
0 
 

 
 
  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                                                  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                                                              

ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ                                                                                                                       

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                                                                                          

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

2016 

Συνθήκες εργασίας και Διδακτικές 

πρακτικές νηπιαγωγών στην περίοδο της 

μεταπολίτευσης:Μια βιογραφική 

προσέγγιση 
Κουγιουμτζίδου Χριστίνα                                                              

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
Α.Μ.326 

 

Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α  



1 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ» 

 
 

 

 

Συνθήκες εργασίας και Διδακτικές πρακτικές νηπιαγωγών στην 

περίοδο της μεταπολίτευσης: Μια βιογραφική προσέγγιση 

 

 
 

Κουγιουμτζίδου Χριστίνα   

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φλώρινα 2016 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τριμελής  Επιτροπή 

Μπέτσας Ιωάννης, επίκουρος καθηγητής (επιβλέπων) 

Αυγητίδου  Σοφία, καθηγήτρια 

Κωνσταντινίδου Ευθαλία, επίκουρος καθηγήτρια 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στους γονείς μου,  
ιδιαίτερα στον μπαμπά, 

 που λείπει… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Περιεχόμενα 

Ευχαριστίες………………………………………………………..………………….7 

Περίληψη………………………………….………………………………………….8 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ…………………………………………………………………………..11 

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

1.Η εξέλιξη της προσχολικής αγωγής  

1.1. Το ελληνικό νηπιαγωγείο κατά το 19
ο
 αιώνα- Μορφή και σκοποί που 

υπηρετούσε…………………………………………………………………………...15 

1.1.1 Το νηπιαγωγείο στην Ελλάδα τον 20
ο
 και 21

ο
 αιώνα- Σκοποί που υπηρετούσε το 

νηπιαγωγείο – Αναλυτικά Προγράμματα…………………………………………….17 

1.2. Ιδρύματα κατάρτισης………………………………………………………….....21 

1.2.1. Η Κατάρτιση των νηπιαγωγών σε σχέση με τα παιδιά………………………..25 

1.3. Προφίλ:  επαγγελματικό  και  κοινωνικό  status-  Επαγγελματική 

ικανοποίηση………………………………………………………………………….26 

1.4. Η αποδοχή από την κοινωνία……………………………………………………29 

2. Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

2.1.Προφορική Ιστορία………………………………………………….…………...33 

2.2.Η προφορική ιστορία στην Ελλάδα………………………………………….......35 

2.3.Προφορική Ιστορία και Εκπαίδευση…………………………………………….36  

2.3.1.Έρευνες στο πεδίο της προφορικής ιστορίας της διδασκαλίας………………...38 

2.4. H βιογραφική προσέγγιση  

2.4.1. Ιστορική αναδρομή……...……………………………………………………40 

2.4.2. H μέθοδος της βιογραφικής προσέγγισης……………………………………..43 

2.4.3. Οι βιογραφίες  ή ιστορίες ζωής………………………………………………..44 



5 
 

2.4.4.  H δομή στη συγγραφή μιας βιογραφίας………………………………………49 

2.4.5. Η βιογραφική μέθοδος στην εκπαίδευση………………………………….......52 

3. ΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ………………….…………….55 

3.1.Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

3.1.1.Η συνέντευξη…………………………………………………………………..56  

3.1.2.Στάδια της έρευνας με συνεντεύξεις- Δειγματοληψία………………………....58 

3.2. Συνέντευξη σε βάθος…………………………………………………………….59  

3.3.Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συνεντεύξεων  σε βάθος………………60   

3.4. Γνωρίσματα του καλού ερευνητή………………………………………………..61 

Β΄ΜΕΡΟΣ: Η ΕΡΕΥΝΑ 

1. Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ 

1.1.Η Κριτική Ανάλυση Λόγου……………………………………………………….67 

1.2. Η Κριτική ανάλυση λόγου σύμφωνα με τον Φουκώ…………………………….68 

1.3. Η Κριτική ανάλυση λόγου σύμφωνα με τον Fairclough……………………...…69 

1.4. Η  Συστημική Λειτουργική Γραμματική του Halliday…………………………..72 

2.ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

2.1. Το προφίλ των γυναικών της έρευνας…………………………………………...74 

2.2. Διεξαγωγή συνέντευξης………………………………………………………….75 

3.ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

3.1. Περιγραφική ανάλυση…………………………………..……………………...77 

3.1.1.Μεταβιβαστικότητα- Κειμενική λειτουργία…………………………………....78 

3.1.2.Τροπικότητα- Κειμενική λειτουργία…………………………………………...88 

3.2.Ερμηνευτική ανάλυση……………………………………………..…………....92 

3.2.1.Ο λόγος (discourse)…………………………………………………………….92 

3.2.2.Ύφος (style) .. .…………………………………………………………………99 



6 
 

3.3. Επεξηγηματική ανάλυση…………………………………..…….………….. 107 

3.3.1. Εκδημοκρατισμός της εκπαίδευσης………………………………………….108 

3.3.2. Κοινωνικοοικονομικές αναφορές…………………………………………….112 

3.3.3. Ιεραρχικές σχέσεις……………………………………………………………116 

3.3.4. Σχέσεις εκπαιδευτικού-μαθητή……………………………………………....120 

3.3.5. Αλλαγή του status quo?..…………………………………………….……….125 

Συζήτηση………………..……………………………………………………….....128 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ……………………………….…………………………………..142 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ……………………………………………………………………..150 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Ευχαριστίες 

Φτάνοντας στην ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής μου εργασίας, θα ήθελα να 

εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου σε όλους εκείνους, που συνέβαλλαν ουσιαστικά, 

άμεσα και έμμεσα στην προσπάθεια αυτή.  

Αρχικά, οφείλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον επιβλέποντα καθηγητή 

μου, κ. Μπέτσα Ιωάννη για την ευκαιρία που μου έδωσε να ασχοληθώ με την έρευνα 

καθώς και την πολύτιμη βοήθειά του, τη συνεχή υποστήριξη, την καθοδήγηση και τις 

συμβουλές που μου προσέφερε αλλά και για την κατανόησή του. Θεωρώ τον εαυτό 

μου ιδιαίτερα τυχερό για τη συνεργασία μαζί του όλο αυτό το διάστημα. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και τα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς εξεταστικής 

επιτροπής για τον χρόνο που διέθεσαν στη μελέτη της παρούσας έρευνας, την κα 

Αυγητίδου Σοφία και την κα Κωνσταντινίδου Θάλεια.  

Παράλληλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο μου στο νηπιαγωγείο για την 

πολύτιμη διευκόλυνση που μου παρείχε κατά τη διάρκεια της φοίτησης μου, αλλά και 

τις συναδέλφους νηπιαγωγούς που μου παραχώρησαν τις συνεντεύξεις της έρευνας με 

τόση προθυμία.  

Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στους φίλους και στα αδέλφια μου που 

μου στάθηκαν και συνέδραμαν, με τον δικό του τρόπο ο καθένας, στην προσπάθεια 

αυτή που τώρα ολοκληρώνεται.  

Τέλος, ένα πολύ μεγάλο, βαθύ και θερμό ευχαριστώ οφείλω στους γονείς μου  που 

μου εμφύσησαν την αγάπη για τη μάθηση και κυρίως στον πατέρα μου, που παρόλο 

που δεν είναι κοντά μου ξέρω ότι χαίρεται πολύ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία μελετά τις συνθήκες εργασίας και τις διδακτικές πρακτικές 

συνταξιούχων νηπιαγωγών, εφαρμόζοντας τη βιογραφική προσέγγιση.  

Το μεθοδολογικό πλαίσιο της εργασίας στηρίζεται στην Κριτική ανάλυση του Λόγου. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη διεξαγωγή δυο αφηγηματικών βιογραφικών 

συνεντεύξεων σε συνταξιούχους νηπιαγωγούς που εργάστηκαν σε δημόσια 

νηπιαγωγεία. Η ανάλυση των συνεντεύξεων βασίστηκε στην αναλυτική μέθοδο του 

Fairclough, καθώς την έρευνα ενδιέφερε τόσο η μορφή όσο και το περιεχόμενο του 

λόγου.  

Στην περιγραφική ανάλυση εξετάστηκε ο λόγος ως κείμενο (Μικρο-επίπεδο) και  

μελετήθηκαν τα  γλωσσικά στοιχεία (π.χ. επιλογές στο λεξιλόγιο, τη γραμματική, την 

κειμενική δομή) των υπό εξέταση κειμένων. Ως προς τη μεταβιβαστικότητα, όπου η 

έμφαση δίνεται στο πώς τα γεγονότα και οι διαδικασίες συνδέονται ή όχι με 

υποκείμενα και αντικείμενα, οι δυο ομιλήτριες παρουσιάζονται να είναι υπεύθυνες 

των σημαντικών αποφάσεων της ζωής τους και το εκφράζουν χρησιμοποιώντας 

ρήματα ενεργητικά που δηλώνουν δράση και ενέργεια αλλά και ενεργητική σύνταξη. 

Ως προς την τροπικότητα, που αναφέρεται στο βαθμό βεβαιότητας ή σιγουριάς που 

εκφράζεται από την πρόταση, εκφράζουν, κυρίως, σιγουριά στον λόγο τους με την 

δεύτερη ομιλήτρια να είναι πιο κατηγορηματική και σίγουρη στις απαντήσεις της. 

Στην ερμηνευτική ανάλυση μελετήθηκε ο λόγος ως πρακτική λόγου (μεσο-επίπεδο). 

Εξετάστηκαν οι λόγοι (discourses), που αφορούν τις αναπαραστάσεις του κόσμου 

μέσα από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία και τα ύφη (styles), που αναφέρονται σε 

συμβατικοποιημένες γλωσσικές μορφές, οι οποίες εγγράφουν τους κοινωνικούς 

ρόλους και τις σχέσεις των υποκειμένων στα πλαίσια μιας κοινωνικής πρακτικής. 

Σχετικά με τον λόγο των δυο ομιλητριών παρατηρήσαμε ότι παρουσιάζονται ως 

προοδευτικά άτομα, τα οποία δεν εφησυχάζουν, αλλά τους αρέσουν τα καινοτόμα 

προγράμματα και οι αλλαγές και προσαρμόζονται εύκολα σε αυτές. Ως προς το ύφος, 

εμφανίζονται πολύ δυναμικές και συγκροτημένες προσωπικότητες. Η πρώτη 

ομιλήτρια έχει ένα λιτό και περιεκτικό ύφος ενώ η δεύτερη ένα χειμαρρώδες, ζωντανό 

και πλούσιο σε περιγραφές ύφος. 

Τέλος, στην επεξηγηματική ανάλυση ο λόγος μελετήθηκε ως κοινωνική πρακτική 

(μακρο-επίπεδο). Μελετήθηκαν, δηλαδή, οι εξωτερικές σχέσεις του κειμένου με το 
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ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, δηλ. την ιδεολογική επίδραση που έχει το 

κείμενο στην κοινωνία μέσα από τις αναπαραστάσεις του κόσμου που οικοδομεί.  

Προέκυψε από το λόγο των ομιλητριών ότι ως προς τον εκδημοκρατισμό της 

εκπαίδευσης βοήθησαν οι αλλαγές που επιχειρήθηκαν στα αναλυτικά προγράμματα 

αλλά και η στάση των δυο ομιλητριών, οι οποίες δήλωσαν  ότι τις προώθησαν και 

εφάρμοσαν τη βιωματική μέθοδο. Παρόλο που φέρονται να βίωσαν την απαξίωση 

από το κοινωνικό τους περιβάλλον, τόνισαν πως εργάστηκαν με συνέπεια και 

αποτελεσματικότητα και κατάφεραν να αναγνωριστεί το έργο και η αξία τους. 

Σύμφωνα πάντα με τις αφηγήσεις τους, εκφράσανε μια δημοκρατική και προοδευτική 

στάση απέναντι στα παιδιά και κατάφεραν να αποκεντρώσουν την εξουσία από τις 

ίδιες και να την κατευθύνουν προς τα παιδιά. Δηλώνουνε υπέρμαχοι των αλλαγών, 

παρουσιάζονται δημιουργικά και ανήσυχα άτομα και στο τέλος της καριέρας τους 

φαίνονται απόλυτα ευχαριστημένες από όσα πρόσφεραν και όσα πήραν, κυρίως 

αγάπη και εκτίμηση στο πρόσωπο τους. 

