφή για μελέτες που επικεντρώνονται στην γλώσσα στο επίπεδο της πρότασης 

αλλά και ως ένας όρος για την έρευνα που ασχολείται με την συνοχή και την 

συνάφεια μεταξύ των προτάσεων στην συνομιλία. Από την άλλη και ο ίδιος ο όρος 

«λόγος» χρησιμοποιείται και αυτός με διάφορους τρόπους. Άλλοι ερευνητές 

χρησιμοποιούν τον όρο αυτό όταν θέλουν να αναφερθούν στην ομιλία και άλλοι τον 

χρησιμοποιούν για να αναφερθούν σε ευρύτερες γλωσσικές πρακτικές. Όταν μιλάμε 
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για ανάλυση λόγου συμπεριλαμβάνουμε όλες τις παραπάνω μορφές λόγου (Potter & 

Wetherell, 2009:24). 

Η παρούσα εργασία εστιάζει στην ανάδειξη των ταυτοτήτων των τελειόφοιτων του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας, μέσα από τον 

αναστοχαστικό τους λόγο, καθώς μιλούν για τις καθημερινές τους εμπειρίες από τα 

χρόνια των σπουδών τους, περιγράφουν, εξηγούν, αιτιολογούν, ορίζουν, 

επιχειρηματολογούν,  αναφέρονται στις δράσεις τους και λογοδοτούν για αυτές. Η 

παρούσα έρευνα επιχειρεί να συμβάλλει στο κενό που διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στην 

ελληνική αλλά και ξένη βιβλιογραφία σε έρευνες που να εστιάζουν στην μελέτη της 

κατασκευής της ταυτότητας των τελειόφοιτων των Παιδαγωγικών Τμημάτων 

αντλώντας από το θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο της Κοινωνικής Ψυχολογίας 

του Λόγου. 

Η σημασία της παρούσας έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι μέσα από συνεντεύξεις 

αναδεικνύονται οι προβληματισμοί των φοιτητών για την επαγγελματική τους 

ταυτότητα. Η διαδικασία αυτή τους βοηθά να αναγνωρίσουν τα δυνατά τους σημεία 

και να οικοδομήσουν με βάση αυτά την ταυτότητα τους. Ο αναστοχασμός πάνω στις 

πρακτικές που ακολούθησαν και σε όσα βίωσαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους 

είναι πολύ σημαντικός καθώς τους επιτρέπει  να κοιτάξουν πέρα από τα όρια του 

προγράμματος σπουδών, να δημιουργήσουν μια προοπτική για μια μελλοντική 

ταυτότητα για τον εαυτό τους και να θέσουν στόχους για το πώς θα την επιτύχουν. Η 

παρούσα έρευνα προσφέρει πολλές πληροφορίες και δεδομένα χρήσιμα για τους 

ίδιους τους φοιτητές, αλλά και για τους εκπαιδευτές εκπαιδευτικών και τα 

προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. 

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

θεωρητικό πλαίσιο και το δεύτερο μέρος την ερευνητική προσέγγιση της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας. 

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τα τρία πρώτα κεφάλαια. Στο 1
ο
 κεφάλαιο γίνεται 

αναφορά στο πεδίο ορισμού της Κοινωνικής Ψυχολογίας καθώς και στην στροφή της 

στον λόγο. Στην συνέχεια γίνεται μια σύντομη αναφορά στο βασικά ρεύματα από το 

οποία επηρεάστηκε η στροφή της Κοινωνικής Ψυχολογίας στον λόγο, ακολουθεί η 

επεξήγηση βασικών εννοιών για την γλώσσα των Potter & Wetherell (2009), επίσης 
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περιγράφεται και το μοντέλο των Edwards & Potter (1992) που χρησιμοποιήθηκε για 

την ανάλυση των αποσπασμάτων. Στο 2
ο
  κεφάλαιο αρχικά ορίζεται η έννοια της 

ταυτότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Ψυχολογίας του λόγου. Στην συνέχεια 

γίνεται αναφορά στην έννοια της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών 

στην ποιοτική κοινωνική έρευνα και στο ζήτημα της επαγγελματικής ταυτότητας 

στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών ως αναστοχαζόμενων επαγγελματιών.  Στο 3
ο
  και τελευταίο κεφάλαιο 

του πρώτου μέρους γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών, στην συνέχεια γίνεται αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο ως πεδίο 

ορισμού της επαγγελματικής ταυτότητας στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

και τέλος ακολουθούν οι στόχοι και τα ερωτήματα της έρευνας. 

Το δεύτερο μέρος της διπλωματικής εργασίας περιλαμβάνει τρία κεφάλαια. Στο 4
ο
 

κεφάλαιο παρουσιάζεται η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση 

της συγκεκριμένης έρευνας, το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε, η 

διαδικασία της συλλογής των δεδομένων, τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και 

τέλος η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων. Στο 5
ο
 

κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας. Πιο 

συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι κατασκευές των ταυτοτήτων των τελειόφοιτων που 

αναδύθηκαν μέσα από την ανάλυση του λόγου τους επίσης παρουσιάζονται αυτούσια 

αποσπάσματα των συνεντεύξεων τους σε συνδυασμό με την ανάλυση. Στο 6
ο
 

κεφάλαιο γίνεται η συζήτηση επί των ευρημάτων. Διατυπώνονται κάποιες τελικές 

σκέψεις, προτάσεις  καθώς και οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας. 

Στο τέλος της παρούσας εργασίας, παρατίθενται οι ελληνικές και ξένες 

βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της εργασίας. 

Στο παράρτημα περιλαμβάνεται ο πίνακας με τα χαρακτηριστικά των φοιτητών που 

συμμετείχαν στην έρευνα, ο πίνακας με τα σύμβολα φωνητικής μεταγραφής, η 

ενημερωτική επιστολή που στάλθηκε στους συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες και το 

σχέδιο της ημι-δομημένης συνέντευξης. 
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Α’ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

Στο παρόν κεφάλαιο ορίζεται αρχικά το πεδίο ενασχόλησης της Κοινωνικής 

Ψυχολογίας και στην συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά οι θεωρίες οι οποίες 

συνέβαλαν στην στροφή  της Κοινωνικής Ψυχολογίας στον λόγο. Στην συνέχεια 

αναλύονται οι βασικές έννοιες της «λειτουργίας», της «μεταβλητότητας» και της 

«κατασκευής» έτσι όπως αναφέρονται στο μοντέλο των Potter & Wetherell (2009) 

και το μοντέλο λογο-δράσης των Edwards & Potter που χρησιμοποιήθηκαν στη 

παρούσα διπλωματική εργασία. 

1.1) Το πεδίο της παραδοσιακής Κοινωνικής Ψυχολογίας 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Gordon Allport (1935) η Κοινωνική Ψυχολογία 

ασχολείται με την επιστημονική διερεύνηση του πως οι σκέψεις, τα συναισθήματα 

και η συμπεριφορά των ατόμων επηρεάζονται από την πραγματική, φανταστική ή 

υπονοούμενη παρουσία άλλων ατόμων. Στον ορισμό αυτό γίνεται σαφές ότι η 

Κοινωνική Ψυχολογία χρησιμοποιεί επιστημονικές μεθόδους για την μελέτη του 

γνωστικού αντικειμένου. Επίσης είναι φανερό ότι η Κοινωνική Ψυχολογία δεν 

ενδιαφέρεται μόνο για  την συμπεριφορά έτσι όπως αυτή εκδηλώνεται. Αφορά επίσης 

τις σκέψεις και τα συναισθήματα των ατόμων .Ασχολείται επίσης με το πώς η 

φανταστική ή η υπονοούμενη παρουσία άλλων ατόμων επηρεάζει τις σκέψεις, την 

συμπεριφορά και τα συναισθήματα. Με πιο απλά λόγια, η Κοινωνική Ψυχολογία 

διερευνά την κοινωνική συμπεριφορά, δηλαδή εκείνες τις πλευρές της συμπεριφοράς 

των ατόμων που αφορούν, απευθύνονται, διαμορφώνονται, οι σχετίζονται με άλλα 

άτομα ή ομάδες (Κοκκινάκη, 2006).  

Σύμφωνα με τον Doise (1986˙ Lorenzi-Cioldi & Doise,1990 οπ. αναφ Hogg & 

Vaughan, 2002) στην κοινωνιοψυχολογική μελέτη της συμπεριφοράς των ατόμων 

μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερα επίπεδα ερμηνείας. Το πρώτο επίπεδο είναι 

ενδοατομικό και αφορά το πώς τα άτομα οργανώνουν την κοινωνική τους εμπειρία. 

Το δεύτερο επίπεδο είναι διατομικό και αφορά την ανάλυση της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των ατόμων, δεδομένων των συνθηκών στις οποίες πραγματοποιείται. Το 

τρίτο επίπεδο είναι επίσης διατομικό και λαμβάνει υπόψη την κοινωνική ταυτότητα 
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των ατόμων που αλληλεπιδρούν και τέλος , το τέταρτο επίπεδο λαμβάνει υπόψη τις 

γενικές κοινωνικές πεποιθήσεις και τις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των ομάδων. 

Το ενδιαφέρον της Κοινωνικής Ψυχολογίας για την ανθρώπινη  συμπεριφορά 

συμμερίζονται και άλλοι κλάδοι όπως της Κοινωνιολογίας, της Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας και οι Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες. Η παραδοσιακή, 

συμπεριφορική και γνωστική, Κοινωνική Ψυχολογία έχει ως στόχο τον εντοπισμό 

των παραγόντων και των διαδικασιών που εμπλέκονται στην κοινωνική συμπεριφορά 

του ατόμου. Για αυτό τον λόγο μελετά την επίδραση της επικοινωνίας (λεκτικής και 

μη λεκτικής) αλλά και του περιβάλλοντος στην ανθρώπινη συμπεριφορά. 

(Κοκκινάκη, 2006). Από την άλλη πλευρά, οι ερευνητές της Κοινωνικής Ψυχολογίας 

του λόγου υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι όταν μιλούν και γράφουν επιτελούν δράσεις 

και μέσα από την λεπτομερή ανάλυση του λόγου τους μπορεί να αποκαλυφθεί η φύση 

των δράσεων αυτών (Wetherell, 2005). 

Στις δεκαετίες του 1960 και 1970 η παραδοσιακή ψυχολογία είχε χάσει τον 

προσανατολισμό της και είχε στραφεί περισσότερο προς τον ατομικισμό με 

αποτέλεσμα να τεθούν ζητήματα αμφισβήτησης των θεωριών, των μεθοδολογικών 

και ερευνητικών πρακτικών της. Σύμφωνα με την Hepburn (2003) η κρίση στην 

Κοινωνική Ψυχολογία στρέφεται γύρω από τρεις άξονες, αρχικά, στον ατομικισμό 

στον οποίο είχε εστιάσει, δεύτερον, στην μεθοδολογία η οποία ήταν αυστηρά 

πειραματική και προέκυπτε αδυναμία κατανόησης της ανθρώπινης δράσης και τρίτον 

το επίπεδο της θεωρίας δεν αναδεικνύει το πολυσύνθετο της ανθρώπινης ύπαρξης. 

Έτσι τα ρεύματα του δομισμού και του μεταδομισμού, που κάνουν την εμφάνισή τους 

στους κόλπους της Κοινωνικής Ψυχολογίας την δεκαετία του 1980, οδηγούν στην 

στροφή της Κοινωνικής Ψυχολογίας στον λόγο καθώς αποτέλεσαν τις πρώτες 

επιρροές της (Μποζατζής & Δραγώνα, 2011).  

1.2) Η στροφή της Κοινωνικής Ψυχολογίας στον λόγο 

Η στροφή στην ανάλυση λόγου άρχισε να συγκροτείται στις αρχές του 1980 και σε 

αυτό συνέβαλαν οι σημαντικές εξελίξεις και αλλαγές σε κοινωνικό, πολιτικό και 

πολιτισμικό επίπεδο. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή είχε η έκδοση του βιβλίου 

των Potter και Wetherell (1987) Discourse and Social Psychology: Beyond Attitudes 

and Behavior ( Λόγος και Κοινωνική Ψυχολογία: Πέρα από τις στάσεις και την 
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συμπεριφορά). Στο βιβλίο αυτό ασκήθηκε κριτική στην ψυχολογία για την μονομερή 

ενασχόληση της με τις γνωστικές διεργασίες και την χρήση αυτών των διεργασιών 

για την εξήγηση των πάντων και αναλύονται λεπτομερώς μεγάλα αποσπάσματα 

συνεντεύξεων με την χρήση της ανάλυσης λόγου (Willig, 2015). 

Βασικές πηγές από τις οποίες επηρεάστηκε η Κοινωνική Ψυχολογία του Λόγου είναι 

οι θεωρίες των λεκτικών πράξεων, με κύριο εκφραστή τον Austin (1957), της 

εθνομεθοδολογίας και της σημειολογίας με κύριους εκφραστές τους Saussure και 

Barthes (Μποζατζής & Δραγώνα,2011). 

Ο Austin αναφέρει ότι κάθε εκφώνημα αποτελεί μια δήλωση και χωρίζει της λεκτικές 

πράξεις σε τρεις κατηγορίες. Είναι οι λεκτικές ή εκφωνητικές πράξεις (όπου υπάρχει 

η απλή αναφορά), οι ενδολεκτικές ή προσλεκτικές πράξεις (πράξεις που γίνονται 

λέγοντας κάτι) και οι περιλεκτικές ή διαλεκτικές πράξεις (πράξεις που γίνονται με το 

να λες κάτι. Παρόλο που το έργο του Austin ήταν πολύ σημαντικό, η θεωρία του 

έμεινε σε ένα αφηρημένο πλαίσιο καθώς δεν βρήκε εφαρμογή στον καθημερινό λόγο 

(Potter & Wetherell, 2009). 

Η εθνομεθοδολογία επικεντρώνεται στην αναστοχαστικότητα της κοινωνικής δράσης 

καθώς η δράση εμπεριέχει την κατανόηση των κανόνων από τα δρώντα υποκείμενα. 

Οι στόχοι και οι σκοποί των ανθρώπων είναι ίδιοι με των κοινωνικών επιστημόνων. 

Η ομιλία λοιπόν, δεν είναι κενές λέξεις χωρίς νόημα αλλά αποτελεί ενεργή πράξη η 

οποία πρέπει να εξετάζεται εντός των συμφραζομένων και των επικοινωνιακών 

περιστάσεων (Potter & Wetherell, 2009).  

Σύμφωνα με την προσέγγιση της σημειολογίας,  η γλώσσα λειτουργεί ως σύστημα 

και οι λέξεις σηματοδοτούνται ξεχωριστά. Πολύ σημαντικό ρόλο επίσης για την 

δημιουργία νοήματος παίζουν και οι λέξεις που απουσιάζουν. Κάτι το οποίο είναι 

πολύ δύσκολο και για αυτόν τον λόγο η συγκεκριμένη θεωρία δέχθηκε κριτική (Potter 

& Wetherell, 2009). 

Η ανάλυση λόγου αντλεί επίσης θεωρητικά και από τον κοινωνικό κονστρουξιονισμό 

ο οποίος βασίζεται στην παραδοχή ότι η πραγματικότητα και η κοινωνική εμπειρία 

είναι κοινωνικά κατασκευασμένες (Μποζατζής & Δραγώνα, 2011). O κοινωνικός 

κονστρουξιονισμό ασκεί κριτική στις προηγούμενες θεωρίες όπου ο εαυτός 
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περιγράφεται ως αυθύπαρκτη οντότητα, και εστιάζει στις εκδοχές του εαυτού και στις 

κατασκευές των ταυτοτήτων που λαμβάνουν μέρος σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο 

(Wetherell, 2004 οπ. αναφ. στο Λάρδη, 2017). 

Υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με το πώς θα πρέπει να ορίζεται ο 

λόγος και πως θα πρέπει να γίνεται η ανάλυση λόγου. Η εθνομεθοδολογικά 

εμπνεόμενη προσέγγιση με εμπνευστές τους Edwards & Potter και η φουκοϊκά 

εμπνεόμενη προσέγγιση με κύριο εκφραστή τον Ian Parker (Μποζατζής, 2011).  

Κατά την εθνομεθοδολογικά εμπνεόμενη προσέγγιση οι Potter & Wetherell 

(1987/2009) χρησιμοποιούν τον όρο «λόγος» με την ευρύτερη έννοια, 

συμπεριλαμβάνοντας όλες τις μορφές κοινωνικής αλληλεπίδρασης, επίσημης και 

ανεπίσημης, καθώς και όλα τα είδη γραπτών κειμένων. Έτσι ο όρος «ανάλυση 

λόγου» υπονοεί την ανάλυση οποιασδήποτε από τις παραπάνω μορφές λόγου (Potter 

& Wetherell, 2007). Αντιπαρατίθενται στην άποψη ότι η γλώσσα είναι ένα ουδέτερο 

μέσο για την διερεύνηση των γνωστικών μηχανισμών που υπάρχουν στο μυαλό των 

ανθρώπων και σχετίζονται με την συμπεριφορά τους. Υποστηρίζουν ότι η γλώσσα 

δεν είναι ένα ουδέτερο μέσο για την προσέγγιση της πραγματικότητας, εσωτερικής ή 

εξωτερικής, αλλά συμβάλει στην κατασκευή εκδοχών αυτής της πραγματικότητας, με 

τις οποίες τα άτομα πετυχαίνουν τους στόχους τους στο πλαίσιο της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης (Potter & Wetherell,1987, οπ. αναφ. στο Κωνσταντινίδου, 2000). 

Κατά την φουκοϊκά εμπνεόμενη προσέγγιση, η οποία αντλεί την έμπνευση της από το 

έργο του Michel Foucault,  η εννοιολόγηση του «λόγου» από τον Parker είναι 

εντελώς διαφορετική. Αντλώντας από το έργο του Foucault, ορίζει τον «λόγο» ως 

«ένα σύστημα προτάσεων το οποίο κατασκευάζει ένα αντικείμενο». Έτσι έργο του 

αναλυτή είναι «η προσεκτική συστηματοποίηση διαφόρων τρόπων ομιλίας ώστε να 

γίνουν καλύτερα κατανοητοί. Μια μελέτη της δυναμικής του λόγου εκκινεί από αυτό 

για να εξετάσει τις εντάσεις μέσα στους λόγους και τον τρόπο με τον οποίο 

αναπαράγουν ή μετασχηματίζουν τον κόσμο». (Parker, 1992, οπ. αναφ. στο 

Μποζατζής, 2011). Έτσι προτείνει ένα πλαίσιο ανάλυσης λόγου μέσα στο οποίο το 

άτομο είναι φορέας δράσης με ελευθερία επιλογής. Η εικόνα του ατόμου 

προσδιορίζεται μέσα από συστήματα σχέσεων εξουσίας που καθιστούν κάποιες 

πράξεις δυνατές και κάποιες αδύνατες. Ο Parker προτείνει επτά κριτήρια ανίχνευσης 
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λόγων σε κείμενα και τρία βοηθητικά, προκειμένου να γίνει η ανάλυση «πολιτικά 

χρήσιμη» (Κωνσταντινίδου, 2000). 

Οι δυο αυτές εκδοχές της ανάλυσης λόγου απαντούν σε διαφορετικά ερευνητικά 

ερωτήματα. Η λογοψυχολογία θέτει ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα 

χρησιμοποιούν την γλώσσα προκειμένου να διαπραγματευτούν και να χειριστούν 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και να πετύχουν διαπροσωπικούς στόχους. Από την 

άλλη η φουκωική ανάλυση λόγου έχει ως στόχο να περιγράψει τους γλωσσικούς 

κόσμους των ανθρώπων, να ασκήσει κριτική και να διερευνήσει τις επιπτώσεις που 

έχουν στην υποκειμενικότητα και την εμπειρία (Willig, 2015). 

Στην Ελλάδα αφετηρία για την ανάπτυξη της λογο-θεωρίας αποτέλεσε η μετάφραση, 

κατά τα έτη 2008-2009, στα ελληνικά σημαντικών βιβλίων που σχετίζονται με την 

θεωρία και την μεθοδολογία της ανάλυσης λόγου. Από τότε η ελληνική βιβλιογραφία 

διαρκώς ανανεώνεται με νέες θεωρητικές και εμπειρικές μελέτες κυρίως 

μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών (Κυριάκης, 2015 οπ. αναφ. στo 

Μάλλιου, 2017). 

1.3) Οι έννοιες της «λειτουργίας», της «μεταβλητότητας» και της 

«κατασκευής» στην ανάλυση λόγου σύμφωνα με το μοντέλο των 

Potter & Wetherell 

Η προσέγγιση των Potter & Wetherell (1997) εισάγει τις τρεις βασικές έννοιες της 

«λειτουργίας», της «κατασκευής» και της «μεταβλητότητας» στην ανάλυση λόγου 

στην Κοινωνική Ψυχολογία.  

Ένα από τα βασικά ζητήματα με τα οποίο ασχολήθηκαν και η θεωρία των γλωσσικών 

πράξεων αλλά και η εθνομεθοδολογία είναι η χρήση της γλώσσας από τους 

ανθρώπους για να κάνουν πράγματα: να διατάξουν, να ζητήσουν, να πείσουν ή να 

κατηγορήσουν. Αυτή η λειτουργία της γλώσσας είναι από τις βασικές για την 

ανάλυση λόγου. Όταν οι άνθρωποι πείθουν, κατηγορούν ή ζητούν κάτι δεν το κάνουν 

πάντα ρητά. Πολλές φορές εκφράζουν τα αιτήματα τους με έμμεσο τρόπο δίνοντας 

έτσι την ευκαιρία στον συνομιλητή τους να απορρίψει το αίτημα τους χωρίς να 

καταστεί φανερή αυτή η απόρριψη (Potter & Wetherell, 2007).  
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Η ομιλία προσανατολίζεται προς πολλές και διαφορετικές λειτουργίες, γενικές και 

ειδικές, και κάθε εξέταση της γλώσσας σε διάρκεια χρόνου εμφανίζει σημαντική 

μεταβλητότητα. Οι περιγραφές που δίνει ένα άτομο για ένα γεγονός μπορεί να 

διαφέρουν, όχι σκοπίμως, αλλά στην προσπάθεια του ατόμου να κατανοήσει 

φαινόμενα και να αλληλεπιδράσει (Potter & Wetherell, 2007). Κάθε περίσταση 

συνομιλίας ή γραπτού κειμένου αναπόφευκτα παρουσιάζει μεταβλητότητα: 

διατύπωση διαφορετικών εκδοχών του ίδιου «αντικειμένου» με διαφορετικούς 

τρόπους ανάλογα με τον σκοπό της συζήτησης (Μποζατζής, 2011). Η μεταβλητότητα 

των περιγραφών εφιστά την προσοχή μας στις απαιτήσεις του γλωσσικού πλαισίου 

στο οποίο βρίσκονται οι ομιλητές και με ποιους τρόπους οι ίδιοι προσανατολίζονται  

σε αυτές τις απαιτήσεις (Willig, 2015). Φαινόμενα που προσδιορίζονται παραδοσιακά 

ως «ψυχολογικά» όπως οι στάσεις και τα συναισθήματα επανεξετάζονται με όρους 

δράσεως στον λόγο. Αντί να εξετάζονται οι γνωστικές διεργασίες που κρύβονται στις 

στάσεις εξετάζεται το πώς κατασκευάζονται οι εκδοχές του κόσμου και πως οι 

κατασκευές αυτές ταιριάζουν στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης (Wetherell, 2005). 

Η κατασκευή είναι η τρίτη έννοια στην ανάλυση λόγου σύμφωνα με την οποία οι 

άνθρωποι χρησιμοποιούν την γλώσσα για να κατασκευάσουν εκδοχές του κοινωνικού 

τους κόσμου. Δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή της κατασκευής, διότι τα άτομα 

επιλέγουν ποιους γλωσσικούς πόρους θα χρησιμοποιήσουν προκειμένου να 

περιγράψουν μια κατάσταση όπως οι χτίστες επιλέγουν τα κατάλληλα υλικά για να 

χτίσουν μια οικοδομή (Potter & Wetherell, 2007). Οι διαφορετικές γλωσσικές 

κατασκευές του ίδιου αντικειμένου εμπεριέχουν διαφορετικές εξηγήσεις και 

αξιολογήσεις. Αυτό σημαίνει πως τα αντικείμενα δεν συζητιούνται αλλά 

συγκρούονται μέσω του λόγου και «παίρνουν υπόσταση μέσα στην συζήτηση» 

(Willig, 2015). 

Τέλος υπάρχει και μια τέταρτη έννοια που εισάγουν οι Potter και Wetherell και είναι 

αυτή των «ερμηνευτικών ρεπερτορίων». Με τον όρο «ερμηνευτικά ρεπερτόρια» 

εννοούμε ευρέως αναγνωρίσιμες συστάδες όρων, περιγραφών και σχημάτων λόγου 

συχνά συναρμολογημένων γύρω από μεταφορές ή ζωηρές εικόνες. Τα ερμηνευτικά 

ρεπερτόρια είναι ένας τρόπος κατανόησης και οργάνωσης του περιεχομένου του 

λόγου (Potter & Wetherell, 2007, οπ. αναφ. στο Λάρδη, 2017).Τα ερμηνευτικά 
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ρεπερτόρια δεν θα μας απασχολήσουν καθώς δεν εντάσσονται στο μεθοδολογικό 

πλαίσιο της παρούσας έρευνας. 

1.5) Λογοψυχολογία: Το μοντέλο λογο- δράσης των Edwards & 

Potter 

Η Λογοψυχολογία (Discursive Psychology) δημιουργήθηκε από τους Edwards και 

Potter (1992) και επικεντρώνεται στο πώς αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι μεταξύ τους, 

στις καθημερινές τους δραστηριότητες, πως εξηγούν τις ενέργειες τις δικές τους αλλά 

και των άλλων και πώς διαχειρίζονται τις συνέπειες των λόγων τους.  

Η λογοψυχολογία εξετάζει τις χρήσεις του ψυχολογικού λεξιλογίου, πως δρουν 

διαδραστικά και πως αυτές οι περιγραφές υποστηρίζονται ως αληθινές ή ψεύτικες, 

πως χτίζεται η γεγονικότητα και πως τα άτομα οργανώνουν την επιχειρηματολογία 

τους. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν τα κίνητρα και οι επιθυμίες 

προκειμένου να εδραιωθούν ή να υπονομευθούν οι εκδοχές των γεγονότων το οποίο 

ονομάζεται στην λογοψυχολογία «διαχείριση διακυβεύματος». Ένας τρόπος για να 

ξεπεραστεί η υπονόμευση του λόγου τους είναι η χρήση διαφόρων ρητορικών 

τεχνικών όπως για παράδειγμα φράσεις αβεβαιότητας: «ξέρω γω», ή ανησυχίας της 

μνήμης «θυμάμαι», οι οποίες αποτελούν ενδείξεις ανιδιοτέλειας του λόγου και 

μετριάζουν την απολυτότητα των ισχυρισμών  (Edwards & Potter, 1992).  

Ψυχολογικές δραστηριότητες όπως η δικαιολόγηση, η εκλογίκευση, η 

κατηγοριοποίηση, η αιτιακή απόδοση, η απόδοση χαρακτηρισμών και η ενοχοποίηση 

κατανοούνται ως τρόποι με τους οποίους οι συμμετέχοντες διαχειρίζονται ζητήματα 

στις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις. Πρόκειται για πρακτικές που 

χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένα πλαίσια για την επίτευξη κοινωνικών και 

διαπροσωπικών στόχων (Willig, 2015).  

Κύριος στόχος της λογοψυχολογίας δεν είναι να ασκήσει κριτική στο σύνολο της 

ψυχολογίας. Αυτό που προτείνει είναι να δοθεί έμφαση στον λόγο αυτόν καθ’ αυτόν 

και να εξεταστεί με ποιον τρόπο οι ανεξάρτητες έννοιες του νου, των προθέσεων, των 

κινήτρων αναδεικνύονται ως θέματα μέσα από την ομιλία, κατηγοριοποιούνται και 

γίνονται αντικείμενο διαχείρισης στο πλαίσιο του ίδιου του λόγου. Επομένως, η 
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λογοψυχολογία στηρίζεται στις περιγραφές των ατόμων και των γεγονότων στον 

λόγο και στα κείμενα  (Edwards & Potter, 2011). 

Σύμφωνα με το μοντέλο DAM (Discursive Action Model) των Edwards και Potter 

υπάρχουν εννέα τεχνικές δόμησης γεγονικότητας οι οποίες εστιάζουν σε τρεις 

βασικούς άξονες την δράση, το γεγονός και το συμφέρον, και την λογοδοσία. 

(Edwards & Potter, 1992).  Το μοντέλο αυτό είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ενώνει 

διαφορετικά χαρακτηριστικά του λόγου των συνομιλητών δίνοντας προσοχή στον 

τρόπο λειτουργίας αυτών των χαρακτηριστικών στις κοινωνικές πρακτικές των 

συμμετεχόντων στην συνομιλία. Ταυτόχρονα δίνει έμφαση σε συνδέσεις που 

υπάρχουν σε ψυχολογικές έννοιες που εξετάζονταν ως ξεχωριστές (Potter et al, 1993 

οπ. αναφ. στο Παπαδοπούλου, 2018). Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την 

ανάλυση των αποσπασμάτων της παρούσας εργασίας είναι οι εξής: 

Πρώτη τεχνική γεγονικότητας είναι η «Επίκληση κατηγορίας»- Category 

entitlements. Η αλήθεια των γεγονότων που αναφέρουν οι ομιλητές/τριες εξαρτάται 

από τις κατηγορίες που εντάσσονται οι ίδιοι ως μέλη. Οι κατηγορίες αυτές έχουν 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και δημιουργούν προσδοκίες για τα μέλη που 

εντάσσονται σε αυτές και επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων. Η επίκληση 

κατηγορίας είναι μια τεχνική προάσπισης της γεγονικότητας της περιγραφής 

(Edwards & Potter, 1992).   

Στη «Ζωηρή περιγραφή»-Vivid description, οι περιγραφές των ομιλητών είναι 

πλούσιες σε λεπτομέρειες και εικόνες δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι έχουν 

ιδιαίτερες αντιληπτικές ικανότητες δίνοντας με αυτόν τον τρόπο αντικειμενικότητα 

στα λεγόμενα τους (Tannen, 1989,οπ. αναφ. στο Edwards & Potter,1992). Στην 

«ζωηρή περιγραφή» εντάσσεται και η «ενεργή φωνητικοποίηση»- Active voicing 

(Wooffitt, 1992, οπ. αναφ. στο Edwards & Potter, 1992), όπου χρησιμοποιείται 

ενεργητική φωνή για να αποδοθούν με ρεαλιστικό τρόπο τα λόγια κάποιου άλλου 

ομιλητή.  

Η «Αφήγηση»- Narrative, συνδέεται με την ζωηρή περιγραφή. Στην αφήγηση τα 

γεγονότα περιγράφονται με χρονική ακολουθία. Η αφήγηση δίνει την δυνατότητα 

στους ομιλητές να ανασύρουν από την μνήμη τους γεγονότα, να αποδώσουν αιτίες/ 
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ευθύνες ή να περιγράψουν συμβάντα και την αιτιώδη εξήγηση τους (Edwards & 

Potter, 1992).   

Η «Συστηματική αοριστία»- Systematic vagueness, είναι η ακριβώς αντίθετη 

τεχνική από την ζωηρή περιγραφή και την αφήγηση. Ο ομιλητής δεν αναφέρει 

συγκεκριμένες λεπτομέρειες δίνοντας έτσι έναν αφηρημένο χαρακτήρα στην 

αφήγηση του. Έτσι διασφαλίζει την γεγονικότητα της αφήγησης του διότι όλα όσα 

λέει δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από τους συνομιλητές του (Edwards & Potter, 

1992).   

Η «Λογοδοσία με όρους εμπειρισμού»- Empiricist accounting, αποτελεί 

«γλωσσικό ρεπερτόριο» των επιστημονικών κειμένων και του επιστημονικού λόγου. 

Τα φαινόμενα παρουσιάζονται σαν να λαμβάνουν χώρα ανεξάρτητα από τον ομιλητή. 

Παρουσιάζονται τα ίδια τα συμβάντα ως φορείς δράσεις στα οποία ο ομιλητής δεν 

μπορεί να παρέμβει και έχει απλά έναν παθητικό ρόλο (Gilbert & Mulkay, 1984 . 

McKinlay & Potter, 1987 . Mulkay, 1985, οπ. αναφ. στο  Edwards & Potter, 1992). 

Η «Ρητορική του επιχειρήματος»- Rhetoric of argument, κατά την οποία η 

επιχειρηματολογία του ομιλητή ακολουθεί μια συγκεκριμένη συλλογιστική πορεία 

και ακούγεται ρεαλιστική και λογική. Τα συμπεράσματα προκύπτουν από τα ίδια τα 

συμβάντα και όχι από τον ομιλητή/τρια (Edwards & Potter, 1992). 

Με την «Διατύπωση ακραίας περίπτωσης»- Extreme case formulation, οι 

ομιλητές επικαλούνται ακραίες περιπτώσεις για να κάνουν την επιχειρηματολογία 

τους πιο πειστική. Παρουσιάζουν ένα γεγονός ως «αδιαμφισβήτητο». 

Χαρακτηριστική είναι οι χρήση λέξεων όπως «πάντα», «ποτέ», «όλοι», «κανείς» 

(Pomeranz, 1986 . Edwards & Potter, 1992) 

Η «Συναίνεση και επιβεβαίωση»- Consensus and corroboration, εξασφαλίζει την 

αλήθεια μιας εκδοχής  μέσω της επίκλησης της συμφωνίας μαρτύρων που συναινούν 

με την τοποθέτηση του ομιλητή. Το γεγονός που παρουσιάζει ο ομιλητής είναι 

αδιαμφισβήτητο καθώς δεν στηρίζεται μόνο στην δική του άποψη αλλά και στην 

άποψη πολλών άλλων ατόμων (Edwards & Potter, 1992). 

Οι «Λίστες και αντιπαραβολές»- Lists and Contrasts, χρησιμοποιούνται 

προκειμένου να γίνει πιο πειστική η επιχειρηματολογία του ομιλητή. Ειδικότερα, η 
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λίστα τριών μερών που εμφανίζεται πιο συχνά δίνει την αίσθηση του ολοκληρωμένου 

επιχειρήματος (Edwards & Potter, 1992). 

Τέλος, υπάρχει και η έννοια του «ερείσματος»- footing, που παίζει πολύ σημαντικό 

ρόλο στην λογοδοσία. Συνδέεται με την αλλαγή του προσώπου κατά την διάρκεια της 

συνομιλίας. Η αφήγηση ενός γεγονότος προέρχεται από την εμπειρία του ομιλητή ή 

βασίζεται σε κάποιον αξιόπιστο μάρτυρα  (Goffman, 1979 . Levinson, 1988 . 

Bozatzis, 2009).   
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2
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια να οριστεί το τι σημαίνει ταυτότητα για 

την Κοινωνική Ψυχολογία του λόγου. Αρχικά παρουσιάζεται το πεδίο ορισμού της 

επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών και στην συνέχεια το ζήτημα της 

επαγγελματικής ταυτότητας στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και η σχέση 

του με το σκεπτικό της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών ως στοχαζόμενων 

επαγγελματιών. 

2.1) Η μελέτη της ταυτότητας στην Κοινωνική Ψυχολογία του Λόγου 

Στις κοινωνικές επιστήμες ο όρος «ταυτότητα» χρησιμοποιείται ευρύτατα και με 

διαφορετικές κάθε φορά έννοιες. Η έννοια της ταυτότητας δεν μπορεί να νοηθεί 

ανεξάρτητα από τις έννοιες του εαυτού, της αυτοαντίληψης και της αυτοσυνείδησης. 

Η πρώτη αναφορά του ατόμου στον εαυτό του γίνεται με την χρήση της προσωπικής 

αντωνυμίας εγώ, συνιστά επομένως μια πρώτη μορφή αυτοαντίληψης. Η 

αυτοαντίληψη α) αποτελεί την βασική μονάδα του αναστοχασμού: το υποκείμενο 

κάνει τον εαυτό του αντικείμενο παρατήρησης β) θεμελιώνει την αυτοσυνείδηση: το 

αντικείμενο μπορεί να περιγράψει τον εαυτό του και να τον αξιολογήσει γ) γίνεται 

μια αφετηρία αυτοπροσδιορισμού: το υποκείμενο προσπαθεί να σταθεροποιήσει μια 

επιθυμητή εικόνα για τον εαυτό του. Ο καθένας από εμάς έχει πολλές κοινωνικές και 

προσωπικές ταυτότητες στις οποίες δίνει διαφορετική βαρύτητα ανάλογα με τις 

περιστάσεις.  