  

Abstract 

This survey studies the working and teaching practices retired kindergarten used, 

applying the biographical approach. 

The methodological framework of the work is based on critical discourse analysis. 

The survey was conducted by carrying out two narrative biographical interviews with 

retired kindergarten teachers who worked in public kindergartens. The analysis of the 

interviews was based on analytical method of Fairclough, due to our interest in both 

the form and content of discourse. 

In the descriptive analysis the discource as text (micro-level) was examined and the 

language elements (eg options in vocabulary, grammar, textual structure) were studied 

through test documents. About the transitivity, where the emphasis is on how the 

events and procedures are linked or not to subjects and objects, the two speakers are 

shown to be responsible for important decisions of their lives and express it using 

active verbs that indicate action and energy and active voice. As to the modality, 

which refers to the degree of certainty or confidence expressed by the proposal, they 

demonstrate, mainly, confidence in their discourse, with the second speaker to be 

more assertive and confident in her replies.  

In the interpretative analysis, we studied the discourse as discourse practice (meso-

level). We examined the discourses, concerning the representations of the world 
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through a specific angle and the styles, referring to the contract-language versions, 

which reveal social roles and relationships of the subjects within a social practice.  

About the discourses of the two speakers, we have observed that they use data to 

present themselves as progressive people, who do not relax, but they like innovative 

programmes and changes and adapt easily to them. About their style, they are 

presented as very dynamic and structured personalities. The first speaker has a simple 

and concise style while the second one has a torrential, vibrant and rich style in 

descriptions. 

Finally, in the explanatory analysis the discourse was studied as a social practice 

(macro-level). The external relations of the text to the broader sociopolitical context 

were studied, as well the ideological effect of the text to society through 

representations of the world that builds. It appeared, from the discourses of the 

speakers, that about the democratization of education, the changes made in the 

curriculum were helpful and also the attitude of the two speakers, who they stated that 

they promoted and implemented experiential method. Although they said that they 

experienced depreciation by their social environment, they emphasized that they 

worked consistently and effectively and managed their work and value to be 

recognized. In accordance with their stories, they adopted a democratic and 

progressive attitude towards children and they managed to decentralize power from 

themselves and direct it to children. They state that they were proponents of change, 

they are presented as creatively and restless people and at the end of their careers they 

seem to be perfectly happy with what they had offered and grateful for what they have 

got, especially love and appreciation on their faces. 
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ενδιαφέρον της έρευνας επικεντρώνεται στην καταγραφή της εμπειρίας των 

νηπιαγωγών σχετικά με τις συνθήκες εργασίας τους και τις διδακτικές τους 

πρακτικές. Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας το μεθοδολογικό εργαλείο 

που χρησιμοποιήθηκε ήταν η βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη, ένα είδος 

«ανοιχτής» συνέντευξης, στην οποία οι ομιλήτριες κλήθηκαν να αφηγηθούν την 

ιστορία της ζωής τους ανακαλώντας στη μνήμη τους προσωπικές εμπειρίες και 

βιώματα.  

Ως ερευνητική μέθοδος επιλέχθηκε η Κριτική ανάλυση λόγου, μια μέθοδος που  

σύμφωνα με τον Fairclough (1995, στο Παγκουρέλια & Παπαδοπούλου, 2009) 

χρησιμοποιείται κατεξοχήν για τον εντοπισμό της ιδεολογίας, δηλαδή όχι μόνο όσων 

λέγονται σε ένα κείμενο, αλλά και όσων έχουν ειπωθεί αλλού και θεωρούνται 

δεδομένα. Στόχος της κριτικής ανάλυσης λόγου είναι να εντοπίσει και να 

παρουσιάσει τα ιδεολογικά στηρίγματα της ομιλίας όπως επίσης και να αποκαλύψει 

το ρόλο  των πρακτικών του λόγου στη διατήρηση ή την άμβλυνση των άνισων 

σχέσεων εξουσίας. Απώτερος στόχος της κριτικής ανάλυσης λόγου είναι η 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στην πάλη για τη ριζική κοινωνική αλλαγή 

(Jοrgensen, &. Phillips, 2002).  

Στο 1ο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους της εργασίας επιχειρήθηκε μια ιστορική 

αναδρομή της προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα, από το 19
ο
 αιώνα και μετά. Γίνεται 

αναφορά, όμως και σε ζητήματα που αφορούν το προφίλ των νηπιαγωγών, δηλαδή το 

επαγγελματικό και κοινωνικό τους status καθώς και την επαγγελματική ικανοποίηση 

που αισθάνονται. Ζητήματα, επίσης, που εξετάζονται είναι αυτά που αφορούν την 

αποδοχή τους από την κοινωνία και τις οικονομικές τους απολαβές.  

Στο 2ο κεφάλαιο αναλύεται η προφορική ιστορία, η οποία εστιάζει στο νόημα που 

αποδίδουν οι αφηγητές στις εμπειρίες τους (Μπούσχοτεν, 2013). Αυτές οι προφορικές 

μαρτυρίες βοηθάνε στην ανασύσταση της βιωμένης εμπειρίας έτσι ώστε ο ιστορικός 

να μπορεί να ξαναδεί το παρελθόν από μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία 

(Μπούσχοτεν, 2002). Στη συνέχεια του ίδιου κεφαλαίου αναλύεται η βιογραφική 

μέθοδος, μια προνομιακή στρατηγική για τη διερεύνηση της ανθρώπινης βιωμένης 

εμπειρίας, της διαλεκτικής σχέσης του ατομικού με το κοινωνικό, της κοινωνικά 

συγκροτημένης και ιστορικά διαμορφωμένης υποκειμενικότητας (Τσιώλης, 2006). Η 

αυτοβιογραφική προσέγγιση του θέματος αποτέλεσε το εργαλείο της εργασίας, ώστε 

να γίνει αντιληπτό με ποιόν τρόπο σκέφτονται και ενεργούν σήμερα οι δυο γυναίκες 
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της έρευνας, αλλά και το πώς έφτασε η καθεμία ξεχωριστά να δομήσει τη προσωπική 

της θεωρία. 

Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο τρόπο συλλογής των δεδομένων της έρευνας. 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι η συνέντευξη και μελετάται σε βάθος: τα 

στάδια της έρευνας με συνέντευξη, η σε βάθος συνέντευξη και τα γνωρίσματα που 

οφείλει να έχει ένας καλός ερευνητής. 

Στο 1ο κεφάλαιο  του ερευνητικού μέρους, αναλύεται η κριτική ανάλυση λόγου 

σύμφωνα με τον Φουκώ όπως επίσης και σύμφωνα με τον Fairclough. Τέλος γίνεται 

αναφορά και στη Συστημική Λειτουργική Γραμματική του Halliday. 

Στο 2ο κεφάλαιο του ερευνητικού μέρους της εργασίας, γίνεται λόγος για διάφορα 

μεθοδολογικά ζητήματα που σχετίζονται με την αφετηρία και το περιεχόμενο της 

έρευνας. Αναφέρεται το μεθοδολογικό πλαίσιο που περιλαμβάνει τους 

συμμετέχοντες, τη μέθοδο συλλογής δεδομένων, την αναλυτική μέθοδο και τα κύρια 

ερευνητικά ερωτήματα. Στη συγκεκριμένη εργασία αντικείμενο της έρευνας 

αποτέλεσε η επαγγελματική ζωή δύο νηπιαγωγών και το πώς αυτή συνδέθηκε με την 

προσωπική ζωή της καθεμίας. Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνήσει τον τρόπο με 

τον οποίο δύο συνταξιούχοι νηπιαγωγοί αντιλαμβάνονται το ρόλο που επιτέλεσαν, 

μέσω μιας διαδικασίας εσωτερικής αναζήτησης και αξιολόγησης, ως επαγγελματίες. 

Γίνεται μια προσπάθεια να σκιαγραφηθεί το προφίλ των δύο γυναικών 

εκπαιδευτικών, οι οποίες εργάστηκαν για περίπου 33 χρόνια στην προσχολική 

εκπαίδευση  και αποτέλεσαν τα υποκείμενα της έρευνάς μας. Ποια ήταν τα κριτήρια 

επιλογής του συγκεκριμένου επαγγέλματος,  πόση ικανοποίηση νιώθουν σήμερα από 

την επαγγελματική τους πορεία, αλλά και το πώς οι ίδιες αντιλαμβάνονται τον 

εκπαιδευτικό και κοινωνικό τους ρόλο είναι μερικά από τα ζητήματα που 

διερευνήθηκαν με βάση, πάντα, το λόγο των αφηγητριών.  

Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το μοντέλο ανάλυσης που ακολουθήθηκε, το 

τρισδιάστατο μοντέλο ανάλυσης λόγου  του Fairclough, σύμφωνα με το οποίο ο 

λόγος μελετάται ως κείμενο (περιγραφική ανάλυση), ως πρακτική λόγου 

(ερμηνευτική ανάλυση) και  ως κοινωνική πρακτική (επεξηγηματική ανάλυση). 

Περαιτέρω θέματα τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενα της εν λόγω έρευνας ήταν οι 

σπουδές και η, μετέπειτα από τον διορισμό τους, επιμόρφωση, τα βιώματά τους 

σχετικά με τα χρόνια άσκησης του έργου τους και την αντιμετώπισή τους από την 

κοινωνία, η επαγγελματική ανάπτυξη των συγκεκριμένων γυναικών, η εφαρμογή από 

την πλευρά τους των αναλυτικών προγραμμάτων, οι απολαβές τους και οι θετικές και 
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οι αρνητικές στιγμές που θυμούνται από την άσκηση του επαγγέλματος. Έγινε 

προσπάθεια μέσα από ερωτήματα που αφορούσαν τις σπουδές και την επιμόρφωσή 

τους, τη διδακτική τους εμπειρία και τον τρόπο συμμετοχής των παιδιών της τάξης 

τους να εξεταστούν και να αναδειχθούν οι απόψεις τους.  

Τέλος, συνοψίζουμε τα αποτελέσματα της κριτικής ανάλυσης λόγου αλλά και τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την αναζήτηση των απαντήσεων στα κύρια 

ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας. 

Η Κριτική ανάλυση λόγου, που εφαρμόστηκε στην παρούσα έρευνα, είναι η 

ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιείται κατεξοχήν για τον εντοπισμό της 

ιδεολογίας, δηλαδή όχι μόνο όσων λέγονται σε ένα κείμενο, αλλά και όσων έχουν 

ειπωθεί αλλού και θεωρούνται δεδομένα. Ιδιαίτερη, λοιπόν, έμφαση δόθηκε στη 

μελέτη της ιδεολογίας των δυο ομιλητριών και στην ανάλυση της. 
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1.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

1.Η εξέλιξη της προσχολικής αγωγής  

1.1.Το ελληνικό νηπιαγωγείο κατά το 19
ο
 αιώνα- Μορφή και σκοποί που 

υπηρετούσε 

Η ιστορία του νηπιαγωγείου και γενικότερα της προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα 

φαίνεται να πέρασε σύμφωνα με τον Κιτσαρά (2001) από τρεις διαδοχικές φάσεις: 

α) της φιλανθρωπίας, με ανύπαρκτη την παρουσία του κράτους, η οποία τερματίζεται 

με τη μεταρρύθμιση του 1929 

β) του έμμεσου κρατικού ενδιαφέροντος (1930-1962) και τέλος 

γ) του άμεσου κρατικού ενδιαφέροντος, που φτάνει μέχρι τις μέρες μας. 

Στη διάρκεια του 19
ου

 αιώνα η ίδρυση και η συντήρηση των νηπιαγωγείων οφείλονται 

στην πρωτοβουλία των ιδιωτών, στα κληροδοτήματα των ευεργετών ή στις εισφορές 

της Εκκλησίας (Χαρίτος, 1996). Σποραδικές αναφορές δείχνουν ότι και πριν από το 

1870 λειτουργούν νηπιαγωγεία στις ελληνικές κοινότητες, χωρίς όμως αυτό να 

σημαίνει ότι υπάρχει και οργανωμένη προσχολική αγωγή (Μπέτσας, 2007).  