Προσωπική ταυτότητα: Σύμφωνα με την θεωρία της ταυτότητας, η προσωπική 

ταυτότητα είναι η επίγνωση ότι ο εαυτός είναι μια μοναδική οντότητα διαφορετική 

από τις άλλες. Είναι το σύνολο των νοημάτων που συγκροτούν τον ατομικό εαυτό και 

διατηρούν την συνοχή του. Η προσωπική ταυτότητα του εκπαιδευτικού έχει να κάνει 

με την μοναδικότητα του και την αυθεντικότητα του ως προσώπου (Φρυδάκη, 2015). 

Κοινωνική ταυτότητα: Στην Θεωρία της Κοινωνικής Ταυτότητας η έννοια της 

ταυτότητας αφορά τις όψεις της αυτό-εικόνας του ατόμου οι οποίες προέρχονται από 

τις κοινωνικές κατηγορίες στις οποίες θεωρεί ότι ανήκει (Κοκκινάκη, 2005). 
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Διαμορφώνεται από ηθικές, κοινωνικές και πολιτικές παραμέτρους που προκύπτουν 

από την ένταξη του ατόμου σε συλλογικότητες και σε κοινωνικές κατηγορίες 

αναγνωρίσιμες μέσα στην κοινωνία στην οποία ανήκει. Οι πιο αναγνωρίσιμες 

κοινωνικές ταυτότητες είναι οι συλλογικές ταυτότητες (θρησκευτικές, κοινωνικές, 

πολιτικές) και οι ταυτότητες ρόλων (πατέρας, σύζυγος, πρωταθλητής, εκπαιδευτικός) 

(Φρυδάκη, 2015).  

Η κοινωνική ταυτότητα συνδέεται με ομαδική και δυομαδική συμπεριφορά όπως 

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

συμμόρφωση, η κανονιστική συμπεριφορά και η προκατάληψη ενώ η προσωπική με 

θετικές και αρνητικές διαπροσωπικές σχέσεις και ατομικές συμπεριφορές. Οι 

κοινωνικές ταυτότητες των ανθρώπων είναι τόσες όσες και οι κοινωνικές ομάδες στις 

οποίες ανήκουν, ενώ οι προσωπικές ταυτότητες όσες και οι διαπροσωπικές σχέσεις 

στις οποίες εμπλέκονται (Hogg &Vaughan, 2010). 

 

Στην παραδοσιακή Κοινωνική Ψυχολογία, η κοινωνική ταυτότητα δεν είναι κάτι 

σταθερό και αμετάβλητο. Ο Turner υποστηρίζει ότι η ταυτότητα δεν είναι στατική, 

σταθερή και παγκόσμια αλλά δυναμική, ρευστή και μπορεί εύκολα να μεταβληθεί 

(Turner et al., 1987, οπ. αναφ. στο Antaki, 1996). Τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί η 

έννοια της ταυτότητας ως λόγος. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση η ταυτότητα 

εξετάζεται ως απόθεμα λόγου ή ως εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούν τα άτομα στα 

πλαίσια των κοινωνικών τους αλληλεπιδράσεων προκειμένου να πετύχουν κάποιους 

στόχους (Antaki & Widdicombe, 1998). Η γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

εργαλείο ερμηνείας της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Οι λογο- ψυχολόγοι 

μετατοπίζουν την προσοχή τους από τον εαυτό ως οντότητα και ασχολούνται με τις 

μεθόδους που κατασκευάζεται ο λόγος σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν υπάρχει 

μόνο ένας εαυτός που θα πρέπει να ανακαλυφθεί αλλά πολλοί διαφορετικοί εαυτοί οι 

οποίο βρίσκονται στα διάφορα είδη γλωσσικών πρακτικών. Σε αυτά τα είδη θα πρέπει 

να εστιάσει ο ερευνητής και όχι στο πως συμπεριφέρεται το άτομο σε ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο (Harré, 1983, οπ. αναφ. στο Potter & Wetherell, 2009). 

Τα τελευταία χρόνια στην Κοινωνική Ψυχολογία του Λόγου δίνεται επίσης, έμφαση 

στις λογοδοτήσεις. Ο Austin δίνει έμφαση σε δύο ειδών λογοδοτήσεις α) τις 

δικαιολογίες (excuses) και τις δικαιολογήσεις (justifications). Οι λογοδοτήσεις 
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θέλουν να δείξουν ότι μια πράξη είναι ακατάλληλη ωστόσο έχει επηρεαστεί από 

εξωτερικούς παράγοντες. Από την άλλη οι δικαιολογήσεις δεν απορρίπτουν μια 

πράξη αλλά θέλουν να δείξουν ότι μια πράξη είναι σωστή κάτω από ορισμένες 

συνθήκες. Η μελέτη των λογοδοτήσεων πρέπει να γίνεται έτσι ακριβώς όπως 

συμβαίνουν και να δίνεται έμφαση στους χαιρετισμούς, μομφές, δικαιολογίες καθώς 

και στα επιχειρήματα και το κοινωνικό περιεχόμενο της γλώσσας και την σύνδεση 

τους με την ιδεολογία (Potter & Wetherell, 2009). 

Στις κοινωνικές διεργασίες που εμπλέκονται στην διαμόρφωση της ταυτότητας αξίζει 

να τονίσουμε τον ιδιαίτερο ρόλο της διαμάχης και τις αντιπαράθεσης των 

επιχειρημάτων. Η διαδικασία της διαμόρφωσης των ταυτοτήτων είναι μια διαδικασία 

που προκαλεί ανταγωνισμό και οι ταυτότητες πρέπει να γίνουν αντιληπτές ως 

κατασκευές που έχουν ως στόχο να ενεργοποιούν τις δράσεις και να δημιουργούν και 

να επαναδημιουργούν τον κοινωνικό κόσμο (Reicher & Hopkins, 2001 όπ. αναφ. στο 

Μποζατζής & Δραγώνα, 2011). 

Οι ταυτότητες συνεχώς παράγονται και αναπαράγονται, για αυτό δε θα πρέπει να μας 

εκπλήσσει το γεγονός ότι η κατασκευή της ταυτότητας αποτελεί πεδίο διαμάχης.   

Επειδή οι κοινωνικές σχέσεις διαμορφώνουν διαρκώς τις αντιλήψεις των ατόμων 

σχετικά με το πώς θα πρέπει να ενεργούν, τα όρια και τα περιεχόμενα των 

ταυτοτήτων αποτελούν αναπόφευκτα το επίκεντρο της ανθρώπινης κοινωνικής 

δραστηριότητας. Για αυτό τον λόγο,  η ανάλυση της κατασκευή της ταυτότητας, μέσα 

από την οπτική της Κοινωνικής Ψυχολογίας του Λόγου, είναι πολύ σημαντική για την 

ανάδειξη των κοινωνικών πρακτικών δημιουργίας και αλλαγής του κόσμου μας 

Μποζατζης & Δραγώνα, 2011). Η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας βρίσκεται σε 

αντίθεση με την μελέτη της ταυτότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Ψυχολογίας του 

λόγου στην οποία βασίζεται η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία. Η Κοινωνική 

Ψυχολογία του λόγου θεωρεί ότι οι ταυτότητες ως γλωσσικές κατασκευές είναι 

ταυτόχρονα προσωπικές αλλά και κοινωνικές (Κωνσταντινίδου, 2000). 

 

 



27 

 

2.2) Η έννοια της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών 

στην ποιοτική κοινωνική έρευνα 

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού αποτελεί ένα ιδιαιτέρως περίπλοκο επάγγελμα και 

απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες από αυτούς που το ασκούν. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται 

να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του επαγγέλματος τους. Η διαδικασία του να γίνει 

κάποιος εκπαιδευτικός αναφέρεται στο πώς θα μπορέσει να εκφράσει τον εαυτό του 

και να ενσωματώσει προσωπικά του χαρακτηριστικά στις απαιτήσεις της τάξης. 

(Carter & Doyle, 1996). Αυτή η διαδικασία προσαρμογής των προσωπικών στοιχείων 

με τα επαγγελματικά στοιχεία βοηθά στην ανάπτυξη της επαγγελματικής ταυτότητας 

του εκπαιδευτικού (Aslup, 2006. Olsen, 2010).  

Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι ταυτότητες των εκπαιδευτικών συνδέονται 

με προσωπικές και επαγγελματικές τους αξίες, και διαμορφώνονται με βάση τις 

εκάστοτε επαγγελματικές τους συνθήκες. Στον αντίποδα αυτής της άποψης οι Day 

and Hadfield (1996) υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί διατηρούν τρεις 

διαφορετικούς εαυτούς: α) τον πραγματικό (με βάση τις πρακτικές που ακολουθούν 

μέσα στα πλαίσια που βρίσκονται) β) τον ιδεατό (πως θεωρούν ότι θα έπρεπε να είναι 

ως εκπαιδευτικοί) γ) τον μεταβατικό (που λειτουργεί διαμεσολαβητικά μεταξύ των 

δύο παραπάνω)  (Stronach et al, 2002).  

Στην προσέγγιση της επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού ιδιαίτερος είναι 

και ο ρόλος των συναισθημάτων.  Οι Beauchamp & Thomas υποστηρίζουν ότι τα 

συναισθήματα συμβάλλουν στην κατανόηση της ταυτότητας του εκπαιδευτικού και 

αποτελούν βασικό παράγοντα μέσο του οποίου η ταυτότητα διαμορφώνεται και 

εκδηλώνεται. Τα συναισθήματα του εκπαιδευτικού των ακολουθούν στην τάξη και 

διαμορφώνουν την μετέπειτα επαγγελματική του πορεία (Φωτοπούλου, 2008). 

Ο Beijaard (1995, σσ. 282-284), αναφέρεται σε τρία γνωρίσματα της ταυτότητας του 

εκπαιδευτικού: α) το θέμα που διδάσκει β) τη σχέση του με τους μαθητές του γ) τον 

ρόλο του εκπαιδευτικού ή την αντίληψη για τον ρόλο του. Η περίπτωση 

τροποποίησης ή αλλαγής αντικειμένου διδασκαλίας μπορεί να προκαλέσει 

συναισθήματα ανασφάλειας στους εκπαιδευτικούς. Από την άλλη οι εκπαιδευτικοί 

που δεν έχουν αναπτύξει καλές σχέσεις με τους μαθητές τους δεν συνεισφέρουν 
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επαρκώς στο σχολείο. Ως προς το τρίτο χαρακτηριστικό γνώρισμα οι εκπαιδευτικοί 

στην προσπάθεια τους να βελτιώσουν την σχέση τους με τους μαθητές τους τείνουν 

να αναλαμβάνουν ορισμένους ρόλους. Στον ρόλο του εκπαιδευτικού 

περιλαμβάνονται τα καθήκοντα, η κοινωνική θέση, το κύρος και οι προσδοκίες των 

άλλων (γονέων και μαθητών). 

Πολύ σημαντικό ρόλο για την διαμόρφωση της ταυτότητας του εκπαιδευτικού παίζει 

η σχέση του με τους μαθητές του. Η σχέση μεταξύ δασκάλου-μαθητή είναι μια σχέση 

αμφίδρομη, η οποία διακρίνεται για την διάρκεια της και αποτελεί βασική 

προϋπόθεση τόσο για αρχάριους εκπαιδευτικούς όσο και για εκπαιδευτικούς με 

εμπειρία στον χώρο. Η σχέση του εκπαιδευτικού με τους μαθητές εξαρτάται από την 

συμμετοχικότητα του εκπαιδευτικού στις σχολικές δραστηριότητες. Το είδος των 

σχέσεων του εκπαιδευτικού με τους μαθητές του διαμορφώνεται καθ’ όλη την 

διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας και οι εμπειρίες της προσωπικής του ζωής 

συχνά έχουν αντίκτυπο και στην επαγγελματική του ζωή (Huberman, 1991, οπ. αναφ 

στο Φωτοπούλου, 2008). Η ποιότητα των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικού-μαθητή δεν 

εξαρτάται μόνο από τον εκπαιδευτικό αλλά και από τους μαθητές του. Κατά τον 

Beijaard (1995), ο μαθητής λειτουργεί ως παράγων και ως συντελεστής μέσα σε 

αυτήν την σχέση. Οι συμπεριφορές και οι στάσεις των μαθητών έχουν άμεσο 

αντίκτυπο στον «εαυτό» των εκπαιδευτικών, διότι η ταυτότητα τους είναι ευάλωτη 

και μπορεί να επηρεαστεί από θετικές ή αρνητικές συμπεριφορές των μαθητών 

(Beijaard, 1995,  οπ. αναφ στο Φωτοπούλου, 2008).   

 

2.3) Το ζήτημα της επαγγελματικής ταυτότητας στην αρχική 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και η σχέση του με το σκεπτικό της 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών ως στοχαζόμενων επαγγελματιών. 

Ένα σημαντικό κομμάτι της ταυτότητας του εκπαιδευτικού αποτελεί η διαμόρφωση 

της ταυτότητας του νέου εκπαιδευτικού. Η μεταβατική φάση από την θέση του 

φοιτητή σε αυτή του εκπαιδευτικού είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, επειδή έχει αντίκτυπο 

στην μελλοντική επαγγελματική πορεία του εκπαιδευτικού αλλά και στην 

διαμόρφωση της επαγγελματικής του ταυτότητας. Η οικοδόμηση της ταυτότητας των 

υποψηφίων εκπαιδευτικών επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το πλαίσιο μέσα στο 

οποίο γίνεται αντιληπτή, είναι μια διαδικασία «ασυνεχής, που υπόκεινται σε 
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αναταραχές και αλλαγές στον συνεχιζόμενο αγώνα για την κατασκευή και την 

διατήρηση μιας σταθερής ταυτότητας» (Day et al. 2006, p. 613 όπως αναφ. στην 

Mifsud, 2018).  

Ένα σημαντικό εμπόδιο για την κατανόηση της ταυτότητας των εκπαιδευτικών είναι 

η εύρεση ενός ορισμού σχετικά με αυτήν. Πρέπει κανείς να προσπαθήσει να 

κατανοήσει τη στενή σχέση ταυτότητας και εαυτού, τη δύναμη των «ιστοριών» και 

του «λόγου» στην κατανόηση της ταυτότητας, τον ρόλο του προβληματισμού και του 

αναστοχασμού στην διαμόρφωση της ταυτότητας - και γενικότερα όλους εκείνους 

τους παράγοντες που προάγουν ή παρεμποδίζουν την οικοδόμηση της ταυτότητας- 

και τελικά την ευθύνη των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών να 

δημιουργήσουν ευκαιρίες για την εξερεύνηση νέων και εξελισσόμενων ταυτοτήτων 

των εκπαιδευτικών (Beauchamp and Thomas 2009, p. 176 όπως αναφ. στην Mifsud, 

2018). Για την διαμόρφωση των ταυτοτήτων των μελλοντικών δασκάλων θα 

μπορούσαμε να αναφέρουμε τρεις κατευθύνσεις: α) τις προηγούμενες επιδράσεις, β) 

την αρχική εκπαίδευση του εκπαιδευτικού και τις πρακτικές ασκήσεις, γ) το 

περιβάλλον εκπαίδευσης (Flores & Day, 2006).  

Η πρώτη κατεύθυνση έχει να κάνει με τις επιρροές που είχαν στον χώρο του σχολείου 

όταν ήταν μαθητές. Εκπαιδευτικοί που λειτούργησαν σαν αρνητικό ή θετικό «πλαίσιο 

αναφοράς» στην μνήμη των μαθητών τους (Flores & Day, 2006). Επίσης οι εμπειρίες 

της πρώιμης παιδικής ηλικίας, η οικογένεια και οι σημαντικοί άλλοι είναι στοιχεία 

που μπορούν να συμβάλλουν στην διαδικασία διαμόρφωσης της επαγγελματικής 

ταυτότητας. Οι φοιτητές έχουν ήδη αναπτύξει έναν «γνωστικό χάρτη» κατά την 

διάρκεια των δικών τους σχολικών ετών με πολλά στερεότυπα και αναπαραστάσεις 

σχετικές με το τι σημαίνει να είναι κανείς δάσκαλος και έχουν στο μυαλό τους το τι 

είδους δάσκαλοι θα ήθελαν να γίνουν οι ίδιοι μέσα από τις παρατηρήσεις που έχουν 

κάνει (Lamote & Engels, 2010). 

Η δεύτερη κατεύθυνση αναφέρεται  στην συσχέτιση μεταξύ της αρχικής εκπαίδευσης 

των δασκάλων και της πρακτικής άσκησης Όταν οι φοιτητές διδάσκουν για πρώτη 

φορά στην τάξη πολλές φορές έχουν την αίσθηση ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν 

στις απαιτήσεις της τάξεις με αποτέλεσμα να έχουν συναισθήματα αβεβαιότητας και 



30 

 

ανασφάλειας. Πολλές φορές υπάρχει και αντίθεση ανάμεσα στις πεποιθήσεις τους και 

τις πρακτικές που χρησιμοποιούν (Flores & Day, 2006). 

Οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της αρχικής τους εκπαίδευσης αναπτύσσουν τις 

ικανότητες τους και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (Day et al, 2006, p.613 όπως αναφ. 

στην Mifsud, 2018). Από τη μία πλευρά οι φοιτητές εκτίθενται στις προσδοκίες των 

άλλων π.χ των καθηγητών τους, των συμφοιτητών, των διευθυντών των σχολείων. 

Όλοι αυτοί έχουν κάποιες προσδοκίες σχετικά με τον ρόλο, τις ικανότητες, τις 

δεξιότητες και την επαγγελματική συμπεριφορά των εκπαιδευτικών. Αυτές οι 

προσδοκίες μπορούν να ενσωματωθούν στην προσωπική επαγγελματική ταυτότητα 

των υποψηφίων εκπαιδευτικών. Από την άλλη πλευρά, το πώς οι υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί θα διαπραγματευτούν αυτές τις προσδοκίες εξαρτάται από το τι 

θεωρούν σημαντικό και αποδεκτό με βάση τις εμπειρίες τους και το προσωπικό τους 

υπόβαθρο (Tickle, 2000 όπως αναφ. Lamote & Engels, 2010).  

Η τρίτη κατεύθυνση έχει να κάνει με τις εμπειρίες που αποκτούν οι φοιτητές για την 

σχολική πραγματικότητα μέσα από την πρακτική τους άσκηση. Πολλές φορές 

αντιμετωπίζουν καταστάσεις, καθήκοντα και απαιτήσεις που δεν είναι σε θέση να τα 

φέρουν εις πέρας  και κατανοούν με αυτόν τον τρόπο την πολυπλοκότητα της 

επαγγελματικής πράξης. Μια τέτοια κατάσταση χαρακτηρίζεται από τους Flores & 

Day (2006) ως «κρίση ταυτότητας». Η πρακτική άσκηση των μελλοντικών δασκάλων 

αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της αρχικής τους εκπαίδευσης. Η πρακτική άσκηση 

γίνεται τόσο στον Πανεπιστημιακό χώρο αλλά και σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία της 

χώρας. Σε μερικά τμήματα η προετοιμασία γίνεται στα πλαίσια κάποιων μαθημάτων 

ενώ σε άλλα αποτελεί ξεχωριστό μάθημα (Σταμέλος, 1999). Η συμμετοχή των 

φοιτητών στην πρακτική άσκηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη 

πτυχίου και συμβάλλει καθοριστικά στην διαμόρφωση της ταυτότητας των 

υποψηφίων εκπαιδευτικών.  

Η πρακτική άσκηση είναι το πλαίσιο εκείνο που συνδέει τους υποψήφιους 

εκπαιδευτικούς με την πράξη. Η πρακτική άσκηση επιτρέπει στον φοιτητή να 

πειραματιστεί και να αναλάβει δράσεις που προσομοιάζουν με αυτές της πραγματικής 

επαγγελματικής πρακτικής (Καλαϊτζοπούλου, 2001). Με την είσοδο τους στο χώρο 

εργασίας καλούνται να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις και να ενταχθούν στην 
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σχολική κουλτούρα του κάθε σχολείου. Για αρκετούς εκπαιδευτικούς η μετάβαση 

αυτή τους δημιουργεί αβεβαιότητα, μοναξιά, αναντιστοιχία ανάμεσα ανάμεσα στην 

πραγματικότητα της τάξης και τις προσδοκίες τους, έλλειψη καθοδήγησης αλλά 

ακόμα και σκέψεις για αλλαγή επαγγελματικής πορείας. Από την άλλη η πρώτη 

επαφή με την σχολική πραγματικότητα μπορεί να είναι θετική και να προδιαγράψει 

μια ελπιδοφόρα επαγγελματική πορεία (Flores, 1997, Flores & Day, 2006, Hebert & 

Worthy, 2001, Huberman, 1991, Veenman, 1984 οπ. αναφ.  στο Φωτοπούλου, 2008).   

Κατά την πρακτική τους άσκηση οι εκπαιδευόμενοι δάσκαλοι ενθαρρύνονται να 

προβληματιστούν πάνω στις παρατηρήσεις που κάνουν, όταν έρχονται σε επαφή με 

δασκάλους που ασκούν το επάγγελμα κάτι το οποίο ωφελεί τη δική τους ανάπτυξη ως 

επαγγελματίες. Η στενή σχέση μεταξύ προβληματισμού/ στοχασμού και ανάπτυξης 

ταυτότητας έχει παρατηρηθεί στην πρόσφατη βιβλιογραφία για την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών (π.χ. Freese, 2006, Korthagen, 2004, Walkington, 2005 όπ. αναφ. 

Beauchamp & Thomas, 2010). 

Από το έργο του Dewey (1910, 1933) και αργότερα του Schön (1983), η ιδέα ότι ο 

στοχασμός μπορεί να ενισχύσει τη διαδικασία μέσω της οποίας οι εκπαιδευτικοί 

αναπτύσσονται ως επαγγελματίες, παραμένει αδιαμφισβήτητη. Συγκεκριμένα για να 

επιτευχθεί ο στοχασμός  αναμένεται από τον εκπαιδευτικό να βρεθεί σε απόσταση 

από τις πράξεις του, να τις ξανασκεφτεί και να προχωρήσει σε εναλλακτικές δράσεις, 

να αναλύσει τις εμπειρίες του και να τις επαναξιολογήσει (Αυγητίδου, 2014). Στην    

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, ο στοχασμός είναι ένας αναγνωρισμένος τρόπος για 

τους εκπαιδευόμενους δασκάλους να μάθουν για την πρακτική τους και για τον εαυτό 

τους, μια διαδικασία που οδηγεί στην αυτοανακάλυψη (Bengtsson, 1995 όπως αναφ. 

Beauchamp & Thomas, 2010). Ο Conway (2001) προτείνει ότι εκτός από τις σκέψεις 

που επικεντρώνονται στο παρελθόν ή στις παρούσες δράσεις που σχετίζονται με τη 

διδασκαλία, θα ήταν χρήσιμο να δώσουμε προσοχή στις σκέψεις που θα μπορούσαν 

να στοχεύουν σε μελλοντικές δράσεις. 

Το είδος της πρακτικής άσκησης που ο Schön ονομάζει «στοχασμός στην πρακτική 

άσκηση» στοχεύει στο να βοηθήσει τους φοιτητές να μάθουν πώς θα γίνουν επαρκείς 

ως προς την εκτέλεση του «στοχασμού κατά την δράση». Οι φοιτητές σε αυτού του 

είδους την πρακτική άσκηση μαθαίνουν να βλέπουν πίσω από κανόνες, να 
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δοκιμάζουν νέες κατηγορίες κατανόησης, νέες στρατηγικές και νέους τρόπους 

επίλυσης των προβλημάτων. Ο στοχασμός, στο συγκεκριμένο είδος πρακτικής 

άσκησης, συνδέεται με την ύπαρξη του επόπτη καθηγητή, του προσωπικού 

συμβούλου, του «προγυμναστή» του φοιτητή όπως τον ονομάζει ο Schön 

(Καλαϊτζοπούλου, 2001). Στις μέρες μας, οι έννοιες της εποπτείας (mentoring) και 

της σύμπραξης (partnership) Πανεπιστημίου- σχολείου αφορούν στην αρχική 

εκπαίδευση των φοιτητών-μελλοντικών εκπαιδευτικών και σχετίζονται με την 

συνεργατική υποστήριξη που μπορεί να δοθεί από το Πανεπιστήμιο και την πρακτική 

άσκηση που κάνουν οι φοιτητές στα σχολεία. Ο φοιτητής αντιμετωπίζεται ως 

«αρχάριος επαγγελματίας» και ο καθηγητής-σύμβουλος ως «μέντορας» που του 

προσφέρει υποστήριξη. Ο μέντορας υποστηρίζει τον φοιτητή, τον βοηθά να συνδέσει 

τις γνώσεις που απέκτησε από τα πανεπιστημιακά μαθήματα με τη διδασκαλία στο 

σχολείο, τον καθοδηγεί και τον βοηθά να αναστοχαστεί πάνω πρακτικές που 

χρησιμοποίησε. Ο διάλογος και η διαπραγμάτευση μεταξύ μέντορα και φοιτητή 

ευνοούν την διαπραγμάτευση και την ανάπτυξη της ταυτότητας των εκπαιδευομένων 

(Φρυδάκη, 2015). 

Διαπιστώνεται λοιπόν ότι οι παράγοντες που επιδρούν στην ταυτότητα του 

εκπαιδευτικού είναι ποικίλοι και συχνά βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. 

Η σύνθεση της ταυτότητας των εκπαιδευτικών επιδέχεται αναπροσαρμογές και 

μετασχηματισμούς ανάλογα με τις εμπειρίες τους, τις αξίες που πρεσβεύουν, ακόμα 

και από τον εκπαιδευτικό που οραματίζονται οι ίδιοι να ενσαρκώσουν (Day et al., 

2006).  Η επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού αποτελεί αντικείμενο έρευνας, 

ενδιαφέροντος και προβληματισμού στην σύγχρονη εποχή, επειδή η ταυτότητα του 

εκπαιδευτικού παίζει σημαντικό ρόλο και για την αποτελεσματική λειτουργία του 

σχολείου, για την πρόοδο των μαθητών και για την ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού. 
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ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο αρχικά γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. Στην συνέχεια δίνεται το θεσμικό πλαίσιο ως πεδίο 

ορισμού στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών του τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Φλώρινας προκειμένου να καταλήξουμε στον στόχο και τα ερευνητικά 

ερωτήματα της παρούσας εργασίας.  

3.1) Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ιστορική αναδρομή 

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού 

συστήματος κάθε χώρας. Ο δάσκαλος είναι αυτός ο οποίος καλείται να εκπληρώσει 

τους στόχους του εκπαιδευτικού συστήματος, για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να είναι 

όσο το δυνατόν πιο σωστά καταρτισμένος. Στην Ελλάδα, η εκπαίδευση των 

δασκάλων, από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως και σήμερα,  πέρασε από τρία 

διαφορετικά στάδια: α) από τα Διδασκαλεία, β) τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες, και γ) 

τα Παιδαγωγικά Τμήματα. Τα Διδασκαλεία εμφανίστηκαν από τα τέλη του 19
ου

 

αιώνα και λειτούργησαν μέχρι και το 1933, οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες, διετούς 

φοίτησης, αναλαμβάνουν το έργο της εκπαίδευσης των δασκάλων μέχρι και το 1984. 

Από το 1984 μέχρι και σήμερα,  λειτουργούν τα Παιδαγωγικά Τμήματα, που 

προσφέρουν σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου στους αυριανούς εκπαιδευτικούς της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τζήκας, 2011, Σταμέλος, 1999). Στην συνέχεια 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι σημαντικότερες ιστορικές περίοδοι που έπαιξαν 

καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην 

Ελλάδα.  

3.1.1) Τα Διδασκαλεία 

Η περίοδος των Διδασκαλείων θα μπορούσε να χωριστεί σε δυο υποπεριόδους. Η 

πρώτη περιλαμβάνει την περίοδο από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του ελληνικού 

κράτους έως και το 1864. Η δεύτερη περίοδος ξεκινά από το 1878 και ολοκληρώνεται 

με την ίδρυση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών.  
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Ο Νόμος για την οργάνωση της Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΝΔ.6/18-2-1834) 

προέβλεπε την σύσταση Διδασκαλείου. Το Διδασκαλείο αυτό λειτούργησε αρχικά 

στο Ναύπλιο ωστόσο πολύ γρήγορα μεταφέρθηκε στην Αθήνα όπου λειτούργησε ως 

το 1864, οπότε και έκλεισε. Το αναλυτικό πρόγραμμα, ο προσανατολισμός, η 

φιλοσοφία και η συμπεριφορά μαθητών και σπουδαστών καθορίζονταν από την 

κεντρική πολιτική εξουσία. Από το 1864 μέχρι και το 1878 δεν λειτούργησε κανένα 

Διδασκαλείο (Σταμέλος, 1999). Μέχρι την ανασύσταση του Διδασκαλείου των 

Αθηνών, το 1878, οι δάσκαλοι επιλέγονταν μόνο με εξετάσεις από επιτροπές. Από το 

1878 μέχρι και το 1914, λειτουργούν επίσης Διδασκαλεία στην Πελοπόννησο, τα 

Επτάνησα και τα Τρίκαλα. Χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι η στροφή προς 

την δημοτική γλώσσα, η αντικατάσταση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου από την 

συνδιδακτική, και η σύνταξη ωρολογίου προγράμματος και προγράμματος 

μαθημάτων. Ταυτόχρονα, αυτήν την περίοδο λειτουργούν και τα λεγόμενα 

«υποδιδασκαλεία» σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας (Τζήκας, 2011). 

Η περίοδος 1913-1929 χαρακτηρίζεται από την λειτουργία Διδασκαλείων διάφορων 

τύπων όπως  μονοτάξια, τριτάξια, πεντατάξια ή ιεροδιδασκαλεία. Από το 1929 έως το 

1933 καταργούνται όλοι οι τύποι Διδασκαλείων και καθιερώνεται το πεντατάξιο 

Διδασκαλείο. Αυτό με την σειρά του θα κλείσει και θα ιδρυθούν οι Παιδαγωγικές 

Ακαδημίες οι οποίες θα λειτουργήσουν πάνω από μισό αιώνα (Σταμέλος, 1999). 

3.1.2) Οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες  

Το 1933 χαρακτηρίζεται ως χρονιά σταθμός για την εκπαίδευση των δασκάλων 

καθώς ιδρύονται οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες. Για την ίδρυση τους συντέλεσαν 

πολλοί λόγοι. Καταρχάς ο περιορισμός της δημοτικής γλώσσας αλλά και οι 

απαιτήσεις των δασκάλων για βελτίωση των σπουδών τους. Οι πόλεις οι οποίες 

αποκτούν Παιδαγωγικές Ακαδημίες είναι: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, 

Αλεξανδρούπολη, Λαμία, Τρίπολη και Ηράκλειο. Στα επόμενα χρόνια ιδρύονται και 

σε άλλες περιοχές της επικράτειας όπως στην Φλώρινα, Ρόδο, Μυτιλήνη, Πειραιάς, 

Λάρισα, Καρδίτσα (Σταμέλος, 1999). Οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες ήταν υπό πλήρη 

κρατικό έλεγχο μέχρι και την παύση της λειτουργίας τους το 1990. 

Για μισό αιώνα περίπου οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες δέσποζαν στην εκπαίδευση των 

δασκάλων, και ήταν τα πρώτα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιου χαρακτήρα στην 
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ελληνική επικράτεια. Ο τρόπος λειτουργίας τους διαμορφώνονταν ανάλογα με τις 

πολιτικές αλλαγές κάθε τόπου. Τα προγράμματα σπουδών που εφαρμόστηκαν για την 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών εντάσσονταν σε ένα αυστηρό πλαίσιο επηρεασμένο 

από τις ιδεολογίες της εποχής. Ο δάσκαλος έπρεπε ταυτόχρονα να ασκεί αγωγή αλλά 

και να εκπαιδεύει. Για την εισαγωγή των σπουδαστών εκτός από τις εισαγωγικές 

εξετάσεις προβλέπονταν και άλλα κριτήρια που δεν είχαν σχέση με τις σχολικές 

επιδόσεις των υποψηφίων όπως το ύψος, την σωματική αρτιμέλεια ή την πολιτική 

ιδεολογία του υποψηφίου και της οικογένειάς του. (Καραφύλλης, 2011). 

Οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες παρείχαν αρτιότερη επαγγελματική κατάρτιση στους 

μελλοντικούς εκπαιδευτικούς σε σχέση με τα Διδασκαλεία. Ωστόσο, η έλλειψη 

έρευνας για την βελτίωση της εκπαίδευσης των δασκάλων είχε ως αποτέλεσμα να 

μην μπορούν να εξελιχθούν και να παρουσιάσουν μια στασιμότητα. Οι ίδιοι οι 

δάσκαλοι κατανοούν ότι χρειάζονται περισσότερα εφόδια για να μπορέσουν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σπουδών τους και απαιτούν ανωτατοποίηση των 

σπουδών τους (Αντωνίου, 2002). Έτσι, καταργούνται οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες και 

η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περνά στα 

Πανεπιστήμια.  

3.1.3) Τα Παιδαγωγικά Τμήματα  

Μετά την πτώση της δικτατορίας, την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και την άρση 

των συνεπειών του εμφυλίου πολέμου, οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες δεν 

ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες. Το ελληνικό κράτος θεωρεί την ύπαρξη του 

δεδομένη και τον πληθυσμό του αρκετά ομοιογενή και δεν υπάρχει ανάγκη μιας 

μονοδιάστατης και καθορισμένης εθνικής ταυτότητας. Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

δεν είναι πια υπεύθυνη για την δημιουργία εθνικής ταυτότητας αλλά για την 

κοινωνικοποίηση της νέας γενιάς (Σταμέλος, 1999).  

Τα πρώτα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα ιδρύθηκαν στην Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη και Ρέθυμνο. Η οργάνωση όμως 

και η έναρξη της λειτουργίας τους πραγματοποιήθηκε το 1984-1985. Σταδιακά 

δημιουργήθηκαν και νέα Παιδαγωγικά Τμήματα στην Ρόδο, στον Βόλο και την 

Φλώρινα. Κατοχυρώθηκε επίσης η αυτονομία τους στην διαμόρφωση του 
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προγράμματος σπουδών, η ανεξαρτησία από τον κρατικό έλεγχο και η δυνατότητα 

κάθε τμήματος να αναπτύξει το δικό του προφίλ (Αντωνίου,2002). 

Σύμφωνα με τον Σταμέλο (1999), τα Παιδαγωγικά Τμήματα συμβάλλουν στην 

ποιοτική αναβάθμιση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Έχουν ως στόχο: α) την 

καλλιέργεια και την προαγωγή των παιδαγωγικών επιστημών, β) την παροχή στους 

πτυχιούχους των απαραίτητων εφοδίων που θα τους διασφαλίζουν την άρτια 

κατάρτιση τους για την επαγγελματική και επιστημονική τους σταδιοδρομία, γ) τη 

συμβολή στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των αναγκών της 

εκπαίδευσης σε ζητήματα Παιδαγωγικής, δ) την συμβολή στην αντιμετώπιση και 

επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων (Παπαναούμ, 1994). 

Τα Πανεπιστημιακά Τμήματα δημιουργήθηκαν με πολιτική απόφαση χωρίς κάποιον 

αξιόπιστο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό υπό την πίεση των εκπαιδευτικών της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπήρξαν συγκρούσεις, ανταγωνισμοί και διαφωνίες 

που σημάδεψαν την εξέλιξη τους (Σταμέλος, 1999). Η έξοδος των πρώτων 

πτυχιούχων δασκάλων και νηπιαγωγών από τα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά 

Τμήματα δημιούργησε το πρόβλημα της ανομοιογένειας  των τυπικών και 

ουσιαστικών προσόντων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και την 

ανάγκη εξομοίωσης των πτυχίων τους. Ανατέθηκε στα Παιδαγωγικά Τμήματα η 

διαδικασία της κατάταξης, της εκπαίδευσης και της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 

έτσι ώστε να μην παρατηρηθεί το φαινόμενο της παρουσίας στα σχολεία δασκάλων 

και νηπιαγωγών δύο ποιοτήτων (Τρούλης, 1994).  

Ωστόσο, η ίδρυση των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων αποτέλεσε κομβικό σημείο για 

την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, επειδή εξίσωνε την διάρκεια των σπουδών των 

δασκάλων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αυτήν των εκπαιδευτικών της 

Δευτεροβάθμιας (Αντωνίου, 2001), επίσης έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο την 

δημιουργία ενός νέου τύπου εκπαιδευτικού που θα έχει επιστημονική ταυτότητα, 

επαγγελματική κατάρτιση και θα έχει εκπαιδευθεί σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον 

(Σταμέλος, 1999). 
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3.2) Το θεσμικό πλαίσιο ως πεδίο ορισμού της επαγγελματικής 

ταυτότητας στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

3.2.1) Το πρόγραμμα σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Φλώρινας 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας ιδρύθηκε με το 

Προεδρικό Διάταγμα 544/1989. Άρχισε να λειτουργεί ως παράρτημα του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) από το ακαδημαϊκό έτος 1990-

1991. Ανήκει στην Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 

μαζί με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (Οδηγός Σπουδών Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας, 2018) 

3.2.2) Σκοπός και στόχοι του προγράμματος σπουδών του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει ως αποστολή: 

● να καλλιεργεί και να προάγει τις Επιστήμες της Αγωγής, με την ακαδημαϊκή 

και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, 

● να παρέχει στους πτυχιούχους του την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική 

κατάρτιση για την επαγγελματική και επιστημονική τους σταδιοδρομία και 

εξέλιξη, 

● να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου της εκπαίδευσης και την κάλυψη 

των αναγκών σε ζητήματα Παιδαγωγικής,  

● να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών εν γένει 

προβλημάτων,  

● να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης για συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

και διαρκή επιμόρφωση του λαού. 

3.2.3) Οργάνωση του προγράμματος σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας 

Το πρόγραμμα σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Φλώρινας περιλαμβάνει εξαμηνιαία μαθήματα, πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενα 

με το Πανεπιστήμιο σχολεία και προαιρετική πτυχιακή εργασία. Το πρόγραμμα είναι 
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κατά τέτοιον τρόπο διαμορφωμένο, ώστε για τη λήψη του πτυχίου να απαιτούνται 

τουλάχιστον οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών.  

Σε κάθε εξαμηνιαίο μάθημα αντιστοιχεί ένας αριθμός ο οποίος εκφράζει τις 

«Πιστωτικές Μονάδες» (Credits) που δείχνουν τον φόρτο εργασίας των φοιτητών. 

Μία μονάδα φόρτου εργασίας (E.C.T.S.) αντιστοιχεί σε 25 έως 30 περίπου ώρες 

εργασίας στο αντικείμενο του μαθήματος. Για κάθε εξάμηνο ο συνολικός φόρτος 

εργασίας των φοιτητών υπολογίζεται στις 30 μονάδες Ε.C.T.S. Για τη λήψη του 

πτυχίου απαιτούνται διακόσιες σαράντα μονάδες E.C.T.S. (8 εξάμηνα Χ 30 = 240  

E.C.T.S.). 

3.2.4) Μαθήματα 

Τα Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα στο σύνολο των οκτώ εξαμήνων ανέρχονται σε 29 

και αντιστοιχούν σε 132 ΕCTS και 56% του συνολικού φόρτου εργασίας των 

φοιτητών.  

Το 40% περίπου των Yποχρεωτικών μαθημάτων αφορά στις Eπιστήμες της Aγωγής 

και στη Βασική Παιδαγωγική Κατάρτιση. Τα υπόλοιπα Υποχρεωτικά μαθήματα 

επιμερίζονται ισόποσα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τη Διδακτική τους (30%) 

και στις Θετικές Επιστήμες και τη Διδακτική τους (30%) (Πίνακας 1).  

 

Πίνακας 1: Υποχρεωτικά Μαθήματα 

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

Επιστημών της Αγωγής 

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

Ανθρωπιστικών 

Επιστημών 

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

Θετικών Επιστημών 

Διδακτική Μεθοδολογία Διδασκαλία της Ελληνικής 

ως δεύτερης/ ξένης 

γλώσσας 

Ειδικά Θέματα Διδακτικής 

των Μαθηματικών  

Ειδική Αγωγή & 

Μαθησιακές Δυσκολίες  

Η Ελληνική Γλώσσα και η 

Γραμματική της  

Οι έννοιες της Φυσικής 

και οι Αναπαραστάσεις 

τους 

Ψυχολογία της Ανάπτυξης  Νέα Ελληνική Ιστορία Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση- Εκπαίδευση 

για την Αειφορία 
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Ιστορία της Νεοελληνικής 

Εκπαίδευσης και 

Εκπαιδευτική Πολιτική 

Ελληνική Παιδική & 

Νεανική Λογοτεχνία 

Στατιστική στην 

Εκπαίδευση 

Κοινωνιολογία της 

Εκπαίδευσης 

Ιστορία: Αρχαιότητα και 

Βυζάντιο 

Στοιχεία Αριθμητικής και 

θεωρίας αριθμών για 

εκπαιδευτικούς 

Οργάνωση, Διοίκηση και 

Αξιολόγηση στην 

Εκπαίδευση 

Ορθοδοξία και Πολιτισμός 

στην Εκπαίδευση 

 

Παιδαγωγική Ειδικά Θέματα Διδακτικής 

της Ιστορίας 

 

Παιδαγωγική 

Αλληλεπίδραση και 

Κοινωνικές Σχέσεις στην 

σχολική τάξη 

Ειδικά Θέματα Διδακτικής 

της Γλώσσας  

 

Σχολική Ψυχολογία και 

Συμβουλευτική 

  

Παραγωγή Εκπαιδευτικού 

Υλικού (Παιδαγωγικά 

Υλικά & Μέσα) 

  

 

Σημειώνεται ότι στα Υποχρεωτικά μαθήματα συμπεριλαμβάνονται και τα 

Υποχρεωτικά μαθήματα της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών, η οποία αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 13% του συνολικού φόρτου εργασίας των φοιτητών και το 17% των 

Υποχρεωτικών μαθημάτων (Πίνακας 2). 

 

Πίνακας 2: Θεωρητική και Πρακτική Διδακτική Κατάρτιση 

Α΄ Φάση Εισαγωγή στην θεωρία και την πράξη του σχολείου και της 

διδασκαλίας 

Β’ Φάση  Διδακτική Επιμέρους μαθημάτων του δημοτικού σχολείου 

 Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας 

 Διδακτική της Ιστορίας 
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 Διδακτική των Μαθηματικών 

 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών 

Γ’ Φάση  Ανάληψη παιδαγωγικού-διδακτικού έργου επί δύο εβδομάδες με 

θεωρητική προετοιμασία και ανατροφοδότηση 

 

Τα Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) είναι συνολικά 20 μαθήματα και αντιστοιχούν 

στο 34% του συνολικού φόρτου εργασίας των φοιτητών (82 ECTS). Δεκαοκτώ 

μαθήματα (18 X 4 = 72 ECTS) αφορούν σε έξι μαθήματα από κάθε ομάδα επιστημών 

- τις Επιστήμες της Αγωγής (ΕΑ), τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΑΕ) και των 

Θετικών Επιστημών (ΘΕ). Στα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα 

συγκαταλέγονται και δύο μαθήματα Πρακτικής Άσκησης (2 Χ 5 = 10 ECTS). 

(Πίνακας 3) 

 

Πίνακας 3: Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα 

Κατ’ Επιλογήν 

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

Επιστημών της Αγωγής 

Κατ’ Επιλογήν 

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

Ανθρωπιστικών 

Επιστημών 

Κατ’ Επιλογήν 

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

Θετικών Επιστημών 

Αναλυτικά Προγράμματα Νεοελληνική Ποίηση-

Παιδική Ποίηση και η 

διδακτική της  

Κατασκευή εκπαιδευτικού 

υλικού και διδασκαλία 

μαθηματικών με την 

χρήση Πληροφορικής 

Τεχνολογίας 

Παιδαγωγική του 

ελεύθερου χρόνου 

Μέτρηση και αξιολόγηση 

αντιληπτικο-κινητικών 

δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων 

Επιστημολογία 

Οργάνωση και Λειτουργία 

σχολικής μονάδας 

Διδακτική της 

Λογοτεχνίας 

Εφαρμοσμένη Στατιστική 

Ιστορία της Αγωγής Πεζογραφική Λογοτεχνία 

για Παιδιά & Εφήβους και 

η Διδακτική της 

Σχεδίαση και ανάπτυξη 

εκπαιδευτικού λογισμικού 
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Εννοιολογική ανάπτυξη 

και μάθηση 

Γλωσσοπαιδαγωγικά 

Θέματα  

Ιστορία των Μαθηματικών 

και Μαθηματική 

Εκπαίδευση 

Διαπολιτισμική 

Εκπαίδευση 

Παιδαγωγικές Κινητικές 

Εφαρμογές 

Παιδαγωγική Γνώση 

Περιεχομένου για τις 

Φυσικές Επιστήμες  

Ολοήμερο σχολείο: 

Θεωρία και πράξη 

Μουσική θεωρία και 

πράξη 

Εφαρμογές Εκπαιδευτικής 

Έρευνας  

Ιστορία της εκπαίδευσης 

στην Μακεδονία 

Στρατηγικές γλωσσικής 

εκμάθησης και 

επικοινωνίας 

Εφαρμογές προγραμμάτων 

για την αειφορία 

Συναισθηματική & Ηθική 

ανάπτυξη 

Εισαγωγή στην 

διγλωσσία- Διγλωσσία και 

εκπαίδευση 

Ανοιχτά διερευνητικά 

περιβάλλοντα μάθησης 

στις Φυσικές Επιστήμες 

Νοητική καθυστέρηση Εναλλακτικές μορφές 

αξιολόγησης των 

γλωσσικών δεξιοτήτων 

Εκπαιδευτικό Λογισμικό 

(3) 

Οργανωσιακή 

Συμπεριφορά 

Κείμενα Νεοελληνικής 

Γλώσσας 

Στοιχεία Γεωμετρίας και 

Επίλυσης Προβλημάτων 

Διαφοροποίηση της 

διδασκαλίας 

Το λεξιλόγιο: περιγραφή 

και η διδασκαλία του 

Ανάπτυξη της έννοιας του 

αριθμού 

Συγκριτική Παιδαγωγική Ο γραμματισμός στο 

σχολείο: κατανόηση και 

παραγωγή κειμένων 

Δυσκολίες μάθησης στα 

Μαθηματικά 

Εκπαιδευτική Πολιτική Μουσειακή Εκπαίδευση Διάχυτες διεπαφές στο 

σχολείο 

Επιστημονική 

Τεχνογραφία 

Ιστορία και Πολιτισμός 

στην Εκπαίδευση 

Εκπαιδευτική Ρομποτική 

Κοινωνικοπαιδαγωγικές 

προσεγγίσεις στο δημοτικό 

σχολείο 

Ιστορία από πηγές Μεθοδολογία 

Εκπαιδευτικής Έρευνας 

Τα Κίνητρα στην Επαφές γλωσσών σε Ανάπτυξη διδακτικών 
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Εκπαίδευση πολύγλωσσα-

πολυπολιτισμικά 

περιβάλλοντα 

σεναρίων για STEM με 

την χρήση εκπαιδευτικής 

ρομποτικής 

Διαχείριση Σχολικής 

Τάξης 

Εναλλακτικές διδακτικές 

προσεγγίσεις στην 

διδακτική της Ιστορίας 

Ανάπτυξη ψηφιακού 

υλικού 

Αρχές διαπολιτισμικής 

αγωγής και εκπαίδευσης  

  

Προβλήματα Λόγου και 

Ομιλίας 

  

Εισαγωγή στην Βαρηκοΐα- 

Κώφωση  

  

Συναισθηματικές και 

Συμπεριφορικές 

Διαταραχές 

  

 

Τα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) που μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές είναι 

6 (6 Χ 4=24  ECTS) και αντιστοιχούν στο 10% του συνολικού φόρτου εργασίας των 

φοιτητών. 

Οι φοιτητές κατά την διάρκεια των σπουδών τους μπορούν κατά το χειμερινό 

εξάμηνο να επιλέξουν δυο από τα παρακάτω μαθήματα: 

 

Εισαγωγή στην Ιστορία του Βιβλίου 

Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Εκπαίδευση 

Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση 

Μικροδιδασκαλία και Πρακτική Άσκηση 

 

Οι φοιτητές κατά την διάρκεια των σπουδών τους μπορούν κατά το εαρινό εξάμηνο 

να επιλέξουν δυο από τα παρακάτω μαθήματα: 

 

Εισαγωγή στις Τέχνες του Βιβλίου 

Πολιτισμικά στοιχεία των Ολυμπιακών Αγώνων του 4
ου

 αιώνα μ. Χ  
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Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Εκπαίδευση 

Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση 

 

3.2.5) Πτυχιακή Εργασία 

Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να εκπονήσει πτυχιακή εργασία υπό την επίβλεψη και 

καθοδήγηση μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (μελών ΔΕΠ) του 

Τμήματος. Η πτυχιακή εργασία παραδίδεται έως την 20η Μαΐου κάθε έτους, 

προκειμένου να βαθμολογηθεί κατά την εξεταστική του Ιουνίου. Σε περίπτωση 

παράδοσης μετά από αυτήν την ημερομηνία και μέχρι τη 15η Σεπτέμβρη, η 

βαθμολογία της εργασίας θα ανακοινώνεται με την εξεταστική του Σεπτέμβρη.  

Στο τέλος του 8ου εξαμήνου η πτυχιακή εργασία βαθμολογείται από τον επόπτη και 

τον δεύτερο βαθμολογητή και στη συνέχεια υπολογίζεται ο μέσος όρος της 

βαθμολογίας. 

Η πτυχιακή εργασία πιστώνεται με εννέα πιστωτικές μονάδες (9 ΠΜ) ή δώδεκα (12) 

μονάδες ECTS, οι οποίες αντιστοιχούν σε 3 μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ένα από 

το 7ο και δύο από το 8ο εξάμηνο) και συνυπολογίζονται με αυτά για τη λήψη του 

πτυχίου. Η πτυχιακή εργασία μαζί με τα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής δεν μπορούν 

να ξεπερνούν συνολικά τις είκοσι τέσσερις μονάδες ECTS (24 ECTS). 

3.2.6) Το πρόγραμμα «Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης» 

Με τον όρο «πρακτική άσκηση» εννοούμε όλες τις εμπειρίες τις οποίες αποκτά ο 

υποψήφιος δάσκαλος παρατηρώντας την διδασκαλία έμπειρων δασκάλων ή των 

συμφοιτητών του στο σχολείο, είτε διδάσκοντας ο ίδιος. Επίσης εννοούμε κάθε 

προγραμματισμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα η οποία φέρνει τον φοιτητή- 

υποψήφιο εκπαιδευτικό σε επαφή με την σχολική πραγματικότητα. Έχει ως σκοπό 

την σύνδεση της παιδαγωγικής θεωρίας με την εκπαιδευτική πράξη και την 

εξοικείωση του φοιτητή με το επαγγελματικό του πεδίο (Θεοδώρου, 2000 οπ. αναφ, 

στο Αργυροπούλου, 2005) 

Η πρακτική άσκηση του φοιτητή στο δημοτικό σχολείο είναι πάντα συνδυασμένη με 

Διδακτική Μεθοδολογία. Το πρόγραμμα της Διδακτικής Μεθοδολογίας και 

Πρακτικής Άσκησης (ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.) αποσκοπεί κυρίως στη βασική διδακτική 
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κατάρτιση (θεωρητική και πρακτική) του φοιτητή. Αποτελείται από τρεις ξεχωριστές 

φάσεις με συναφείς στόχους, περιεχόμενα και τρόπο οργάνωσης. Ξεκινά στο τρίτο 

εξάμηνο και ολοκληρώνεται στο όγδοο εξάμηνο.  

● Η πρώτη φάση (Α΄ φάση) αποβλέπει στην εισαγωγή του φοιτητή στη θεωρία 

και πράξη του σχολείου και της διδασκαλίας, με σχετικά θεωρητικά μαθήματα 

στη Σχολή και συστηματική παρατήρηση στο σχολείο.  

● Η δεύτερη φάση (Β΄ φάση) αποβλέπει στη θεωρητική κατάρτιση του φοιτητή 

στη διδακτική των μαθημάτων του δημοτικού σχολείου και στην ανάπτυξη εκ 

μέρους του φοιτητή ικανοτήτων σχεδιασμού, διεξαγωγής και αξιολόγησης της 

διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών.  

● Η τρίτη φάση (Γ΄ φάση) αποσκοπεί στην εισαγωγή του φοιτητή στον 

κανονικό, καθημερινό ρυθμό εργασίας και ζωής στο σχολείο. Ο φοιτητής 

αναλαμβάνει την ευθύνη του παιδαγωγικού και διδακτικού έργου επί δύο 

εβδομάδες.  

Τα επιμέρους μαθήματα της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης για 

τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Φυσικής και της 

Ιστορίας συγκαταλέγονται στην κατηγορία των Υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ από 

τα πέντε μαθήματα της Μελέτης Περιβάλλοντος, των Θρησκευτικών, των 

Εικαστικών, της Μουσικής και της Φυσικής Αγωγής ο φοιτητής θα πρέπει να επιλέξει 

υποχρεωτικά τα δύο. Τα υπόλοιπα τρία είναι δυνατό να επιλεγούν ως μαθήματα 

Ελεύθερης Επιλογής. 

3.2.7) Διευρυμένη πρακτική άσκηση 

Η ανεργία των πτυχιούχων στην Ελλάδα βρίσκεται σε σχετικά υψηλά επίπεδα λόγω 

της υψηλής προσφοράς από την μία και της χαμηλής ζήτησης από την άλλη, 

ανθρώπινου δυναμικού υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου. Παρατηρείται μια 

αναντιστοιχία μεταξύ των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται από την 

παραγωγική διαδικασία σε σχέση με αυτές που αποκτώνται με την ολοκλήρωση της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για αυτόν τον λόγο, η απόκτηση εργασιακών προσόντων 

στην διάρκεια της αρχικής εκπαίδευσης, καθώς και η συμβατότητα των 

προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες τις αγοράς εργασίας 

κρίνεται απαραίτητη (Παμπούρη, 2016) 
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Από τον Οκτώβριο του 2010 βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση της Διευρυμένης 

Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής 

Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία είναι ενταγμένη 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 

που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς 

Πόρους. 

Έχει ως στόχο την διεύρυνση, την αναβάθμιση και την βελτίωση της ήδη υπάρχουσας 

πρακτικής, και με δεδομένη την ανάγκη για διεύρυνση των επιστημονικών 

ενδιαφερόντων και των δυνατοτήτων απασχόλησης του αυριανού εκπαιδευτικού, οι 

επιμέρους στόχοι της διευρυμένης πρακτικής άσκησης είναι οι εξής: 

α) η διευκόλυνση και υποστήριξη του επαγγελματικού προσανατολισμού των 

μελλοντικών δασκάλων σε νέες επαγγελματικές και επιστημονικές κατευθύνσεις  

β) η ενίσχυση του Προγράμματος Σπουδών μέσα από την εκπαίδευση και κατάρτιση 

των φοιτητών/τριών σε νέα αντικείμενα και νέους εργασιακούς χώρους  

γ) η σύνδεση του ΠΤΔΕ με εξωσχολικούς φορείς υποδοχής και κατ’ επέκταση η 

ενδυνάμωση του ρόλου του σε επίπεδο επιστημονικό, κοινωνικό και επιχειρηματικό  

δ) η διασύνδεση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με πιστοποιημένους φορείς 

προώθησης της απασχόλησης μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των 

σύγχρονων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας. 

Συνολικά πάνω από 100 φορείς (υπηρεσίες, εταιρείες, οργανώσεις, σύλλογοι, όμιλοι, 

βιβλιοθήκες, ιδρύματα, οργανισμοί, επιχειρήσεις, μουσεία, λέσχες κ.ά.) του δημοσίου 

και του ιδιωτικού τομέα, κατάλληλοι για την κατάρτιση των φοιτητών σε νέα 

αντικείμενα και εργασιακούς χώρους συνεργάζονται με το Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης 

των φοιτητών/τριών. Οι φοιτητές προσφέρουν έργο, το οποίο ορίζουν κάθε φορά οι 

ίδιοι οι φορείς, σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

3.2.8) Αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών του ΠΤΔΕ Φλώρινας 

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών, «η 

αξιολόγηση  είναι μια γενική διαδικασία συστηματικής και κριτικής ανάλυσης που 
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οδηγεί σε κρίσεις ή / και συστάσεις για βελτίωση της ποιότητας ενός εκπαιδευτικού 

ιδρύματος ή προγράμματος» (Ευρυδίκη, 2006). 

Τον Σεπτέμβριο του 2007 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού  

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας συγκροτήθηκε η Ομάδα Εσωτερικής 

Αξιολόγησης και ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης του Τμήματος. Η διαδικασία 

ολοκληρώθηκε μετά την επιτόπια επίσκεψη κλιμακίου εξωτερικών αξιολογητών. Η 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος συντάχθηκε και οριστικοποιήθηκε 

τον Μάρτιο του 2014. Σε αυτήν περιλαμβάνονται ιδιαίτερα θετικές αξιολογικές 

κρίσεις για το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. 

3.3) Η ανάδειξη των πολλαπλών ταυτοτήτων των τελειόφοιτων του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας στον 

λόγο τους: Στόχοι και ερωτήματα της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην ανάδειξη των ποικίλων ταυτοτήτων των 

τελειόφοιτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας, έτσι 

όπως τις κατασκευάζουν οι ίδιοι  στον λόγο τους και νοηματοδοτούν ο καθένας με 

τον δικό του τρόπο την επαγγελματική ταυτότητα του δασκάλου στο πλαίσιο της 

συνέντευξης.  

Δίνει την ευκαιρία στους τελειόφοιτους να σκεφτούν πράγματα που μπορεί να μην 

τους είχαν απασχολήσει κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Να σκεφτούν ποιοί 

ήταν οι παράγοντες που τους επηρέασαν για να επιλέξουν το συγκεκριμένο τμήμα.  

Να αναστοχαστούν πάνω σε αυτά που βίωσαν κατά την φοίτηση τους στην σχολή, 

και εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το πώς πιστεύουν ότι τα μαθήματα που 

παρακολούθησαν και η πρακτική τους άσκηση επηρέασαν την διαμόρφωση τους ως 

εκπαιδευτικοί.  

Τέλος, δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές να μιλήσουν για το πώς φαντάζονται το 

μέλλον τους ως δάσκαλοι και κατά πόσο θεωρούν ότι θα μεταβληθεί ή θα εξελιχθεί 

περαιτέρω η επαγγελματική τους ταυτότητα. 

Από την επισκόπηση της ελληνικής αλλά και της ξένης βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε 

έλλειψη ερευνών που να χρησιμοποιούν το θεωρητικό πλαίσιο και μεθοδολογικό 
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πλαίσιο της κοινωνικής ψυχολογίας του λόγου για την κατασκευή της ταυτότητας 

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

εργασία. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας διαμορφώνονται ως εξής:  

● Πώς νοηματοδοτούν οι τελειόφοιτοι του ΠΤΔΕ Φλώρινας την έννοια της 

«ταυτότητας»  του δασκάλου;  

● Ποιοι παράγοντες θεωρούν ότι επηρεάζουν την διαμόρφωση της ταυτότητας τους ως 

δάσκαλοι;   

● Πως θεωρούν ότι συμβάλλει η αρχική τους εκπαίδευση στην διαμόρφωση της 

ταυτότητας τους ως δάσκαλοι; 

● Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της πρακτικής άσκησης κατά τη γνώμη τους και οι 

ευκαιρίες που είχαν να αναστοχαστούν πάνω σε αυτά που βίωσαν κατά την διάρκεια 

της στην διαμόρφωση της ταυτότητας τους ως δάσκαλοι; 
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Β’ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

4
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο μεθοδολογικός προσανατολισμός της 

παρούσας έρευνας, πιο συγκεκριμένα, η  μέθοδος έρευνας που χρησιμοποιήθηκε, τα 

ερευνητικά εργαλεία, η διαδικασία συλλογής δεδομένων, τα χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων καθώς και η διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την διάρκεια της 

ανάλυσης των δεδομένων.  

4.1) Μέθοδος έρευνας 

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται έντονο ενδιαφέρον για την ποιοτική έρευνα και 

έχουν γίνει ποικίλες εφαρμογές της σε όλο το φάσμα των κοινωνικών επιστημών. 

Ωστόσο είναι πάρα πολύ δύσκολο να δοθεί ένας συγκεκριμένος ορισμός για το τι 

σημαίνει ποιοτική έρευνα. Έχει ενδιαφέρον ο ορισμός που προτείνουν οι Denzin & 

Lincoln (1994, 2000, 2005): 

«Η ποιοτική έρευνα είναι μια πλαισιοθετημένη δραστηριότητα, η οποίο τοποθετεί τον 

παρατηρητή στον κόσμο. Αυτή συνίσταται σε ένα σύνολο ερμηνευτικών και υλικών 

πρακτικών, οι οποίες κάνουν τον κόσμο ορατό. Αυτές οι πρακτικές μετασχηματίζουν 

τον κόσμο. Μετατρέπουν τον κόσμο σε μια σειρά από αναπαραστάσεις του εαυτού, 

συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων του πεδίου, των συνεντεύξεων, των 

συνομιλιών, των φωτογραφιών, των μαγνητοφωνήσεων και των σημειώσεων σε 

ημερολόγια. Σ’ αυτό το επίπεδο η ποιοτική έρευνα περιλαμβάνει μια ερμηνευτική, 

νατουραλιστική προσέγγιση στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι οι ποιοτικοί ερευνητές 

μελετούν τα πράγματα στο φυσικό τους πλαίσιο, επιχειρώντας να δώσουν πλαίσιο ή 

να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα με όρους των νοημάτων που οι άνθρωποι αποδίδουν 

σε αυτά» (Πουρκός & Δαφέρμος, 2010) 

Η ποιοτική έρευνα επιλέχθηκε διότι στοχεύει στην περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία και 

κατανόηση των φαινομένων και των καταστάσεων και δίνει έμφαση στο «πως» και 

το «γιατί». Επιπλέον γιατί μας ενδιέφερε να διερευνηθούν οι εμπειρίες των 

υποκειμένων και να κατανοηθούν οι απόψεις, οι στάσεις και οι αντιλήψεις, να δοθεί 

δηλαδή έμφαση στην βιωμένη εμπειρία τα νοήματα και τις αναπαραστάσεις των 
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υποκειμένων (Ιωσηφίδης, 2008). Επίσης επιλέχθηκε προκειμένου να δοθούν  

απαντήσεις στα ερευνητικά του ερωτήματα που θέλαμε  διότι η ποιοτική έρευνα δίνει 

την δυνατότητα στον ερευνητή να διερευνήσει  με αυστηρό και συστηματικό τρόπο, 

να περιγράψει και να κατανοήσει σε βάθος την κοινωνική πραγματικότητα. Πέρα από 

τον βασικό αυτό λόγο υπάρχουν και πολλοί επιμέρους λόγοι. 

Πρώτα από όλα η ποιοτική έρευνα μελετά τα κοινωνικά φαινόμενα σε βάθος μέσα 

από την οπτική των δρώντων υποκειμένων διεισδύοντας στα νοήματα που αποδίδει ο 

κάθε ένας και μελετά την κοινωνική ζωή ως μια δυναμική διαδικασία και όχι ως μια 

στατική κατάσταση. Προσεγγίζει τα φαινόμενα με ολιστικό τρόπο ενταγμένα στο 

κοινωνικό, ιστορικό και πολιτισμικό τους πλαίσιο. Εστιάζει στην διαφοροποίηση και 

την ποικιλία της κοινωνικής ζωής. 

Ένας άλλος λόγος επιλογής της ποιοτικής έρευνας από έναν ερευνητή είναι επειδή 

του δίνει την δυνατότητα να φτιάξει ευέλικτα ερευνητικά σχέδια και να τα τροποποιεί 

κατά την διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας με βάση τα ευρήματα που 

προκύπτουν. Επίσης η ποιοτική έρευνα επιλέγεται από ερευνητές που θέλουν να 

κάνουν μια έρευνα στον «πραγματικό κόσμο» και όχι μέσα σε ένα εργαστήριο και 

δεν επιδιώκουν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν απλά κάποιες υποθέσεις αλλά 

θέλουν να ανακαλύψουν νέες πτυχές ενός φαινομένου. 

Η ποιοτική έρευνα ενδείκνυται για ερευνητές που θέλουν να έρθουν κοντά και να 

αναπτύξουν σχέσεις με τους συμμετέχοντες στην έρευνα τους και να αξιοποιήσουν 

μεθόδους όπως η παρατήρηση, η συνέντευξη, οι βιογραφικές αφηγήσεις, η ανάλυση 

τεκμηρίων κ.α (Ιωσηφίδης, 2008). 

Μέσα από την ποιοτική έρευνα  ερευνητής έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει 

μεθόδους σχηματισμού θεωρητικών κατηγοριών με βάση τα ερευνητικά δεδομένα 

που έχει συλλέξει και να μην χρησιμοποιήσει προκαθορισμένα συστήματα 

ταξινόμησης και εννοιών. Μπορεί να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα του ολιστικά, στο 

σύνολό τους δίνοντας έμφαση στο νόημα τους και όχι στα αίτια (Τσιώλης, 2014). 

4.2) Εργαλείο συλλογής δεδομένων λόγου: Συνέντευξη 

Στα πλαίσια διεξαγωγής της συγκεκριμένης ποιοτικής έρευνας επιλέχθηκε η 

συνέντευξη ως ερευνητικό εργαλείο για τους εξής λόγους: 



50 

 

Πρώτα από όλα γιατι η συνέντευξη θα μας έδινε την δυνατότητα να διερευνήσουμε 

τις βαθύτερες προσωπικές απόψεις, αντιλήψεις, απόψεις, ιδέες των συμμετεχόντων. 

Θα μας έδινε την δυνατότητα να κατανοήσουμε στάσεις, αντιλήψεις και 

συμπεριφορές μέσα από τα «μάτια» των κοινωνικών υποκειμένων. Επίσης 

επιλέχθηκε η συνέντευξη διότι δεν είχαμε ως στόχο να προβλέψουμε την 

συμπεριφορά μεγάλων κοινωνικών ομάδων και το δείγμα της έρευνας δεν ήταν 

μεγάλο (Ιωσηφίδης, 2008).  

Η συνέντευξη είναι ένας ευέλικτος τρόπος να μαθαίνουμε πράγματα. Δίνει στον 

ερευνητή την δυνατότητα να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με των ερωτηθέντα, να 

τροποποιήσει την ερευνητική του κατεύθυνση ανάλογα με τις απαντήσεις που 

λαμβάνει και να διερευνήσει τα προσωπικά κίνητρα κάτι το οποίο για παράδειγμα με 

την χρήση ενός ερωτηματολογίου δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί. Επίσης πολύ 

σημαντικό ρόλο παίζει και η μη λεκτική επικοινωνία που μπορεί να δώσει στον 

ερευνητή να κατανοήσει ευκολότερα τις απαντήσεις του ατόμου από το οποίο παίρνει 

συνέντευξη (Robson, 2007). 

Στην ποιοτική έρευνα υπάρχουν τρία είδη συνέντευξης: α) η δομημένη β) η 

ημιδομημένη και γ) η μη δομημένη συνέντευξη. Η δομημένη βασίζεται σε ένα 

αυστηρό σύνολο ερωτήσεων που γίνεται με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια σειρά σε 

όλους τους ερωτώμενους. Στην παρούσα έρευνα προτιμήθηκε η ημιδομημένη 

συνέντευξη διότι στην ημιδομημένη συνέντευξη ο ερευνητής μπορεί να σχεδιάσει μια 

σειρά από ερωτήσεις έχει όμως περισσότερη ευελιξία και μπορεί κατά την διάρκεια 

της συνέντευξης να αλλάξει την σειρά των ερωτήσεων, να σκεφτεί κάποιες 

καινούριες ή να αφαιρέσει κάποιες ανάλογα με τις απαντήσεις που λαμβάνει. Στην μη 

δομημένη συνέντευξη δεν υπάρχουν προκαθορισμένες ερωτήσεις. Η συνέντευξη 

γίνεται με την μορφή συζήτησης πάνω σε κάποιους θεματικούς άξονες. Στην ποιοτική 

έρευνα προτιμούνται κυρίως το δεύτερο και τρίτο είδος συνεντεύξεων (Ιωσηφίδης, 

2008). 

Οι διάφορες γλωσσικές δραστηριότητες όπως η συζήτηση, η αφήγηση μιας ιστορίας, 

η διάλεξη και φυσικά η συνέντευξη, μας προδιαθέτουν για τον τρόπο εξέλιξης του 

υπό συζήτηση θέματος, για τους κανόνες εναλλαγής των ομιλητών, για την μορφή 

και το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης καθώς και για τους περιορισμούς στο 
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πλαίσιο της επικοινωνίας. Ορίζοντας τις συνεντεύξεις ως γλωσσικά συμβάντα ή 

γλωσσικές δραστηριότητες, επισημαίνουμε την αντίθεση μεταξύ του αντι-γλωσσικού 

μοντέλου «ερέθισμα- αντίδραση» και μιας εναλλακτικής προσέγγισης της 

συνέντευξης ως ανταλλαγής λόγου μεταξύ των ομιλητών (Mishler, 1996).   

Στην παρούσα έρευνα, η ανάλυση λόγου των συμμετεχόντων ήταν πρωταρχικής 

σημασίας για αυτό τον λόγο χρειάστηκε  λεπτομερής καταγραφή των ερωτήσεων που 

τέθηκαν στους συμμετέχοντες καθώς και τον απαντήσεων που έδωσαν. Επειδή η 

ανάλυση λόγου προσεγγίζει τις συνεντεύξεις ως μορφές κοινωνικής διάδρασης, οι 

συνεντεύξεις μεταγράφηκαν πλήρως με την χρήση των συμβόλων φωνητικής 

μεταγραφής Jefferson (Potter & Wetherell, 2009) και αναλύθηκαν και οι ερωτήσεις 

και οι απαντήσεις.  

Το σχέδιο συνέντευξης περιελάμβανε έξι ενότητες ερωτήσεων. Η πρώτη ενότητα 

περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικές με την επιλογή των σπουδών στο τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, αν ήταν το συγκεκριμένο τμήμα η πρώτη επιλογή των φοιτητών  καθώς 

και από ποιους παράγοντες επηρεάστηκαν προκειμένου να το επιλέξουν (οικογένεια, 

κοινωνικός περίγυρος, μαθητικές εμπειρίες).   

Στην δεύτερη ενότητα ο συμμετέχων καλούνταν να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικές 

με τις σπουδές του και πιο συγκεκριμένα σε ερωτήσεις σχετικές με τα μαθήματα που 

έχει παρακολουθήσει κατά την διάρκεια των σπουδών τους, ποια μαθήματα 

πιστεύουν ότι τους βοηθούν περισσότερο και ποια λιγότερο στην συγκρότηση της 

ταυτότητας τους ως μελλοντικοί δάσκαλοι.  

Οι ερωτήσεις της τρίτης ενότητας αφορούσαν την πρακτική άσκηση των φοιτητών, 

την διάρκεια της, τις εμπειρίες που αποκόμισαν από την πρακτική μέσα από την 

συναναστροφή με τους μαθητές, την συνεργασία με τους καθηγητές, με τους 

μέντορες αλλά και με τους συμφοιτητές τους κατά την διάρκεια της πρακτικής 

άσκησης, την εμπειρία τους από τον αναστοχασμό καθώς και αλλαγές που θα ήθελαν 

να προτείνουν.  

Στην συνέχεια η τέταρτη ενότητα περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με την εικόνα που 

έχουν οι φοιτητές για των εαυτό τους ως μελλοντικό δάσκαλο, πως φαντάζονται τον 
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εαυτό τους στο μέλλον, τι χαρακτηριστικά πιστεύουν ότι θα έχουν και ποιοι 

παράγοντες πιστεύουν ότι θα τους επηρεάσουν. 

Η πέμπτη ενότητα περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με την εικόνα που έχουν οι 

φοιτητές για τον ιδανικό δάσκαλο, ποια χαρακτηριστικά πιστεύουν ότι θα πρέπει να 

έχει ένας δάσκαλος για να είναι ο ιδανικός, αν πιστεύουν ότι διαθέτουν κάποια από τα 

χαρακτηριστικά του ιδανικού δασκάλου, τι θα πρέπει να κάνουν προκειμένου να 

γίνουν οι ιδανικοί δάσκαλοι που έχουν φανταστεί. Τέλος, η τελευταία ερώτηση 

συνόψισης έδινε την δυνατότητα στον φοιτητή να αναστοχαστεί πάνω σε όσα 

ανέφερε και να προσθέσει ότι άλλο θεωρούσε σημαντικό για το επάγγελμα του 

δασκάλου. 

Η συνέντευξη με τον ΑΓΓ1 ήταν η πρώτη συνέντευξη που έγινε πιλοτικά 

προκειμένου να ελεγχθεί η λειτουργικότητα του σχεδίου συνέντευξης, η οποία 

μαγνητοφωνήθηκε και στην συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκε προκειμένου να 

εντοπιστούν τυχόν ελλείψεις και αδυναμίες στις ερωτήσεις. Κατά την διάρκεια της 

πρώτης συνέντευξης προέκυψε μια ακόμη επιπλέον ερώτηση που προστέθηκε και 

αυτή στο σχέδιο συνέντευξης. Άλλες αδυναμίες ή παραλείψεις δεν εντοπίστηκαν στο 

σχέδιο συνέντευξης και δεν χρειάστηκε να γίνουν αλλαγές, οπότε ακολούθησε και η 

πραγματοποίηση των υπόλοιπων συνεντεύξεων.  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι κατά την διάρκεια διεξαγωγής των συνεντεύξεων 

υπήρξε συστηματική καταγραφή σε ημερολόγιο όλων των δυσκολιών, των 

λεπτομερειών και των παρατηρήσεων που θεωρούνταν σημαντικές από την 

ερευνήτρια και πολλές από αυτές τις πληροφορίες  φάνηκαν ιδιαίτερα χρήσιμες και 

αξιοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της ανάλυσης των αποσπασμάτων. 