Το πρώτο νηπιαγωγείο (Νηπιακόν Σχολείον) για αγόρια και κορίτσια ηλικίας 2-6 ετών 

ιδρύθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου το 1827 από τον Ιεραπόστολο J. Brewer και 

λειτούργησε ως το 1883 (Κυπριανός, 2007, Χαρίτος, 1996). 

Στη Θεσσαλονίκη συστήνεται από τη σχολική εφορεία το «παιδαγωγικόν σχολείον» 

το 1846 (Στόγιογλου, 1985 στο Μπέτσας, 2007). Το 1831 οι Αμερικάνοι ιεραπόστολοι 

John και Francis Hill ίδρυσαν στην Αθήνα ένα σχολείο κοριτσιών που διέθετε 

οικοτροφείο και περιλάμβανε εκτός από το νηπιακό τμήμα, Αλληλοδιδακτικό σχολείο 

και Ανώτερο Θηλέων. Το 1835 άρχισε να λειτουργεί  το νηπιακό τμήμα, μεικτό με 

μαθητές ηλικίας 2-8 ετών και είχε ως κύρια αποστολή την προετοιμασία για τη 

φοίτηση στο Δημοτικό σχολείο (Ζαμπέτα, 1998, Κιτσαράς, 2001, Χαρίτος, 1996). 

Στην Κρήτη, οι μισιονάριοι της επισκοπικής ιεραποστολής ιδρύουν νηπιαγωγείο το 

1837 (Θαναηλάκης, 2005 στο Μπέτσας, 2007) ενώ στη δεκαετία του 1860 

λειτουργούν νηπιαγωγεία στο Ηράκλειο, στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη, τη 

Βλάστη και το Μελένικο (Χαρίτος, 1998 στο Μπέτσας, 2007). 

Μέχρι τη δεκαετία του 1870 διαμορφώνονται στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης 

τέσσερις  παραδόσεις, οι οποίες αποτελούν προσπάθειες αναπαραγωγής ξένων 

προτύπων. Η μία εκφράζει τη ρομαντική παιδαγωγική φιλοσοφία με κύριους 

εκπροσώπους τους ιεραποστόλους, οι οποίοι και εκδίδουν μαζικά μεταφρασμένα 

βιβλία, προκειμένου να ιδρύσουν νηπιαγωγεία στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής τους 
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αποστολής (Χατζηστεφανίδου, 2008, στο Μπέτσας, 2014). Στην δεύτερη παράδοση 

κυρίαρχη μορφή είναι η Ιφιγένεια Δημητριάδου, η οποία υποστηρίζει τη διττή 

αποστολή της προσχολικής αγωγής: να υποκαταστήσει την οικογένεια στην ανάγκη 

φύλαξης και προστασίας των νηπίων και να προετοιμάσει τα ίδια τα νήπια για το 

μελλοντικό μαθητικό ρόλο τους (Μπέτσας, 2014). Μια τρίτη παράδοση στο χώρο της 

ελληνικής προσχολικής εκπαίδευσης διαμορφώθηκε με επίκεντρο την 

Κωνσταντινούπολη και κεντρική μορφή τον Ι.Δ. Αριστοκλή, ο οποίος υποστηρίζει ότι 

η αγωγή πρέπει να αποσκοπεί στην ολόπλευρη διαμόρφωση του ατόμου, διανοητική, 

ηθική και σωματική. Υποστηρίζει τη φρεβελιανή μέθοδο, κατά την οποία το νήπιο 

εκτίθεται σε αντικείμενα της καθημερινότητας και ανακαλύπτει μέσω κατάλληλων 

ερωταποκρίσεων τα στοιχεία εκείνα που φανερώνουν την ενότητα και την 

πολλαπλότητα του κόσμου που το περιβάλλει (Αριστοκλής, 1876 στο Μπέτσας, 

2014). Ο Αριστοκλής  αποδεχόταν τη διττή λειτουργία του νηπιαγωγείου να 

εκπαιδεύσει και να κοινωνικοποιήσει και παράλληλα να ανταποκριθεί στη 

φιλανθρωπική του διάσταση και που λαμβάνει χώρα στις ελληνικές κοινότητες της 

οθωμανικής επικράτειας σχεδόν ταυτόχρονα με την Αμερική και χώρες της Δυτικής 

Ευρώπης (Wollons, 2000 στο Μπέτσας, 2014). 

Τέλος, το πιο γνωστό παράδειγμα αυτής της εποχής είναι η εργασία της Αικατερίνης 

Λασκαρίδου. Η εκπαίδευση και προστασία της πρώτης παιδικής ηλικίας οφείλουν, 

κατά τη Λασκαρίδου, να ανταποκρίνονται στη φύση των παιδιών. Το παιχνίδι και η 

εργασία που εξασφαλίζουν την ελεύθερη έκφραση και τη δημιουργικότητα των 

παιδιών αποτελούν τα καταλληλότερα μέσα για να επιτευχθούν οι σκοποί της αγωγής 

που αναφέρονται στη διανοητική, σωματική και ηθική ανάπτυξη (Λασκαρίδου, 1880 

στο Μπέτσας, 2014). Στα προγράμματα προβάλλονται ο σεβασμός στην παιδική 

φύση, το παιχνίδι, η εργασία, οι κατευθυνόμενες δραστηριότητες. Είναι σαφής η 

διαφοροποίηση από την έως τότε παραδοσιακή διδασκαλία, φορέας της οποίας ήταν η 

Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Λασκαρίδου, 1885 στο Μπέτσας, 2014).   

Η πρώτη κρατική παρέμβαση στο χώρο της προσχολικής αγωγής πραγματοποιήθηκε 

το 1895 με το νόμο ΒΤΜΘ΄ του 1895 και με το Διάταγμα «Περί συστάσεως 

Νηπιαγωγείων» που εκδόθηκε το 1896 (Λυκιαρδοπούλου- Κονταρά, 2006). Με αυτό 

το θεσμικό πλαίσιο καθιερώνεται η επωνυμία «νηπιαγωγείο», καθορίζεται η ηλικία 

των παιδιών που μπορούν να φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο (3-6 ετών), ορίζονται το 

προσωπικό και το φύλο των νηπιαγωγών (γυναίκες), παρατίθεται το ωρολόγιο 

πρόγραμμα που θα πρέπει να υιοθετείται και περιγράφεται η διαδικασία ίδρυσης ενός 
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νηπιαγωγείου (Λυκιαρδοπούλου-Κονταρά, 2006, Κυπριανός, 2007, Ξηροτύρης, 

1975). 

H ανάπτυξη των στόχων του νηπιαγωγείου, έτσι όπως περιγραφόταν κάθε φορά από 

τους ισχύοντες νόμους, εμπεριέχει, όπως κάθε νομικό κείμενο, τα στοιχεία εκείνα που 

απορρέουν από τις ισχύουσες σε κάθε κοινωνία γενικές και ειδικές κοινωνικές 

συνθήκες και δομές.  Αντικατοπτρίζει την «περιρρέουσα ιδεολογία και κουλτούρα, 

αλλά και την καθεστηκυία κοινωνική και πολιτική τάξη» (Κυρίδης, 1996:45). 

Ο Γκόγκας (2001, στο Ρέντζου, 2011) εξετάζοντας την εξέλιξη του σκοπού της 

προσχολικής αγωγής, κατά τη διάρκεια του 19
ου

 αιώνα συμπεραίνει ότι στα πρώτα 

στάδια της εφαρμογής του θεσμού, η προσχολική αγωγή αντιμετωπίζεται ως 

προθάλαμος της φοίτησης στο δημοτικό. Αυτό οφείλεται, από τη μια, στην ανάγκη 

για γυναικεία απασχόληση και από την άλλη, στην αυξανόμενη ζήτηση για εργατικά 

χέρια, γεγονός που ωθεί όλο και περισσότερα παιδιά στο χώρο της εργασίας. Οι 

εκπαιδευτικοί των νηπιακών σχολείων, βιάζονται να διδάξουν πολλά σε μικρό 

χρονικό διάστημα και αισθάνονται πως το καλύτερο που θα μπορούσαν να κάνουν 

στις νηπιακές τάξεις είναι να προετοιμάσουν τα παιδιά για την πειθαρχία του 

σχολείου.   

Παρόλη, όμως, την απήχηση του έργου της Λασκαρίδου, προκύπτει ότι τα συστατικά 

στοιχεία και οι αρχές του προγράμματος που η ίδια πρότεινε εφαρμόστηκαν στις 

περισσότερες περιπτώσεις επιλεκτικά, αναιρώντας στην πραγματικότητα την ίδια την 

παιδαγωγική φιλοσοφία της Λασκαρίδου. Αυτό γίνεται εμφανές καθώς το πρόγραμμα 

του Βασιλικού Διατάγματος και του νηπιακού κήπου του Διδασκαλείου της 

Καλλιθέας παρουσιάζουν ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Επίσης, οι ίδιες οι απόφοιτες 

του Διδασκαλείου της Ενώσεως Ελληνίδων στην εκπαιδευτική τους πρακτική 

εφαρμόζουν ελάχιστα τις αρχές της παιδοκεντρικότητας, της αυτενέργειας και της 

φυσικής ανάπτυξης των νηπίων, αφού καλούνται να εφαρμόζουν προγράμματα 

έντονα σχολειοποιημένα (Καγιαδάκη, 2011, Παπαζαχαρίου, 1908 στο Μπέτσας, 

2014).   

 

1.1.1. Το νηπιαγωγείο στην Ελλάδα τον 20
ο
 και 21

ο
 αιώνα-Σκοποί που 

υπηρετούσε το νηπιαγωγείο– Αναλυτικά Προγράμματα 

Το 1913 ορίζεται η επίσημη θέση του κράτους για την προσχολική αγωγή. Σκοπός της 

είναι η καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας και προτείνεται η σχολειοποίηση του 

νηπιαγωγείου με την επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης των νηπίων από το 4o 
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έτος (Ρέντζου, 2011). Στο Β.Δ. του 1914 διατυπώνεται πρόβλεψη για την ίδρυση 

δημόσιων νηπιαγωγείων, καθορίζεται η ηλικία των νηπίων (5-6 ετών) και ορίζεται ως 

σκοπός όχι μόνο η γλωσσική καλλιέργεια των ξενόφωνων ελληνικών πληθυσμών 

αλλά κυρίως η παιδαγωγική ανατροφή των νηπίων, σύμφωνα με τις αξίες της 

Λασκαρίδου, της οποίας το έργο αναγνωρίστηκε (Κιτσαράς, 2001, Χαρίτος, 1996). 

Με τον ιδρυτικό νόμο 4397/1929 τα νηπιαγωγεία υπάγονται στη στοιχειώδη 

εκπαίδευση, καθιερώνεται η διετής φοίτηση  και καθορίζεται η ηλικία των παιδιών 

που φοιτούν σε αυτά (4-6 ετών) (Κοσμά, 1994, Λυκιαρδοπούλου- Κονταρά, 2006, 

Ξηροτύρης, 1975). Ο σκοπός τους είναι  να προετοιμάσουν τα παιδιά για το 

Δημοτικό, δηλαδή ήταν «σχολειο-προετοιμαστικός» (Κιτσαράς, 2001) αλλά τονίζεται 

και η παιγνιώδης παιδαγωγική διάσταση που θα πρέπει να έχουν οι δραστηριότητες 

(Λυκιαρδοπούλου- Κονταρά, 2006). 

Τα επόμενα είκοσι χρόνια ήταν δύσκολα καθώς τα περιθώρια ανάπτυξης της παιδείας 

ήταν ιδιαίτερα περιορισμένα. Σημαντικό ιστορικό σημείο θεωρείται το 1944, οπότε 

και δυο ομάδες εκπαιδευτικών του Ε.Α.Μ. και της Ε.Π.Ο.Ν. με εμπνευστή τον Δ. 

Γληνό υποβάλλουν το «Σχέδιο μιας Λαϊκής Παιδείας» και προτείνουν, μεταξύ άλλων, 

η προσχολική αγωγή να καλύπτει τις ηλικίες 0-6 με τη δημιουργία παιδικών σταθμών, 

νηπιαγωγείων, παιδικών εξοχών και συμβουλευτικών σταθμών. Όλα αυτά, βέβαια, 

δεν θα προλάβουν να εφαρμοστούν, γιατί μπορεί ο πόλεμος να τελείωσε, όμως η 

χώρα μπήκε σε έναν τριετή εμφύλιο πόλεμο με καταστρεπτικές συνέπειες  

(Μπουζάκης, 1991). 