4.4) Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας 

πραγματοποιήθηκαν δεκαπέντε συνεντεύξεις με τεταρτοετείς φοιτητές του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας. Αρχικά απεστάλει 

στους φοιτητές ενημερωτική επιστολή, με την οποία ενημερώθηκαν αναλυτικά για 

τους στόχους και τους σκοπούς της έρευνας. Επισημάνθηκε επίσης ότι η συμμετοχή 
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τους στην έρευνα είναι εθελοντική, ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία τους και ότι σε 

περίπτωση συμμετοχής τους θα χρησιμοποιηθούν ψευδώνυμα.  

Η ανταπόκριση των φοιτητών ήταν μεγάλη. Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε 

προσωπική συνάντηση, με τον κάθε φοιτητή που εκδήλωσε ενδιαφέρον και θέλησε 

να συμμετέχει στην έρευνα ξεχωριστά, προκειμένου να ενημερωθεί για τις 

λεπτομέρειες της συνέντευξης αλλά και για και για τον προγραμματισμό της ημέρας, 

της ώρας και του τόπου διεξαγωγής της συνέντευξης. Στην συγκεκριμένη συνάντηση 

δόθηκε στους φοιτητές το σχέδιο συνέντευξης προκειμένου να το μελετήσουν και να 

εκφράσουν τυχόν απορίες που μπορεί να είχαν.  

Οι φοιτητές ενημερώθηκαν ότι η συνέντευξη πρόκειται να μαγνητοφωνήθει για 

πρακτικούς λόγους και για διευκόλυνση κυρίως της ερευνήτριας διότι ήταν αδύνατο 

να μπορεί να θυμηθεί όλα όσα θα ειπωθούν κατά την διάρκεια της συνέντευξης, 

καθώς και ότι υπάρχει δυνατότητα αποστολής του ηχητικού αρχείου αν το 

επιθυμούσαν. Οι περισσότερες συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι της 

ερευνήτριας. Κάποιες έγιναν και στο χώρο του Πανεπιστημίου διότι αυτή ήταν οι 

επιθυμία των συμμετεχόντων για δική τους διευκόλυνση.  

4.5) Χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων  

Στην έρευνα συμμετείχαν 15 φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Φλώρινας. Όλοι οι φοιτητές βρισκόταν στο τέταρτο έτος, στο 7
ο
 

εξάμηνο των σπουδών τους. Έλαβαν μέρος 11 γυναίκες και 4 άνδρες. Οι 

συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι και τον 

Ιανουάριο του 2019.  

● Ο ΑΓΓ1 είχε το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ως δεύτερη επιλογή σπουδών. 

Ως πρώτη επιλογή είχε το Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής. Από πρακτική άσκηση είχε 

παρακολουθήσει τις διδακτικές της Γλώσσας, Μαθηματικών, Ιστορίας, Φυσικής, 

Φυσικής Αγωγής και Μουσικής. Η συνέντευξη είχε διάρκεια 47 λεπτά. 

● Η ΚΥΡ είχε το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ως δεύτερη επιλογή σπουδών. 

Ως πρώτη επιλογή είχε το Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής. Από πρακτική άσκηση είχε 

παρακολουθήσει τις διδακτικές των Θρησκευτικών, Ιστορίας, Μουσικής και 

Μαθηματικών. Η συνέντευξη είχε διάρκεια 45 λεπτά. 
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● Ο ΑΓΓ2 είχε ως πρώτη επιλογή σπουδών το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. Από πρακτική άσκηση είχε παρακολουθήσει τις διδακτικές της 

Ιστορίας, Μελέτης Περιβάλλοντος, Φυσικής Αγωγής, Μαθηματικών και της 

Γλώσσας. Η συνέντευξη είχε διάρκεια 1 ώρα και 10 λεπτά. 

● Η ΑΝΤΙΓ είχε ως πρώτη επιλογή σπουδών το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. Από πρακτική άσκηση ανέφερε ότι είχε παρακολουθήσει κάποιες 

διδακτικές χωρίς να αναφέρει ποιες συγκεκριμένα. Η συνέντευξη είχε διάρκεια 50 

λεπτά. 

● Η ΕΥΗ είχε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ως δεύτερη επιλογή 

σπουδών. Ως πρώτη επιλογή είχε το Βιολογικό τμήμα. Προέρχονταν από τεχνολογική 

κατεύθυνση. Από πρακτική άσκηση ανέφερε ότι είχε παρακολουθήσει κάποιες 

διδακτικές χωρίς να αναφέρει ποιες συγκεκριμένα. Η συνέντευξη είχε διάρκεια 36 

λεπτά και ήταν η μικρότερη από όλες. 

● Η ΑΛΕΞ είχε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ως δεύτερη επιλογή 

σπουδών. Ως πρώτη επιλογή είχε τις Στρατιωτικές Σχολές/ Αστυνομία. Προερχόταν 

από τεχνολογική κατεύθυνση. Από πρακτική άσκηση είχε παρακολουθήσει τις 

διδακτικές της Γλώσσας, Μουσικής, Γυμναστικής και των Μαθηματικών. Η 

συνέντευξη είχε διάρκεια 38 λεπτά. 

● Η ΣΟΦ είχε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ως δεύτερη επιλογή 

σπουδών. Ως πρώτη επιλογή είχε το τμήμα Λογοθεραπείας. Από πρακτική άσκηση 

ανέφερε ότι είχε παρακολουθήσει κάποιες διδακτικές χωρίς να αναφέρει ποιες 

συγκεκριμένα. Η συνέντευξη είχε διάρκεια 44 λεπτά. 

● Η ΙΦΙΓ είχε τελειώσει ως πρώτη σχολή την Φιλολογία. Το Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης ήταν η δεύτερη σχολή στην οποία φοιτούσε. Από πρακτική 

άσκηση είχε παρακολουθήσει τις διδακτικές των Μαθηματικών, Θρησκευτικών, 

Γλώσσας και Φυσικής. Η συνέντευξη είχε διάρκεια 50 λεπτά. 

● Η ΕΛΕΝ1 είχε ως πρώτη επιλογή σπουδών το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. Από πρακτική άσκηση είχε παρακολουθήσει τις διδακτικές της 

Φυσικής, Μαθηματικών, Ιστορίας, Θρησκευτικών και των Εικαστικών. Η συνέντευξη 

είχε διάρκεια 46 λεπτά. 
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● Η ΕΛΕΝ2 είχε ως πρώτη επιλογή σπουδών το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. Από πρακτική άσκηση είχε παρακολουθήσει τις διδακτικές της 

Φυσικής, Ιστορίας, Γλώσσας, Μαθηματικών και της Φυσικής Αγωγής. Η συνέντευξη 

είχε διάρκεια 48 λεπτά. 

● Η ΒΙΒ είχε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ως δεύτερη επιλογή 

σπουδών. Ως πρώτη επιλογή είχε το τμήμα Ψυχολογίας. Από πρακτική άσκηση είχε 

παρακολουθήσει τις διδακτικές της Φυσικής Αγωγής και της Γλώσσας. Η συνέντευξη 

είχε διάρκεια 56 λεπτά. 

● Ο ΑΧΙΛ είχε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ως δεύτερη επιλογή 

σπουδών. Ως πρώτη επιλογή είχε το τμήμα Ιστορίας/ Αρχαιολογίας. Από πρακτική 

άσκηση είχε παρακολουθήσει τις διδακτικές των Μαθηματικών, Γλώσσας, Ιστορίας, 

Φυσικής, Εικαστικών και Θρησκευτικών. Η συνέντευξη είχε διάρκεια 56 λεπτά. 

● Η ΜΑΡ είχε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ως δεύτερη επιλογή 

σπουδών. Ως πρώτη επιλογή είχε το τμήμα Βιολογίας/ Χημείας. Προερχόταν από 

τεχνολογική κατεύθυνση. Από πρακτική άσκηση είχε παρακολουθήσει τις διδακτικές 

της Ιστορίας, Μελέτης Περιβάλλοντος, Φυσικής, Μαθηματικών και της Γλώσσας. Η 

συνέντευξη είχε διάρκεια 58 λεπτά. 

● Η ΑΘΗΝ είχε ως πρώτη επιλογή σπουδών το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. Από πρακτική άσκηση είχε παρακολουθήσει τις διδακτικές της 

Φυσικής, Ιστορίας, Γλώσσας και των Μαθηματικών. Η συνέντευξη είχε διάρκεια 45 

λεπτά. 

● Ο ΓΙΩΡΓ είχε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ως δεύτερη επιλογή 

σπουδών. Ως πρώτη επιλογή είχε το τμήμα Μαθηματικών. Προέρχονταν από 

τεχνολογική κατεύθυνση. Από πρακτική άσκηση είχε παρακολουθήσει τις διδακτικές 

της Γλώσσας, Μαθηματικών, Ιστορίας, Φυσικής, Φυσικής Αγωγής και των 

Θρησκευτικών. Η συνέντευξη είχε διάρκεια 1 ώρα και 7 λεπτά. 

4.6) Διαδικασία ανάλυσης δεδομένων 

Μετά την διεξαγωγή της  κάθε συνέντευξης ακολουθούσε ενημέρωση του 

ημερολογίου της ερευνήτριας καθώς και απομαγνητοφώνηση του ηχογραφημένου 
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αρχείου. Η ανάλυση του λόγου των συμμετεχόντων έγινε με βάση το μοντέλο λόγου 

και δράσης των Edwards & Potter (1992), που ονομάζεται DAM (Discursive Action 

Model), το οποίο περιλαμβάνει δέκα στρατηγικές γεγονικότητας που χρησιμοποιούν 

οι ομιλητές όταν επιχειρηματολογούν. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε επίσης και 

το μοντέλο των Potter & Wetherell (1987) με έμφαση στο συγκείμενο της 

συνομιλίας, στην λειτουργία, στην κατασκευή και την μεταβλητότητα (Μποζατζης, 

2011).  

Κατά την μεταγραφή του υλικού χρησιμοποιήθηκε το στυλ μεταγραφής  Jefferson 

που χρησιμοποιείται για την ανάλυση συνομιλίας. Κατά την μεταγραφή σημειώθηκαν 

αναλυτικά γλωσσικά λάθη, οι παύσεις, οι δισταγμοί, οι διακοπές, οι αλλαγές στην 

ένταση και στην έμφαση, επίσης συμπεριλήφθηκαν ορισμένες πληροφορίες για τα μη 

γλωσσικά χαρακτηριστικά της συνομιλίας όπως η καθυστέρηση, ο δισταγμός ή η 

έμφαση. Ο λόγος είναι ότι ο τρόπος που λέγεται κάτι επηρεάζει το νόημα του. Μια 

ανάλυση λόγου που είναι προσανατολισμένη στην δράση πρέπει να δίνει προσοχή 

στον τρόπο και στο περιεχόμενο των όσο λέγονται. 

Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάδειξη των πολλαπλών ταυτοτήτων 

των φοιτητών- μελλοντικών δασκάλων αλλά και του τρόπου με τον οποίο δομούνται 

στον λόγο τους. Οι ταυτότητες που προέκυψαν από τις αναλύσεις των 

αποσπασμάτων, προέκυψαν από τις απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες στις 

ερωτήσεις του σχεδίου συνέντευξης της ερευνήτριας και αναλύθηκαν ως 

λογοδοτήσεις (accounts) (Potter & Wetherell, 2009) μέσα στο επικοινωνιακό πλαίσιο 

της συνέντευξης. Η οικοδόμηση των ταυτοτήτων των μελλοντικών δασκάλων 

προέκυψε από τον τρόπο που μιλούν για τον εαυτό τους, μέσα από τις εμπειρίες και 

τα βιώματα τους και με βάση την επιχειρηματολογία τους. Τα ερμηνευτικά 

ρεπερτόρια που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή εναλλακτικών και συχνά 

αντικρουόμενων εκδοχών διαφόρων συμβάντων (Willig, 2015) δεν περιλαμβάνεται 

στο μεθοδολογικό πλαίσιο της παρούσας έρευνας. 

Η ανάλυση περιλάμβανε προσεκτικό και επαναλαμβανόμενο διάβασμα. Η τελική 

επιλογή των αποσπασμάτων προέκυψε μέσα από την διαδικασία τριών φάσεων 

ανάλυσης. Στην πρώτη φάση της ανάλυσης τα δεδομένα κατηγοριοποιήθηκαν ανά 

ερώτηση και προέκυψαν 29 κατηγορίες θεμάτων (λόγοι επιλογής σπουδών, σπουδές 
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και πρακτική άσκηση, η εικόνα των φοιτητών για τον εαυτό τους ως μελλοντικό 

δάσκαλο, η εικόνα των φοιτητών για τον ιδανικό δάσκαλο). Στην δεύτερη φάση της 

ανάλυσης τα δεδομένα κατηγοριοποιήθηκαν με βάση τις ομοιότητες στο περιεχόμενο  

και οι κατηγορίες θεμάτων μειώθηκαν σε 18. Στην τρίτη φάση της ανάλυσης έγινε η 

τελική επιλογή των αποσπασμάτων βάσει των λογοδοτήσεων και της 

επιχειρηματολογίας των συμμετεχόντων. 

 

Η ανάλυση λόγου προχωρά με βάση την αλληλεπίδραση του ερευνητή με το κείμενο. 

Τα κειμενικά δεδομένα αναλύονται με έμφαση στις διαστάσεις του λόγου  που 

αφορούν την κατασκευή και την λειτουργία. Για να διευκολυνθεί η συστηματική 

διερεύνηση αυτών των διαστάσεων κατά την διάρκεια της ανάλυσης λήφθηκαν 

υπόψη το πλαίσιο, η μεταβλητότητα και η κατασκευή των γλωσσικών αναφορών. Για 

να εντοπιστούν οι διάφορες κατασκευές αντικειμένων και υποκειμένων δόθηκε 

επίσης ιδιαίτερη έμφαση στα υφολογικά και γραμματικά χαρακτηριστικά, στις 

μεταφορές και τα σχήματα λόγου που μπορεί να χρησιμοποιούνται στις κατασκευές 

αυτές (Willig, 2015). Το πλαίσιο δίνει στον ερευνητή πληροφορίες για την οργάνωση 

και την λειτουργία της περιγραφής, δηλαδή για την δράση στην οποία 

προσανατολίζεται. Η μεταβλητότητα των περιγραφών εφιστά την προσοχή μας στις 

απαιτήσεις του γλωσσικού πλαισίου στο οποίο βρίσκονται οι ομιλητές και με ποιους 

τρόπους προσανατολίζονται οι ίδιοι σε αυτές τις απαιτήσεις. Οι διαφορετικές 

γλωσσικές κατασκευές του ίδιου αντικειμένου ενέχουν διαφορετικές εξηγήσεις και 

αξιολογήσεις. Η επικέντρωση της ανάλυσης στο πλαίσιο, στην μεταβλητότητα και 

την κατασκευή επιτρέπει στον ερευνητή να εντοπίσει τον προσανατολισμό που έχει ο 

προφορικός και ο γραπτός λόγος προς την δράση (Potter & Wetherell, 2009). 

 

Από την ανάλυση των αποσπασμάτων προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα τα 

οποία παρατίθενται με τέτοιο τρόπο ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να τα ερμηνεύσει 

με όποιον τρόπο θέλει ο ίδιος. 
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5
Ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Από την διαδικασία της ανάλυσης των συνεντεύξεων των συμμετεχόντων προέκυψαν 

οι παρακάτω κοινωνικές και ταυτόχρονα προσωπικές ταυτότητες των φοιτητών-

μελλοντικών δασκάλων που συμμετείχαν στην έρευνα: «ο δάσκαλος ως παιδαγωγός», 

«ο πειθαρχημένος δάσκαλος/ ο δάσκαλος πρότυπο», «ο κοινωνικά 

ευαισθητοποιημένος δάσκαλος», «ο δάσκαλος ως ειδικός», «ο δάσκαλος ως 

εργαζόμενος», «ο συνεργατικός δάσκαλος» και «ο αυτόνομος δάσκαλος».  

Στην συνέχεια ακολουθούν οι αναλύσεις αντιπροσωπευτικών αποσπασμάτων από 

κάθε ταυτότητα, οι οποίες έγιναν με βάση το μοντέλο λόγου και δράσης των Edwards 

& Potter (1992), που ονομάζεται DAM (Discursive Action Model), το οποίο 

περιλαμβάνει δέκα στρατηγικές γεγονικότητας που χρησιμοποιούν οι ομιλητές όταν 

επιχειρηματολογούν. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε επίσης και το μοντέλο των 

Potter & Wetherell (2009).  

Θεωρήθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν αυτούσια τα αποσπάσματα των 

συνεντεύξεων των φοιτητών, με την χρήση των συμβόλων φωνητικής μεταγραφής 

Jefferson (Potter & Wetherell, 2009) για να κατανοήσουν οι αναγνώστες τον τρόπο 

με των οποίο δομούν οι συμμετέχοντες την επιχειρηματολογία τους μέσα από την 

ανάλυση του λόγου τους.  

Τα αποσπάσματα προέρχονται κυρίως από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στις 

ερωτήσεις της 4
ης

 και 5
ης

 ενότητας ερωτήσεων του σχεδίου συνέντευξης που 

σχετίζονταν με την εικόνα των φοιτητών για τον εαυτό τους ως μελλοντικό δάσκαλο 

αλλά και για την εικόνα των φοιτητών για τον ιδανικό δάσκαλο διότι η παρούσα 

έρευνα επικεντρώνεται κυρίως στις ταυτότητες των φοιτητών ως μελλοντικών 

δασκάλων. Σε αυτές τις ενότητες μιλούν κυρίως για τον εαυτό τους ως μελλοντικοί 

δάσκαλοι. Στις προηγούμενες ενότητες ερωτήσεων του σχεδίου συνέντευξης, μιλούν 

για τις σπουδές τους και πώς τις επέλεξαν, για τα μαθήματα και την πρακτική τους 

άσκηση και επιχειρηματολογούν επίσης για το πως επηρεάστηκαν από τις σχέσεις 

τους με τους άλλους (τους γονείς τους, τους καθηγητές στην σχολή, τους μέντορες, 

άλλους δάσκαλοι κτλ). 
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5.1) Ο δάσκαλος ως «παιδαγωγός» 

Βασικά χαρακτηριστικά του δασκάλου ως «παιδαγωγού», έτσι όπως ορίζονται στις 

περισσότερες θεωρίες των πρακτικών παιδαγωγών όπως οι Pestalozzi, Fröebel, 

Montessori κτλ είναι: η γνώση όχι ως ύλη ή περιεχόμενο, αλλά ως αλήθεια, η 

καλλιέργεια της αγάπης για την μάθηση μέσα από το παράδειγμα και την 

συμβουλευτική, η ευθύνη του εκπαιδευτικού για την γνωστική και συναισθηματική 

ανάπτυξη των μαθητών, και η δέσμευση του να τους ακούει, να τους σέβεται και να 

ενσκήπτει στις δυσκολίες τους με τρόπο που παρουσιάζει ομοιότητες με αυτόν του 

γονεϊκού ρόλου (Van Manen, 2002 οπ. αναφ. στο Φρυδάκη, 2015). 

Στο απόσπασμα 1 ο ΓΙΩΡΓ αναφέρει πολλά από τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν 

την εικόνα του δασκάλου ως «παιδαγωγού». Ενός δασκάλου που δεν δίνει έμφαση 

μόνο στο να αποκτήσουν οι μαθητές του τις απαραίτητες γνώσεις αλλά ενδιαφέρεται 

για την αγωγή των παιδιών, την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους αλλά 

και την διαμόρφωση του χαρακτήρα τους.  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 1 (ΓΙΩΡΓ) 

296   Ναι. Ο ιδανικός δάσκαλος  […] από την άλλη προσωπικά για μένα, δηλαδή,  

297  ο::: ιδανικός δάσκαλος (.) δεν είναι αυτός που εφοδιάζει τα παιδιά με γνώσεις  

298  αλλά::: φροντίζει για την ολόπλευρη ανάπτυξη τους, όπως είπα και πριν,  

299 εξάλλου (.) είμαστε παιδαγωγοί και έχουμε καθήκον να φροντίσουμε πρώτα από  

300 όλα για  την αγωγή των  παιδιών, για την διαμόρφωση του χαρακτήρα τους (.)  

301 εξάλλου (.)  έχουν αρκετά χρόνια για να μάθουνε (.) ας πούμε, Φυσική,  

302 Μαθηματικά  και Ιστορία και στα επόμενα χρόνια (.)  οπότε θεωρώ ότι πρώτο  

303  μας είναι να διαμορφώσουμε τον χαρακτήρα των παιδιών, τις αξίες τους, τα  

304 ιδανικά  τους (.) γιατι όπως (.) δεν ξέρω αν το έχω αναφέρει ξανά, τα παιδιά  

305 αυτά που έχουμε εμείς στην τάξη είναι::: οι αυριανοί πολίτες (.) οπότε θα πρέπει  

306 να:::  συμβάλουμε ώστε να βελτιωθεί η κοινωνία μας γενικότερα. 
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Στην ερώτηση της ερευνήτριας σχετικά με το πώς έχει στο μυαλό του ο φοιτητής 

τον ιδανικό δάσκαλο, ο ΓΙΩΡΓ ξεκινάει την αφήγηση του αναφέροντας ότι 

πρόκειται να εκφράσει τις προσωπικές του απόψεις. Ξεκινάει αντιπαραβάλλοντας- 

contrast-  τα χαρακτηριστικά που δεν θα ήθελε να έχει ο δάσκαλος- «δεν είναι 

αυτός που εφοδιάζει τα παιδιά με γνώσεις» (297), στην συνέχεια προκειμένου να 

τεκμηριώσει την άποψη του επιβεβαιώνει την ταυτότητα του δασκάλου ως 

παιδαγωγού λέγοντας: «είμαστε παιδαγωγοί και έχουμε καθήκον να φροντίσουμε 

πρώτα από όλα για την αγωγή των παιδιών» (299-300). Με την φράση αυτή, 

χρησιμοποιώντας α’ πληθυντικό πρόσωπο είναι σαν να εκφέρει μια άποψη με την 

οποία συναινούν όλοι οι δάσκαλοι, είναι φανερή η χρήση της τεχνικής της 

συναίνεσης και της επιβεβαίωσης (Consensus and Corroboration) (Edwards & 

Potter, 1992) με την οποία ο ΓΙΩΡΓ στηρίζει το επιχείρημα του παρουσιάζοντας το 

ως αδιαμφισβήτητο και έτσι επιτυγχάνει την εγκυρότητα των ισχυρισμών του.  

Ο ΓΙΩΡΓ συνεχίζει την αφήγηση του και με την χρήση της λέξη «θεωρώ» (302) 

τονίζοντας και πάλι ότι αυτά που αναφέρει είναι αυτά που πιστεύει ο ίδιος. Στην 

συνέχεια χρησιμοποιεί δυο λίστες τριών μερών (Atkinson, 1984˙ Heritage & 

Greatbatch, 1986˙ Edwards & Potter, 1992) «έχουν αρκετά χρόνια για να μάθουνε 

ας πούμε, Φυσική», «Μαθηματικά», «και Ιστορία και στα επόμενα χρόνια» (301-

302), «οπότε θεωρώ ότι πρώτο μας είναι να διαμορφώσουμε τον χαρακτήρα των 

παιδιών», «τις αξίες τους», «τα ιδανικά  τους» (303-304), προκειμένου να 

εξασφαλίσει την πειστικότητα των λεγομένων του.   

Ο ΓΙΩΡΓ κλείνει συμπερασματικά την αφήγηση του μιλώντας σε α’ πληθυντικό 

πρόσωπο θέλοντας να δείξει ότι αυτά που αναφέρει δεν είναι υποκειμενικές του 

απόψεις αλλά τα πιστεύουν όλοι οι δάσκαλοι, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο 

γεγονικότητα στα λόγια του «τα παιδιά αυτά που έχουμε εμείς στην τάξη είναι οι 

αυριανοί πολίτες» (304-305) και καταλήγει σε ένα γενικό συμπέρασμα 

χρησιμοποιώντας  την  τεχνική της συστηματικής αοριστίας (Systematic 

Vagueness) (Edwards &Potter, 1992) «οπότε θα πρέπει να συμβάλουμε ώστε να 

βελτιωθεί η κοινωνία μας γενικότερα» (306) με αυτό τον τρόπο διατυπώνει την 

άποψη του αόριστα και γενικά, αποφεύγοντας να καταλήξει σε μια συγκεκριμένη 

απάντηση. 
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Και στο απόσπασμα 2 ο ΑΓΓ1, σε γενικές γραμμές αναφέρεται και αυτός στο πόσο 

σημαντική είναι η συμβολή του δασκάλου στην διαμόρφωση του χαρακτήρα των 

παιδιών, δίνει όμως μεγαλύτερη έμφαση σε ένα χαρακτηριστικό που θα πρέπει να 

έχει ο δάσκαλος ως «παιδαγωγός», να ενδιαφέρεται για τον συναισθηματικό και 

κοινωνικό τομέα των μαθητών του. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 2 (ΑΓΓ1) 

408 Ναι (.) έχω διαμορφώσει μια εικόνα για τον ιδανικό δάσκαλο μέχρι τώρα […]  

409 ιδανικός  δάσκαλος δεν είναι μόνο αυτός που::  φροντίζει αποκλειστικά για το  

410 γνωστικό επίπεδο των μαθητών (.) να μάθουν (.) ας πούμε, ορθογραφία ή να μάθουν  

411 μαθηματικά (.) αλλά για μένα ο ιδανικός δάσκαλος είναι αυτός που::  φροντίζει για  

412 την ολόπλευρη καλλιέργεια των παιδιών τόσο σε επίπεδο χαρακτήρα (.) που  

413 φροντίζει για την.. εεε για τον κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα των μαθητών (.) για  

414 την καλλιέργεια ας πούμε.. εεε για την κοινωνικοποίηση (.) για να μάθουν τα παιδιά  

415 να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους, να επικοινωνούν, εεε προπάντων για να  

416 διαμορφώσουν τον χαρακτήρα τους (.) και για μένα αυτό πιστεύω ότι είναι, εεε ειδικά  

417 στο δημοτικό (.) για μένα  καλός δάσκαλος δεν είναι αυτός που θα μάθει όλες αυτές  

418 τις γνώσεις, πρώτα από όλα είναι αυτός που θα διαμορφώσει τον χαρακτήρα των  

419 μαθητών. 

Ο ΑΓΓ1 ξεκινάει την αφήγηση κάνοντας επίκληση κατηγορίας- Category entitlements, 

που είναι μια τεχνική προάσπισης της γεγονικότητας της περιγραφής, αναφέροντας ότι 

ο ιδανικός δάσκαλος ««δεν είναι αυτός που φροντίζει αποκλειστικά για το γνωστικό 

επίπεδο των μαθητών, να μάθουν, ας πούμε, ορθογραφία ή να μάθουν μαθηματικά» 

(409-411). Ο ΑΓΓ1 με την επίκληση κατηγορίας αποδίδει κάποια συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά στους δασκάλους που δεν θεωρεί ιδανικούς και τοποθετεί τον εαυτό 

του εκτός της συγκεκριμένης κατηγορίας (Edwards & Potter, 1992,σελ. 160).   
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Και συνεχίζει χρησιμοποιώντας δύο λίστες τριών μερών (Atkinson, 1984˙ Heritage & 

Greatbatch, 1986˙ Edwards & Potter, 1992) «για μένα ο ιδανικός δάσκαλος είναι αυτός 

που φροντίζει για την ολόπλευρη καλλιέργεια των παιδιών τόσο σε επίπεδο χαρακτήρα», 

«που φροντίζει για τον κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα των μαθητών», « για την 

καλλιέργεια, ας πούμε, εεε για την κοινωνικοποίηση» (411-414) . Εάν ο ιδανικός 

δάσκαλος έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ο ΑΓΓ1 μας δείχνει με την χρήση τριών 

υποτακτικών στην σειρά, ότι προσδοκεί οι μαθητές «να μάθουν να συνεργάζονται με 

τους συμμαθητές τους», «να επικοινωνούν», «να διαμορφώσουν των χαρακτήρα τους» 

(414-416). Έτσι ο ΦΟΙΤ1 δημιουργεί την αίσθηση του ολοκληρωμένου και πειστικού 

επιχειρήματος (Edwards & Potter, 1992,σελ. 163). 

Ο ΑΓΓ1 κλείνει την αφήγηση του χρησιμοποιώντας δύο φορές την φράση «για μένα» 

και μια φορά την λέξη «πιστεύω» για να τονίσει πως εκφράζει προσωπικές του απόψεις 

δίνοντας υποκειμενικότητα στον λόγο του και καταλήγει συνοψίζοντας μέσα σε δύο 

σειρές όλα όσα έχει πει μέχρι τώρα επιβεβαιώνοντας την ταυτότητα του δασκάλου ως 

παιδαγωγού «για μένα  καλός δάσκαλος δεν είναι αυτός που θα μάθει όλες αυτές τις 

γνώσεις, πρώτα από όλα είναι αυτός που θα διαμορφώσει τον χαρακτήρα των μαθητών» 

(417-418). 

Πέρα από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο δάσκαλος ως «παιδαγωγός» στα 

οποία αναφέρθηκαν ο ΓΙΩΡΓ και ο ΑΓΓ1 πολύ σημαντική είναι και η σχέση που 

αναπτύσσει ο δάσκαλος-«παιδαγωγός» με τους μαθητές του και η εμπειρία που 

αποκομίζει μέσα από αυτήν, στην οποία αναφέρεται στο παρακάτω απόσπασμα η 

ΑΝΤΙΓ.  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 3 (ΑΝΤΙΓ)  

125 Ε: Η επαφή σου με τους μαθητές (.) στο σχολείο που έκανες την πρακτική άσκηση  

125 θεωρείς ότι συνέβαλε στο να διαμορφώσεις μια εικόνα για το επάγγελμα του  

127 δασκάλου; 

128 ΑΝΤΙΓ: Ναι. Πιστεύω αρκετά (.) πάρα πολύ (.) το είδα και από την πρώτη μου  

129 διδασκαλία της Φυσικής και στις υπόλοιπες έβλεπα ότι επαληθεύονταν όλο και  

130 περισσότερο (.)  είναι πολύ σημαντική η επαφή με τα παιδιά 



63 

 

131 Ε: Για ποιους λόγους;  

132 ΑΝΤΙΓ: Γιατι η επαφή με τα παιδιά είναι αυτή που σε βάζει στον ρόλο του  

133 δασκάλου ως παιδαγωγού (.) βλέπεις πως αντιδρούν, πως συμπεριφέρονται, τι τους  

134 αρέσει, τι δεν τους  αρέσει (.) αν για παράδειγμα βαριούνται ή δεν συμμετέχουν αυτό  

135 κάτι δείχνει, δείχνει  ότι εσύ ως δάσκαλος κάνεις κάτι λάθος, πρέπει να αλλάξεις τον  

136 τρόπο που κάνεις μάθημα για να κρατήσεις το ενδιαφέρον των παιδιών (.) η:: επαφή  

137 με τα παιδιά μας  κάνει έστω και για λίγο, για όσο κρατάει η πρακτική μας δηλαδή,  

138 να:: νιώσουμε δάσκαλοι (.) και όλο αυτό είναι πολύ σημαντικό(.) η εμπειρία που  

139 αποκομίζουμε από την επαφή μας με τα παιδιά είναι πολύ σημαντική.  

Στην ερώτηση της ερευνήτριας για το πόσο σημαντική είναι η επαφή με τους μαθητές 

που έχει ένας μελλοντικός δάσκαλος στα πλαίσια της πρακτικής του άσκησης η 

ΑΝΤΙΓ, χρησιμοποιώντας την τεχνική της ρητορικής του επιχειρήματος (Rhetoric of 

Argument) (Edwards & Potter, 1992), αναφέρει ότι «Ναι.. πιστεύω αρκετά, πάρα πολύ, 

το είδα και από την πρώτη μου διδασκαλία της Φυσικής και στις υπόλοιπες έβλεπα ότι 

επαληθεύονταν όλο και περισσότερο, είναι πολύ σημαντική η επαφή με τα παιδιά» (128-

130). Η ΦΟΙΤ4 προσπαθεί να πείσει την ερευνήτρια ότι το επιχείρημα της είναι λογικό 

και ρεαλιστικό διότι προκύπτει από γεγονότα και δράσεις που έχει βιώσει η ίδια, ότι 

μιλάει δηλαδή όχι αυθαίρετα αλλά με βάση τις προσωπικές τις εμπειρίες. Η χρήση του 

υπερθετικού βαθμού του επιρρήματος «πάρα πολύ» χρησιμοποιείται από την 

συμμετέχουσα  στον λόγο της για να τονίσει όλα όσα ισχυρίζεται. 

Έπειτα από παρότρυνση της ερευνήτριας η ΑΝΤΙΓ χρησιμοποιεί μια λίστα τεσσάρων 

μερών (Atkinson, 1984˙ Heritage & Greatbatch, 1986˙ Edwards & Potter, 1992) με το τι 

θα πρέπει να ξέρει για τους μαθητές του ο δάσκαλος  που θέλει να λειτουργεί ως 

παιδαγωγός, «βλέπεις πως αντιδρούν», « πως συμπεριφέρονται», «τι τους αρέσει», «τι 

δεν τους  αρέσει» (133-134) και συνεχίζει την επιχειρηματολογία της με την χρήση της 

τεχνικής της ζωηρής περιγραφής (Vivid Description) (Tannen, 1989 οπ. αναφ. στο 

Edwards & Potter, 1992) «αν για παράδειγμα βαριούνται ή δεν συμμετέχουν αυτό κάτι 

δείχνει, δείχνει  ότι εσύ ως δάσκαλος κάνεις κάτι λάθος, πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο 
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που κάνεις μάθημα για να κρατήσεις το ενδιαφέρον των παιδιών» (134-136) 

προκειμένου  να ενισχύσει την αξιοπιστία του επιχειρήματος της. Η χρήση του β’ 

ενικού προσώπου δείχνει αποστασιοποίηση, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο μέτοχο και 

τον ακροατή και προσδίδει καθολικότητα στα λεγόμενα της συμμετέχουσας. 

Η ΑΝΤΙΓ κλείνει την επιχειρηματολογία της συνοψίζοντας όλα όσα είπε και τονίζει και 

πάλι την σημαντικότητα της επαφής του δασκάλου με τους μαθητές του. Στην φράση 

«κάνει έστω και για λίγο, για όσο κρατάει η πρακτική μας δηλαδή» είναι φανερή η χρήση 

της τεχνικής της λογοδοσίας με όρους εμπειρισμού (Empiricist Accounting) (Edwards 

& Potter, 1992) διότι η ΑΝΤΙΓ αναφέρεται στην διάρκεια της πρακτικής άσκησης που 

δεν είναι κάτι που εξαρτάται από την ίδια. Ίσως μέσα από αυτή την φράση να υπονοεί 

ότι θα ήθελε να έχει μεγαλύτερη διάρκεια η πρακτική άσκηση για να έχει και 

μεγαλύτερη επαφή με τους μαθητές αφού στις γραμμές 138-139 τονίζει και πάλι ότι «η 

εμπειρία που αποκομίζουμε από την επαφή μας με τα παιδιά είναι πολύ σημαντική». Η 

τροπικότητα του λόγου της εδώ είναι υποκειμενική (Philips & Jorgensen, 2009, σελ 

156) καθώς μιλάει με βάση τις δικές της προσωπικές εμπειρίες. 

Και στο απόσπασμα 4 η ΙΦΙΓ επισημαίνει και πάλι το πόσο σημαντική είναι η επαφή 

του δασκάλου με τους μαθητές του δίνοντας έμφαση σε χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του δασκάλου και στην εξωτερική του εμφάνιση. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 4 (ΙΦΙΓ) 

269  ΙΦΙΓ: Λοιπόν.. νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ένας φιλικός άνθρωπος (.) εεε να:: 

270 έχει όρεξη τις πιο πολλές φορές και να έχει οπωσδήποτε χιούμορ (.)  νομίζω οι  

271 γνώσεις και όλα αυτά […] δεν πρέπει να είσαι διάνοια (.) το θέμα είναι να ξέρεις και  

272 πώς να τα διδάξεις εεε να ξέρεις τον τρόπο (.) άρα να ξέρεις διάφορους τρόπους και  

273 μεθόδους διδασκαλίας (.) να είσαι φιλικός με τους μαθητές σου.. και να είσαι  

274 χαμογελαστός (.) γιατι κατάλαβα ότι αυτά αρέσουν στα παιδιά (.) και να είσαι έτσι  

275 περιποιημένος και προσεγμένος εμφανισιακά. 

276 Ε: Η εικόνα αυτή που έχεις για τον ιδανικό δάσκαλο έχει αλλάξει μετά την πρακτική 
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277 άσκηση που έκανες; 

278 ΙΦΙΓ: Νομίζω ότι αυτά:: είχα στο μυαλό μου αλλά μετά τις πρακτικές σχημάτισα  

279 μια  πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον ιδανικό εκπαιδευτικό (.) είδα δασκάλες και  

281 πολύ  καλές και πολύ αυστηρές (.) θεωρώ:: ότι το να μιλάς σε μικρά παιδιά με τόση  

281 αυστηρότητα δεν είναι σωστό. Εεε εντάξει ο καθένας έχει τον χαρακτήρα του. 

Η ΙΦΙΓ ξεκινάει την επιχειρηματολογία της με την λέξη «νομίζω» δείχνοντας με αυτόν 

τον τρόπο ότι θα μιλήσει για όσα πιστεύει προσωπικά η ίδια και θα εκφράσει κάποιες 

ιδέες που περνάνε από τον νου της. Χρησιμοποιώντας μια λίστα τριών μερών 

(Atkinson, 1984˙ Heritage & Greatbatch, 1986˙ Edwards & Potter, 1992) αναφέρει ότι ο 

δάσκαλος θα πρέπει «να είναι ένας φιλικός άνθρωπος», «να έχει όρεξη», «να έχει 

οπωσδήποτε χιούμορ» (269-270) για να κάνει πειστική την επιχειρηματολογία της. Το 

επίρρημα «οπωσδήποτε» προσδίδει έμφαση και απολυτότητα σε όλα όσα ισχυρίζεται.  

Χρησιμοποιεί έναν αρνητικό ισχυρισμό ότι «δεν πρέπει να είσαι διάνοια» τον οποίο 

αιτιολογεί λέγοντας ότι «το θέμα είναι να ξέρεις και πώς να τα διδάξεις εεε να ξέρεις τον 

τρόπο (.) άρα να ξέρεις διάφορους τρόπους και μεθόδους διδασκαλίας» (271-273). Στην 

συνέχεια χρησιμοποιεί την τεχνική της ζωηρής περιγραφής (Vivid Description) 

(Tannen, 1989 οπ. αναφ. στο Edwards & Potter, 1992) περιγράφοντας με λεπτομέρειες 

την εξωτερική εμφάνιση που θα πρέπει να έχει, σύμφωνα με τα λεγόμενα της, ο 

δάσκαλος «και να είσαι χαμογελαστός», «και να είσαι έτσι περιποιημένος και 

προσεγμένος εμφανισιακά» (374-375). Η ΙΦΙΓ τονίζει ιδιαίτερα στον λόγο της τα 

επίθετα «χαμογελαστός» και «περιποιημένος» για να τονίσει τα χαρακτηριστικά που 

πρέπει να έχει, με βάση τους ισχυρισμούς της, ο φιλικός δάσκαλος.  

Η αλλαγή του ερείσματος σε κοντινό (close-footing)  με την χρήση  α’ προσώπου 

(Goffman, 1979. Levinson, 1988. Bozatzis, 2009)  «γιατί κατάλαβα ότι αυτά αρέσουν 

στα παιδιά» (274) δείχνει ότι όλα αυτά που υποστηρίζει η ΙΦΙΓ προέρχονται από 

προσωπικές της εμπειρίες μέσα από την συναναστροφή της με τους μαθητές κατά την 

διάρκεια της πρακτικής της άσκησης.  

Όταν της ζητείται από την ερευνήτρια να επιχειρηματολογήσει σχετικά με το πόσο την 

έχει επηρεάσει η πρακτική της άσκηση στην εικόνα που έχει στο μυαλό της για τον 
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δάσκαλο η ΙΦΙΓ  αναφέρει ότι «νομίζω ότι αυτά είχα στο μυαλό μου αλλά μετά τις 

πρακτικές σχημάτισα μια  πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον ιδανικό εκπαιδευτικό» (278-

279) και δίνει μια διπλωματική απάντηση «είδα δασκάλες και πολύ καλές και πολύ 

αυστηρές» (279-280) χρησιμοποιώντας την τεχνική της συστηματικής αοριστίας 

(Systematic Vagueness) (Edwards & Potter, 1992) αναφέροντας κάτι πολύ γενικό χωρίς 

να το επεξηγεί και χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.  

Στην συνέχεια χρησιμοποιεί την τεχνική της συναίνεσης και της επιβεβαίωσης 

(Consensus and Corroboration) (Edwards & Potter, 1992), εκφράζοντας μια γενική 

αλήθεια «θεωρώ ότι το να μιλάς σε μικρά παιδιά με τοση αυστηρότητα δεν είναι σωστό» 

(280-281) επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την εγκυρότητα των όσων αφηγείται.  

Τέλος,  η ΙΦΙΓ με την φράση «Εεε εντάξει ο καθένας έχει τον χαρακτήρα του» (281) 

προσπαθεί να δικαιολογήσει τους δασκάλους, η φράση αυτή λειτουργεί και ως 

εμβολιασμός κατά του διακυβεύματος (Dilemma of stake) προκειμένου να μετριάσει-

mitigation (Edwards & Potter, 1992, σελ. 159), την άποψη της και να μην θεωρήσει η 

ερευνήτρια ότι μεροληπτεί ή ασκεί κριτική στους δασκάλους. 

5.2) Ο πειθαρχημένος δάσκαλος/ ο δάσκαλος που μεταβιβάζει αξίες/ ο 

δάσκαλος «πρότυπο» 

Μελετώντας την ιστορία της εκπαιδευτικής πολιτικής μαθαίνουμε για το παραδοσιακό 

μοντέλο του δασκάλου στην Ελλάδα. Ενός δασκάλου που γνωρίζει καλά ποιος είναι ο 

ρόλος του, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του κατά την άσκηση του επαγγέλματος 

του. Ο δάσκαλος όφειλε να είναι άψογος, τυπικός, μοντέλο ηθικής και ευσυνειδησίας 

και να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Η έννοια της λέξης δάσκαλος 

είναι συνδεδεμένη με την έννοια της αρετής και της καλλιέργειας αξιών. Η μορφή του 

ήταν συνυφασμένη με τα εθνικά και θρησκευτικά ιδεώδη. (Καΐλα, 1990, σελ.137). Στο 

απόσπασμα 5 η ΜΑΡ περιγράφει τα χαρακτηριστικά ενός παραδοσιακού και 

πειθαρχημένου δασκάλου που τιμωρεί αλλά και επιβραβεύει, που σέβεται τις ανάγκες 

των μαθητών του και προσαρμόζεται σε αυτές. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 5 (ΜΑΡ)  

339 Για μένα ο ιδανικός δάσκαλος αρχικά πρέπει να είναι ένας δάσκαλος ο οποίος όταν  
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340 πηγαί::νει στο σχολείο (.) εεε να έχει συνεχώς επαφή με τα παιδιά και να προσπαθεί  

341 κάθε δουλειά που κάνουν τα παιδιά να γίνεται σε επαφή με τον εκπαιδευτικό (.) να  

342 είναι ένας εκπαιδευτικός ο οποίος έχει πειθαρχία (.) εεε ένας εκπαιδευτικός ο οποίος  

343 δεν φοβάται να τιμωρήσει όταν πρέπει αλλά και να επιβραβεύσει όταν πρέπει (.)  

344 επίσης ένας εκπαιδευτικός ο οποίος είναι τυπικός και πά::ρα πολύ συνεπής. Πρώτα  

345 από όλα θα πρέπει να σέβεται τους μαθητές του (.) εεε να ακούει τους μαθητές του,  

346 να προσπαθεί να τους καταλάβει, να λειτουργεί ομαδικά, να καταλαβαίνει τις  

347 ανάγκες των μαθητών και να προσαρμόζεται σε αυτές (.) να βοηθάει τα παιδιά έτσι  

348 ώστε να αναπτύξουν τον χαρακτήρα τους. εεε πέρα από το να:: είναι ένας καλός  

349 εκπαιδευτικός, να:: είναι ένα καλό πρότυπο για τους μαθητές του.. ότι λέει να το  

350 κάνει.. όχι δάσκαλε που δίδασκες και λόγο δεν εκράτεις, ακριβώς το αντίθετο (.) και  

351 μες την κοινωνία αυτό που θέλει να περάσει στα παιδιά να το εφαρμόζει. 

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα η επιχειρηματολογία της ΜΑΡ στηρίζεται κυρίως στην 

ζωηρή περιγραφή (Vivid Description) (Tannen, 1989 οπ. αναφ. στο Edwards & Potter, 

1992) καθώς περιγράφει με πολλές λεπτομέρειες την εικόνα του πειθαρχημένου 

δασκάλου έτσι όπως την έχει η ίδια στο μυαλό της «πρέπει να είναι ένας δάσκαλος ο 

οποίος όταν πηγαίνει στο σχολείο (.) εεε να έχει συνεχώς επαφή με τα παιδιά και να 

προσπαθεί κάθε δουλειά που κάνουν τα παιδιά να γίνεται σε επαφή με τον εκπαιδευτικό 

(.) να είναι ένας εκπαιδευτικός ο οποίος έχει πειθαρχία» (339-342). Η χρήση της λέξης 

«πρέπει» προσδίδει στον λόγο της μια δογματικότητα και μια απολυτότητα στους 

ισχυρισμούς που κάνει δύσκολη της αμφισβήτηση τους από τον συνομιλητή της. Η 

ΜΑΡ χρησιμοποιώντας δύο φορές την λέξη «επαφή» τονίζει την σημαντικότητα της 

αλληλεπίδρασης του δασκάλου με τους μαθητές του.  

Η ΜΑΡ συνεχίζει λέγοντας ότι ο δάσκαλος ο οποίος έχει πειθαρχία «δεν φοβάται να 

τιμωρήσει όταν πρέπει αλλά και να επιβραβεύσει όταν πρέπει» (343), στην συγκεκριμένη 

φράση είναι φανερή η χρήση της τεχνικής της συστηματικής αοριστίας (Systematic 
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Vagueness) (Edwards & Potter, 1992), κάνοντας μια αόριστη και γενική διατύπωση 

χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. 

Η ΜΑΡ αναφέρει άλλα δύο χαρακτηριστικά το οποία πιστεύει ότι θα πρέπει να έχει ο 

πειθαρχημένος δάσκαλος, σύμφωνα με την άποψη της, να «είναι τυπικός», και «πάρα 

πολύ συνεπής» (344)  και τεκμηριώνει την άποψη της με την χρήση της τεχνικής της 

ρητορικής του επιχειρήματος (Rhetoric of Argument) (Edwards & Potter, 1992), 

«Πρώτα από όλα θα πρέπει να σέβεται τους μαθητές του (.) εεε να ακούει τους μαθητές 

του, να προσπαθεί να τους καταλάβει, να λειτουργεί ομαδικά, να καταλαβαίνει τις 

ανάγκες των μαθητών και να προσαρμόζεται σε αυτές (.) να βοηθάει τα παιδιά έτσι ώστε 

να αναπτύξουν τον χαρακτήρα τους» (344-348) προβάλλοντας τα επιχειρήματά της ως 

λογικά και ρεαλιστικά και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο δάσκαλος «εεε πέρα από το 

να είναι ένας καλός εκπαιδευτικός, να είναι ένα καλό πρότυπο για τους μαθητές του» 

(348-349).  

Κλείνει την επιχειρηματολογία της για τον πειθαρχημένο δάσκαλο λέγοντας «ότι λέει 

να το κάνει.. όχι δάσκαλε που δίδασκες και λόγο δεν εκράτεις, ακριβώς το αντίθετο» 

(350), εδώ ο λόγος της είναι κατηγορηματικός-κατηγορηματική τροπικότητα (Philips & 

Jorgensen, 2009, σελ 156), επίσης είναι φανερή η χρήση της τεχνικής της συναίνεσης 

και της επιβεβαίωσης (Consensus and Corroboration) (Edwards & Potter, 1992), καθώς 

χρησιμοποιεί μια παροιμία, μια άποψη δηλαδή που υποστηρίζεται από πολλά άτομα για 

να επιτύχει την εγκυρότητα των όσων αφηγείται και συνοψίζει σε μια φράση τις 

απόψεις της για τον δάσκαλο- «πρότυπο» «και μες την κοινωνία αυτό που θέλει να 

περάσει στα παιδιά να το εφαρμόζει» (351). 

Η ΑΘΗΝ, στο απόσπασμα 6, δίνει έμφαση σε κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά που 

συμπληρώνουν την εικόνα του δασκάλου ως «πρότυπο». Πιο συγκεκριμένα, 

αναφέρεται στο πόσο σημαντικό είναι να μεταδίδει ο δάσκαλος κάποιες αξίες στους 

μαθητές του. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 6 (ΑΘΗΝ)  

238 ΑΘΗΝ: Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι συμπονετικός, καθοδηγητικός, να  

239 μεταβιβάζει στα:: παιδιά αξίες και ιδανικά που θα πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος, να  
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240 τους μαθαίνει την σωστή συμπεριφορά και φυσικά την αγάπη για την πατρίδα (.)  και  

241 να :: τους βοηθάει όσο μπορεί να επιλύουν τα μαθήματα τους, να:: οξύνει την  

242 κριτική τους σκέψη (.) εεε νομίζω αυτά θα πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά που θα  

243 πρέπει  να έχει ο ιδανικός δάσκαλος 

244 Ε: Διαφέρει η εικόνα αυτή από την εικόνα που είχες στην αρχή των σπουδών σου; 

245 ΑΘΗΝ: Σιγά σιγά έμαθα ότι ο δάσκαλος εκτός από το να μεταβιβάζει την γνώση  

246 εμπλέκεται και σε άλλα πράγματα όπως στην ανάπτυξη και στην προώθηση κάποιων  

247 αξιών (.) αυτό πριν δεν το ήξερα ότι το κάνει ο δάσκαλος (.) νομίζω μέσα από τα   

248 μαθήματα της σχολής κυρίως άλλαξε γιατί είδα κάποια πράγματα (.) άκουσα από  

249 τους καθηγητές που μας έλεγαν κάποια πράγματα για το πώς πρέπει να διδάσκουμε  

250 (.) κυρίως μέσα από τα μαθήματα και την πρακτική 

Η ΑΘΗΝ ξεκινάει την αφήγηση της με μια λίστα τριών μερών- χαρακτηριστικών 

προσωπικότητας (Atkinson, 1984˙ Heritage & Greatbatch, 1986˙ Edwards & Potter, 

1992) που θα πρέπει να έχει ο δάσκαλος  «πρέπει να είναι συμπονετικός», 

«καθοδηγητικός», «να μεταβιβάζει στα παιδιά αξίες και ιδανικά που θα πρέπει να έχει 

κάθε άνθρωπος» (238-239) για να κάνει πιο πειστική την επιχειρηματολογία της.  

Στη φράση «να μεταβιβάζει στα παιδιά αξίες και ιδανικά που θα πρέπει να έχει κάθε 

άνθρωπος» θα μπορούσαμε να πούμε ότι εντοπίζουμε και την τεχνική της 

συστηματικής αοριστίας (Systematic Vagueness) (Edwards & Potter, 1992) διότι η 

ΑΘΗΝ κάνει μια αόριστη και γενική διατύπωση χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα ποια 

ιδανικά και ποιες αξίες εννοεί.  

Συνεχίζει την αφήγηση της με μια λίστα τεσσάρων μερών- χαρακτηριστικών (Atkinson, 

1984˙ Heritage & Greatbatch, 1986˙ Edwards & Potter, 1992)  που θα πρέπει να έχει ο 

δάσκαλος «να τους μαθαίνει την σωστή συμπεριφορά», «και φυσικά την αγάπη για την 

πατρίδα», «και να τους βοηθάει όσο μπορεί να επιλύουν τα μαθήματα τους», «να οξύνει 

την κριτική τους σκέψη», δίνοντας έτσι την αίσθηση του ολοκληρωμένου επιχειρήματος.  
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Συνεχίζει λέγοντας «εεε νομίζω αυτά θα πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά που θα 

πρέπει να έχει ο ιδανικός δάσκαλος» (242-243). Η λέξη «νομίζω» δείχνει ότι η ΑΘΗΝ 

εκφράζει αυτά που πιστεύει η ίδια και δίνει υποκειμενικότητα στον λόγο της. Δείχνει 

τον διανοητικό της στοχασμό, ότι όλα αυτά που ανέφερε είναι ένας συρμός ιδεών που 

πέρασε από το μυαλό της ( Edwards & Potter οπ. αναφ. στο Μποζατζής & Δραγώνα,  

2011). Η χρήση της λέξης «πρέπει» προσδίδει απολυτότητα στα λόγια της.  

Έπειτα από παρότρυνση της ερευνήτριας η ΑΘΗΝ αναφέρει αν η εικόνα που έχει τώρα 

για τον δάσκαλο διαφέρει σε σχέση με αυτή που είχε πριν τις σπουδές της. Εδώ είναι 

φανερή η μεταβλητότητα στον λόγο της (Edwards & Potter, 1992, σελ. 106) «Σιγά σιγά 

έμαθα ότι ο δάσκαλος εκτός από το να μεταβιβάζει την γνώση εμπλέκεται και σε άλλα 

πράγματα όπως στην ανάπτυξη και στην προώθηση κάποιων αξιών» (245-247) 

αναφέροντας ξανά τις «αξίες» που θα πρέπει να μεταδίδει ο δάσκαλος στους μαθητές 

του για να τονίσει την σημαντικότητα τους.  

Και συνεχίζει λέγοντας «αυτό πριν δεν το ήξερα ότι το κάνει ο δάσκαλος» (247) και για 

να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό της αυτό κάνει μια μικρή αφήγηση (Narrative) (Edwards 

& Potter, 1992) σχετικά με το πόσο την έχουν επηρεάσει οι σπουδές της και εξηγεί και 

με ποιον τρόπο «νομίζω μέσα από τα  μαθήματα της σχολής κυρίως άλλαξε γιατί είδα 

κάποια πράγματα (.) άκουσα από τους καθηγητές που μας έλεγαν κάποια πράγματα για το 

πώς πρέπει να διδάσκουμε (.) κυρίως μέσα από τα μαθήματα και την πρακτική» (247-

250) για να αυξήσει την αξιοπιστία της επιχειρηματολογίας της. 

Η επίδραση του δασκάλου στον χαρακτήρα και στην εξέλιξη της προσωπικότητας  

του μαθητή του είναι πολύ σημαντική. Ο δάσκαλος αποτελεί πρότυπο μίμησης και 

ταύτισης για τους μαθητές του οι οποίοι ασυνείδητα τον μιμούνται. Η επίδραση που 

ασκεί στους μαθητές του εξαρτάται από την προσωπικότητα του και από την 

μεθοδολογία που ακολουθεί. Στο απόσπασμα 7 η ΕΛΕΝ1 μιλάει για κάποιους 

δασκάλους που είχε η ίδια και αποτέλεσαν πρότυπο για αυτή και εξηγεί τον τρόπο με 

τον οποίο την επηρέασαν στο να επιλέξει και η ίδια να θέλει να γίνει δασκάλα. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 7 (ΕΛΕΝ1) 

30 Ε: Σε επηρέασε κάποιος άλλος στον κοινωνικό σου περίγυρο (.) ώστε να επιλέξεις το  

31 συγκεκριμένο τμήμα;  
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32 ΕΛΕΝ1: Η αλήθεια είναι πως ναι (.) και οι παρέες μου και ο κοινωνικός μου  

33 περίγυρος αποτελείται από πολλούς εκπαιδευτικούς (.) πολλές δασκάλες έχω στον  

34 κοινωνικό μου περίγυρο (.) εεε οπότε ναι:: με επηρέασαν.  

35 Ε: Ποια ήταν τα σημαντικότερα κριτήρια για τους άλλους ώστε να επιλέξεις το τμήμα;  

36 ΕΛΕΝ1: Δεν μπορώ να πω ότι μου το επέβαλαν (.)  δεν μου έλεγαν γίνε οπωσδήποτε  

37 δασκάλα σαν και εμάς, αλλά εγώ και μόνο που τις έβλεπα τις θαύμαζα  εεε τις είχα  

38 δηλαδή κάπως σαν πρότυπα στο:: μυαλό μου και έτσι με επηρέασαν (.) επέλεξα το  

39 Παιδαγωγικό για να γίνω μια δασκάλα σαν και αυτές. Εεεε να ακολουθήσω το  

40 παράδειγμα τους γιατι θεωρώ ότι προσέφεραν σημαντικό έργο στους μαθητές τους (.)  

41 κάποιες από αυτές έτυχε να τις έχω και ως δασκάλες στο δημοτικό,  κάποιες άλλες  

42 ήταν απλά γνωστές των γονιών μου. Εεε συγγενείς και έτσι (.) δεν μου άσκησε κανείς  

43 πίεση για το συγκεκριμένο επάγγελμα αλλά για μένα ήταν εύκολο να επιλέξω γιατι το  

44 ήθελα πολύ (.) αλλά και γενικότερα είναι ευχάριστο να ασχολείσαι με παιδιά. Εεε είναι  

45 όμορφο. 

Στην ερώτηση της ερευνήτριας για το εάν υπήρξαν άτομα στον κοινωνικό περίγυρο της 

ΕΛΕΝ1 που την επηρέασαν στο να επιλέξει να σπουδάσει στο Παιδαγωγικό τμήμα η 

ΕΛΕΝ1 αναφέρει ότι «Η αλήθεια είναι πως ναι (.) και οι παρέες μου και ο κοινωνικός 

μου περίγυρος αποτελείται από πολλούς εκπαιδευτικούς (.) πολλές δασκάλες έχω στον 

κοινωνικό μου περίγυρο (.) εεε οπότε ναι με επηρέασαν». (32-34). Με την λέξη 

«αλήθεια» η ΕΛΕΝ1 τονίζει την ειλικρίνεια των λεγομένων της.  

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο την επηρέασαν οι άλλοι στην επιλογή των 

σπουδών της η ΕΛΕΝ1 αναφέρει κατηγορηματικά ότι «Δεν μπορώ να πω ότι μου το 

επέβαλαν (.)  δεν μου έλεγαν γίνε οπωσδήποτε δασκάλα σαν και εμάς» (36-37). Στις 

συγκεκριμένες φράσεις εντοπίζουμε την τεχνική της «ενεργής φωνητικοποίησης» 
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(active voicing) (Woofit,1992, οπ. αναφ. Edwards & Potter, 1992) καθώς η ΕΛΕΝ1 

χρησιμοποιεί ενεργητική φωνή για να αποδώσει ρεαλιστικότερα τα λόγια των άλλων. 

Επίσης η ΕΛΕΝ1 τονίζει ιδιαίτερα το επίρρημα «οπωσδήποτε» θέλοντας να δώσει 

έμφαση στο γεγονός ότι δεν την ανάγκασε κανένας να γίνει δασκάλα αλλά ήταν δική 

της επιλογή.  

Με την αλλαγή του ερείσματος σε κοντινό (close-footing) (Goffman,1979 ˙ Levinson, 

1988) η ΕΛΕΝ1 συνεχίζει την αφήγηση της σε α’ πρόσωπο μιλώντας για τον εαυτό της 

δίνοντας στα λόγια της υποκειμενική τροπικότητα (Philips& Jorgensen, 2009, σελ 156) 

«αλλά εγώ και μόνο που τις έβλεπα τις θαύμαζα», « εεε τις είχα δηλαδή κάπως σαν 

πρότυπα στο μυαλό μου και έτσι με επηρέασαν», «επέλεξα το Παιδαγωγικό για να γίνω 

μια δασκάλα σαν και αυτές» «Εεεε να ακολουθήσω το παράδειγμα τους γιατι θεωρώ ότι 

προσέφεραν σημαντικό έργο στους μαθητές τους» (37-40). Με αυτόν τον τρόπο θέλει να 

δείξει το πόσο σημαντικό ήταν το έργο αυτών των δασκάλων και πως την επηρέασαν 

να θέλει να γίνει και αυτή δασκάλα μέσα από την στάση τους και το παράδειγμα τους.  

Με την χρήση της τεχνικής της ζωηρής περιγραφής (Vivid Description) (Tannen, 1989 

οπ. αναφ. στο Edwards & Potter, 1992) επεξηγεί με λεπτομέρειες την σχέση που είχε με 

τις δασκάλες που αποτέλεσαν για αυτήν «πρότυπα» «κάποιες από αυτές έτυχε να τις έχω 

και ως δασκάλες στο δημοτικό,  κάποιες άλλες ήταν απλά γνωστές των γονιών μου. Εεε 

συγγενείς και έτσι» (41-42). 

Κλείνοντας, η ΕΛΕΝ1 επανέρχεται και πάλι σε αυτό που είπε στην αρχή, ότι δεν την 

ανάγκασε κανείς να ακολουθήσει υποχρεωτικά το επάγγελμα της δασκάλας αλλά ήταν 

δική της επιλογή «δεν μου άσκησε κανείς πίεση για το συγκεκριμένο επάγγελμα αλλά για 

μένα ήταν εύκολο να επιλέξω γιατι το ήθελα πολύ» (42-43) και καταλήγει με την τεχνική 

της συστηματικής αοριστίας (Systematic Vagueness) (Edwards & Potter, 1992) σε ένα 

γενικό συμπέρασμα «αλλά και γενικότερα είναι ευχάριστο να ασχολείσαι με παιδιά. Εεε 

είναι όμορφο»,(44-45) χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι εννοεί 

προκειμένου να μην αμφισβητηθούν όλα όσα υποστηρίζει.  

Ένας αυταρχικός δάσκαλος ασκεί αρνητική επίδραση στους μαθητές του με ότι αυτό 

συνεπάγεται τόσο σε γνωστικό επίπεδο όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο εκ μέρους 

τους και δεν μπορεί να τους επηρεάσει θετικά. Στο παρακάτω απόσπασμα, η  ΑΛΕΞ 

αφηγείται τις αρνητικές εμπειρίες που βίωσε κατά τα μαθητικά της χρόνια. Οι δάσκαλοί 
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της αποτέλεσαν για αυτήν αρνητικά «πρότυπα» και την ώθησαν στο να πάρει την 

απόφαση να γίνει μια δασκάλα διαφορετική σε σχέση με τους δασκάλους που είχε η 

ίδια.   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 8 (ΑΛΕΞ) 

34 Ε: Σε επηρέασαν οι δικές σου μαθητικές εμπειρίες από τα χρόνια που πήγαινες στο  

35 σχολείο στο να σπουδάσεις στο τμήμα;  

36 ΑΛΕΞ: Εμένα οι εμπειρίες μου από το δημοτικό δεν ήταν και πολύ καλές από θέμα  

37 δασκάλων (.) από τα έξι χρόνια του δημοτικού οι αγαπημένοι μου δάσκαλοι ήταν μόνο  

38 δυο, τους υπόλοιπους δεν τους  θεωρούσα καλούς δασκάλους (.) οπότε δεν μπορώ να   

39 πω::  ότι με επηρέασαν οι μαθητικές μου εμπειρίες (.)  οι περισσότεροι δάσκαλοι που  

40 είχα λειτούργησαν ως αρνητικά πρότυπα για μένα. 

41 Ε: Τι:: εννοείς ότι λειτούργησαν ως αρνητικά πρότυπα για σένα; Μπορείς να μου το  

42 εξηγήσεις λίγο αυτό;=   

43 ΑΛΕΞ: =Ναι. Εννοώ ότι (.) εεε εγώ ως δασκάλα δεν θα ήθελα να γίνω σαν και αυτούς  

44 (.) ερχό::ταν στην τάξη έκαναν το μάθημα τους και τέλος, δεν νοιαζόταν και πολύ   

45 νομίζω για εμάς (.) αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα π.χ συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών  

46 έκαναν πως δεν βλέπουν, δεν έδιναν πολύ σημασία (.) πήγαιναν με βάση το βιβλίο (.)  

47 μας έλεγαν θα μάθετε από εδώ::  μέχρι εδώ:: όλο αυτό το κομμάτι για την επόμενη  

48 φορά. Εεε αυτό. Θυμάμαι και κάποιους ΠΟΛΥ αυστηρούς δασκάλους. Εεε που μας  

49 φώ::ναζαν και τέτοια (.) εγώ δεν θα ήθελα να ήμουν έτσι στο μέλλον ως δασκάλα. 

Στην ερώτηση της ερευνήτριας σχετικά με τις εμπειρίες που είχε η ΑΛΕΞ από τα 

σχολικά της χρόνια και πως την επηρέασαν στο να σπουδάσει και η ίδια δασκάλα η 

ΑΛΕΞ αναφέρει ότι «Εμένα οι εμπειρίες μου από το δημοτικό δεν ήταν και πολύ καλές 

από θέμα δασκάλων» (36-37) και συνεχίζει την επιχειρηματολογία της τεκμηριώνοντας 
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της άποψη της λέγοντας «από τα έξι χρόνια του δημοτικού οι αγαπημένοι μου δάσκαλοι 

ήταν μόνο δυο, τους υπόλοιπους δεν τους  θεωρούσα καλούς δασκάλους» (37-38). Η 

ΑΛΕΞ  χρησιμοποιεί το επίρρημα «μόνο» για να δείξει τον μικρό αριθμό των 

αγαπημένων της δασκάλων και  καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «οι περισσότεροι 

δάσκαλοι που είχα λειτούργησαν ως αρνητικά πρότυπα για μένα» (40).  

Στην συνέχεια με την χρήση της τεχνικής της ζωηρής περιγραφής (Tannen, 1989 οπ. 

αναφ. στο Edwards & Potter, 1992) αναφέρει με λεπτομέρειες διάφορα περιστατικά και 

παραδείγματα αρνητικών συμπεριφορών δασκάλων τα οποία βίωσε κατά την διάρκεια 

των παιδικών της χρόνων «ερχό::ταν στην τάξη έκαναν το μάθημα τους και τέλος, δεν 

νοιαζόταν και πολύ  νομίζω για εμάς (.) αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα π.χ συγκρούσεις 

μεταξύ των μαθητών έκαναν πως δεν βλέπουν, δεν έδιναν πολύ σημασία (.) πήγαιναν με 

βάση το βιβλίο (.) μας έλεγαν θα μάθετε από εδώ::  μέχρι εδώ:: όλο αυτό το κομμάτι για 

την επόμενη φορά» (44-48). Ο λόγος της εδώ χαρακτηρίζεται από «επιστημική 

τροπικότητα» (Edwards & Potter, 1992, σελ. 162) διότι υπονοεί τους δασκάλους που 

είχε η ίδια κατά την διάρκεια των μαθητικών της χρόνων χωρίς να τους κατονομάζει, 

ενισχύει έτσι την αίσθηση ότι η αφήγηση της είναι ρεαλιστική και λογική. 

Τονίζει επίσης με ιδιαίτερη έμφαση μιλώντας σε α’ πρόσωπο κάνοντας αλλαγή του 

ερείσματος σε κοντινό (close-footing) (Goffman,1979 ˙ Levinson, 1988) «Θυμάμαι και 

κάποιους ΠΟΛΥ αυστηρούς δασκάλους. Εεε που μας  φώ::ναζαν και τέτοια» (48-49). 

Τονίζοντας ιδιαίτερα στον λόγο της το επίρρημα «πολύ». Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά 

αρνητικά χαρακτηριστικά που είχαν οι δάσκαλοι των μαθητικών της χρόνων φαίνεται 

να έχουν στιγματίσει την ΑΛΕΞ και για τον λόγο αυτό κλείνει την επιχειρηματολογία 

της καταλήγοντας με κατηγορηματικό τρόπο στο συμπέρασμα ότι «εγώ δεν θα ήθελα να 

ήμουν έτσι στο μέλλον ως δασκάλα». 

5.3) Ο κοινωνικά «ευαισθητοποιημένος» δάσκαλος 

Ένα από τα βασικά ζητήματα που έχει να διαχειριστεί το σύγχρονο σχολείο είναι η 

διαφορετικότητα των μαθητών του. Τα παιδιά έρχονται στο σχολείο μεταφέροντας 

ιδιαιτερότητες και ανισότητες που προκύπτουν από κοινωνικούς και πολιτισμικούς 

παράγοντες, όπως είναι η κοινωνική και οικονομική τους προέλευση, αλλά και από 

ατομικούς παράγοντες. Ο εκπαιδευτικός δεν είναι πια η αποκλειστική πηγή της γνώσης, 

αλλά είναι αυτός που ενεργοποιεί και ωθεί τον μαθητή στη μάθηση. Έτσι, ο ρόλος του 
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σε μια μικτή τάξη μαθητών είναι περισσότερο καθοδηγητικός και λιγότερο διδακτικός 

(Γεώργας, 1995).  

Είναι χρήσιμο για τους εκπαιδευτικούς να γνωρίζουν ότι η εδραίωση της 

συναισθηματικής και ψυχολογικής ασφάλειας του μαθητή με κάποιες ιδιαιτερότητες 

(πολιτισμικές ή μη) μέσα σε μια τάξη είναι καθοριστική για την απόκτηση της 

γνώσης. Κατά συνέπεια ο εκπαιδευτικός σε θέματα διαχείρισης της διαφορετικότητας 

οφείλει να είναι ευαίσθητος και να ενθαρρύνει την ομαλή συνύπαρξη διαφορετικών 

πολιτισμικών και κοινωνικών ομάδων και την καλλιέργεια του σεβασμού απέναντι 

στο διαφορετικό και της συνεργασίας ανάμεσα στους μαθητές (Αραμπατζή, 2013). 

Στα αποσπάσματα 9 και 10, η ΒΙΒ αφηγείται τις τραυματικές εμπειρίες που βίωσε κατά 

την διάρκεια των παιδικών της χρόνων από την συναναστροφή της με τους συμμαθητές 

της, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο ότι το Bullying δεν είναι ένα φαινόμενο της 

σύγχρονης εποχής αλλά υπήρχε πάντοτε, και πως όλο αυτό την επηρέασε στο να θέλει 

να γίνει μια δασκάλα η οποία θα βρίσκεται στο πλευρό των μαθητών που 

αντιμετωπίζουν κάθε είδους προβλήματα.  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 9 (ΒΙΒ)  

32 Ε: Σε επηρέασαν οι δικές σου μαθητικές εμπειρίες (.) από τα χρόνια που πήγαινες  

33 στο σχολείο στο να σπουδάσεις στο τμήμα;  

34 ΒΙΒ: Δεν με επηρέασαν καθόλου γιατί κάποιες στο δημοτικό δεν ήταν και πολύ  

35 καλές (.) στην τρίτη και την τετάρτη τάξη τα παιδιά με είχαν λίγο στην άκρη και δεν  

36 ήθελαν να με κάνουν παρέα και τέτοια πράγματα (.) αλλά αυτό όμως το έλυσε ο::  

37 δάσκαλος τότε (.) οι εμπειρίες μου από τους δασκάλους ήταν πολύ καλές (.)πάντα  

38 μου έλεγαν πήγαινε μίλησε με τα άλλα παιδιά, μην κάθεσαι μόνη σου (.) με  

39 βοηθούσαν πάρα πολύ (.) εεε και εγώ ως δασκάλα στο μέλλον αυτό θέλω να κάνω  

40 (.) να είμαι κοντά στα παιδιά και να τα προστατεύω από τέτοιου είδους   

41 συμπεριφορές. 
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Η ΒΙΒ τονίζοντας ιδιαίτερα στον λόγο της την λέξη «καθόλου» δηλώνει 

κατηγορηματικά ότι οι εμπειρίες της από τα σχολικά της χρόνια δεν την επηρέασαν 

στην επιλογή των σπουδών της και εξηγεί τους λόγους ξεκινώντας την αφήγηση 

γεγονότων που της είχαν συμβεί στο παρελθόν με λεπτομέρειες χρησιμοποιώντας την 

τεχνική της ζωηρής περιγραφής (Vivid Description) (Tannen, 1989 οπ. αναφ. στο 

Edwards & Potter, 1992), «γιατι κάποιες στο δημοτικό δεν ήταν και πολύ καλές (.) στην 

τρίτη και την τετάρτη τάξη τα παιδιά με είχαν λίγο στην άκρη και δεν ήθελαν να με 

κάνουν παρέα και τέτοια πράγματα» (34-36) για να προσδώσει αντικειμενικότητα 

στον λόγο της. Από την χρήση  στο τέλος της πρότασης της, της φράσης «και τέτοια 

πράγματα», από τις εκφράσεις του προσώπου και τον τόνο της φωνής της έτσι όπως 

έχουν καταγραφεί στο ημερολόγιο των συνεντεύξεων, η ΒΙΒ έδειξε δυσαρέσκεια να 

προχωρήσει σε περεταίρω λεπτομέρειες κάτι που έγινε σεβαστό από την ερευνήτρια.  