Μόνο μετά το 1950 διαφαίνεται μια προσπάθεια ανόρθωσης. Στα τέλη του 1954, το 

Υπουργείο Παιδείας στέλνει στα νηπιαγωγεία της χώρας ένα σχέδιο  διατάγματος με 

το ωρολόγιο πρόγραμμα και τις δραστηριότητες των νηπιαγωγείων, ώστε να 

εφαρμοστούν δοκιμαστικά και να γίνουν βελτιωτικές προτάσεις από τις νηπιαγωγούς, 

αυτές που θα οδηγήσουν τελικά στο Β.Δ. του 1962. Στο κείμενο αυτό είναι 

χαρακτηριστική η επιρροή του μοντεσσοριανού μοντέλου (Λυκιαρδοπούλου- 

Κονταρά, 2006, Χαρίτος, 1996) 

Με το Β.Δ. 494 του 1962 καθορίζεται το πρώτο επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα των 

ελληνικών νηπιαγωγείων και διευρύνεται ο σκοπός της προσχολικής αγωγής. Για 

πρώτη φορά δίνεται σημασία στις ατομικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 

παιδιών, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την οργάνωση 

δραστηριοτήτων (Λυκιαρδοπούλου- Κονταρά, 2006, Χαρίτος,1996). Το Πρόγραμμα 

αυτό ίσχυσε μέχρι το σχολικό έτος 1980-81. Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1962 
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είναι σαφείς οι επιρροές της Montessori, του Dewey και του Decroly. Η νηπιαγωγός 

ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών οργανώνει την καθημερινή εργασία 

(Κυπριανός, 2007). 

Το 1967 το δικτατορικό καθεστώς εκδίδει τον Α.Ν «Περί Οργανώσεως και 

Διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως και άλλων τινών διατάξεων» και  

αναδιατυπώνεται ο σκοπός του νηπιαγωγείου. Το καθεστώς επεδίωκε τη διαμόρφωση 

χειραγωγημένων και πειθήνιων ατόμων, τα οποία θα ήταν ακίνδυνα για το 

επιβεβλημένο με τη βία καθεστώς, ήδη από μικρή ηλικία (Λυκιαρδοπούλου- 

Κονταρά, 2006). 

Με το Νόμο 309 του 1976 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως της Γενικής 

Εκπαιδεύσεως» (άρθρα 3-9) και το Π.Δ. 476/1980, αναπροσδιορίζεται ο σκοπός του 

νηπιαγωγείου, το οποίο πρώτον, αποτελεί συνέχεια της οικογένειας και συμπληρώνει 

τις ελλείψεις της και δεύτερον οφείλει να καλλιεργήσει τις νοητικές και όλες τις 

άλλες δυνάμεις του παιδιού και να το βοηθήσει στην κοινωνική του προσαρμογή. 

Επίσης, με το Νόμο 309/1976 ρυθμίζονται τα μισθολογικά ζητήματα των νηπιαγωγών 

και καθορίζονται οι οργανικές τους θέσεις, δημιουργούνται 20 θέσεις Επιθεωρητών 

Προσχολικής Αγωγής και γίνεται λόγος, όχι όμως με σαφήνεια, για υποχρεωτική 

φοίτηση (Κιτσαράς, 2001). 

Το 1980 δίνεται νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα μέσω του Π.Δ. 476/ 1980 «Περί 

Αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράμματος του Νηπιαγωγείου» (Κυπριανός, 2007). 

Το παιδί αντιμετωπίζεται ως ένα αυτοτελές και δυναμικό ον με ιδιαίτερη ατομικότητα 

(Λυκιαρδοπούλου- Κονταρά, 2006). 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1980 έχει κοινά σημεία με αυτό του 1962, αφού 

συντάκτρια είναι η Κυριαζοπούλου- Βαληνάκη, η οποία συμμετείχε και στη σύνταξη 

του ΑΠ του 1962. Κύρια ιδέα και των δύο αναλυτικών προγραμμάτων είναι η ενιαία 

συγκεντρωτική διδασκαλία, προσέγγιση που επεξεργάζεται ο Dewey. Το παιδί 

σύμφωνα με τον Dewey προσλαμβάνει τον κόσμο ως ενιαίο και αδιάσπαστο για αυτό 

και δεν πρέπει να τον κατακερματίζουμε. Και στα δύο αναλυτικά προγράμματα 

κυριαρχεί η αντίληψη ότι το νηπιαγωγείο είναι μια οικογένεια και η νηπιαγωγός 

επιτελεί το ρόλο της μητέρας πολλών παιδιών (Κυπριανός, 2007). 

Ο μεταρρυθμιστικός νόμος 1566/85 αλλάζει τη φιλοσοφία και το σκοπό του 

νηπιαγωγείου, καταργεί το Νόμο 309/1976 και με το Π.Δ. 486/1989 «Αναλυτικό 

πρόγραμμα προσχολικής αγωγής» και με το Π.Δ. 387/1990 «Οργάνωση και 

λειτουργία των νηπιαγωγείων» ορίζεται ότι σκοπός του νηπιαγωγείου είναι η 
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σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη του νηπίου. Ο σκοπός 

αποβλέπει, από τη μια, στην ολόπλευρη ανάπτυξη του νηπίου και, από την άλλη, στην 

ένταξη του στο κοινωνικό σύνολο (Κιτσαράς, 2001). 

Με το Π.Δ 486/89 του Σεπτέμβρη του 1989 ισχύει νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα για την 

προσχολική αγωγή. Δίνεται πρώτη φορά ιδιαίτερη έμφαση στους διδακτικούς 

στόχους. Ο σκοπός του Αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου, σύμφωνα με 

αυτό το διάταγμα, είναι η υποβοήθηση της ολόπλευρης και ισόρροπης ανάπτυξης των 

νηπίων, ψυχοκινητική, κοινωνικο-συναισθηματική, ηθική, θρησκευτική, αισθητική 

και νοητική καθώς και της καλλιέργειας δεξιοτήτων, κινητικών και νοητικών μέσα σε 

κλίμα ελευθερίας, ασφάλειας και προβληματισμού (Κιτσαράς, 2001, Κυπριανός, 

2007). 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1989 εμφανίζεται ως πιο επιστημονικό και σύμφωνα 

με τους συντάκτες του είναι δημοκρατικό και αντισταθμιστικό. Φαίνεται όμως να 

είναι πιστή αντιγραφή του βελγικού αναλυτικού προγράμματος και είναι  σαφές ότι 

στηρίζεται στην αναπτυξιακή θεωρία του Piaget. Καινοτομεί καθώς περιέχει 

συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους, κατακρίθηκε όμως για τη σχολειοποίηση του 

νηπιαγωγείου, γιατί εισάγει προμαθηματικές, προγραφικές και προαναγνωστικές 

δραστηριότητες (Κυπριανός, 2007). 

Ένας καινούργιος θεσμός που τίθεται σε εφαρμογή πρώτη φορά το 1997 είναι αυτός 

του ολοήμερου νηπιαγωγείου. Με το άρθρο 3 του νόμου 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, 

Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» ορίζεται πως σκοπός του ολοήμερου 

νηπιαγωγείου είναι η ολοκληρωμένη προετοιμασία των νηπίων για το Δημοτικό 

Σχολείο, η ενίσχυση του ρόλου της κρατικής μέριμνας με στόχο τη μείωση των 

μορφωτικών και κοινωνικών διακρίσεων και η εξυπηρέτηση των εργαζόμενων 

γονέων. 

Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο θεσπίστηκε με σκοπό να εξυπηρετεί κοινωνικούς και 

παιδαγωγικούς σκοπούς, καθώς προωθεί τις ισότιμες ευκαιρίες πρόσβασης στην 

αγορά εργασίας για τους γονείς και εξασφαλίζει ίση αφετηρία και ευκαιρίες για το 

μέλλον, ενώ αμβλύνει τις κοινωνικές και μορφωτικές διαφορές. Αποσκοπεί στο να 

προλαμβάνει τη μελλοντική σχολική αποτυχία, αφού συμβάλλει στην ψυχοκινητική, 

κοινωνικο-συναισθηματική, αισθητική, νοητική ανάπτυξη του παιδιού και στην 

καλλιέργεια των κινητικών και νοητικών δεξιοτήτων του. Το ολοήμερο νηπιαγωγείο 
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λειτουργεί επί 8 ώρες τουλάχιστον, ημερησίως και σε κάθε ολοήμερο νηπιαγωγείο 

τοποθετούνται δύο νηπιαγωγοί, μόνιμοι ή αναπληρωτές. 

Το 2003 συντάχθηκε το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

(ΔΕΠΠΣ) για το Νηπιαγωγείο, το οποίο σκιαγραφεί το τι θα πρέπει να μάθουν τα 

παιδιά, τις διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνονται οι γενικές επιδιώξεις που 

καθορίζονται, τι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός καθώς και το πλαίσιο μέσα στο 

οποίο πραγματοποιείται η μάθηση και η διδασκαλία (Ρέντζου, 2011). Η σχολική 

γνώση προτείνεται να είναι ενιαία, κατανοητή, ελκυστική και ενδιαφέρουσα, αλλιώς 

πρόκειται να είναι αδιάφορες πληροφορίες. Η γνώση κατανοείται ως μια δυναμική 

διαδικασία συνεχούς κατασκευής και ανακατασκευής των γνωστικών δομών μέσω 

της αυτενέργειας και της αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον (Κυπριανός, 

2007). 

 

1.2. Ιδρύματα κατάρτισης 

Το 1831 οι Αμερικάνοι John και Francis Hill ίδρυσαν στην Αθήνα ένα σχολείο, το 

οποίο από το 1834 εκπαίδευε και δασκάλους. Η Francis Hill έκανε την πρώτη 

προσπάθεια να εκπαιδεύσει νηπιαγωγούς καθώς εκείνη θεωρήθηκε ως η μόνη 

γνώστης της μεθόδου δραστηριοτήτων και εργασιών στο νηπιαγωγείο 

(Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2006). 

Η ιστορία της προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα, που αφορά στην εκπαίδευση των 

νηπιαγωγών, είναι αναμφίβολα συνδεδεμένη με το όνομα της Αικ. Λασακαρίδου, με 

τη βοήθεια της οποίας ιδρύθηκε και λειτούργησε από το 1881-1886 το «Ελληνικό 

Παρθεναγωγείο». Εκεί εκπαιδεύτηκαν οι πρώτοι νηπιαγωγοί και στη συνέχεια από το 

1897 στο «Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Καλλιθέας» (Κιτσαράς, 2001). 

Επίσης, η Φιλεκπαιδευτική Εταιρία, που από το 1840  ίδρυσε το πρώτο νηπιαγωγείο 

στην Αθήνα και στα 1872 το δεύτερο και αργότερα τα αύξησε, φρόντισε ώστε το 

νηπιαγωγείο να είναι και σχολείο για όσες κοπέλες επιθυμούσαν να ασχοληθούν με το 

επάγγελμα. με την καταβολή ορισμένων διδάκτρων, παρακολουθούσαν ένα εξάμηνο 

ή ένα τετράμηνο τις διδασκαλίες και τις εργασίες του νηπιαγωγείου και στο τέλος 

έδιναν εξετάσεις ενώπιον μιας ειδικής επιτροπής. Αν επιτύγχαναν, έπαιρναν και το 

σχετικό δίπλωμα (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2006). 

Έπειτα από τους νικηφόρους πολέμους του 1912-13 και την αύξηση του ελληνικού 

πληθυσμού και των αναγκών για περισσότερα νηπιαγωγεία προσαρτίστηκε σε κάθε 
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Διδασκαλείο Δασκάλων και Διδασκαλείο Νηπιαγωγών με διετή φοίτηση (Κιτσαράς, 

2001). 

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929 επηρέασε και την εκπαίδευση των 

νηπιαγωγών, αφού ιδρύθηκαν πέντε νέα τετρατάξια διδασκαλεία νηπιαγωγών στις 

«Νέες Χώρες», στα Ιωάννινα, στη Φλώρινα, στην Κοζάνη, στις Σέρρες και στην 

Έδεσσα, τα οποία εξομοιώθηκαν με το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Καλλιθέας. Στις 

σχολές αυτές γίνονταν δεκτές έπειτα από εισιτήριες εξετάσεις απόφοιτες της έκτης 

Δημοτικού  Σχολείου (Κιτσαράς, 2001). 

Το 1933  με το Ν.5802 ιδρύθηκαν έξι μεικτές Παιδαγωγικές Ακαδημίες, στην Αθήνα, 

στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στην Αλεξανδρούπολη, στη Λαμία και στο 

Ηράκλειο της Κρήτης. Πρόκειται για κατάρτιση μεταγυμνασιακού επιπέδου, η οποία 

διαρκούσε δύο χρόνια, ενώ τα προσόντα που ζητήθηκαν από όσους θα σπούδαζαν 

στις Ακαδημίες και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν δεν ήταν απαιτητικά 

(Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2006). 

Οι συζητήσεις για την προσχολική αγωγή αυξάνονται στις δεκαετίες του 1950 και του 

1960. Σε αυτό συμβάλλουν δύο κυρίαρχες απόψεις, μία επιστημονική και μία 

ιδεολογική- πολιτική. Σύμφωνα με την επιστημονική, τα πρώτα χρόνια της ζωής είναι 

κρίσιμα για την μετέπειτα εξέλιξη του ατόμου, ενώ σύμφωνα με την πολιτική, είναι 

αίτημα η θεμελίωση της κοινωνικής δημοκρατίας αφού η εκπαίδευση προλαμβάνει 

τις ανισότητες και εντάσσει κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, όπως είναι οι μειονότητες 

και τα άτομα με ειδικές ανάγκες (Ξηρομερίτη, 1997 στο Κυπριανός, 2007) 

Στην  Ελλάδα δεν δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσχολική αγωγή λόγω των 

τραγικών γεγονότων της γερμανικής κατοχής  και του εμφύλιου (1946-1947). Μόλις 

το 1960 τα παιδιά που φοιτούν στα νηπιαγωγεία φτάνουν το προπολεμικό επίπεδο, 

δηλαδή τις 40000, ενώ οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και τα νηπιαγωγεία ιδρύονται στη 

Βόρεια Ελλάδα. Μόνο μετά το 1963 γίνεται μια πιο συστηματική προσπάθεια για την 

επέκταση του θεσμού στη Δυτική και Νότια Ελλάδα, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις. 

Αντίθετα, υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα σε παιδαγωγικό επίπεδο κι αυτό γίνεται 

αντιληπτό από τα πορίσματα δύο Επιτροπών Παιδείας, που συγκροτούνται μία το 

1957 και η άλλη το 1971 (Κυπριανός, 2007). 

Το 1957 η Επιτροπή αποδέχεται τη σημασία της προσχολικής αγωγής και διαπιστώνει 

την ελλιπή οργάνωση της στην Ελλάδα. Η Επιτροπή του 1958 προτείνει: 

 Να λειτουργήσουν δύο αναβαθμισμένα ιδρύματα σαν τις Παιδαγωγικές 

Ακαδημίες (τα οποία θα λειτουργήσουν τελικά 13 χρόνια μετά, το 1971) 
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 Να αυξηθεί ο αριθμός των νηπιαγωγείων στις ακριτικές περιοχές 

 Να οργανωθούν 5 αρχικά «κέντρα εκπαιδεύσεως νηπιαγωγών αγροτικού 

τύπου» με 260 υποψήφιες διετούς φοίτησης, στελεχωμένα με δάσκαλο 

μετεκπαιδευμένο στο εξωτερικό κι έμπειρη νηπιαγωγό  

 Η φροντίδα για τα νηπιαγωγεία να περάσει στο Υπουργείο Παιδείας 

(Κυπριανός, 2007). 

Με τα  Νομοθετικά Διατάγματα 3997 του 1959 και 494 του 1962 ιδρύθηκαν τμήματα 

μονοετούς φοίτησης για νηπιαγωγούς σε διάφορες Παιδαγωγικές Ακαδημίες. 

Το 1964 με το Ν.4379 η διάρκεια φοίτησης στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες αυξήθηκε 

σε τρία χρόνια αλλά με Αναγκαστικό Νόμο (129/1967) τρία χρόνια μετά η φοίτηση 

έγινε πάλι διετής (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2006). 

Με την Υπουργική Απόφαση 171/7-2-1966 ξεκίνησε η λειτουργία (για 4 χρόνια) 

μονοτάξιων τμημάτων νηπιαγωγών που ήταν προσαρτημένες στις Παιδαγωγικές 

Ακαδημίες Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, Φλώρινας και Αλεξανδρούπολης 

(Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2006). 

Πιο  επεξεργασμένο είναι το πόρισμα της Επιτροπής Παιδείας που δημιουργείται το 

1971 από τη δικτατορία των συνταγματαρχών. Η προσχολική αγωγή θεωρείται 

συμπλήρωμα της οικογένειας και τονίζεται ιδιαίτερα η θρησκευτική σημασία της. 

Στο Ν.Δ. 3997 του 1959 υπάρχουν δύο σημαντικά στοιχεία που φανερώνουν την τάση 

να συμβαδίσει η ελληνική προσχολική αγωγή με τους διεθνείς οργανισμούς. Το 

διδακτικό προσωπικό της Σχολής Νηπιαγωγών εξομοιώνεται βαθμολογικά και 

μισθολογικά με εκείνο των Παιδαγωγικών Ακαδημιών -γεγονός που κλείνει μια 

περίοδο 40 χρόνων, όπου οι δύο θεσμοί αποκλίνουν μεταξύ τους- και δεύτερο για 

πρώτη φορά θεσπίζεται Επιθεωρητής νηπιαγωγών (Κυπριανός, 2007) .  

Το 1971 δίνεται τέλος σε ένα μπερδεμένο καθεστώς στην εκπαίδευση των 

νηπιαγωγών, όπου ορισμένες αποφοιτούσαν από τη διετή Σχολή Νηπιαγωγών της 

Καλλιθέας και οι άλλες από τα μονοετή τμήματα νηπιαγωγών στις Παιδαγωγικές 

Ακαδημίες. Οι Σχολές Νηπιαγωγών μετονομάζονται σε Ανώτερες Σχολές 

Νηπιαγωγών και είναι διετούς μετα-δευτεροβάθμιας φοίτησης, όπως οι Παιδαγωγικές 

Ακαδημίες και η Σχολή Νηπιαγωγών της Καλλιθέας. Τον Οκτώβριο του 1971, 

ιδρύονται οι δυο πρώτες Ανώτερες Σχολές Νηπιαγωγών στην Καρδίτσα και στη 

Θεσσαλονίκη (Κυπριανός, 2007). 
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Το κλίμα γίνεται ευνοϊκότερο το 1974, μετά την πτώση της δικτατορίας. Με το νόμο 

309 του 1976 οι Επιθεωρητές προσχολικής αγωγής γίνονται 20, μια απόφαση που 

ενισχύει την αυτονομία του θεσμού και διευρύνει τα περιθώρια βαθμολογικής 

ανέλιξης των νηπιαγωγών. Καθιερώνεται η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στη 

Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία αρχικά και από το 1976 στις Σχολές 

Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΔΕ) (Κυπριανός, 2007).  

Η κατάργηση των Σχολών Νηπιαγωγών και η ίδρυση των Παιδαγωγικών Τμημάτων 

στα Πανεπιστήμια συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην άνοδο του επιπέδου του 

επαγγελματισμού των νηπιαγωγών. Αυτό σήμαινε και άνοδο της κοινωνικής τους 

θέσης, που εξαρτάται από την ποιότητα και τη διάρκεια της σχολικής και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, τη μετεκπαίδευση και τη συνεχόμενη επιμόρφωση και 

κατάρτιση. Ο επαγγελματισμός επηρεάζει άμεσα τη μισθολογική κατάσταση, τη θέση 

του επαγγελματία απέναντι σε ανώτερες βαθμίδες ιεραρχίας και κυρίως την αύξηση 

της αυτογνωσίας για την επαγγελματική του κατάρτιση και ενίσχυση του κύρους και 

της αξίας του (Κιτσαράς, 2001). 

Η μεταρρύθμιση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το Νόμο «πλαίσιο» 1268/82, 

έφερε την εξομοίωση της κατάρτισης των νηπιαγωγών με εκείνη των εκπαιδευτικών 

της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αφού υπάγονται στον ίδιο φορέα και συγχρόνως τη 

βαθμολογική και μισθολογική τους εξίσωση  (Κιτσαράς, 2001). 

Το ακαδημαϊκό έτος 1984-85 άρχισαν να λειτουργούν Ανώτατα Παιδαγωγικά 

Τμήματα για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης τετραετούς 

φοίτησης σε όλα τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2006). 

Η βαθμολογική και μισθολογική εξίσωση των νηπιαγωγών με τους υπόλοιπους 

εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η βελτίωση 

της κατάρτισης των νηπιαγωγών με την Πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση, η 

λειτουργία των δύο Παιδαγωγικών Τμημάτων στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα από 

το 1984-85 και η ολοκλήρωση τους με την ίδρυση αντίστοιχων Τμημάτων σε καθένα 

από τα 9 Πανεπιστήμια της χώρας, φανερώνει ότι η προσχολική αγωγή έχει  

αναβαθμιστεί στο πλαίσιο του κρατικού ενδιαφέροντος (Κιτσαράς, 2001). 

Η επαγγελματική κατάρτιση των νηπιαγωγών δεν εξαντλείται στη βασική κατάρτιση, 

ακόμα και με το τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα δεν ολοκληρώνεται και για αυτό 

απαιτούνται ολοκληρωμένα προγράμματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης. 

Χαρακτηριστικό όμως του τρόπου αντιμετώπισης της προσχολικής αγωγής είναι και 

το γεγονός ότι μέχρι το 1973 κανένα είδος μετεκπαίδευσης δεν υπήρχε για τους 
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νηπιαγωγούς. Το Τμήμα μετεκπαίδευσης νηπιαγωγών στο Μαράσλειο Διδασκαλείο 

Δημοτικής Εκπαίδευσης ιδρύθηκε με το Ν. Διάταγμα 54/1973 και είναι διετούς 

διάρκειας. Με το νόμο 2327/95 η μετεκπαίδευση του Μαράσλειου Διδασκαλείου 

εντάχθηκε στα Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ παράλληλα 

άρχισε να λειτουργεί ο θεσμός και στα Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης  (Κιτσαράς, 2001). 

Με το Νομοθετικό Διάταγμα 54 του 1973 συστήθηκε το Τμήμα Μετεκπαίδευσης 

νηπιαγωγών, που υπαγόταν στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

Περίπου 30 νηπιαγωγοί εισάγονται κάθε χρόνο με εξετάσεις και ο σκοπός της 

κατάρτισης είναι η έρευνα και η μελέτη θεμάτων Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, 

Διδακτικής, Οργάνωσης και Εποπτείας της Εκπαίδευσης (Κιτσαράς, 2002).  

 

1.2.1. Η Κατάρτιση των νηπιαγωγών σε σχέση με τα παιδιά 

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που είναι υπό την ευθύνη παιδαγωγών με 

εξειδικευμένη στην προσχολική αγωγή και ανάπτυξη των παιδιών κατάρτιση, έχουν 

θετικά αποτελέσματα τόσο γνωστικά όσο και συναισθηματικά (Bredekamp,1986). 