Η ΒΙΒ συνεχίζει την αφήγηση (Narrative) (Edwards & Potter, 1992) εξηγώντας με 

ποιον τρόπο την βοήθησαν σε όλο αυτό που περνούσε οι δάσκαλοι της «αλλά αυτό 

όμως το έλυσε ο:: δάσκαλος τότε (.) οι εμπειρίες μου από τους δασκάλους ήταν πολύ 

καλές» (36-37). Τονίζει ιδιαίτερα το επίρρημα «πολύ» για να δείξει το πόσο την 

στήριξαν οι δάσκαλοί της και μεταφέρει τα λόγια των δασκάλων της σε ενεργητική 

φωνή- «ενεργή φωνητικοποίηση» (active voicing) (Edwards & Potter, 1992), «πάντα 

μου έλεγαν πήγαινε μίλησε με τα άλλα παιδιά, μην κάθεσαι μόνη σου» (37-38). Για να 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτή στο μέλλον θέλει να είναι μια δασκάλα 

κοινωνικά ευαισθητοποιημένη που θα στέκεται στο πλευρό των μαθητών της και θα 

τους προστατεύει «εεε και εγώ ως δασκάλα στο μέλλον αυτό θέλω να κάνω  (.) να 

είμαι κοντά στα παιδιά και να τα προστατεύω από τέτοιου είδους  συμπεριφορές» (39-

41).  

Στο απόσπασμα 10, η ΒΙΒ συνεχίζει την επιχειρηματολογία της και αναφέρει εκτενώς 

τα χαρακτηριστικά που θα ήθελε να έχει χτίζοντας την εικόνα της κοινωνικά 

ευαισθητοποιημένης δασκάλας.  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 10 (ΒΙΒ) 

192 Θα ήμουν πιστεύω πολύ καλή και πολύ κοντά στους μαθητές (.) έτσι ώστε να  

193 ανοιχθούν όλοι οι μαθητές και να μην υπάρχουν πιο κλειστοί μαθητές, που να  
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194 φοβούνται να μιλήσουν και δεν έχουν παρέες ή δεν συμμετέχουν στο μάθημα (.) θα  

195 προσπαθούσα να βοηθήσω μαθητές με προβλήματα που πχ δυσκολεύονται στο  

196 διάβασμα ή στα μαθηματικά (.) εεε αυτό θα ήθελα να κάνω (.) να είμαι κοντά στον  

197 κάθε μαθητή (.) γιατί πιστεύω όλοι οι μαθητές μπορούν να μάθουν (.) ο καθένας με  

198 τον δικό του τρόπο ή με τον δικό του ρυθμό (.) και το να αντιμετωπίζεις κάποιο  

199 πρόβλημα (.) όποιο και αν είναι αυτό δεν είναι κακό (.) και κανείς δεν θα πρέπει να  

200 σε κοροϊδεύει (.) να  μπορέσω να μάθω στους μαθητές μου να σέβονται ο ένας τον  

201 άλλο (.) να σέβονται ο ένας τις ιδιαιτερότητες του άλλου νομίζω ότι αυτό είναι και το  

202 πιο σημαντικό.  

Η ΒΙΒ με την χρήση του ρήματος «πιστεύω» δηλώνει ότι θα εκφράσει τις προσωπικές 

της απόψεις, το πώς φαντάζεται ότι θα είναι η ίδια ως δασκάλα στο μέλλον. Κάνει μια 

αντιπαραβολή- contrast και μιλάει μεταφορικά  για «ανοιχτούς » και «κλειστούς» 

μαθητές. Παραθέτοντας μια λίστα τριών μερών (Atkinson, 1984˙ Heritage & 

Greatbatch, 1986˙ Edwards & Potter, 1992)  αναφέρει ότι οι «κλειστοί» μαθητές είναι 

αυτοί που «φοβούνται να μιλήσουν», «και δεν έχουν παρέες»  ή «δεν συμμετέχουν στο 

μάθημα».  

Και συνεχίζει την αφήγηση της (Narrative) αναφέροντας ένα παράδειγμα «θα 

προσπαθούσα να βοηθήσω μαθητές με προβλήματα που πχ δυσκολεύονται στο διάβασμα 

ή στα μαθηματικά» (195-196), και συνεχίζει αναφέροντας χαρακτηριστικά που 

συγκροτούν την ταυτότητα της ως κοινωνικά ευαισθητοποιημένης δασκάλας «να είμαι 

κοντά στον  κάθε μαθητή (.) γιατί πιστεύω όλοι οι μαθητές μπορούν να μάθουν (.) ο 

καθένας με τον δικό του τρόπο ή με τον δικό του ρυθμό» (196-198). Στην φράση της ΒΙΒ 

«γιατι πιστεύω όλοι οι μαθητές μπορούν να μάθουν» (197) είναι φανερή η χρήση της 

τεχνικής της διατύπωσης ακραίας περίπτωσης (Extreme case formulation) (Pomerantz, 

1986 όπ. αναφ. στο Edwards & Potter, 1992) η οποία προσδίδει γεγονικότητα στην 

αφήγηση της.  

Η συμμετέχουσα συνεχίζει την επιχειρηματολογία της με μια λίστα τεσσάρων μερών 

«και το να αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα (.)», «όποιο και αν είναι αυτό (.)», «δεν 
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είναι κακό (.)», «και κανείς δεν θα πρέπει να σε κοροϊδεύει (.)». (198-200) για να δώσει 

την αίσθηση του ολοκληρωμένου και εμπεριστατωμένου επιχειρήματος.  

Με την αλλαγή του προσώπου σε κοντινό- α’ ενικό (close footing) (Goffman,1979 ˙ 

Levinson, 1988) η ΒΙΒ ολοκληρώνει την επιχειρηματολογία της λέγοντας «να  μπορέσω 

να μάθω στους μαθητές μου να σέβονται ο ένας τον άλλο (.) να σέβονται ο ένας τις 

ιδιαιτερότητες του άλλου νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό» επιβεβαιώνοντας 

και πάλι την ταυτότητα της ως ευαισθητοποιημένης δασκάλας.  

Στο απόσπασμα 11, ο ΓΙΩΡΓ αναφέρεται στο πόσο σημαντική είναι η ένταξη στο 

εκπαιδευτικό σύστημα των μαθητών που προέρχονται από άλλα κράτη, είτε είναι 

πρόσφυγες είτε είναι μετανάστες, καθώς επίσης και η ένταξη των μαθητών με ειδικές 

ανάγκες χτίζοντας έτσι το προφίλ του δασκάλου με κοινωνικές ανησυχίες. Του 

δασκάλου που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σήμερα και υποστηρίζει ότι 

δικαίωμα στην μάθηση είναι δικαίωμα όλων.   

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 11 (ΓΙΩΡΓ) 

321 Ε: Έχεις στο μυαλό σου μια εικόνα για το πώς θα είσαι ως δάσκαλος στο μέλλον; 

322 Ναι (.) εντάξει είμαστε στο προτελευταίο εξάμηνο (.) άλλο ένα εξάμηνο έχουμε (.)  

323 όποτε είναι λογικό να έχουμε διαμορφώσει μια εικόνα.  

324 Ε: Μπορείς να μου την περιγράψεις; 

325 ΓΙΩΡΓ: Εεεε φαντάζομαι τον εαυτό μου σαν δάσκαλο όχι μόνο να μεταβιβάζω τις  

326 γνώσεις αλλά::  να συμβάλω ολόπλευρα στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη των  

327 μαθητών (.) αυτό είναι το ζητούμενο του 21
ου

 αιώνα (.) γιατι τα τελευταία χρόνια  

328 έχουν αλλάξει πολύ οι συνθήκες (.) φαντάζομαι ότι στην τάξη που θα είμαι θα  

329 υπάρχουν παιδιά και από άλλες χώρες (.) ας πούμε, εεε μετανάστες (.) ίσως και  

330 πρόσφυγες οπότε θα πρέπει να διαφοροποιήσω κάπως την διδασκαλία μου και να::  

331 προσαρμοστώ στα δεδομένα της τάξης (.) γιατι βλέπουμε ότι ό::λο και περισσότερο  

332 τα σχολεία γίνονται πολυπολιτισμικά (.) εεε και επιπλέον πέρα από πρόσφυγες και::  
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333 μετανάστες μαθητές μπορεί να συναντήσω και κάποιον μαθητή που μπορεί να έχει  

334 δυσκολίες (.) εεε ειδικές ανάγκες, ας πούμε, και εκεί θα πρέπει να προσπαθήσω ώστε  

335 να τον εντάξω στο σύνολο των μαθητών.  

Ο ΓΙΩΡΓ στην ερώτηση της ερευνήτριας  με το πώς φαντάζεται τον εαυτό του ως 

μελλοντικό δάσκαλο προβάλλει ένα λογικό και ρεαλιστικό επιχείρημα 

χρησιμοποιώντας την τεχνική της ρητορικής του επιχειρήματος (Rhetoric of Argument) 

(Edwards & Potter, 1992), «εντάξει είμαστε στο προτελευταίο εξάμηνο (.) άλλο ένα 

εξάμηνο έχουμε (.) όποτε είναι λογικό να έχουμε διαμορφώσει μια εικόνα» (322-323). 

Είναι λογικό ένας φοιτητής του τέταρτου έτους που έχει παρακολουθήσει μαθήματα, 

έχει κάνει πρακτική άσκηση και έχει κάποιες εμπειρίες σχετικά με την διδασκαλία να 

έχει στο μυαλό του μια εικόνα σχετικά με το πώς θα ήθελε να είναι ο ίδιος στο μέλλον 

ως δάσκαλος.  

Ο ΓΙΩΡΓ μιλάει σε πρώτο πρόσωπο γεγονός που τον καθιστά υπόλογο για την 

επιχειρηματολογία του. Χρησιμοποιεί πολλές φορές στον λόγο του το ρήμα 

«φαντάζομαι» για να δείξει ότι όλα αυτά που αναφέρει σε τα ζει τώρα αλλά πιστεύει ότι 

θα γίνουν μελλοντικά. Κάνει μια αντιπαραβολή- contrast των χαρακτηριστικών που δεν 

θα ήθελε να έχει ως δάσκαλος «φαντάζομαι τον εαυτό μου σαν δάσκαλο όχι μόνο να 

μεταβιβάζω τις γνώσεις» (325-326) για να παραθέσει τα χαρακτηριστικά που θα ήθελε 

να έχει ως δάσκαλος «να συμβάλω ολόπλευρα στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη των 

μαθητών» (326-327).  

Στην φράση «αυτό είναι το ζητούμενο του 21
ου

 αιώνα» είναι φανερή η χρήση της 

τεχνικής της διατύπωσης ακραίας περίπτωσης (Extreme Case Formulation) (Pomerantz, 

1986 όπ. αναφ. στο Edwards & Potter, 1992), καθώς ο ΓΙΩΡΓ παρουσιάζει ένα γεγονός 

ως αδιαμφισβήτητο αποκλείοντας οποιαδήποτε προσπάθεια αντίκρουσης από τον 

συνομιλητή του.   

Ο ΓΙΩΡΓ συνεχίζει την επιχειρηματολογία του λέγοντας ότι «τα τελευταία χρόνια έχουν 

αλλάξει πολύ οι συνθήκες»(327-328), τονίζοντας ιδιαίτερα το επίρρημα «πολύ» για να 

δώσει έμφαση στα λόγια του. Και εξηγεί το τι εννοεί παραθέτοντας μια λίστα τριών 

μερών (Atkinson, 1984˙ Heritage & Greatbatch, 1986˙ Edwards & Potter, 1992), 

«φαντάζομαι ότι στην τάξη που θα είμαι θα υπάρχουν παιδιά και από άλλες χώρες», «ας 
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πούμε, εεε μετανάστες», «ίσως και πρόσφυγες» (328-330) και αρχίζει να χτίζει την 

εικόνα του κοινωνικά ευαισθητοποιημένου δασκάλου «οπότε θα πρέπει να 

διαφοροποιήσω κάπως την διδασκαλία μου και να:: προσαρμοστώ στα δεδομένα της 

τάξης» (330-331).  

Με την χρήση της τεχνικής της ζωηρής περιγραφής (Vivid Description) (Tannen, 1989 

οπ. αναφ. στο Edwards & Potter, 1992), αποδίδει με λεπτομέρειες κατάσταση που 

επικρατεί στις σημερινές σχολικές τάξεις «γιατι βλέπουμε ότι ό::λο και περισσότερο τα 

σχολεία γίνονται πολυπολιτισμικά (.) εεε και επιπλέον πέρα από πρόσφυγες και:: 

μετανάστες μαθητές μπορεί να συναντήσω και κάποιον μαθητή που μπορεί να έχει 

δυσκολίες (.) εεε ειδικές ανάγκες» (332-334).   

Ο ΓΙΩΡΓ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «εκεί θα πρέπει να προσπαθήσω ώστε να τον 

εντάξω στο σύνολο των μαθητών» (334-335) δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι όλοι οι 

μαθητές ανεξαρτήτως κοινωνικής προέλευσης ή φυσικής μειονεξίας έχουν δικαίωμα 

στην ίση αντιμετώπιση και στην μάθηση. 

5.4) Ο δάσκαλος ως «ειδικός» 

Η τεχνολογική πρόοδος, τα καινούρια μέσα ενημέρωσης, οι καινούριες παιδαγωγικές 

θεωρίες που διαδίδονται αποβλέπουν στην ανάπτυξη του παιδιού σε ένα κλίμα 

ελευθερίας. Ο επίσημος ρόλος του δασκάλου ως ηθικού προτύπου φαίνεται να 

υποχωρεί κάνοντας τόπο στον ρόλο του δασκάλου ως «ειδικού».  

Όπως τονίζει ο Hamelin, «ξεφεύγουμε από την παραδοσιακή εικόνα του δασκάλου, που 

στο πρόσωπο του συγκέντρωνε τις ιδιότητες του πατέρα, του δικαστή, της αυθεντίας, 

της εξουσίας και γεννιέται η πολύμορφή και πολλαπλή εικόνα του εκπαιδευτικού: είναι 

αυτός που διαθέτει μια ευαισθητοποίηση στα παιδαγωγικά προβλήματα, είναι αυτός 

που είναι ικανός να αξιολογήσει τα αποτελέσματα του και να καταστήσει τους μαθητές 

του ικανούς να αυτοαξιολογηθούν, είναι αυτός που είναι σε θέση να αναλύσει τις 

αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο σχολείο, την οικογένεια και την κοινωνία, είναι αυτός 

που μπορεί να κατανοήσει τα πρότυπα που η κοινωνία προτείνει και να τα υπολογίσει 

στις εκτιμήσεις του» (Καΐλα, 1990). 

Για όλους αυτούς τους λόγους η  ανάγκη για επιμόρφωση αναγνωρίζεται από το σύνολο 

των εκπαιδευτικών και την επιστημονική κοινότητα, διότι θεωρείται μέσο για την 
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βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και κατά προέκταση για την 

βελτίωση της εκπαίδευσης. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κρίνεται απαραίτητη 

λόγω της ανάγκης των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στις ταχύτατες αλλαγές της 

εποχής μας αλλά και για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών έτσι ώστε να έχουν έναν 

πιο ενεργητικό ρόλο στην βελτίωση της εκπαίδευσης (Παπαναούμ, 2004). Στο 

απόσπασμα 12 η ΚΥΡ αναφέρεται στο πόσο σημαντική είναι η επιμόρφωση  για έναν 

δάσκαλο και εξηγεί αναλυτικά τους λόγους.  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 12 (ΚΥΡ) 

277 ΚΥΡ: Σίγουρα θα πρέπει να είναι σταθερός (.) να εμπνέει  τα παιδιά (.) εεε να  

278 μπορούν δηλαδή:: να τον εμπιστευτούν (.) να είναι εκεί για τα παιδιά […] σίγουρα να  

279 προσπαθεί συνέχεια να:: επιμορφώνεται πάνω στο αντικείμενο του (.) οι:: σπουδές  

280 ενός δασκάλου  δεν τελειώνουν απλά στο Πανεπιστήμιο. Εεε χρειάζεται δηλαδή  

281 συνεχής επιμόρφωση (.) όχι μόνο θεωρητικά αλλά:: και διάφορες προσεγγίσεις νέες  

282 ας πούμε (.) να βάζει στο μάθημα του εναλλακτικούς τρόπους που χρειάζονται ας  

283 πούμε (.) τώρα στο σύγχρονο σχολείο χρειάζεται διαφοροποίηση της διδασκαλίας  

284 ούτως ή άλλως (.)  να προσπαθεί να επιμορφώνεται για τις εξελίξεις και να τις  

285 εντάσσει δημιουργικά στο μάθημά του. 

H ΚΥΡ στην αρχή του λόγου της, σχετικά με τα χαρακτηριστικά που πιστεύει ότι θα 

πρέπει να έχει ο ιδανικός δάσκαλος, αναφέρει ότι «σίγουρα θα πρέπει να είναι 

σταθερός» (277). Το επίρρημα «σίγουρα» στην αρχή της πρότασης προσδίδει 

βεβαιότητα στα λόγια της. Συνεχίζει με μια λίστα τριών μερών (Atkinson, 1984˙ 

Heritage & Greatbatch, 1986˙ Edwards & Potter, 1992),  να απαριθμεί τα 

χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένας δάσκαλος: «να εμπνέει τα παιδιά», «εεε να 

μπορούν δηλαδή:: να τον εμπιστευτούν», « να είναι εκεί για τα παιδιά» (277-278) για να 

κάνει όσο το δυνατόν πιο πειστική την επιχειρηματολογία της.  

Η ΚΥΡ τονίζει ιδιαίτερα το πόσο σημαντικό είναι ένας δάσκαλος καθ’ όλη την διάρκεια 

της ζωής του να επιμορφώνεται συνεχώς πάνω στο αντικείμενο του «σίγουρα να 
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προσπαθεί συνέχεια να:: επιμορφώνεται πάνω στο αντικείμενο του» (279) διότι «οι 

σπουδές ενός δασκάλου  δεν τελειώνουν απλά στο Πανεπιστήμιο» (280). Στην δεύτερη 

φράση είναι φανερή η χρήση της τεχνικής της ακραίας διατύπωσης περίπτωσης 

(Extreme Case Formulation) (Pomerantz, 1986 όπ. αναφ. στο Edwards & Potter, 1992), 

καθώς η ομιλήτρια παρουσιάζει την άποψη της ως αδιαμφισβήτητη. 

Η ΚΥΡ συνεχίζει την αφήγηση της τονίζοντας και πάλι την σπουδαιότητα της 

επιμόρφωσης η οποία δεν θα πρέπει κατά τα λεγόμενα της να γίνεται μόνο 

«θεωρητικά» αλλά επιβεβαιώνοντας την ταυτότητα της ως δασκάλας- «ειδικού» 

αναφέρει το πώς μπορεί να εφαρμόσει ένας δάσκαλος αυτά που μαθαίνει κατά την 

διάρκεια των επιμορφώσεων του στην πραγματικότητα της τάξης, «να βάζει στο 

μάθημα του εναλλακτικούς τρόπους που χρειάζονται ας πούμε», «τώρα στο σύγχρονο 

σχολείο χρειάζεται διαφοροποίηση της διδασκαλίας ούτως ή άλλως» (282-284).  

Η φράση αβεβαιότητας  «ας πούμε»  που χρησιμοποιεί η ομιλήτρια λειτουργεί ως 

εμβολιασμός κατά του διακυβεύματος (Dilemma of stake) προκειμένου να μετριάσει-

mitigation (Edwards & Potter, 1992, σελ. 159) την απολυτότητα των ισχυρισμών της 

και με αυτό τον τρόπο δείχνει στην ερευνήτρια ότι ως δασκάλα «ειδικός» ξέρει ότι 

υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις και μέθοδοι διδασκαλίας που μπορεί να εφαρμόσει 

αλλά αναφέρει όσες της έρχονται στο μυαλό αυτήν την στιγμή.   

Κλείνει την επιχειρηματολογία της τονίζοντας και πάλι ότι ο δάσκαλος πρέπει «να 

προσπαθεί να επιμορφώνεται για τις εξελίξεις και να τις εντάσσει δημιουργικά στο 

μάθημά του» (284-285) διότι με την συνεχή επιμόρφωση θα επιτευχθεί ο εμπλουτισμός 

της προσωπικής του θεωρίας και θα εναρμονιστεί η πράξη του με την θεωρία και τις 

απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου.  

Για έναν δάσκαλο η καινοτομία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της 

διδασκαλίας του. Μέσω της υιοθέτησης της καινοτομίας ο δάσκαλος μπορεί να 

αναβαθμίσει τις πρακτικές που χρησιμοποιεί και να ξεφύγει από τον παραδοσιακό 

τρόπο διδασκαλίας. Ο καινοτόμος δάσκαλος αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην 

προετοιμασία του μαθήματος του καθώς προσπαθεί να βρει τρόπους διδασκαλίας που 

θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών του, να τους κάνει πιο δημιουργικούς αλλά 

και να ενισχύσει την συμμετοχή τους στο μάθημα. Η διαρκής ενημέρωση σχετικά με τις 

εξελίξεις που συμβαίνουν στην τεχνολογία είναι από τα βασικά εφόδια του καινοτόμου 
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εκπαιδευτικού. Στο απόσπασμα 13, ο ΑΓΓ2 μιλώντας για το πόσο σημαντική είναι η 

αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και μεθόδων διδασκαλίας στην εκπαιδευτική πράξη.  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 13 (ΑΓΓ2) 

497 Ε: Θεωρείς ότι η εικόνα του «ιδανικού» δασκάλου που έχεις διαμορφώσει μέχρι  

498 τώρα θα αλλάξει στο μέλλον;  

499 ΑΓΓ2: Ναι (.) μπορώ να πω όχι άμεσα αλλά νομίζω μακροπρόθεσμα θα:: αλλάξει (.)  

500 διότι για παράδειγμα οι ΤΠΕ ήδη αναδύονται αλλά στο μέλλον θα εξελιχθούν ακόμη  

501 περισσότερο (.) ένα κομμάτι γίνεται πράξη ήδη στο εξωτερικό με τα iPad και όλα  

502 αυτά:: κάποια στιγμή και στην Ελλάδα θα αποτελούν τον κανόνα (.)  ευελπιστώ  

503 επίσης μακροπρόθεσμα και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία να μην αποτελεί  

504 εξαίρεση αλλά τον κανόνα (.) εεε η διάρθρωση του χώρου να είναι κατάλληλα  

506 διαμορφωμένη, να υπάρχουν και άλλες υποδομές (.) οι συνθήκες και οι διδακτικές  

507 συνήθειες στην Ελλάδα και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης,  

508 συμπεριλαμβανομένης και της πολύ σημαντικής προσχολικής εκπαίδευσης θα έχουν  

509 αλλάξει  

510 Ε: Τι εννοείς; Ποιες  άλλες αλλαγές πιστεύεις ότι μπορεί να γίνουν;   

511 ΑΓΓ2: Θα έχουν διαμορφωθεί αλλιώς τα πράγματα (.) μπορεί για παράδειγμα να βγει  

512 μια καινούρια μαθησιακή θεωρία (.)  τα πράγματα θα αλλάξουν και πρέπει να  

513 αλλάξουν  (.) επομένως άλλο ο ιδανικός εκπαιδευτικός εν έτη 2018 και άλλο ο  

514 εκπαιδευτικός εν  έτη 2030. 

Στην ερώτηση της ερευνήτριας για τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένας 

μελλοντικός δάσκαλος ο ΑΓΓ2 χρησιμοποιεί την τεχνική της ρητορικής του 

επιχειρήματος (Rhetoric of Argument) (Edwards & Potter, 1992) «για παράδειγμα οι 
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ΤΠΕ ήδη αναδύονται αλλά στο μέλλον θα εξελιχθούν ακόμα περισσότερο» (501) 

προβάλλοντας το επιχείρημα της ως λογικό και ρεαλιστικό.  

Συνεχίζει λέγοντας «ένα κομμάτι γίνεται πράξη ήδη στο εξωτερικό με τα iPad και όλα 

αυτά:: κάποια στιγμή και στην Ελλάδα θα αποτελούν τον κανόνα» (501-502) στην 

συγκεκριμένη φράση είναι φανερή η λογοδοσία με όρους εμπειρισμού (Empiricist 

Accounting) (Edwards & Potter, 1992) διότι ο ομιλητής μιλάει για γεγονότα τα οποία 

θεωρεί δεδομένα, που συμβαίνουν ήδη στο εξωτερικό και  στο μέλλον θα συμβούν και 

στην Ελλάδα και τοποθετεί τους εκπαιδευτικούς στην θέση του παθητικού παρατηρητή 

των εξελίξεων. 

Στην συνέχεια ο ΑΓΓ2 αρχίζει και χτίζει την ταυτότητα του ως «ειδικού», με την 

μετατόπιση του ερείσματος σε κοντινό close footing (Goffman,1979 ˙ Levinson, 1988) 

αναφέρει κάτι που θα ήθελε να εφαρμοστεί στην ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα στο μέλλον «ευελπιστώ επίσης μακροπρόθεσμα και η ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία να μην αποτελεί εξαίρεση αλλά τον κανόνα» (502-504) και συνεχίζει την 

επιχειρηματολογία του με μια λίστα τριών μερών (Atkinson, 1984˙ Heritage & 

Greatbatch, 1986˙ Edwards & Potter, 1992), μεταρρυθμίσεων, αλλαγών ή βελτιώσεων 

που ευελπιστεί ότι θα εφαρμόζονται στα σχολεία του μέλλοντος που θα κληθεί να 

διδάξει ο ίδιος  «εεε η διάρθρωση του χώρου να είναι κατάλληλα διαμορφωμένη», «να 

υπάρχουν και άλλες υποδομές», «οι συνθήκες και οι διδακτικές συνήθειες στην Ελλάδα 

θα έχουν αλλάξει» (504-507).  

Ο ΑΓΓ2 τονίζει επίσης ιδιαίτερα στον λόγο του την σημαντικότητα της προσχολικής 

αγωγής. Έπειτα από παρότρυνση της ερευνήτριας ο συμμετέχων συνεχίζει την αφήγηση 

του δίνοντας ακόμα ένα παράδειγμα για να ενισχύσει την άποψη του γιατι θα ήθελε 

μελλοντικά να γίνουν αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα  «μπορεί για παράδειγμα να 

βγει μια καινούρια μαθησιακή θεωρία» (511-512) και κλείνει καταλήγοντας στο 

συμπέρασμα με την χρήση της τεχνικής της συναίνεσης και της επιβεβαίωσης 

(Consensus and Corroboration) (Edwards & Potter, 1992 ότι «τα πράγματα θα αλλάξουν 

και πρέπει να αλλάξουν (.) επομένως άλλο ο ιδανικός εκπαιδευτικός εν έτη 2018 και άλλο 

ο εκπαιδευτικός εν  έτη 2030» εκφράζοντας μια γενική αλήθεια, μια άποψη πολλών 

ατόμων, για να επιτύχει την εγκυρότητα των όσων αφηγήθηκε.  
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Η συστηματική εκπαίδευση, η καθημερινή μάθηση και η πρακτική άσκηση του 

δασκάλου συμβάλλουν στον διαρκή στοχασμό και αναστοχασμό του σε σημαντικό 

επίπεδο. Στις δεκαετίες του 70’ και 80’ έκανε την εμφάνιση της μία διαφορετική 

επιστημονική πρόταση που καθιστά τον εκπαιδευτικό ως ερευνητή και στοχαζόμενο 

επαγγελματία. Σε αυτήν την περίπτωση ο εκπαιδευτικός μετατρέπει τον ρόλο του σε 

ενεργό και παρεμβαίνει προσπαθώντας να κατανοήσει και να ερμηνεύσει την πρακτική 

του. 

Ο εκπαιδευτικός επιχειρεί να διερευνήσει και να επεξηγήσει την διδασκαλία του είτε 

μόνος του είτε συλλογικά και να αναδείξει τους επιστημονικούς, τους εναλλακτικούς 

και τους εκπαιδευτικούς λόγους που εξελίσσονται ανά χρονικά διαστήματα και 

αποτελούν την «ευρύτερη εκπαιδευτική θεωρία» (Αυγητίδου, 2014). Στο απόσπασμα 

14 η ΣΟΦ αναφέρει το πόσο την βοήθησε ο αναστοχασμός και τα οφέλη που 

αποκόμισε από την όλη διαδικασία κατά την διάρκεια της πρακτικής της άσκησης. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 14 (ΣΟΦ)  

174 Ναι (.) είχα την ευκαιρία (.) σε όλες τις διδακτικές κάναμε την διδασκαλία και μετά  

175 υπήρχε αυτοαξιολόγηση που σκεφτόσουν τι θα μπορούσες να βελτιώσεις ή τι θα  

176 άλλαζες (.) ας πούμε στα Μαθηματικά είχαμε μια δραστηριότητα η οποία φάνηκε  

177 εν τέλει ότι ήταν εύκολη για τα παιδιά (.) οποτε θεωρήσαμε ότι αν θα γινόταν αυτή  

178 η:: διδασκαλία ξανά θα έπρεπε να την δυσκολέψουμε την συγκεκριμένη άσκηση (.)  

179 ο:: αναστοχασμός είναι ΠΟΛΥ σημαντικός και σε βοηθάει να βρεις τα λάθη σου  

180 και να βελτιωθείς (.)  γιατι ένας δάσκαλος δεν χρειάζεται να μπαίνει σε μια τάξη να  

181 κάνει το μάθημα του και τέλος (.)  αλλά:: να προσπαθεί να βελτιώνεται, να αλλάζει  

182 μεθόδους και πρακτικές (.) όταν βλέπει ότι δεν αποδίδουν (.) για να είναι  

183 αποτελεσματικός για την τάξη του και για τους μαθητές του (.) ο αναστοχασμός σε  

184 βοηθάει τις επόμενες φορές να γίνεσαι καλύτερος, από την στιγμή που σκέφτεσαι τι  

185 πήγε καλά και τι δεν πήγε ή αν κάτι λειτούργησε σωστά το σκέφτεσαι και λες αυτό  
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186 λειτούργησε καλά θα το ξαναχρησιμοποιήσω. 

Στο απόσπασμα 14, η ΣΟΦ απαντά στην ερώτηση της ερευνήτριας σχετικά με το εάν 

είχε την ευκαιρία να αναστοχαστεί πάνω σε αυτά που εφάρμοσε κατά την διάρκεια 

της πρακτικής της άσκησης, μιλάει αρχικά για «αυτοαξιολόγηση», η οποία γινόταν 

μετά από κάθε διδασκαλία που την βοήθησε στο να σκεφτεί «τι μπορεί να αλλάξει» ή 

«τι μπορεί να βελτιώσει» και συνεχίζει την επιχειρηματολογία της με την με την 

αφήγηση (Narrative) (Edwards & Potter, 1992) ενός περιστατικού το οποίο 

αντιμετώπισε η ίδια κατά την διάρκεια της πρακτικής της άσκησης και πόσο 

σημαντικός ήταν για αυτήν ο αναστοχασμός στην συγκεκριμένη περίπτωση «ας 

πούμε στα Μαθηματικά είχαμε μια δραστηριότητα η οποία φάνηκε εν τέλει ότι ήταν 

εύκολη για τα παιδιά (.) οποτε θεωρήσαμε ότι αν θα γινόταν αυτή η:: διδασκαλία ξανά 

θα έπρεπε να την δυσκολέψουμε την συγκεκριμένη άσκηση» (176-178). 

Στην συνέχεια η ΣΟΦ  χτίζοντας την εικόνα της ως δασκάλας- «ειδικού», τονίζει με 

ιδιαίτερη έμφαση την σημαντικότητα του αναστοχασμού και εξηγεί τους λόγους με 

την χρήση της τεχνικής της ρητορικής επιχειρηματολογίας (Rhetoric of Argument) 

(Edwards & Potter, 1992), «ο:: αναστοχασμός είναι ΠΟΛΥ σημαντικός και σε βοηθάει 

να βρεις τα λάθη σου και να βελτιωθείς» (179-180) χρησιμοποιώντας ένα λογικό και 

ρεαλιστικό επιχείρημα.  

Αμέσως μετά η ΣΟΦ αναφέρει ότι «γιατι ένας δάσκαλος δεν χρειάζεται να μπαίνει σε 

μια τάξη να κάνει το μάθημα του και τέλος» (180-181) δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο 

την αρνητική της στάση απέναντι στους δασκάλους που δεν αναστοχάζονται μετά 

από κάθε διδασκαλία και χρησιμοποιώντας μια λίστα τριών μερών (Atkinson, 1984˙ 

Heritage & Greatbatch, 1986˙ Edwards & Potter, 1992), και με τον αντιθετικό 

σύνδεσμο «αλλά»  δείχνει την αντίθεση της «αλλά να προσπαθεί να βελτιώνεται», «να 

αλλάζει μεθόδους και πρακτικές όταν βλέπει ότι δεν αποδίδουν», « για να είναι 

αποτελεσματικός για την τάξη του και για τους μαθητές του» για να κάνει όσο το 

δυνατόν πιο πειστική την επιχειρηματολογία της.  

Η ΣΟΦ κλείνει τονίζοντας και πάλι την σημαντικότητα του αναστοχασμού με την 

χρήση της τεχνικής της ζωηρής περιγραφής (Vivid Description) (Tannen, 1989 οπ. 

αναφ. στο Edwards & Potter, 1992) «ο αναστοχασμός σε βοηθάει τις επόμενες φορές 

να γίνεσαι καλύτερος, από την στιγμή που σκέφτεσαι τι πήγε καλά και τι δεν πήγε ή αν 
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κάτι λειτούργησε σωστά» (183-185) και χρησιμοποιώντας την τεχνική της ενεργής 

φωνητικοποίησης (active voicing) (Edwards & Potter,1992) μεταφέρει σε ενεργητική 

φωνή τα λόγια των δασκάλων μετά τον αναστοχασμό «το σκέφτεσαι και λες αυτό 

λειτούργησε καλά θα το ξαναχρησιμοποιήσω» δίνοντας ρεαλισμό στην αφήγηση της. 

5.5) Ο δάσκαλος ως εργαζόμενος 

Η σύγχρονη εκπαίδευση και ο μεταβαλλόμενος ρόλος των εκπαιδευτικών δίνουν μια 

νέα πνοή στην καριέρα τους (Παπαναούμ, 2004). Οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται 

διαρκώς και το επάγγελμα τους καθίσταται όλο και πιο δημιουργικό, δυναμικό και 

απαιτητικό. Παρά όλες αυτές τις θετικές εξελίξεις, κάποιες φορές η ένταξη τους στην 

αγορά εργασίας γίνεται πολύ δύσκολη και προβληματική (Παμπούρη, 2016). Οι 

φοιτητές λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της εποχής 

φαίνεται να αγωνιούν για το εργασιακό τους μέλλον καθώς οι σπουδές τους δεν τους 

εξασφαλίζουν πια άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, όπως αναφέρει στο 

απόσπασμα 15 η ΚΥΡ. Το γεγονός αυτό όμως δεν φαίνεται να έπαιξε για την ίδια 

ιδιαίτερο ρόλο στην επιλογή των σπουδών της.  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 15 (ΚΥΡ) 

40 Ε: Θεωρείς ότι διαλέγοντας να σπουδάσεις στο τμήμα (.) στο Παιδαγωγικό (.)  

41 διαλέγεις ταυτόχρονα και το επάγγελμα της δασκάλας στο μέλλον;  

42 ΚΥΡ: Νομίζω ότι συνδέονται πολύ άμεσα αυτά τα δύο (.) εεε ναι //  

43 Ε: Γιατι το λες αυτό; 

44 ΚΥΡ: Δηλαδή εντάξει εννοείται ότι δεν θα κάτσω να περιμένω άμα δεν βρω δουλειά 

45 ως δασκάλα (.) θα βρω κάτι άλλο (.) εεε ή ιδιαίτερα ή οτιδήποτε προκύψει (.) όχι δε 

46 νομίζω ότι την σημερινή εποχή τελειώνοντας το τμήμα θα δουλέψει κανείς αμέσως ως 

47 δάσκαλος (.)  ίσως χρειαστεί να περάσουν χρόνια για να:: γίνει αυτό (.) απλά (.) αυτό 

48 πιστεύω πως δεν θα πρέπει να μας αποθαρρύνει στο το να:: επιλέγουμε  

 

49 σπουδάσουμε στο συγκεκριμένο τμήμα (.) οι σπουδές που κάνουμε είναι πολύ  
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50 σημαντικές και μας βοηθούν να διαμορφωθούμε και σαν άνθρωποι και σαν  

 

51 χαρακτήρες (.) εεε μαθαίνουμε πολλά (.)  η επαγγελματική αποκατάσταση είναι  

 

52 σημαντική αλλά πιστεύω ότι αρκετοί από εμάς επιλέξαμε αυτή την σχολή και λόγω της 

 

53 αγάπης μας για τα παιδιά 

 

Η ΚΥΡ  ενώ αρχικά αναφέρει ότι οι σπουδές της συνδέονται με το επάγγελμα της στην 

συνέχεια δηλώνει κατηγορηματικά- κατηγορική τροπικότητα (Philips & Jorgensen, 

2009, σελ 156) ότι «εννοείται ότι δεν θα κάτσω να περιμένω άμα δεν βρω δουλειά ως 

δασκάλα, θα βρω κάτι άλλο, εεε ή ιδιαίτερα ή οτιδήποτε προκύψει» (44-45) γιατί θεωρεί 

ότι οι σπουδές της δεν εξασφαλίζουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση «όχι δεν 

νομίζω ότι την σημερινή εποχή τελειώνοντας το τμήμα θα δουλέψει κανείς αμέσως ως 

δάσκαλος, ίσως χρειαστεί να περάσουν χρόνια για να:: γίνει αυτό» (47). 