Οι Saracho & Spodek (2007) τονίζουν πως η επαγγελματική ανάπτυξη των 

παιδαγωγών επηρεάζει την ποιότητα των προσχολικών προγραμμάτων και τα 

επιτεύγματα των παιδιών. Μεγαλύτερη συσχέτιση φαίνεται πως υπάρχει μεταξύ των 

ετών που διαρκεί η βασική εκπαίδευση των παιδαγωγών και της καταλληλότητας της 

συμπεριφοράς των παιδαγωγών στην τάξη. Τα καλύτερα επιτεύγματα των παιδιών 

συσχετίζονται με το υπόβαθρο και την ποιότητα της εκπαίδευσης των παιδαγωγών. Οι 

Fukkin & Lont (2007) καταλήγουν στο ότι οι παιδαγωγοί με υψηλότερο επίπεδο 

εκπαίδευσης φαίνεται να προσφέρουν καλύτερης ποιότητας προσωπική φροντίδα και 

είναι πιο ευαίσθητοι να εμπλέκονται με τα παιδιά και να έχουν περισσότερες γνώσεις 

για τις αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές. Ταυτόχρονα, οι παιδαγωγοί με 

περισσότερη εκπαίδευση προσφέρουν στα παιδιά πιο πλούσιες μαθησιακές εμπειρίες, 

περισσότερες ευκαιρίες για χρήση της γλώσσας και παρακινούν τις φυσικές και 

κοινωνικές ικανότητες των παιδιών πιο συχνά. 

Οι παιδαγωγοί που έχουν ανώτερη βασική εκπαίδευση και εξειδικευμένη κατάρτιση, 

που αναφέρεται στα παιδιά, προσφέρουν φροντίδα η οποία είναι περισσότερο 

παρακινητική, θερμή και υποστηρικτική και φαίνεται να προσφέρουν περισσότερες 

προτάσεις στα παιδιά και να παίρνουν λιγότερο περιοριστικές δράσεις (NAEYC, 

2005, στο Ρέντζου, 2011). 
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Σύμφωνα με τον Textor (1998) το ιδανικό είναι μια επαγγελματική κατάρτιση 

μεσαίου επιπέδου και αυτό γιατί οι εκπαιδευτικοί με ανώτατα πτυχία έχουν βρεθεί να 

είναι πολύ ακαδημαϊκά προσανατολισμένοι, να δίνουν έμφαση στα σχολικές 

μεθόδους και στην γνωστική μάθηση και να παραμελούν την κοινωνική ανάπτυξη. 

 

1.3. Προφίλ: επαγγελματικό και κοινωνικό status- Επαγγελματική ικανοποίηση 

Οι κοινωνιολόγοι διακρίνουν το επάγγελμα από την εργασία και την απασχόληση. Το 

επάγγελμα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 προϋποθέτει τη σπουδή και κατάκτηση ενός θεωρητικού γνωστικού 

αντικειμένου με πρακτικές εφαρμογές, το οποίο κατέχουν μόνο όσοι 

διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα δηλαδή οι επαγγελματίες 

 δίνει στους επαγγελματίες πλήρη αυτονομία για να κρίνουν τι είναι κατάλληλο 

για τους πελάτες τους 

 διέπεται από έναν κώδικα δεοντολογίας π.χ. την αλληλεγγύη και τη 

συναδελφικότητα μεταξύ των επαγγελματιών και την ίδια στάση που κρατάνε 

απέναντι στους πελάτες 

 έχουν τη δυνατότητα, οι επαγγελματίες, να τροποποιούν και να ελέγχουν για 

όφελος δικό τους την αγορά εργασίας 

 προσφέρουν ανιδιοτελώς κοινωνικό έργο κι αυτό τους προσδίδει κύρος. 

Η εκπαίδευση των επαγγελματιών χαρακτηρίζεται από μακροχρόνιες σπουδές του 

θεωρητικού γνωστικού αντικειμένου κι ακολουθεί η εξειδίκευση. Οι σπουδές είναι 

αυτές που καλλιεργούν μια ενιαία ταυτότητα στα μέλη του επαγγέλματος (Γούδηρας 

κ.ά., 2002). 

Η ταυτότητα του εκπαιδευτικού δέχεται επιρροή από το περιβάλλον του, τις 

προσδοκίες των άλλων και ο,τιδήποτε το άτομο επιτρέπει να επιδράσει πάνω του. 

Αυτό θα ασκήσει και μεγάλη επιρροή στην επαγγελματική του ταυτότητα ως 

εκπαιδευτικού (Reynolds, 1996). 

Σύμφωνα με τους Rogers και  Scott (2008), η ταυτότητα του εκπαιδευτικού 

περιλαμβάνει τέσσερις βασικές παραδοχές:  

1) Η ταυτότητα  εξαρτάται και διαμορφώνεται μέσα από διαφορετικά πλαίσια στα 

οποία συνυπάρχουν κοινωνικές, πολιτιστικές, πολιτικές και ιστορικές δυνάμεις, οι 

οποίες επηρεάζουν και επιδρούν στη διαμόρφωση. Η ταυτότητα δηλαδή επηρεάζεται 

από το περιβάλλον.  
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2) Η ταυτότητα διαμορφώνεται μέσα από τις σχέσεις με τους άλλους, ενώ 

περιλαμβάνει και συναισθήματα.  

3) Η ταυτότητα χαρακτηρίζεται από μεταβολή, αστάθεια και πολλαπλότητα.  

4) Η ταυτότητα περιλαμβάνει μια διαδικασία σχηματισμού και ανασχηματισμού και 

τελικά απόκτησης νοήματος.  

Η Nias (1989) επισημαίνει ότι ορισμένοι εκπαιδευτικοί αποκτούν προσωπική και 

επαγγελματική ικανοποίηση όταν αφοσιώνονται στο επάγγελμα τους, ενώ κάποιοι 

άλλοι πιστεύουν ότι οι απαιτήσεις που έχει το επάγγελμα τους είναι πολύ βαρύ φορτίο 

και τονίζουν ότι η διδασκαλία απορροφά μεγάλο μέρος της προσωπικής τους ζωής.  

Η επαγγελματική ικανοποίηση του εκπαιδευτικού αναφέρεται στη συναισθηματική 

σχέση του με τον διδακτικό του ρόλο και αναδύεται μέσα από τη διάκριση της σχέσης 

ανάμεσα στο τι θέλει κανείς από το επάγγελμα του και στο τι αντιλαμβάνεται ότι 

αυτό του προσφέρει (Papanastasiou & Zembylas, 2004). 

Σύμφωνα με την Evans (1998) η επαγγελματική ικανοποίηση περιλαμβάνει δύο 

συνιστώσες: την επαγγελματική ολοκλήρωση και την επαγγελματική απόλαυση. Η 

επαγγελματική ολοκλήρωση αναφέρεται στην αξιολόγηση κάποιου για το πόσο καλά 

εκτελείται η εργασία και βασίζεται στην υπόθεση ότι τα επιτεύγματα ενισχύουν την 

ικανοποίηση για την εργασία και την επίτευξη. Η  επαγγελματική απόλαυση 

αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο κάποιος είναι ικανοποιημένος με τις συνθήκες τις 

εργασίας του. 

Η έννοια του καθήκοντος των εκπαιδευτικών αναφέρεται στην ψυχολογική 

προσήλωση που επικαλούνται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί στο επάγγελμά τους 

(Chapman, 1982). Πρόκειται για έναν όρο που συχνά χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί 

προκειμένου να περιγράψουν τόσο τους εαυτούς τους όσο και ο ένας τον άλλο, οπότε 

(ο όρος) αποτελεί κομμάτι της επαγγελματικής τους ταυτότητας (Elliot & Crosswell, 

2001). Όσοι εκπαιδευτικοί  διακρίνονται από αίσθημα καθήκοντος χαρακτηρίζονται 

από  επιθυμία να μαθαίνουν, από την αντίληψη ότι μπορούν να συνεισφέρουν στη 

μάθηση και στην επίδοση των μαθητών, από αυξημένη προσωπική επένδυση στην 

εργασία τους σε βαθμό που η πεποίθηση τους για τις προσωπικές τους αξίες γίνεται 

άρρηκτα συνδεδεμένη με την αντίληψή τους για την επαγγελματική τους αξία (Woods 

κ.ά., 1997). 

Σύμφωνα με τον Barber (2002) αρκετοί εκπαιδευτικοί προσδιορίζουν τον εαυτό τους 

μέσα από τους ρόλους που διαδραματίζουν στην επαγγελματική τους ζωή. Η Nias 

(1989) παρατηρεί ότι οι εκπαιδευτικοί επενδύουν στους εαυτούς τους στον χώρο της 
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εργασίας τους, επενδύουν στις αξίες που οι ίδιοι θεωρούν ότι αντικατοπτρίζονται 

μέσα από τη διδασκαλία τους, με αποτέλεσμα η αντίληψή τους για την επαγγελματική 

και την προσωπική τους ταυτότητα να παρουσιάζεται συγχωνευμένη. H Cohen (2008) 

τονίζει ότι η ταυτότητα είναι κοινωνικά προσδιορισμένη και παρουσιάζει σχετικό 

περιορισμό στο άτομο, καθώς αυτή πλαισιώνεται από κανονιστικές πεποιθήσεις, αξίες 

και συμπεριφορά που ταιριάζει με έναν συγκεκριμένο ρόλο ταυτότητας.  

Ο Hargreaves (2005) επισημαίνει ότι η  διαδικασία αποδοχής και εφαρμογής των 

αλλαγών έχει σχέση με την παράμετρο της ηλικίας, τη διδακτική εμπειρία και το 

στάδιο της σταδιοδρομίας του εκπαιδευτικού. Σε σχετική έρευνα που 

πραγματοποίησε, παρατήρησε ότι οι νέοι εκπαιδευτικοί, που βρίσκονται στο ξεκίνημα 

της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και όσοι έχουν λίγα έτη προϋπηρεσίας, είναι 

πιο πρόθυμοι να ακολουθήσουν τις αλλαγές σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που 

βρίσκονται πολλά χρόνια στην εκπαίδευση. Αυτό οφείλεται στο ότι οι παλαιότεροι 

έχουν βιώσει αρκετές επαναλαμβανόμενες μεταρρυθμίσεις, μέσα από τις οποίες έχουν 

διαμορφώσει μια περισσότερο άκαμπτη στάση, λόγω των αρνητικών εμπειριών που 

επωμίζονταν στο πλαίσιο της καθεμιάς αλλαγής.  

Η επαγγελματική πορεία των εκπαιδευτικών ακολουθεί έξι στάδια (Huberman 1988, 

Day 2003 στο Ζίχναλη, 2012). Αυτά είναι: α) της προσαρμογής (1-3 χρόνια), κατά το 

οποίο ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός αισθάνεται έντονο άγχος  καθώς προσπαθεί να 

συνδυάσει την δική του εκπαιδευτική θεωρία με τους κανόνες που ισχύουν στο 

εκπαιδευτικό σύστημα. Ακολουθούν τα στάδια β) της ένταξης (4-6 χρόνια), όπου ο 

εκπαιδευτικός έχει εξοικειωθεί αρκετά με τον επαγγελματικό του ρόλο και αναζητά 

κατάλληλους τρόπους προκειμένου να βελτιώσει το διδακτικό του έργο και γ) του 

πειραματισμού (7-11 χρόνια), κατά το οποίο, αφού έχει εξασφαλίσει τις γνώσεις του, 

προχωρά στην πλήρη εφαρμογή τους, ενώ αρχίζει παράλληλα και αναζητά το 

καινούργιο. Στο τέταρτο στάδιο, αυτό της επαγγελματικής κρίσης (12-19 χρόνια), 

αρχίζει να  αμφιβάλλει για την προσφορά του ως εκπαιδευτικός, αλλά και για τις 

δυνατότητες και τα περιθώρια βελτίωσης του εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτό 

μπορεί να οδηγήσει στην άρνηση της κατάστασης, την αποδοχή ή σε μια πλήρη 

επανεξέταση των δεδομένων. Το προτελευταίο στάδιο, αυτό της επαγγελματικής 

ωριμότητας (20-30 χρόνια), εξαρτάται κατά πολύ από το πώς ο εκπαιδευτικός 

διαχειρίστηκε τις τυχόν δυσκολίες της προηγούμενης φάσης. Άτομα, που έχουν 

υψηλό βαθμό επαγγελματικής αυτο-εκτίμησης συνεχίζουν να φροντίζουν για ένα όσο 

το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα στη δουλειά τους. Τη λήξη της επαγγελματικής 
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εξέλιξης σηματοδοτεί το στάδιο της αποστασιοποίησης (31-35 χρόνια), το οποίο 

άτομα που έχουν πετύχει στο ρόλο τους το βιώνουν ευχάριστα αξιοποιώντας ορθά την 

αλλαγή στην επαγγελματική τους ζωή. 

 

1.4. Η αποδοχή από την κοινωνία 

Είναι γεγονός πως το εκπαιδευτικό επάγγελμα υποτιμάται (Kob, 1963 στο 

Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2006). Περισσότερη αξία δίνεται στη βιομηχανία και 

στην οικονομία παρά στις παιδαγωγικές αξίες. Οι εκπαιδευτικοί βλέπουν τον εαυτό 

τους μέσα από το πώς τους βλέπουν οι άλλοι. Είναι ένας άγραφος κοινωνικός νόμος 

το ότι επηρεαζόμαστε από την άποψη άλλων σημαντικών ανθρώπων. Αφού οι 

εκπαιδευτικοί έρχονται σε συχνή επαφή με άλλους είναι εκτεθειμένοι  και επομένως 

επηρεάζονται από τη γνώμη των άλλων και γενικά από εξωτερικούς παράγοντες 

(Nias, 1989).  

Οι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής αντιμετωπίζουν πολύ συχνά την υποτιμητική 

αντίληψη για το έργο τους και την κοινωνική τους αξία και σταδιακά την υιοθετούν 

και οι ίδιοι. Δηλαδή, δεν εκτιμούν τον εαυτό τους, επειδή αντιλαμβάνονται ότι το 

κοινωνικό σύνολο δεν τους εκτιμά και θεωρεί ότι δεν έχουν την ανάλογη 

επιστημονική κατάρτιση (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2006).  

Είναι δύσκολο να εξομοιωθούν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας με αυτούς της 

Δευτεροβάθμιας, όσο θα διατηρείται ατεκμηρίωτη η αντίληψη, η οποία θέλει 

λιγότερα προσόντα από το νηπιαγωγό, αυξημένα από το δάσκαλο και πολύ 

περισσότερα από τον καθηγητή. Πρόκειται για τον μύθο της διαμορφωμένης, μέσω 

πολλών δεκαετιών παράδοσης, η οποία αναγνωρίζει τον καθηγητή περισσότερο ως 

επιστήμονα και το νηπιαγωγό περισσότερο ως παιδαγωγό (Κιτσαράς, 2001). 

Οι έρευνες για τους εκπαιδευτικούς έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως 

το κοινωνικό σύνολο δεν τους εκτιμά τόσο ώστε να τους τοποθετεί στη θέση που 

επιθυμούσαν ( Grace, 1973 στο Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2006). 

Σε έρευνα που πραγματοποίησε ο Medved (1982 στο Ταρασιάδου & Πλατσίδου, 

2010) σε δασκάλους και καθηγητές στις ΗΠΑ, βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί 

παρωθούνται από τους παράγοντες εκείνους που σχετίζονται με το αίσθημα της 

επίτευξης και της ευθύνης που τους δίνει η ίδια η δουλειά. Όμως, αισθάνονται ότι η 

δουλειά τους δεν αναγνωρίζεται ή δεν εκτιμάται αρκετά από εκείνους με τους 

οποίους και για τους οποίους δουλεύουν και εκφράζουν την ανάγκη να ενισχυθεί η 
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δουλειά τους μέσα από καλύτερες οικονομικές απολαβές και μέσα από τρόπους 

αντικειμενικής αναγνώρισης. 

Οι ελληνίδες νηπιαγωγοί εμφανίζονται να είναι πρωτίστως ικανοποιημένες από την 

ίδια τη φύση της δουλειάς τους κι αυτό είναι ένα στοιχείο που τις κάνει να 

αγωνίζονται για να παρέχουν περιβάλλον υψηλής μάθησης και να παραμένουν στο 

επάγγελμα παρά τη δυσαρέσκεια από το μισθό και τις χαμηλές προοπτικές 

επαγγελματικής εξέλιξης (Ταρασιάδου  & Πλατσίδου, 2009). 

Μια από τις λιγοστές έρευνες που αφορούν τις νηπιαγωγούς, πραγματοποιήθηκε στο 

Ισραήλ (Itzhak, 1988) και δείχνει ότι οι νηπιαγωγοί στο Ισραήλ είναι περισσότερο 

ικανοποιημένες ως προς τις δυο ιεραρχικά χαμηλότερες ανάγκες του Maslow 

(ασφάλεια και κοινωνικές σχέσεις) και λιγότερο ικανοποιημένες ως προς τις 

υψηλότερες ιεραρχικά ανάγκες (εκτίμηση, αυτονομία και αυτοεκπλήρωση). 

Στην έρευνα των Ταρασιάδου & Πλατσίδου (2010), οι ελληνίδες νηπιαγωγοί φάνηκε 

ότι εκτιμούν ως το πλέον σημαντικό κίνητρο, την προσωπική ανάπτυξη, εκφράζοντας 

την ανάγκη τους για συνεχιζόμενη παροχή ευκαιριών μάθησης και ωρίμανσης ως 

μέρος της επαγγελματικής τους εξέλιξης. Νιώθουν, δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό την 

ανάγκη της προσωπικής ανάπτυξης μέσα από το επάγγελμά τους. Όταν μάλιστα 

αυξάνεται το κίνητρο της ευθύνης αυτό σημαίνει και μεγαλύτερη ικανοποίηση από 

την υπηρεσία, καθώς ο εργασιακός ρόλος εμπλουτίζεται, ο τρόπος αντιμετώπισης από 

την υπηρεσία βελτιώνεται και οι ευκαιρίες συμμετοχής της νηπιαγωγού σε διάφορα 

προγράμματα που αφορούν την υπηρεσία-οργανισμό αυξάνονται. 

Ο Μαυρογιώργος (1992) τονίζει πως η διδακτική διαδικασία συνδέεται με την 

υποβάθμιση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος. Πολλοί θεωρούν πως για τη 

διδασκαλία απαιτούνται απλώς ορισμένα φυσικά χαρακτηριστικά και 

προκαθορισμένο στυλ αγάπης για τα παιδιά κι επομένως οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν 

ειδική επιστημονική κατάρτιση για να διδάξουν. Έτσι αποσυνδέεται η διδασκαλία 

από τις προαπαιτούμενες ειδικές γνώσεις. Αφού, λοιπόν, η διδασκαλία γίνεται χωρίς 

συγκεκριμένες ιδιότητες αλλά με απλές, που όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν από τη φύση 

τους, είναι φυσικό η κοινωνία να μην τους εκτιμά ως επαγγελματίες- επιστήμονες. 

Σύμφωνα με τον Breslin (2002) οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν ότι πληρώνονται χαμηλά 

και ότι η εργασία τους υποτιμάται. Οι εκπαιδευτικοί απολαμβάνουν σεβασμό και 

εκτίμηση αλλά πάντα χαμηλότερα από άλλους επαγγελματίες. Έχουν ένα σταθερό 

μισθό που τους κατατάσσει στη μεσαία τάξη όμως στερούνται την επαγγελματική 

κινητικότητα, που έχουν άλλες κοινωνικές ομάδες ή κλάδοι. Οι εκπαιδευτικοί δεν 
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αμείβονται τόσο καλά όσο άλλοι επαγγελματίες με ανάλογες σπουδές και 

επιστημονική κατάρτιση. Το εκπαιδευτικό επάγγελμα δεν έχει πολλά περιθώρια 

επαγγελματικής ανέλιξης και αυτός  είναι ένας ακόμη λόγος που δεν εκτιμάται 

ιδιαίτερα.  

Από την άλλη, το εκπαιδευτικό επάγγελμα θεωρείται ότι ταιριάζει περισσότερο στις 

γυναίκες και αυτό συνδέεται με το υποβαθμισμένο κύρος του επαγγέλματος αφού οι 

αποδοχές δεν είναι ικανοποιητικές, δεν υπάρχουν ευνοϊκοί όροι προαγωγής των 

μελών και πολλοί φιλόδοξοι άντρες απομακρύνονται από αυτό το επάγγελμα. Είναι 

δικαιολογημένοι, καθώς οι Butts και Cremin (1953) τονίζουν πως οι γυναίκες δεν 

είχαν πολλές εναλλακτικές λύσεις και για αυτό κατέληξαν σε αυτό το επάγγελμα 

(Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2006). 

Η Παρασκευοπούλου- Kόλλια (2006) επισήμανε δύο υποτιμήσεις που υφίσταται το 

εκπαιδευτικό επάγγελμα. Πρώτο γιατί κυριαρχείται από γυναίκες και δεύτερο γιατί 

θεωρείται ότι αυτό το επάγγελμα έχει τις χαμηλότερες απαιτήσεις από πλευράς 

επιστημονικής κατάρτισης και εξειδίκευσης.  

Το γεγονός ότι οι γυναίκες περιορίζονται στην επιλογή συγκεκριμένων επαγγελμάτων 

επηρεάζει την αυτοπεποίθησή τους και τις απομονώνει, γεγονός που ενισχύει τη 

διατήρηση των στερεοτύπων για το ρόλο των δύο φύλων (Μαγγανάρα, 1998).  

Το ότι στην προσχολική αγωγή εμφανίζονται πολλές γυναίκες συνδέεται με την 

αντίληψη ότι αυτές έχουν το μητρικό φίλτρο, μεγαλύτερο συναισθηματισμό, 

καλύτερη επικοινωνία με τα παιδιά. Επίσης, το επάγγελμα θεωρείται τέχνη, που 

αποτελεί απλή εφαρμογή των μητρικών ικανοτήτων μιας γυναίκας και δεν απαιτεί 

επιστημονικές γνώσεις, ούτε αποτελεί πεδίο κοινωνικής αναγνώρισης, 

επαγγελματικής καταξίωσης και οικονομικής ανόδου. Άρα υποβιβάζεται 

(Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2006).  

Μια σημαντική αλλαγή στο θέμα της επιστημονικής κατάρτισης των νηπιαγωγών που 

αναμενόταν να αυξήσει το κοινωνικό τους γόητρο ήταν η κατάργηση των σχολών 

Νηπιαγωγών και η δημιουργία Παιδαγωγικών Τμημάτων που υπάγονται σε 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα σε όλη τη χώρα. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα χρόνια κι 

επομένως εξισώνεται ο εκπαιδευτικός προσχολικής ηλικίας με τους εκπαιδευτικούς 

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 

2006).  

Οι νηπιαγωγοί έχουν χαμηλό κοινωνικό προφίλ, πληρώνονται λιγότερο, είναι 

γυναίκες και ένα επιπλέον απλό στοιχείο, το οποίο ενδέχεται να παίζει υποτιμητικό 
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ρόλο, είναι η ηλικία των μαθητών τους (David κ.ά. 1996 στο Παρασκευοπούλου-

Κόλλια, 2006). Άλλωστε, σύμφωνα με τον Janusz Korzcat «τα παιδιά είναι μικρά και 

αδύναμα και έχουν χαμηλή αξία στην αγορά» (Hoegemann, 2000 στο 

Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2006). 

Η προσχολική εκπαίδευση αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια γιατί 

συνειδητοποιήθηκε ο αντισταθμιστικός της ρόλος (Ξωχέλης, 2000) και δόθηκε 

σημασία να δημιουργηθούν προγράμματα που αποσκοπούν στην καλλιέργεια της 

δημιουργικότητας και της αισθητικής καλλιέργειας του παιδιού αλλά και στη νοητική 

και γλωσσική τους ανάπτυξη. Είναι σημαντική, λοιπόν, η επιστημονική κατάρτιση 

των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2006). 
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2. Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

2.1.Προφορική Ιστορία 

Η προφορική ιστορία καταγράφει τον ζωντανό λόγο ανθρώπων που μιλούν για το  

παρελθόν τους και μέσω αυτής γίνεται προσπάθεια να δομηθεί το παρελθόν και να 

κατανοηθεί πως αυτό επιδρά στη ζωή αυτών των ανθρώπων. Η προφορική ιστορία 

είναι κατά κύριο λόγο μια τεχνική, η τεχνική της συνέντευξης (Κυριακίδου-

Νέστορος, 1987 στο Μολώνη, 2010). Κατά τη συνάντηση του αφηγητή και του 

ερευνητή παράγεται η αφήγηση ζωής μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των 

δύο συνομιλητών. Στη συνέχεια και οι δύο χρειάζεται να αποστασιοποιηθούν από το 

δικό τους βίωμα και τη δική τους κουλτούρα. Ο αφηγητής οφείλει να δει τα γεγονότα 

από «έξω» από τη ζωή και το περιβάλλον του για να μιλήσει κι όλα αυτά να συμβούν 

μέσα σε ένα κλίμα ελευθερίας έκφρασης. Δεν πρέπει δηλαδή ο ερευνητής να 

προσπαθήσει να επηρεάσει τον αφηγητή, είναι αναγκαίο να απαλλαγεί ο ίδιος από τα 

στερεότυπα του και να προσπαθήσει να κατανοήσει και να διεισδύσει στην 

κουλτούρα του αφηγητή. Αυτή η συζήτηση αποτελεί την πρώτη ύλη για την 

επιστημονική επεξεργασία (Μολώνη, 2010). 