  

Η ΚΥΡ συνεχίζει την επιχειρηματολογία της μιλώντας σε α’ πληθυντικό πρόσωπο 

δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι μιλάει εκ μέρους όλων των συμφοιτητών της «απλά, 

αυτό πιστεύω πως δεν θα πρέπει να μας αποθαρρύνει στο το να επιλέγουμε να  

σπουδάσουμε στο συγκεκριμένο τμήμα» (47-49) και χρησιμοποιεί μια λίστα τεσσάρων 

μερών (Atkinson, 1984˙ Heritage & Greatbatch, 1986˙ Edwards & Potter, 1992), «οι 

σπουδές που κάνουμε είναι πολύ σημαντικές», « μας βοηθούν να διαμορφωθούμε και σαν 

άνθρωποι», «και σαν χαρακτήρες», «εεε μαθαίνουμε πολλά» (49-51) για να στηρίξει την 

άποψη της. 

  

Ολοκληρώνοντας το χτίσιμο της εικόνας της ως δασκάλας που νοιάζεται για το 

εργασιακό της μέλλον, η ΚΥΡ τονίζει την σημαντικότητα της επαγγελματικής 

αποκατάστασης λέγοντας «η επαγγελματική αποκατάσταση είναι σημαντική», όμως η 

αμέσως επόμενη φράση της που εισάγεται με τον αντιθετικό σύνδεσμο «αλλά» 

μετριάζει την άποψη της και λειτουργεί ως εμβολιασμός κατά του διακυβεύματος 

(Dilemma of stake) (Edwards & Potter, 1992), «αλλά πιστεύω ότι αρκετοί από εμάς 

επιλέξαμε αυτή την σχολή και λόγω της αγάπης μας για τα παιδιά» για να μην ληφθούν οι 

απόψεις που εξέφρασε ως απόλυτες από την ερευνήτρια. Δηλώνει με αυτό τον τρόπο 

ότι πέρα από την επαγγελματική αποκατάσταση υπάρχουν και άλλα σημαντικά 
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κίνητρα, όπως η αγάπη για τα παιδιά, που παίζουν, εν τέλει, σημαντικό ρόλο στην 

επιλογή των σπουδών. 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες γίνεται μια προσπάθεια στοιχειοθέτησης της ταυτότητας των 

εκπαιδευτικών ως εργαζομένων. Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων της 

εκπαίδευσης ως υπάλληλοι του κράτους, ως δημόσιοι υπάλληλοι δηλαδή, οφείλουν 

να διδάσκουν μόνο ότι καθορίζει το επίσημο πρόγραμμα (αναλυτικό και ωρολόγιο) 

και σύμφωνα με τις οδηγίες των προϊσταμένων τους. Το γεγονός ότι το σχολείο είναι 

χώρος μάθησης και όχι έρευνας πολλές φορές  δεν αφήνει περιθώρια πρωτοβουλίας 

στους δασκάλους (Βασιλού-Παπαγεωργίου, 1992) Στο  απόσπασμα 16 , ο ΑΧΙΛ 

αναφέρεται στο ποσο απαιτητική ειναι η καθημερινότητα του επαγγέλματος  του 

δασκάλου και στο γεγονός ότι ο δάσκαλος καλείται πολλές φορές να απαρνηθεί τα 

πιστεύω και τις απόψεις του ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των γονέων αλλά 

και να ακολουθήσει την κεντρική γραμμή που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 16 (ΑΧΙΛ)  

391 Ε: Έχεις να προσθέσεις κάτι που θεωρείς σημαντικό σχετικά με το επάγγελμα  

392 του δασκάλου και δεν το έχουμε συζητήσει ως τώρα; 

393 ΑΧΙΛ: Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι πιο:: απαιτητικό στο κομμάτι ότι  

394 πρέπει να:: αλλάξεις πολλά:: πιστεύω σου (.) γιατι μπορεί να έχεις πολλά  

395 προβλήματα με γονείς αλλά και με το κράτος (.) γιατί άμα γίνει κάποια αξιολόγηση  

396 και εσύ θεωρείς ότι μπορείς να:: εκφραστείς ελεύθερα με αυτά που πιστεύεις και  

397 αυτά που έκαναν οι δάσκαλοι πριν 10-15 χρόνια θα βρεις των μπελά σου (.) πλέον  

398 μπορείς να χάσεις την θέση σου (.) είναι δεσμευτικό το ότι ο:: εκπαιδευτικός  

399 βασίζεται στο βιβλίο του Υπουργείου (.) ο εκπαιδευτικός πρέπει να τρέξει όλη την  

400  χρονιά για να καλύψει την ύλη και υπάρχει το παράδοξο και αυτή η υποκρισία από  

401 το Υπουργείο 

402 Ε: Τι εννοείς υποκρισία;= 
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403 ΑΧΙΛ: = Εεε από την μια καλείσαι να είσαι ένας «εναλλακτικός» εκπαιδευτικός,  ο  

404 οποίος προσπαθεί να απομακρυνθεί από την τυπική εκπαίδευση αλλά καταλήγεις  

405 να κάνεις τα ίδια πράγματα ακριβώς (.) επειδή ταυτόχρονα σου επιβάλλουν να  

406 καλύψεις την ύλη και να κάνεις όλα τα τυπικά που σου ζητάνε(.) επομένως είναι   

407 υποκριτικό όλο αυτό και για αυτό θεωρώ ότι είναι δύσκολη η κατάσταση πλέον. 

Το συγκεκριμένο απόσπασμα  προέρχεται από το κλείσιμο της συνέντευξης του 

ΑΧΙΛ. Δεν απαντάει σε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση από το σχέδιο συνέντευξης 

της ερευνήτριας απλά εκφράζει κάποιες απόψεις του τις οποίες θεωρεί σημαντικές για 

το επάγγελμα του δασκάλου.  

Ο ΑΧΙΛ ξεκινάει την επιχειρηματολογία του τονίζοντας ιδιαίτερα την δυσκολία 

έκφρασης και αυτενέργειας του δασκάλου και ο λόγος του είναι κατηγορικός-

κατηγορική τροπικότητα (Phillips & Jorgensen (2009), σ. 156) «Το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού είναι πιο:: απαιτητικό στο κομμάτι ότι  πρέπει να:: αλλάξεις πολλά:: 

πιστεύω σου» (393-394) και κάνει μια αντιπαραβολή contrast- τοποθετώντας από την 

μια πλευρά τον δάσκαλο και απέναντι του τοποθετεί τους γονείς των μαθητών και το 

κράτος «γιατι μπορεί να έχεις πολλά προβλήματα με γονείς αλλά και με το κράτος» 

(394-395) και στην συνέχεια αναφέρει ένα παράδειγμα για να στηρίξει την 

επιχειρηματολογία του «γιατι άμα γίνει κάποια αξιολόγηση και εσύ θεωρείς ότι 

μπορείς να  εκφραστείς ελεύθερα με αυτά που πιστεύεις και αυτά που έκαναν οι 

δάσκαλοι πριν 10-15 χρόνια θα βρεις των μπελά σου» (395-397).   

Συνεχίζει με την φράση «πλέον μπορείς να χάσεις την θέση σου» (397-398) που 

αποτελεί ακραία διατύπωση περίπτωσης (Extreme Case Formulation) (Pomerantz, 

1986 όπ. αναφ. στο Edwards & Potter, 1992), καθώς περιγράφει ένα γεγονός ως 

αδιαμφισβήτητο χωρίς να αφήνει περιθώρια αντίκρουσης.  

Ο ΑΧΙΛ συνεχίζει χτίζοντας την εικόνα του εκπαιδευτικού ως εργαζόμενου με 

λεπτομέρειες με την χρήση της τεχνικής της ζωηρής περιγραφής (Vivid Description) 

(Tannen, 1989 οπ. αναφ. στο Edwards & Potter, 1992) και αναφέρεται στην 

καταπίεση του δασκάλου από το Υπουργείο Παιδείας «είναι δεσμευτικό το ότι ο:: 

εκπαιδευτικός  βασίζεται στο βιβλίο του Υπουργείου, ο εκπαιδευτικός πρέπει να τρέξει 
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όλη την χρονιά για να καλύψει την ύλη και υπάρχει το παράδοξο και αυτή η υποκρισία 

από το Υπουργείο» (398-401), δίνοντας μια μεταφορική εικόνα ενός δασκάλου με ένα 

βιβλίο στο χέρι που «τρέχει» έτσι ώστε να καλύψει την ύλη για να είναι συνεπείς 

απέναντι στις απαιτήσεις του Υπουργείου για να τονίσει και πάλι την πίεση που 

δέχονται οι δάσκαλοι.  

Ο ΑΧΙΛ στην συνέχεια του αποσπάσματος, μιλάει για «υποκρισία» του Υπουργείου 

και έπειτα από παρότρυνση της ερευνήτριας νοηματοδοτεί τον όρο «υποκρισία» 

αναφέροντας «Εεε από την μια καλείσαι να είσαι ένας «εναλλακτικός» εκπαιδευτικός,  

ο οποίος προσπαθεί να απομακρυνθεί από την τυπική εκπαίδευση αλλά καταλήγεις να 

κάνεις τα ίδια πράγματα ακριβώς, επειδή ταυτόχρονα σου επιβάλλουν να καλύψεις την 

ύλη και να κάνεις όλα τα τυπικά που σου ζητάνε» (403-406), αντιπαραβάλλοντας και 

πάλι την ιδεατή εικόνα του «εναλλακτικού» δασκάλου που προτείνει το Υπουργείο 

με την πραγματική εικόνα του «τυπικού», θα λέγαμε, δασκάλου που αγωνίζεται για 

να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις του.  

Ο ΑΧΙΛ κλείνει και πάλι επισημαίνοντας τις δύσκολες επαγγελματικές συνθήκες τις 

οποίες καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν οι δάσκαλοι «θεωρώ ότι είναι δύσκολη η 

κατάσταση πλέον». Με την χρήση του ρήματος «θεωρώ» δείχνει ότι εκφράζει την 

προσωπική του άποψη και ότι είναι υπόλογος για τα λεγόμενα του. 

5.6) Ο «συνεργατικός» δάσκαλος 

Όταν οι δάσκαλοι μιλούν για συνεργασία μπορεί να εννοούν πολλά διαφορετικά 

πράγματα. Κάποιες φορές μπορεί να αναφέρονται στη συνδιδασκαλία στην ίδια 

αίθουσα, άλλοτε περιγράφουν τις συσκέψεις στις οποίες συμμετέχουν με θέμα 

συζήτησης την πρόοδο ή/και προβλήματα των μαθητών τους. Επίσης, άλλες φορές 

αναφέρονται στις προσπάθειες μαζί με τους συναδέλφους, για θέματα βελτίωσης της 

λειτουργίας της σχολικής μονάδας, του σχολικού περιβάλλοντος και της στάσης τους 

απέναντι σε συλλόγους, τοπικούς φορείς κ.τ.λ.  

Ο ορισμός των Friend & Cook (1991) για την έννοια της συνεργασίας είναι σκόπιμα 

γενικός και λαμβάνει υπόψη αυτή τη συνθήκη: Η συνεργασία μεταξύ προσώπων είναι 

ένα είδος άμεσης αλληλεπίδρασης μεταξύ τουλάχιστον δύο ατόμων που εθελοντικά 
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έχουν προσφερθεί για την από κοινού λήψη αποφάσεων και την κοινή εργασία προς την 

κατεύθυνση της επίτευξης ενός σκοπού (Καραγιάννη, 2012). 

Στο απόσπασμα 17, η ΜΑΡ αναφέρει τα οφέλη που αποκόμισε από την συνεργασία της 

με τους συμφοιτητές της κατά την διάρκεια της πρακτικής της άσκησης και αναφέρει 

τους λόγους για τους οποίους προτιμά να διδάσκει «συνεργατικά» με κάποιον 

συμφοιτητή/τρια της από το να μπει σε μια τάξη και να διδάξει μόνη της. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 17 (ΜΑΡ) 

165 Ε: Στις πρακτικές που πηγαίνατε για να διδάξετε σε σχολεία (.) προτιμούσες να  

166 πηγαίνεις μόνη σου ή με κάποιον συμφοιτητή ή συμφοιτήτρια σου; 

167ΜΑΡ:Εεε  νομίζω, ας πούμε, ότι είναι καλύτερα να διδάσκεις με κάποιον άλλο, σε  

168 δυάδες, γιατι σε βοηθάει ο άλλος (.) εεε τον βοηθάς και εσύ:: (.) συνεργά::ζεστε και  

169 έτσι βγαίνει πιο γρήγορα και πιο εύκολα η διδασκαλία (.) νομίζω ότι για έναν  

170 αρχάριο δάσκαλο, όπως είμαστε εμείς, πολύ καλά κάνουμε και πηγαίνουμε αρκετά  

171 άτομα έτσι ώστε να μπορέσουμε να συμμαζέψουμε τα πράγματα και επίσης υπάρχουν  

172 πολλές ιδέες (.) ένας άνθρωπος μόνος του αν δεν έχει πολύ εμπειρία δεν μπορεί να  

173 αξιολογήσει την τάξη (.)  ειδικά όταν δεν γνωρίζει (.) οπότε δύο άτομα νομίζω ότι  

174 μπορούν να ανταπεξέλθουν καλύτερα. 

Η ΜΑΡ ξεκινάει την αφήγηση της με το ρήμα «νομίζω» τονίζοντας με αυτό τον τρόπο 

ότι θα μιλήσει για τις συνεργασίες με τους συμφοιτητές της έτσι όπως τα βίωσε η ίδια 

καθιστώντας τον εαυτό της υπόλογο για όλα όσα θα πει. Θεωρεί ότι είναι καλύτερα να 

διδάσκεις μέσα στην τάξη με κάποιον άλλο και χτίζει την εικόνα της ως συνεργατικής 

δασκάλας χρησιμοποιώντας με μια λίστα τεσσάρων μερών (Atkinson, 1984˙ Heritage & 

Greatbatch, 1986˙ Edwards & Potter, 1992) για να εξηγήσει τους λόγους «γιατι σε 

βοηθάει ο άλλος», «εεε τον βοηθάς και εσύ», « συνεργάζεστε», «έτσι βγαίνει πιο γρήγορα 

και πιο εύκολα η διδασκαλία» (168-169) και να κάνει όσο το δυνατόν πιο πειστική την 

επιχειρηματολογία της. 
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Στην συνέχεια η ΜΑΡ κάνει μια αντιπαραβολή-contrast, μεταξύ «αρχάριου»- 

«έμπειρου» δασκάλου και αναφέρει και πάλι το πόσο σημαντική είναι η συνεργασία 

μεταξύ των συμφοιτητών στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης για να «συμμαζέψουν» 

όπως τονίζει τα πράγματα αλλά και γιατι στα πλαίσια της συνεργασίας εκφράζονται 

πολλές διαφορετικές ιδέες. Μιλάει σε α’ πληθυντικό πρόσωπο δείχνοντας με αυτόν τον 

τρόπο ότι μιλάει εκ μέρους όλων των φοιτητών.  

Η ΜΑΡ κλείνει την επιχειρηματολογία με μια μεταβλητότητα (Edwards & Potter, 1992, 

σελ. 106) στις εκφράσεις της για να δικαιολογήσει για πιο λόγο προτιμά τις 

συνεργασίες με τους συμφοιτητές της και με την χρήση άλλης μιας λίστας τριών 

διαδοχικών αρνήσεων λέγοντας ότι ένας μόνο άνθρωπος «αν δεν έχει πολύ εμπειρία», 

«δεν μπορεί να αξιολογήσει την τάξη», «ειδικά όταν δεν γνωρίζει» δίνοντας με αυτόν 

τον τρόπο πειστικότητα και δραματικότητα στα λόγια της. Με την αλλαγή του 

ερείσματος σε κοντινό (close-footing) (Goffman,1979 ˙ Levinson, 1988) μιλώντας σε α’ 

πρόσωπο καταλήγει στο συμπέρασμα «οπότε δύο άτομα νομίζω ότι μπορούν να 

ανταπεξέλθουν καλύτερα». (173-174). 

Στο απόσπασμα 18 και η ΕΥΗ μιλά για το πόσο σημαντική είναι η συνεργασία όχι μόνο 

των φοιτητών αλλά και των εν ενεργεία δασκάλων. Μιλάει για το πώς πιστεύει ότι θα 

την επηρεάσει στο μέλλον, όταν θα βρεθεί να δουλεύει σε ένα σχολείο, η συνεργασία 

της με τους άλλους δασκάλους και τι πιστεύει ότι θα αποκομίσει από αυτήν. 

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 18 (ΕΥΗ) 

321Ε: Οι εμπειρίες που θα αποκτήσεις δουλεύοντας σε ένα σχολείο πιστεύεις ότι θα σε  

322 επηρεάσουν; 

323 ΕΥΗ: Σίγουρα (.) εεε  και η συνεργασία με άλλους δασκάλους θα με επηρεάσει  

324 σίγουρα  (.) θα μου λένε και αυτοί κάποιες ιδέες (.) κάποια περιστατικά που μπορεί  

325 να:: έχουν τύχει σε αυτούς θα τα σκεφθώ αργότερα και σίγουρα θα με επηρεάσουν (.)  

326 θα ξανασκεφθώ πράγματα και για τον ίδιο μου τον εαυτό (.) ίσως να θεωρήσω  

327 κάποιες απόψεις που είχα (.) ίσως μέσα από την συνεργασία με τους συναδέλφους  

328 και μέσα από:: όλες τις εμπειρίες, την διδασκαλία, την συναναστροφή με τους  
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329 μαθητές και όλα αυτά να προκύψουν πράγματα που τώρα μπορεί να μην τα  

330 σκέφτομαι καν. 

Η ερευνήτρια ρώτησε την ΕΥΗ εάν πιστεύει ότι οι εμπειρίες που θα αποκτήσει 

δουλεύοντας ως δασκάλα σε ένα σχολείο στο μέλλον θα αλλάξουν την εικόνα που έχει 

για τον εαυτό της ως δασκάλα. Η συμμετέχουσα ξεκινάει την αφήγηση της με το 

επίρρημα «σίγουρα» εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο μια βεβαιότητα.  

Μεταφέρει με την χρήση της τεχνικής της «ενεργής φωνητικοποίησης» (active voicing) 

(Edwards & Potter, 1992) τα λόγια των μελλοντικών της συναδέλφων «θα μου λένε και 

αυτοί κάποιες ιδέες (.) κάποια περιστατικά που μπορεί να έχουν τύχει σε αυτούς» (324-

325). Με την αλλαγή του ερείσματος σε κοντινό (close-footing) (Goffman,1979 ˙ 

Levinson, 1988)  μιλάει για το πως πιστεύει ότι θα την επηρεάσουν «θα τα σκεφθώ 

αργότερα και σίγουρα θα με επηρεάσουν, θα ξανασκεφθώ πράγματα και για τον ίδιο μου 

τον εαυτό, ίσως να θεωρήσω κάποιες απόψεις που είχα» (325-327).  

Η ΕΥΗ χτίζει την εικόνα της ως συνεργατικής δασκάλας αναφέροντας ότι εκτός από 

την συναναστροφή της με τους συναδέλφους της για αυτήν παίζουν σημαντικό ρόλο 

και άλλα τρία πράγματα οι «εμπειρίες», «η διδασκαλία» και «η συναναστροφή με τους 

μαθητές» (328). Χρησιμοποιώντας την τεχνική της ακραίας διατύπωσης περίπτωσης  

(Extreme case formulation) (Pomerantz, 1986 όπ. αναφ. στο Edwards & Potter, 1992). 

αναφέρει ότι μπορεί «να προκύψουν πράγματα που τώρα μπορεί να μην τα σκέφτομαι 

καν» (329-330) παρουσιάζοντας το επιχείρημα της ως αδιαμφισβήτητο. 

5.7) Ο «αυτόνομος» δάσκαλος 

Η ενίσχυση της αυτονομίας των εκπαιδευτικών είναι σημαντική καθώς συμβάλλει στην 

βελτίωση της εκπαίδευσης αλλά και των εκπαιδευτικών αφού η αυτονομία είναι 

συστατικό της ενθάρρυνσης των εκπαιδευτικών, της αποτελεσματικότητας αλλά και της 

ικανοποίησης από την εργασία τους (Ξωχέλλης, 2006). Στο παρακάτω απόσπασμα η 

ΕΛΕΝ2, παρόλο που αναφέρεται τα οφέλη της συνεργασίας με άλλους συμφοιτητές 

κατά την διάρκεια της πρακτικής της άσκησης τονίζει ότι προτιμά να διδάσκει μόνη 

της. Η αυτονομία είναι πάρα πολύ σημαντική για αυτήν διότι προτίμα να εφαρμόζει 

κατά την διάρκεια των διδασκαλιών ότι θέλει η ίδια, να αναλαμβάνει την ευθύνη των 

πράξεων της και να αποφεύγει συγκρούσεις με τους συμφοιτητές της.  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 19 (ΕΛΕΝ2) 

153 Ε: Θεωρείς ότι θα σε βοηθήσει περισσότερο στο να διαμορφώσεις μια εικόνα για  

154 το επάγγελμα του δασκάλου το να πας μέσα σε μια τάξη και να διδάξεις μόνος/η  

155 σου ή με κάποιον συμφοιτητή/τρια σου;  

156 ΕΛΕΝ2: Εδώ θα πω με σιγουριά μόνη μου γιατι αυτό θα κάνω και στην  

157 πραγματικότητα (.) όταν είσαι με κάποιον άλλον δεν βλέπεις ακριβώς τις συνθήκες,  

158 δεν μπορείς να καταλάβεις (.) το να διδάξω μόνη μου θεωρώ ότι με «ψήνει»  

160 καλύτερα για το μελλοντικό μου επάγγελμα (.) η συνεργασία με συμφοιτητή/τρια  

161 μπορεί να είναι καλή γιατι μοιράζεται ο φόρτος εργασίας, υπάρχει υποστήριξη αλλά  

162 σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούνται εντάσεις και προβλήματα στις συνεργασίες (.)  

163 ενώ μόνος σου κάνεις ότι θέλεις εσύ (.) και έχεις την ευθύνη των πράξεων σου ότι  

164 και αν γίνει (.) είτε πάει καλά η διδασκαλία είτε όχι (.) για αυτό και εγώ προτιμώ να  

165 κάνω μόνη μου διδασκαλίες (.) όταν είναι εφικτό βέβαια. 

Στην ερώτηση της ερευνήτριας σχετικά με το εάν προτιμά να διδάσκει μόνη της η με 

κάποιον συμφοιτητή/τρια της η ΕΛΕΝ2 απαντά «με σιγουριά μόνη μου» (156) 

τονίζοντας με ιδιαίτερη έμφαση την λέξη «σιγουριά» για να δείξει την βεβαιότητα της 

για αυτό που υποστηρίζει. Χρησιμοποιώντας δύο αρνήσεις στην σειρά  «δεν βλέπεις 

ακριβώς τις συνθήκες», «δεν μπορείς να καταλάβεις» (157-158) αιτιολογεί αυτή της την 

άποψη. 

Συνεχίζει να χτίζει την εικόνα της ως «αυτόνομης» δασκάλας με την αλλαγή του 

ερείσματος σε κοντινό (close-footing) (Goffman,1979 ˙ Levinson, 1988)  

χρησιμοποιώντας και μια μεταφορική έκφραση, «το να διδάξω μόνη μου θεωρώ ότι με 

«ψήνει» καλύτερα για το μελλοντικό μου επάγγελμα» (158-160),  με αυτό τον τρόπο 

δείχνει ότι μιλάει για τον εαυτό της και ότι θεωρεί ότι όταν βρίσκεται σε μια τάξη και 

διδάσκει μόνη της προετοιμάζεται καλύτερα για το μελλοντικό της επάγγελμα.  
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Η συμμετέχουσα συνεχίζει την αφήγηση της λέγοντας ότι «η συνεργασία με 

συμφοιτητή/τρια μπορεί να είναι καλή γιατι μοιράζεται ο φόρτος εργασίας, υπάρχει 

υποστήριξη αλλά σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούνται εντάσεις και προβλήματα στις 

συνεργασίες» (160-162). Είναι φανερή η χρήση της τεχνικής της ρητορικής του 

επιχειρήματος-Rhetoric of Argument) (Edwards & Potter, 1992) καθώς οι ισχυρισμοί 

της έχουν την μορφή λογικών και ρεαλιστικών επιχειρημάτων και καταλήγει σε ένα 

συμπέρασμα με βάση τα γεγονότα που παρουσιάζει., χωρίς να εξαρτάται η έκβαση τους 

από την ίδια.  

Αμέσως μετά η ΕΛΕΝ2 χρησιμοποιεί μια λίστα τριών μερών (Atkinson, 1984˙ Heritage 

& Greatbatch, 1986˙ Edwards & Potter, 1992), «ενώ μόνος σου κάνεις ότι θέλεις εσύ», 

«έχεις την ευθύνη των πράξεων σου ότι και αν γίνει», «είτε πάει καλά η διδασκαλία είτε 

όχι». (163-164) για να ενισχύσει την επιχειρηματολογία της και για να την κάνει να 

φαίνεται πιο ολοκληρωμένη και πιο πειστική.  

Κλείνει καταλήγοντας στο συμπέρασμα «για αυτό και εγώ προτιμώ να κάνω μόνη μου 

διδασκαλίες» (164-165). Η φράση «όταν είναι εφικτό βέβαια» λειτουργεί ως 

εμβολιασμός κατά του διακυβεύματος (Dilemma of stake) προκειμένου να μετριάσει-

mitigation(Edwards & Potter, 1992, σελ. 159) την άποψή της και την απολυτότητα των 

όσων ισχυρίζεται διότι η ίδια μπορεί να προτιμά να διδάσκει μόνη της όμως σε πολλές 

διδασκαλίες αυτό δεν είναι εφικτό λόγω του μεγάλου αριθμού των φοιτητών. 
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6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα με βάση το θεωρητικό 

σκεπτικό για την ταυτότητα πάνω στο οποίο στηρίχθηκε για την διεξαγωγή της η 

παρούσα έρευνα, ότι η ταυτότητα δεν μια, ενιαία και σταθερή αλλά εξελίσσεται και 

μεταβάλλεται διαρκώς. Καθώς επίσης και το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές 

κοινωνικές και προσωπικές ταυτότητες οι οποίες περιπλέκονται μεταξύ τους και στις 

οποίες ο καθένας δίνει διαφορετική βαρύτητα ανάλογα με τις περιστάσεις. Τέλος 

γίνεται αναφορά στους περιορισμούς της έρευνας και ερευνητικές προτάσεις.  

6.1) Συζήτηση επί των ευρημάτων 

Η παρούσα έρευνα επιχείρησε  να απαντήσει στο πως οικοδομούν οι τελειόφοιτοι του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας την επαγγελματική τους 

ταυτότητα μέσα στον λόγο τους. Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος 

και η διεξαγωγή συνεντεύξεων καθώς και το μοντέλο ανάλυσης λόγου που 

προτείνουν οι Edwards & Potter, σύμφωνα με το οποίο υπάρχουν εννιά τεχνικές 

δόμησης γεγονικότητας οι οποίες επιτρέπουν στον ερευνητή να εισχωρήσει βαθύτερα 

και να κατανοήσει καλύτερα τα λεγόμενα των συμμετεχόντων.  

Από της δεκαπέντε συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με τους φοιτητές, καθώς 

υπάρχει περιορισμός στην έκταση της έρευνας,  επιλέχθηκαν και αναλύθηκαν 19 

αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα. Στις αναλύσεις των αποσπασμάτων εντοπίζονται 

σχεδόν όλες οι τεχνικές του μοντέλου DAM των Edwards & Potter (1992).  

Η παρούσα ερευνητική μελέτη προσεγγίζει τον τρόπο με τον οποίο οικοδομούν την 

επαγγελματική τους ταυτότητα οι τελειόφοιτοι και οι διαπιστώσεις της συμφωνούν με 

το θεωρητικό πλαίσιο για τις ταυτότητες πάνω στο οποίο στηρίχθηκε, ότι οι 

ταυτότητες δεν είναι σταθερές αλλά μεταβάλλονται συνεχώς (Turner et al., 1987, οπ. 

αναφ. στο Antaki, 1996). Ο λόγος τους διαφοροποιείται ανάλογα με το κοινωνικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο αλληλεπιδρούν (Antaki & Widdicombe, 1998). Οι φοιτητές 

κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων με διαφορετικό τρόπο μιλούσαν όταν μιλούσαν 

για τον εαυτό τους και περιέγραφαν τις εμπειρίες τους και αλλιώς όταν μιλούσαν για 

το πώς τους επηρέασαν άλλα άτομα της οικογένειας τους, άλλοι εκπαιδευτικοί ή οι 
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καθηγητές τους στην σχολή και οι μέντορες. Οι παράγοντες της μεταβλητότητας και 

της ευελιξίας (McKinlay & McVittie, 2011, οπ. αναφ. στη Παπαδοπούλου, 2018) που 

επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται οι άνθρωποι ανάλογα με τις 

περιστάσεις έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και στην παρούσα έρευνα. Οι φοιτητές 

λογοδότησαν στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου επικοινωνιακού πλαισίου, οι 

περισσότεροι από αυτούς διατηρούσαν φιλικές σχέσεις με την ερευνήτρια η οποία 

είναι απλά μια μεταπτυχιακή φοιτήτρια λίγο μεγαλύτερη από τους ίδιους και οι 

συνεντεύξεις διεξήχθησαν είτε στο σπίτι της είτε στο Πανεπιστήμιο. Σε άλλο 

επικοινωνιακό πλαίσιο, σε κάποιο εξωτερικό χώρο ή σε κάποιο γραφείο, οι 

συμμετέχοντες μπορεί να εκφράζονταν με διαφορετικό τρόπο.  

Η επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών και το πώς επηρεάζεται από τις 

μεταβολές της σύγχρονης εποχής έχουν απασχολήσει πολλούς ερευνητές και στην 

διεθνή αρθρογραφία εντοπίστηκαν αρκετές μελέτες πάνω στην οποίες στηρίχθηκε και 

η παρούσα εργασία (Beauchamp & Thomas, 2009, Beijaard, 1995, Day, 2002, Day et 

al, 2006, S⊘reide, 2006) στις οποίες η μελέτη της ταυτότητας των εκπαιδευτικών 

κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι 

εκπαιδευτικοί κατανοούν και προσδιορίζουν τον εαυτό τους μέσα σε ένα πολύπλοκο 

σχολικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από μεταβολές και αλλαγές. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε την έρευνα της S⊘reide (2006) όπως παρουσιάζεται στο 

άρθρο της Narrative construction of teachers identity: positioning and negotiation, η 

οποία επιχειρεί να δείξει πως η ταυτότητα των εκπαιδευτικών μπορεί να 

κατασκευαστεί και να κατανοηθεί μέσα από τις αφηγήσεις τους. Η ανάλυση 

επικεντρώνεται στις αφηγηματικές πηγές από τις οποίες αντλούν πληροφορίες οι 

εκπαιδευτικοί για να απαντήσουν στο ερώτημα «τι σημαίνει να είναι κανείς 

δάσκαλός». Η S⊘reide πήρε συνεντεύξεις από δασκάλες στην Σουηδία, διάρκειας 

1,5 με 2 ώρες. Όσον αφορά την σύγκριση των αποτελεσμάτων των δυο ερευνών στην 

έρευνα της S⊘reide αναδύθηκε μέσα από τις αφηγήσεις των δασκάλων η ταυτότητα 

του «καινοτόμου» δασκάλου που υπάρχει και στην παρούσα έρευνα και εντάσσεται 

στην ταυτότητα του δασκάλου ως «ειδικού». Επίσης η ταυτότητα του 

«επαγγελματία» δασκάλου που υπάρχει στην έρευνα της S⊘reide μοιάζει με την 

ταυτότητα του δασκάλου ως «εργαζόμενου» και η ταυτότητα του «τυπικού» 
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δασκάλου που εμφανίζεται στην έρευνα της S⊘reide μοιάζει με ταυτότητα του 

«πειθαρχημένου» δασκάλου της παρούσας έρευνας. 

Η έρευνα της Φωτοπούλου (2008) συμφωνεί με την παρούσα έρευνα στην έλλειψη 

σταθερότητας της επαγγελματικής ταυτότητας. Προσπαθεί να αναδείξει τους 

παράγοντες που παρεμβαίνουν και επηρεάζουν την επαγγελματική ταυτότητα των 

φοιτητών που βρίσκονται στην αφετηρία της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας όσο 

και των εν ενεργεία εκπαιδευτικών που προσμετρούν αρκετά διδακτικά έτη 

προϋπηρεσίας και εμπειρίας. Βασική διαφορά της έρευνας της Φωτοπούλου με την 

δική μου έρευνα είναι ότι έχουν διαφορετικό μεθοδολογικό προσανατολισμό καθώς η 

έρευνα της Φωτοπούλου είναι ποσοτική και έχει γίνει χρήση ερωτηματολογίων ενώ η 

δική μου είναι ποιοτική και βασίζεται στην ανάλυση λόγου. Η Φωτοπούλου δίνει 

επίσης έμφαση στον επαγγελματισμό, στον ρόλο των συναισθημάτων και στο πως 

επηρεάζουν την διαμόρφωση της ταυτότητας του δασκάλου. Κάνει επίσης σύγκριση 

των απόψεων μεταξύ των φοιτητών και των εν ενεργεία δασκάλων. Ζητήματα τα 

οποία δεν απασχολούν την δική μου έρευνα.  

Στην έρευνα της η Φρυδάκη (2015) όπως παρουσιάζεται στο βιβλίο της με τίτλο Η 

Επαγγελματική Ταυτότητα του Εκπαιδευτικού και το Μέλλον της Διδασκαλίας, επιχειρεί 

να προσεγγίσει την ταυτότητα του σημερινού Έλληνα εκπαιδευτικού της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με δείγμα 50 φιλολόγων που ανέλαβαν τον ρόλο του 

μέντορα φοιτητών/τριών του τμήματος ΦΠΨ. Η έρευνα της Φρυδάκη στηρίζεται στις 

αφηγήσεις των συμμετεχόντων και δίνει έμφαση στην αναστοχαστικότητα στα λόγια 

τους όπως και στην παρούσα έρευνα δίνεται έμφαση στον αναστοχαστικό λόγο των 

τελειόφοιτων ως μέσο οικοδόμησης της ταυτότητας τους. Όσον αφορά την σύγκριση 

των αποτελεσμάτων των δυο ερευνών παρατηρούμε την ανάδυση κοινών ταυτοτήτων 

στον λόγο από την μια των φιλολόγων και από την άλλη των τελειόφοιτων του 

Παιδαγωγικού Τμήματος. Η ταυτότητα του «δασκάλου» που αναδείχθηκε μέσα από 

τον λόγο των φιλολόγων, του εκπαιδευτικού δηλαδή που έχει ως στόχο να 

μεταβιβάσει στους μαθητές του πέρα από γνώσεις αξίες και ιδανικά μοιάζει με την 

ταυτότητα του «πειθαρχημένου» δασκάλου της παρούσας έρευνας. Επίσης η 

ταυτότητα του εκπαιδευτικού ως «στοχαστικού συνοδοιπόρου στην γνώση» που δίνει 
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έμφαση στον αναστοχασμό μοιάζει με την ταυτότητα του δασκάλου ως «ειδικού» 

στην παρούσα έρευνα.  

Δύο έρευνες οι οποίες αντλούν θεωρητικά και μεθοδολογικά από την Κοινωνική 

Ψυχολογία του λόγου όπως και η παρούσα έρευνα είναι η έρευνα της Μάλλιου 

(2017) και της Παπαδοπούλου (2018). Η έρευνα της Μάλλιου εστιάζει στις 

ταυτότητες του διευθυντή/τριας όπως αναδεικνύονται καθώς οι εκπαιδευτικοί του 

δημοτικού σχολείου μιλούν για την καθημερινή εμπειρία μαζί τους. Η έρευνα της 

Παπαδοπούλου εστιάζει στην κατασκευή της ταυτότητας των διευθυντών της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς μιλούν οι ίδιοι για το έργο τους. Οι δύο αυτές 

έρευνες μιλούν για την ταυτότητα ως κοινωνική κατασκευή, όχι απόλυτη, αλλά 

πολλαπλή, μεταβλητή και διαρκώς εξελισσόμενη. Συγκεκριμένα από την έρευνα της 

Μάλλιου η ταυτότητα του διευθυντή ως «δημοσίου υπαλλήλου/ διαχειριστή/ 

διεκπεραιωτή» που ενδιαφέρεται μόνο για εκτελεί τις οδηγίες του υπουργείου θα 

λέγαμε ότι έχει κάποιες ομοιότητες με την ταυτότητα του δασκάλου ως 

«εργαζόμενου» της παρούσας έρευνας. Στην έρευνα της Παπαδοπούλου η ταυτότητα 

του «συνεργατικού» διευθυντή μοιάζει με την ταυτότητα του «συνεργατικού» 

δασκάλου της παρούσας έρευνας δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο το πόσο σημαντική 

είναι η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, με τους μαθητές τους 

αλλά και με τους γονείς των μαθητών από όποια θέση και αν βρίσκονται (φοιτητή/εν 

ενεργεία εκπαιδευτικού/διευθυντή). 

Η παρούσα ερευνητική μελέτη στηρίζεται και σε έρευνες που έχουν γίνει διεθνώς για 

την μελέτη της ταυτότητας των νέων εκπαιδευτικών (Beauchamp & Thomas, 2010, 

Flores & Day, 2006, Hebert & Worthy, 2001, Lamote & Engels, 2010, Mifsud, 2018, 

Pillen et al, 2013, Raffo & Hall, 2006) οι οποίες δίνουν έμφαση στην μεταβατική 

φάση από τη θέση του φοιτητή σε αυτή του εκπαιδευτικού η οποία κρίνεται ιδιαίτερα 

σημαντική για τη μελλοντική επαγγελματική πορεία του εκπαιδευτικού αλλά και για 

τη διαμόρφωση της επαγγελματικής του ταυτότητας.  

Στο άρθρο τους Reflecting on an ideal: student teachers envision a future identity οι 

Beauchamp & Thomas (2010) παρουσιάζουν μια ποιοτική έρευνα η οποία έγινε σε 48 

φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στον 

Καναδά. Όπως και στην δική μου έρευνα έτσι και στην έρευνα των Beauchamp & 
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Thomas (2010) οι φοιτητές κλήθηκαν να μιλήσουν και να αναστοχαστούν πάνω σε 

αυτά που βίωσαν όταν ήρθαν σε επαφή με δασκάλους που ασκούν το επάγγελμα, 

κατά την πρακτική τους άσκηση, και πως αυτά που παρατήρησαν επηρέασαν την 

δική τους ανάπτυξη ως επαγγελματίες. Η στενή σχέση μεταξύ αναστοχασμού και 

ανάπτυξης ταυτότητας έχει παρατηρηθεί στην πρόσφατη βιβλιογραφία για την 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (π.χ. Freese, 2006, Korthagen, 2004, Walkington, 

2005). 

Η ύπαρξη δύο κατηγοριών ταυτοτήτων, με βάση τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του δασκάλου (ο δάσκαλος ως «παιδαγωγός», ο «πειθαρχημένος» 

δάσκαλος, ο «κοινωνικά ευαισθητοποιημένος» δάσκαλος, ο «συνεργατικός» 

δάσκαλος και ο «αυτόνομος» δάσκαλος) και με βάση τα επαγγελματικά 

χαρακτηριστικά του δασκάλου (ο δάσκαλος ως «ειδικός/ καινοτόμος/ 

αναστοχαζόμενος επαγγελματίας/ που πρέπει να επιμορφώνεται» και ο δάσκαλος ως 

«εργαζόμενος») επιβεβαιώνουν την θεωρία που υποστηρίζει η Κοινωνική Ψυχολογία 

για την ταυτότητα, ότι είναι ρευστή, δυναμική και μεταβάλλεται εύκολα (Turner et 

al., 1987, οπ. αναφ. στο Antaki, 1996). Καθώς επίσης και το γεγονός ότι ο καθένας 

από εμάς έχει πολλές κοινωνικές και προσωπικές ταυτότητες οι οποίες περιπλέκονται 

μεταξύ τους και στις οποίες δίνει διαφορετική βαρύτητα ανάλογα με τις περιστάσεις 

(Φρυδάκη, 2015). 

Στην πρώτη κατηγορία ταυτοτήτων οι συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες εστιάζουν στον 

λόγο τους περισσότερο στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του δασκάλου 

αναφέρουν «ο  δάσκαλος πρέπει να για να είναι ικανός να διδάξει», « χρειάζεται 

πιστεύω να είναι ομιλητικός», «να είναι κοινωνικός με τα παιδιά», «να έχει χιούμορ 

μες την τάξη», «να χρησιμοποιεί λεκτικούς και μη λεκτικούς κώδικες, μη λεκτική 

επικοινωνία δηλαδή με χειρονομίες, με μορφασμούς, με εκφράσεις του προσώπου», «να 

είναι μεταδοτικός και δραστήριος», «υπερκινητικός με τα παιδιά», «να δημιουργεί ένα 

ευχάριστο κλίμα μέσα στην τάξη», «να επικοινωνεί», «να είναι συνεργάσιμος», «να 

δίνει βάση όχι μόνο στην διδασκαλία αλλά και στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών», 

«να λύνει όλες τους τις απορίες», «να είναι δεκτικός σε κάποια πράγματα», «να μην 

αντιμετωπίζει απότομα τα παιδιά», «να είναι γενικά φιλικός προς τα παιδιά», «αυτά 

που λέει να μένουν στα παιδιά», «να λέει τα πιο σημαντικά», «να είναι συμπονετικός». 
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Στην συγκεκριμένη κατηγορία ταυτότητας οι συμμετέχοντες δίνουν ιδιαίτερη βάση 

στο ήθος, στις αξίες και στην πειθαρχία ως χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του 

δασκάλου «να είναι ο ίδιος πρότυπο ήθους και γνώσης», «να μεταβιβάζει στα παιδιά 

αξίες και ιδανικά που θα πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος», «να τους μαθαίνει την σωστή 

συμπεριφορά και φυσικά την αγάπη για την πατρίδα», «να μπορεί να επιβληθεί», «να 

είναι σταθερός» «θεωρώ ότι μέσω της δουλειάς και της αφοσίωσης μπορεί να έρθει το 

καλό αποτέλεσμα για να μάθουν τα παιδιά». Επίσης επικεντρώνονται πολύ στην 

ανάπτυξη του συναισθηματικού, και κοινωνικού τομέα των μαθητών εκτός από τον 

γνωστικό «ο ιδανικός δάσκαλος δεν είναι μόνο αυτός που φροντίζει αποκλειστικά για 

το γνωστικό επίπεδο των μαθητών», «για μένα ο ιδανικός δάσκαλος είναι αυτός που 

φροντίζει για την ολόπλευρη καλλιέργεια των παιδιών τόσο σε επίπεδο χαρακτήρα», 

«που φροντίζει για τον κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα των μαθητών», «για να 

μάθουν τα παιδιά να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους, να επικοινωνούν, 

προπάντων για να διαμορφώσουν τον χαρακτήρα τους», «ένας δάσκαλος-«πατέρας» 

των μαθητών μέσα σε εισαγωγικά», «ένας παιδαγωγός σωστός και ένας εκπαιδευτικός 

που γενικά δίνει βαρύτητα στο συναισθηματικό κομμάτι και όχι τόσο στο γνωστικό 

κομμάτι». 

Οι φοιτητές που ο λόγος τους εντάσσεται στην συγκεκριμένη κατηγορία ταυτότητας 

δημιουργούν την εντύπωση ότι έχουν επίγνωση των ζητημάτων που θα κληθούν να 

αντιμετωπίσουν στο σύγχρονο σχολείο και δείχνουν έτοιμοι στο να διαχειριστούν την 

διαφορετικότητα των μαθητών τους «η πραγματικότητα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί 

τα τελευταία χρόνια μέσα στα σχολεία θα έχουμε και κάποια παιδιά από άλλες χώρες», 

«μπορεί ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλα παιδιά με κάποιες μαθησιακές δυσκολίες», 

«οι τάξεις είναι πολυπληθείς», «τα τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση οι πόροι 

για την εκπαίδευση και την παιδεία έχουν μειωθεί», «φαντάζομαι τον εαυτό μου ως ένα 

εκπαιδευτικό ευαισθητοποιημένο πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα», «που θα δέχεται την 

διαφορετικότητα και θα την υποστηρίζει», «να συμπεριλάβουμε στο μάθημα μας όλα τα 

παιδιά», «όλα τα παιδιά μπορούν το καθένα με τον δικό του τρόπο να μάθουν 

πράγματα», «εμείς ως μελλοντικοί δάσκαλοι έχουμε την υποχρέωση να προασπίζουμε 

τα δικαιώματα τους και να τα εντάξουμε στο εκπαιδευτικό σύστημα», «με βλέπω να 

είμαι ένας δάσκαλος ο οποίος να δίνει προσοχή σε όλα τα παιδιά». 
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Η συνεργασία των φοιτητών με τους συμφοιτητές τους, άλλους εκπαιδευτικούς, τους 

καθηγητές τους στο Πανεπιστήμιο αλλά και τους μέντορες που συμμετέχουν στην 

πρακτική άσκηση παίζει καθοριστικό ρόλο για αυτούς «είχα επαφή με εκπαιδευτικούς 

οι οποίοι και αυτοί με την σειρά τους μας βοήθησαν πολύ», «επωφελήθηκα από τις 

γνώσεις και τις εμπειρίες τους και φυσικά με βοήθησαν να σχηματίσω μια εικόνα για το 

επάγγελμα του δασκάλου», «οι καθηγητές έχουν και αυτοί τεράστια εμπειρία ο καθένας 

στον τομέα του.. πάνω στην εκπαίδευση και νομίζω ότι η καθοδήγηση τους είναι πάρα 

πολύ σημαντική», «οι συμβουλές δηλαδή των μεντόρων ήταν σημαντικές για να 

μπορέσω να σταθώ μέσα στην τάξη και να κάνω μάθημα», «μαθαίνουμε πολλά 

πράγματα από τους καθηγητές μας», «στην φάση που βρισκόμαστε λόγω του ότι είμαστε 

άπειροι βοηθάει να διδάσκουμε δύο άτομα καθαρά για υποστήριξη και διευκόλυνση 

δική μας, όταν είσαι με κάποιο άλλο άτομο νιώθεις πιο ασφαλής, πιο σίγουρος», «η 

συνεργασία με την συμφοιτήτρια μου, μου άρεσε περισσότερο γιατί είχε διαφορετικές 

ιδέες από εμένα», «μέσα στην τάξη μου άρεσε που ήταν και η συμφοιτήτρια μου μέσα 

και κάναμε μαζί την διδασκαλία».  

Ωστόσο στην επιχειρηματολογία κάποιων φοιτητών της συγκεκριμένης κατηγορίας 

ταυτότητας παρόλο που αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα της συνεργασίας με άλλους 

δασκάλους, τους καθηγητές τους αλλά και τους μέντορες κατά την διάρκεια της 

πρακτικής τους άσκησης αναδεικνύεται ο στόχος να διδάξουν μόνοι τους, χωρίς 

κάποιον συμφοιτητή/τρια, τονίζοντας ότι για αυτούς η αυτονομία μέσα στην τάξη θα 

τους προετοιμάσει καλύτερα για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία «είναι 

αλλιώς να μπεις στην τάξη μόνος σου», «να έχεις όλη την ευθύνη πάνω σου», «να 

κάνεις αυτό που θέλεις εσύ», «μερικές φορές στις συνεργασίες δημιουργούνται και 

διάφορες εντάσεις και προβλήματα», «θεωρώ ότι είναι καλύτερο να μπεις σε μια τάξη 

και να διδάξεις μόνος σου γιατί είναι αυτό που θα κάνεις και στο μέλλον ως δασκάλα», 

«μόνη σου θα διδάσκεις και θα έχεις την ευθύνη όλης της τάξης». 

Στην δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι ταυτότητες που αναδείχθηκαν με βάση τα 

επαγγελματικά χαρακτηριστικά του δασκάλου όπως ο δάσκαλος ως «ειδικός/ 

καινοτόμος/ αναστοχαζόμενος επαγγελματίας/ που πρέπει να επιμορφώνεται» και ο 

δάσκαλος ως «εργαζόμενος».  
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Στην επιχειρηματολογία των φοιτητών της συγκεκριμένης κατηγορίας ταυτότητας 

αναδεικνύεται έντονη ανησυχία για την επαγγελματική τους αποκατάσταση και 

δείχνουν να γνωρίζουν τις δυσκολίες που πρόκειται να αντιμετωπίσουν «στην εποχή 

την οποία ζούμε κάποιος που τελειώνει ένα παιδαγωγικό τμήμα δεν είναι σίγουρο ότι 

θα μπει κατευθείαν στην αγορά εργασίας», «έχουν να γίνουν προσλήψεις εκπαιδευτικών 

πάρα πολύ καιρό», «αρκετοί απόφοιτοι παιδαγωγικών τμημάτων δουλεύουν σε κάποιον 

άλλο τομέα», «δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψω άμεσα στην εκπαίδευση», «όχι δεν 

νομίζω ότι την σημερινή εποχή τελειώνοντας το τμήμα θα δουλέψει κανείς αμέσως ως 

δάσκαλος», «στην σημερινή εποχή μπορεί κάποιος να κάνει προπτυχιακές σπουδές σε 

έναν κλάδο και αργότερα να μην ακολουθήσει αυτόν τον κλάδο επαγγελματικά», «εγώ 

προσωπικά θα ήθελα να το κυνηγήσω και να γίνω δάσκαλος και επαγγελματικά αλλά 

δεν πιστεύω ότι αυτό γίνεται αυτόματα», «δεν θεωρώ ότι θα διοριστούμε αμέσως μόλις 

τελειώσουμε», «γνωρίζω από την αρχή ότι τα πρώτα δέκα χρόνια έως και δεκαπέντε 

δεν πρόκειται να δουλέψω εκτός και αν υπάρξει κάποια εξέταση μέσω ΑΣΕΠ», 

«υπάρχουν πολλοί άνεργοι δάσκαλοι, είναι δύσκολα τα πράγματα». 

Αναφέρουν επίσης σε πολλά σημεία των συνεντεύξεων του ανάγκη του δασκάλου για 

διαρκή επιμόρφωση «ο δάσκαλος θα πρέπει για όλη του την ζωή να επιμορφώνεται, να 

παρακολουθεί σεμινάρια, ίσως κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και όλα αυτά», «οι 

σπουδές ενός δασκάλου  δεν τελειώνουν απλά στο Πανεπιστήμιο.. χρειάζεται δηλαδή 

συνεχής επιμόρφωση», «ο δάσκαλος πρέπει να προσπαθεί να επιμορφώνεται για τις 

εξελίξεις και να τις εντάσσει δημιουργικά στο μάθημά του»,  «χρειάζεται πολύ 

διάβασμα, χρειάζεται συνεχής επιμόρφωση, χρειάζεται να παρακολουθώ σεμινάρια, να 

συμμετέχω σε συνέδρια και ημερίδες και αν έχω και κάποιες εισηγήσεις ακόμα 

καλύτερα.. επιστημονικά συνέδρια εφ’ όλης της ύλης», «επιμόρφωση μέσα από κάποια 

σεμινάρια που μπορεί αργότερα να παρακολουθήσω και λόγω της συχνής αλλαγής των 

αναλυτικών προγραμμάτων, πρέπει να είμαστε σε επαφή και να μαθαίνουμε τις αλλαγές 

που γίνονται», «θα ήθελα να επιμορφωθώ σε κάποιους τομείς, ας πούμε, στην 

Ψυχολογία ή την Ειδική Αγωγή και την Διαπολιτισμική Εκπαίδευση».        

Κάνουν λόγο για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μεθόδων 

διδασκαλίας στην εκπαιδευτική πράξη «οι ΤΠΕ ήδη αναδύονται αλλά στο μέλλον θα 

εξελιχθούν ακόμη περισσότερο,  ένα κομμάτι γίνεται πράξη ήδη στο εξωτερικό με τα 

iPad και όλα αυτά, κάποια στιγμή και στην Ελλάδα θα αποτελούν τον κανόνα», 
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«ευελπιστώ επίσης μακροπρόθεσμα και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία να μην 

αποτελεί εξαίρεση αλλά τον κανόνα», «η διάρθρωση του χώρου να είναι κατάλληλα 

διαμορφωμένη, να υπάρχουν και άλλες υποδομές», «οι μαθητές είναι συνεχώς με 

προϊόντα τεχνολογίας στο χέρι, επομένως ο δάσκαλος χρειάζεται να γνωρίζει», και 

αναγνωρίζουν την σημασία του αναστοχασμού για τον δάσκαλο «ο αναστοχασμός 

γενικότερα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικός για να εμάς τους φοιτητές που τώρα 

μαθαίνουμε αλλά πιστεύω είναι χρήσιμος και στους εκπαιδευτικούς που δουλεύουν στα 

σχολεία», «όταν τελείωνε η διδασκαλία σκεφτόμασταν τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, 

ποιοι παράγοντες συνέβαλλαν σε περίπτωση που κάτι δεν πήγε καλά και τι θα 

μπορούσαμε να κάνουμε έτσι ώστε στο μέλλον, σε κάποια επόμενη διδασκαλία, να μην 

ξαναγινόταν αυτό, πιστεύω ότι με ωφέλησε αυτή η διαδικασία και πιστεύω ότι ο 

αναστοχασμός θα πρέπει να υπάρχει και στο μέλλον», «πιστεύω ότι ο αναστοχασμός 

βοηθάει στο να βελτιώσω τις τεχνικές μου, στον τρόπο που μιλάω στα παιδιά και στις  

μεθόδους που μπορεί να χρησιμοποιήσω απέναντι στα παιδιά», «χωρίς αναστοχασμό 

δεν βελτιώνομαι σαν δασκάλα», «θεωρώ ότι ο αναστοχασμός είναι πολύ σημαντικό 

κομμάτι της διδακτικής γιατι σε βοηθάει να βελτιώνεσαι συνεχώς».  

Οι συμμετέχοντες δεν δίστασαν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με την ερευνήτρια 

γνωρίζοντας τον σκοπό της συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειάς. Μίλησαν με 

ειλικρίνεια και πολύ προθυμία καθώς οι περισσότεροι γνώριζαν την ερευνήτρια και η 

συνέντευξη διεξήχθη στα πλαίσια ενός οικείου και φιλικού περιβάλλοντος. Η 

συμβολή τους ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την διεξαγωγή της παρούσας έρευνας και 

οδήγησε σε έναν μεγάλο όγκο δεδομένων που αναλύθηκε με βάση την Κοινωνική 

Ψυχολογία του λόγου προκειμένου να καταλήξω στις ταυτότητες που προκύπτουν 

μέσα από την επιχειρηματολογία τους. 

6.2) Περιορισμοί της έρευνας και ερευνητικές προτάσεις 

Ο πρώτος περιορισμός της παρούσας έρευνας έγκειται γεγονός ότι  παρόλο που η 

επεξεργασία των δεδομένων έγινε  σύμφωνα με τον κοινωνικό κονστρουξιονισμό , η 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων  δεν έχει σκοπό να αποκαλύψει την μια και μοναδική 

πραγματικότητα αλλά προσδιορίζεται ως γνώση ανάλογα με την εστίαση, τις 

επιλογές, το ιστορικό και τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του εκάστοτε ερευνητή 

(Willig, 2008). 
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Ο δεύτερος περιορισμός της παρούσας έρευνας έχει να κάνει με το γεγονός ότι η 

ανάλυση περιορίστηκε στο μίκρο-επίπεδο, δηλαδή στην αλληλεπίδραση μεταξύ της 

ερευνήτριας και των συμμετεχόντων στο πλαίσιο της συνέντευξης, και δεν 

επεκτάθηκε στο μάκρο-επίπεδο. Βέβαια, αναγνωρίστηκε ότι η δράση των 

συμμετεχόντων προσδιορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δρουν, όχι 

μόνο από την υποκειμενική οπτική τους και το άμεσο επικοινωνιακό πλαίσιο της 

συνέντευξης.  

Άλλοι περιορισμοί αφορούν το δείγμα των συμμετεχόντων το οποίο αποτελείται από 

15 φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα τα ευρήματα της παρούσας έρευνας να μην μπορούν να 

γενικευθούν στο σύνολο των φοιτητών των Παιδαγωγικών τμημάτων όλης της 

χώρας.  

Η παρούσα έρευνα παρέχει πλούσιο υλικό και προσφέρει πολλές πληροφορίες σε 

φοιτητές Παιδαγωγικών τμημάτων, σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς αλλά και όσους 

ασχολούνται με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών προκειμένου να μελετήσουν τις 

πολλαπλές ταυτότητες οι οποίες αναδύθηκαν μέσα από τον λόγο των τελειόφοιτων 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας. Θα είχε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον η διεξαγωγή της παρούσας έρευνας και σε φοιτητές άλλων Παιδαγωγικών 

τμημάτων προκειμένου να συγκριθούν τα ευρήματα των ερευνών. Επίσης θα είχε 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διεξαγωγή συνεντεύξεων με εκπαιδευτικούς που έχουν 

συνεργαστεί με φοιτητές στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης ή με καθηγητές 

Παιδαγωγικών τμημάτων για την κατασκευή της ταυτότητας των φοιτητών μέσα από 

τον δικό τους λόγο.  
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Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων/ συμμετεχουσών 

Χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων/ συμμετεχουσών 

 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΤΟ  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΩΣ ΠΡΩΤΗ 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

1) ΑΓΓ1 7ο ΟΧΙ (Ειδικής 

Αγωγής) 

ΝΑΙ (Γλώσσας, 

Μαθηματικών, 

Ιστορίας, 

Φυσικής, 

Φυσικής Αγωγής, 

Μουσικής ) 

47 λεπτά 

2) ΚΥΡ 7ο ΟΧΙ  (Ειδικής 

Αγωγής) 

ΝΑΙ (διδακτικές 

Θρησκευτικών, 

Ιστορίας, 

Μουσικής, 

Μαθηματικών) 

45 λεπτά 

3) ΑΓΓ2 7ο ΝΑΙ ΝΑΙ 

(διδακτικές 

Ιστορίας, 

Μελέτης 

Περιβάλλοντος, 

Φυσικής Αγωγής, 

Μαθηματικών, 

Γλώσσας) 

1 ώρα και 10 λεπτά 

4) ΑΝΤΙΓ 7ο ΝΑΙ ΝΑΙ (διδακτικές, 

χωρίς να 

αναφέρει ποιές) 

50 λεπτά 
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5) ΕΥΗ 7ο ΟΧΙ (Βιολογικό) ΝΑΙ (διδακτικές, 

χωρίς να 

αναφέρει ποιές) 

36 λεπτά 

6) ΑΛΕΞ 7ο ΟΧΙ (Αστυνομία/ 

Στρατιωτικές 

σχολές) 

ΝΑΙ (διδακτικές 

Γλώσσας, 

Μουσικής, 

Γυμναστικής, 

Μαθηματικών) 

38 λεπτά 

7) ΣΟΦ 7ο ΟΧΙ (Λογοθεραπεία) ΝΑΙ (διδακτικές, 

χωρίς να 

αναφέρει ποιές) 

44 λεπτά 

8) ΙΦΙΓ 7ο ΝΑΙ (δεύτερη 

σχολή, 

Πρώτη σχολή: 

Φιλολογία) 

ΝΑΙ (διδακτικές 

Μαθηματικών, 

Θρησκευτικών, 

Γλώσσας, 

Φυσικής) 

50 λεπτά 

9) ΕΛΕΝ1 7ο ΝΑΙ ΝΑΙ (διδακτικές 

Φυσικής, 

Μαθηματικών, 

Ιστορίας, 

Θρησκευτικών, 

Εικαστικών) 

46 λεπτά 

10) ΕΛΕΝ2 7ο ΝΑΙ ΝΑΙ (διδακτικές 

Φυσικής, 

Ιστορίας, 

Γλώσσας, 

Μαθηματικών, 

Φυσικής Αγωγής) 

48 λεπτά 

11) ΒΙΒ 7ο ΟΧΙ (Ψυχολογία) ΝΑΙ (διδακτικές 

Φυσικής Αγωγής, 

Γλώσσας) 

43 λεπτά 

12) ΑΧΙΛ 7ο ΟΧΙ (Ιστορικό- ΝΑΙ 56 λεπτά 
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Αρχαιολογικό) (Μαθηματικών, 

Γλώσσας, 

Ιστορίας, 

Φυσικής, 

Εικαστικών, 

Θρησκευτικών) 

13) ΜΑΡ 7ο ΟΧΙ 

(Βιολογικό/Χημικό) 

ΝΑΙ (διδακτικές 

Ιστορίας, 

Μελέτης 

Περιβάλλοντος, 

Φυσικής, 

Μαθηματικών, 

Γλώσσας) 

58 λεπτά 

14) ΑΘΗΝ 7ο ΝΑΙ ΝΑΙ (διδακτικές 

Φυσικής, 

Ιστορίας, 

Γλώσσας, 

Μαθηματικών) 

45 λεπτά 

15) ΓΙΩΡΓ 7ο ΌΧΙ (Μαθηματικό) ΝΑΙ (διδακτικές 

Γλώσσας, 

Μαθηματικών, 

Ιστορίας, 

Φυσικής, 

Φυσικής Αγωγής, 

Θρησκευτικών) 

1 ώρα και 7 λεπτά 
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Πίνακας 2: Σύμβολα Φωνητικής Μεταγραφής (Jefferson) 

Σύμβολα Φωνητικής Μεταγραφής 

Σύμβολο Επεξήγηση Συμβόλου 

[ Επικάλυψη εκφωνημάτων 

= Όταν εισάγεται στο τέλος μιας φράσης ενός ομιλητή και 

στην αρχή της επόμενης φράσης, δηλώνει την απουσία 

ευδιάκριτου κενού ανάμεσα στις δύο φράσεις 

:: Μια ή περισσότερες άνω και κάτω τελείες δηλώνουν 

προέκταση του προηγούμενου φωνήματος 

[ ] 
Οι παρενθέσεις αυτές χρησιμοποιούνται για 

διευκρινιστικές πληροφορίες του ερευνητή πχ. [γέλια] 

(.) Μικρή αλλά αισθητή παύση 

// Η φράση του ομιλητή ακούγεται ταυτόχρονα με την φράση 

του επόμενου ομιλητή 

κείμενο Εκφώνηση λέξεων με επιπλέον έμφαση 

ΚΕΙΜΕΝΟ Δυνατότερη εκφώνηση λέξεων από τις υπόλοιπες 

[…] Σκόπιμη παράλειψη αποσπάσματος 

(Jefferson, όπ. αναφ. στο Potter & Wetherell 2009, σ. 261) 
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Παράρτημα 1: Ενημερωτική Επιστολή προς τους συμμετέχοντες 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΠΜΣ: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

 

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Θ. Κωνσταντινίδου, επίκουρη καθηγήτρια, ΠΤΝ 

 

Αγαπητοί/ ες συμμετέχοντες/ ουσες, 

 Θα ήθελα να σας καλέσω να πάρετε μέρος στην έρευνα που πραγματοποιώ στα 

πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας με θέμα «Η κατασκευή της 

επαγγελματικής ταυτότητας , ως αναστοχαστική πρακτική, στον λόγο των 

τελειόφοιτων του ΠΤΔΕ Φλώρινας». Η έρευνα αυτή έχει ως στόχο να 

αναστοχαστούν οι φοιτητές πάνω σε αυτά που βίωσαν κατά την διάρκεια των 

σπουδών τους και να αναδειχθούν οι σκέψεις τους και οι προβληματισμοί τους 

σχετικά με την διαμόρφωση της επαγγελματικής τους ταυτότητας. 

 Η συμβολή σας είναι πολύ σημαντική για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης 

έρευνας. Η έρευνα  θα διεξαχθεί με την μορφή συνεντεύξεων, οι οποίες θα 

μαγνητοφωνηθούν και θα απομαγνητοφωνηθούν. Οι συνεντεύξεις θα είναι ανώνυμες. 

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τις ερωτήσεις της συνέντευξης πριν από την διεξαγωγή 

της. Επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι στην διάθεση σας οποιαδήποτε 

στιγμή το επιθυμήσετε. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συνεργασία, 

Βασιλική Γαβριήλ 
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Παράρτημα 2: Σχέδιο ημιδομημένης συνέντευξης φοιτητή/ 

φοιτήτριας 

1) ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

1.1) Σε ποιο έτος/εξάμηνο των σπουδών σου στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

βρίσκεσαι; 

1.2) Ήταν πρώτη σου επιλογή το τμήμα; Αν ναι, για ποιους λόγους ήταν πρώτη σου 

επιλογή; Αν όχι, ποια ήταν η πρώτη σου επιλογή; Για ποιους λόγους; 

1.3) Ήταν απόφαση δική σου να σπουδάσεις στο τμήμα αυτό; Αν ναι, ποια ήταν τα 

σημαντικότερα κριτήρια που αποφάσισες να σπουδάσεις στο τμήμα; 

1.4) Σε επηρέασε η οικογένεια σου, ώστε να επιλέξεις το συγκεκριμένο τμήμα; Αν 

ναι, ποια ήταν τα σημαντικότερα κριτήρια για την οικογένειά σου, ώστε να 

αποφασίσεις να σπουδάσεις στο τμήμα; 

1.5) Σε επηρέασε κάποιος άλλος στον κοινωνικό σου περίγυρο, ώστε να επιλέξεις το 

συγκεκριμένο τμήμα; Αν ναι, ποια ήταν τα σημαντικότερα κριτήρια για τους άλλους 

στον κοινωνικό σου περίγυρο, ώστε να αποφασίσεις να σπουδάσεις στο τμήμα; 

1.6) Σε επηρέασαν οι δικές σου μαθητικές εμπειρίες από τα χρόνια που πήγαινες στο 

σχολείο στο να σπουδάσεις στο τμήμα; Αν ναι, με ποιον τρόπο σε επηρέασαν οι 

μαθητικές σου εμπειρίες; Αν όχι, γιατί δε σε επηρέασαν; 

1.7) Θεωρείς ότι διαλέγοντας να σπουδάσεις στο τμήμα διάλεξες ταυτόχρονα και το 

επάγγελμα του δάσκαλου στο μέλλον; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί; 

2) ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

2.1) Πιστεύεις ότι τα μαθήματα που έχεις παρακολουθήσει ως τώρα σε έχουν 

βοηθήσει να διαμορφώσεις μια εικόνα για το επάγγελμα του δάσκαλου; 

2.2) Ποια μαθήματα πιστεύεις ότι σε έχουν βοηθήσει περισσότερο να διαμορφώσεις 

μια εικόνα για το επάγγελμα του δασκάλου; Για ποιους λόγους; Ποια μαθήματα 

πιστεύεις ότι σε έχουν βοηθήσει λιγότερο να διαμορφώσεις μια εικόνα για το 

επάγγελμα του δασκάλου; Για ποιους λόγους; 
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2.3) Πιστεύεις ότι θα έπρεπε να υπήρχαν επιπλέον μαθήματα για να σε βοηθήσουν να 

διαμορφώσεις μια εικόνα για το επάγγελμα του δασκάλου; Αν ναι, ποια επιπλέον 

μαθήματα πιστεύεις ότι θα μπορούσαν να γίνουν; Για ποιους λόγους; Αν όχι, για 

ποιους λόγους; 

3) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

3.1) Έχεις κάνει πρακτική άσκηση στο τμήμα; Πόσο χρονικό διάστημα διήρκησε; 

3.2) Περιέγραψε μου τι έκανες στην πρακτική άσκηση του τμήματος, έτσι όπως την 

έχεις παρακολουθήσει μέχρι τώρα. 

3.3) Η επαφή σου με τους μαθητές στο σχολείο που έκανες την πρακτική άσκηση 

θεωρείς ότι συνέβαλε στο να διαμορφώσεις μια εικόνα για το επάγγελμα του 

δασκάλου; Αν ναι, με ποιο τρόπο; Αν όχι, γιατί; 

3.4) Η επαφή σου με δασκάλους του σχολείου που έκανες την πρακτική άσκηση 

θεωρείς ότι συνέβαλε στο να διαμορφώσεις μια εικόνα για το επάγγελμα του 

δασκάλου; Αν ναι, με ποιο τρόπο; Αν όχι, γιατί; 

3.5) Η συνεργασία σου με τους μέντορες που συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση 

θεωρείς ότι συνέβαλε στο να διαμορφώσεις μια εικόνα για το επάγγελμα του 

δασκάλου; Αν ναι, με ποιο τρόπο; Αν όχι, γιατί; 

3.6) Η συνεργασία σου με τους καθηγητές του τμήματος που συμμετέχουν στην 

πρακτική άσκηση θεωρείς ότι συνέβαλε στο να διαμορφώσεις μια εικόνα για το 

επάγγελμα του δασκάλου; Αν ναι, με ποιο τρόπο; Αν όχι, γιατί; 

3.7) Θεωρείς ότι θα σε βοηθήσει περισσότερο στο  να διαμορφώσεις μια εικόνα για 

το επάγγελμα του δασκάλου το να πας μέσα σε μια τάξη και να διδάξεις μόνος/η σου 

ή με κάποιον συμφοιτητή/τρια σου; Αν θα ήθελες να πάς μόνος/η σου, για ποιους 

λόγους; Αν θα ήθελες να πας με κάποιον συμφοιτητή/τρια σου, για ποιους λόγους; 

3.8) Συνολικά θεωρείς ότι το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης έχει συμβάλει στο να 

διαμορφώσεις μια εικόνα για το επάγγελμα του δασκάλου; Αν ναι, με ποιο τρόπο; Αν 

όχι, γιατί; 



121 

 

3.9) Συνολικά θεωρείς την εμπειρία της πρακτικής άσκησης απαραίτητη για την 

επαγγελματική σου πορεία ως δασκάλου στο μέλλον; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί; 

3.10) Κατά την διάρκεια της πρακτικής σου άσκησης είχες την ευκαιρία να 

αναστοχαστείς πάνω στις εμπειρίες που είχες; Αν ναι, με ποιους τρόπους είχες την 

ευκαιρία αυτή; Αν όχι, για ποιους λόγους δεν είχες την ευκαιρία; 

3.11) Θα ήθελες να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του 

τμήματος, έτσι ώστε να διαμορφώσεις μια καλύτερη εικόνα για το επάγγελμα του 

δασκάλου; Αν ναι, ποιες αλλαγές θα ήθελες να γίνουν; Αν όχι, γιατί; 

4) Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΩΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

4.1) Θεωρείς ότι έχεις διαμορφώσει μέχρι τώρα μια εικόνα για τον εαυτό σου ως 

μελλοντικός δάσκαλος; Αν ναι, μπορείς να μου την περιγράψεις; Διαφέρει η εικόνα 

αυτή από την εικόνα που είχες στην αρχή των σπουδών σου; Αν ναι, σε τι διαφέρει; 

Γιατί νομίζεις ότι άλλαξε; Αν όχι, γιατί δε διαφέρει; 

4.2) Θεωρείς ότι οι σπουδές σου μέχρι τώρα έχουν σε έχουν βοηθήσει να 

διαμορφώσεις μια εικόνα για τον εαυτό σου ως μελλοντικό δάσκαλο; Αν ναι, με 

ποιους τρόπους; Αν όχι, γιατί; 

4.3) Θεωρείς η εικόνα που έχεις διαμορφώσει ως τώρα για τον εαυτό σου ως 

μελλοντικό δάσκαλο μπορεί να μεταβληθεί αργότερα; Αν ναι, με ποιο τρόπο; Αν όχι, 

γιατί; 

4.4) Θεωρείς ότι δουλεύοντας σε ένα σχολειό οι εμπειρίες που θα αποκτήσεις θα 

αλλάξουν την εικόνα που έχεις διαμορφώσει ως τώρα για τον εαυτό σου ως 

μελλοντικό δάσκαλο; Αν ναι, με ποιο τρόπο; Αν όχι, γιατί; 

5) Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΙΔΑΝΙΚΟ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

5.1) Από την εικόνα που έχεις διαμορφώσει μέχρι τώρα για το επάγγελμα του 

δασκάλου, μπορείς να μου περιγράψεις τον «ιδανικό» δάσκαλο; Διαφέρει η εικόνα 

αυτή από την εικόνα που είχες στην αρχή των σπουδών σου; Αν ναι, σε τι διαφέρει; 

Γιατί νομίζεις ότι άλλαξε; Αν όχι, γιατί δε διαφέρει; 
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5.2) Θεωρείς ότι η εικόνα που έχεις διαμορφώσει μέχρι τώρα για τον εαυτό σου ως 

δάσκαλο είναι κοντά στην εικόνα που έχεις στο μυαλό σου για τον «ιδανικό» 

δάσκαλο; Αν ναι, θεωρείς ότι αυτό θα σε βοηθήσει στη δουλειά σου ως δασκάλου 

στο μέλλον; Αν όχι, ποιες διαφορές βρίσκεις ανάμεσα στην εικόνα του εαυτού σου ως 

δασκάλου και στην εικόνα του «ιδανικού» δασκάλου; Τι νομίζεις ότι θα πρέπει να 

κάνεις για να γίνεις ο δάσκαλος που έχεις φανταστεί; 

5.3) Θεωρείς ότι η εικόνα του «ιδανικού» δασκάλου που έχεις διαμορφώσει μέχρι 

τώρα θα αλλάξει στο μέλλον; Αν ναι, τι θα αλλάξει; Για ποιους λόγους; Αν όχι, γιατί 

δε θα αλλάξει; 

6) ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ 

6.1) Έχεις να προσθέσεις κάτι που θεωρείς σημαντικό σχετικά με το επάγγελμα του 

δασκάλου και δεν το έχουμε συζητήσει ως τώρα; 

 

 

 

 

 

 

 