Η προφορική ιστορία εστιάζει στο νόημα που αποδίδουν οι αφηγητές στις εμπειρίες 

τους (Μπούσχοτεν, 2013). Οι προφορικές μαρτυρίες βοηθάνε στην ανασύσταση της 

βιωμένης εμπειρίας και μέσα από αυτήν στην ανίχνευση των συλλογικών 

αναπαραστάσεων, και τότε ο ιστορικός μπορεί να ξαναδεί το παρελθόν από μια 

εντελώς διαφορετική οπτική γωνία (Μπούσχοτεν, 2002). 

Το πεδίο έρευνας της προφορικής ιστορίας αναφέρεται σε κοινωνικές ομάδες ατόμων 

που αγνοούνταν και παραγκωνίζονταν μέχρι πρόσφατα, όμως που οι μαρτυρίες  τους 

αποτελούν νέες πηγές της ιστορίας και δίνουν μια νέα οπτική, αμφισβητώντας ακόμα 

και βεβαιότητες και παραδοχές που ίσχυαν μέχρι τώρα. Τα θέματα που 

διαπραγματεύεται είναι η οικογένεια, η καθημερινότητα, η καταπίεση, η φυλακή, η 

οικιακή εργασία, αφού υποκείμενα έρευνας είναι οι εργάτες, οι πρόσφυγες, οι 

μετανάστες, οι εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες, οι ηλικιωμένοι και οι γυναίκες 

(Σακκά, 2008). Η ιστοριογραφία αλλάζει πλέον και το κοινωνικό της μήνυμα γιατί η 

ιστορία γίνεται πιο δημοκρατική. Αυτή η αλλαγή στηρίζεται στην ενισχυτική φύση 

της μεθόδου της προφορικής ιστορίας, η οποία λειτουργεί επικουρικά στην ιστορία 

(Thompson, 2008). 

Βασικό προσόν της προφορικής ιστορίας είναι ότι επιτρέπει την αναδημιουργία της 

πολυφωνίας που επικρατεί στην πραγματικότητα, η οποία είναι περίπλοκη και 
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πολύπλευρη. Η προφορική ιστορία επιτρέπει μια δικαιότερη εκτίμηση του 

παρελθόντος, επιτρέπει  τον  «εκδημοκρατισμό» και τον «εξανθρωπισμό» της 

ιστορίας, καθώς δίνουν τις δικές τους μαρτυρίες και οι «αφανείς», άνθρωποι από μη 

προνομιούχες τάξεις. Μετατοπίστηκε, λοιπόν, το κέντρο βάρους της ιστορίας από τις 

συνηθισμένες και παγιωμένες περιοχές έρευνας σε νέες, καθώς άρχισαν να 

αμφισβητούνται  αλλά και να ανατρέπονται οι υποθέσεις και οι απόψεις που μέχρι 

τώρα ίσχυαν. Έτσι έγινε δυνατή η κατανόηση του ιστορικού και κοινωνικού γίγνεσθαι 

από το ευρύ κοινό (Thompson, 2008, Μπούσχοτεν, 2013).  

Η προφορική ιστορία χαρακτηρίζεται από αλληλεπίδραση μεταξύ παρελθόντος και 

παρόντος, μνήμης και ταυτότητας, δημόσιου και ιδιωτικού λόγου, αφηγητή και 

ερευνητή (Μπούσχοτεν, 2002). Αυτή η προφορική αφήγηση που καταγράφεται 

κυρίως μέσω μαγνητόφωνου, αναγάγει την προφορική ιστορία από μια απλή τεχνική 

σε επιστημονική μέθοδο. Στόχος του ιστορικού της προφορικής ιστορίας δεν είναι η 

αντικειμενική αλήθεια αλλά το υποκειμενικό βίωμα, έτσι όπως έζησαν δηλαδή τα 

γεγονότα οι συγκεκριμένοι άνθρωποι (Μολώνη, 2010). Η προφορική μνήμη περιέχει 

πάντα μια ερμηνεία, η οποία αλλάζει συνεχώς αφού το άτομο αποκτά συνεχώς νέες 

εμπειρίες στο παρόν, οι οποίες μπορούν να του αλλάξουν την αντίληψη για το 

παρελθόν και άρα να το αναθεωρήσει (Μπούσχοτεν, 2002). Πρέπει να γνωρίζουμε ότι 

οι επιλεκτικές λειτουργίες της μνήμης και η σύγχρονη πραγματικότητα  

παρεμβαίνουν στην αφήγηση. Το παρόν και οι εμπειρίες ζωής των υποκειμένων της 

έρευνας, επηρεάζουν και δίνουν νόημα στο παρελθόν. Η γνώση που αποκτάται με τα 

χρόνια, η κυρίαρχη άποψη, τα τραύματα, οι φόβοι, οι ενοχές και η ντροπή πάντα 

επηρεάζουν τις αφηγήσεις και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά την αξιολόγηση, την 

επεξεργασία και την ερμηνεία του προφορικού υλικού (Σακκά, 2008). 

Κατά την αφήγηση το υποκείμενο προσπαθεί να κάνει μια εκ βαθέων κριτική 

αναθεώρηση του παρελθόντος και καθώς η μνήμη λειτουργεί επιλεκτικά, επηρεάζεται 

από κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες. Το άτομο έχει διπλή ταυτότητα είναι και 

μια αυτόνομη προσωπικότητα, αποτελεί όμως και μέλος της κοινωνίας και του 

ιστορικού γίγνεσθαι, οπότε διατηρεί τη μνήμη του βιωμένου ιστορικού παρελθόντος. 

Στην αφήγηση του κάθε υποκειμένου αποτυπώνονται οι αντιλήψεις, οι ιδεολογίες 

αλλά και οι τρόποι που προσλαμβάνει την πραγματικότητα καθώς και οι 

συμπεριφορές που επηρεάζονται από αυτές (Σακκά, 2008). 

Επειδή στις αυτοβιογραφικές αφηγήσεις μεταφέρεται το  ιδιωτικό βίωμα σε δημόσιο, 

είναι απαραίτητο να δούμε συνολικά την προηγούμενη ζωή των ανθρώπων γιατί 
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τίθεται το ερώτημα γιατί είναι αξιόλογο και άρα ικανό να δημοσιοποιηθεί αυτό  που 

μέχρι χθες φάνταζε ασήμαντο. Σκοπός της προφορικής ιστορίας  είναι από τη μια η 

δημιουργία πρωτογενών ντοκουμέντων, ώστε να δημιουργηθούν αρχεία και από την 

άλλη η ερμηνεία, η διαδικασία της σύστασης ιστορίας από προφορικές πηγές. 

Πρόκειται για μέθοδο αλλά ταυτόχρονα και για τεχνική (Σακκά, 2008). 

 

2.2.Η προφορική ιστορία στην Ελλάδα 

Η προφορική ιστορία μόλις την τελευταία δεκαετία άρχισε να αναπτύσσεται στην 

Ελλάδα, καθώς τότε έγινε αποδεκτή ως αξιόπιστη ιστορική πηγή αλλά και ως νέα 

διάσταση της ιστορίας που αναζητά τον αντίκτυπο της κοινωνικής αλλαγής 

περισσότερο στην βιωμένη εμπειρία των απλών ανθρώπων. Οι απαρχές βέβαια της 

προφορικής ιστορίας μπορούν να εντοπιστούν στη λαογραφία και την αγροτική 

κοινωνιολογία, σε χώρους δηλαδή όπου υπήρχε από παλιά η παράδοση της επιτόπιας 

έρευνας (Thompson, 2008). 

Από τα τέλη του 19
ου

 ως τα μέσα του 20
ου

 αιώνα οι λαογράφοι συγκέντρωναν την 

προφορική παράδοση με τρόπο, κυρίως, στατικό και δίνοντας μια ωραιοποιημένη 

εικόνα ή δείχνοντας ακόμα και αδιαφορία για τους κοινωνικούς φορείς. Όμως η 

Μέλπω Μερλιέ το 1930 χάραξε τη δική της πορεία, συλλέγοντας προφορικές 

αφηγήσεις προσφύγων από τη Μικρά Ασία. Στη δεκαετία του 1970, με τις κοινωνικές 

και πολιτισμικές αλλαγές της μεταπολίτευσης και τις επιρροές από τον διεθνή 

επιστημονικό χώρο, η λαογραφία στρέφεται σε νέες αναζητήσεις για την έρευνα της. 

Την περίοδο αυτή, η Άλκη Κυριακίδου- Νέστορος έστρεψε την προσοχή της σε άλλες 

μορφές προφορικού λόγου, κυρίως  στις αφηγήσεις ζωής, οι οποίες αντικατοπτρίζουν 

την αντίληψη του ανθρώπου για τη θέση του στην ιστορία αλλά και την ευρύτερη 

κοινωνική του θέση και την ιστορική ερμηνεία του (Thompson, 2008). 

Το Μεταπτυχιακό Φροντιστήριο Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

άσκησε τους φοιτητές στην τεχνική της προφορικής ιστορίας, όμως τα αποτελέσματα 

αυτής της προσέγγισης άργησαν να φανούν καθώς μόλις τα τελευταία δέκα χρόνια η 

προφορική ιστορία αρχίζει να καταλαμβάνει έδαφος στον ελληνικό ακαδημαϊκό 

χώρο. Η σημασία και η αξία της  προφορικής ιστορίας αναγνωρίζεται σταδιακά και 

έτσι αρχίζουν να δημοσιεύονται συλλογές προφορικών μαρτυριών και μελετών και 

οργανώνονται συνέδρια και ημερίδες (Thompson, 2008). Η πρώτη ημερίδα με 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος της την προφορική ιστορία είναι η Διεθνής Ημερίδα που 

οργάνωσε το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Μάιο 
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του 1997, με τίτλο «Μαρτυρίες σε ηχητικές και κινούμενες αποτυπώσεις ως πηγή της 

ιστορίας». Η διεθνής αυτή ημερίδα έδωσε τη δυνατότητα στους Έλληνες επιστήμονες 

να γνωρίσουν τον προβληματισμό των Ευρωπαίων συναδέλφων τους από το χώρο της 

προφορικής ιστορίας (Μολώνη, 2010). 

Η εισαγωγή του μαθήματος της προφορικής ιστορίας στους θεσμούς της εκπαίδευσης 

έχει ξεκινήσει από το 1997. Σήμερα διδάσκεται ως μάθημα σε πολλά πανεπιστήμια 

στη Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κρήτη, Βόλο και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Μολώνη, 

2010, Thompson, 2008). Όμως αυτό που παρατηρείται είναι ότι υπάρχει αδυναμία 

των ερευνητών του χώρου να συνδεθούν και να έχουν μια κοινή πορεία. Πέρα από τις 

απλές ανταλλαγές ομιλητών, λειτουργούν αυτόνομα ο ένας από τον άλλο, κυρίως 

γιατί προέρχονται από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, το ερευνητικό τους 

έργο υπάγεται σε διαφορετικό θεωρητικό πλαίσιο και δίνουν διαφορετικά ερωτήματα 

στο προφορικό υλικό (Μολώνη, 2010). 

Η στροφή αυτή προς τις προφορικές μαρτυρίες ως πηγές γνώσης συντελέστηκε λόγω 

τεσσάρων σημαντικών αλλαγών. Αρχικά εισήχθηκε η κοινωνική ανθρωπολογία στον 

ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο. Άρχισαν, λοιπόν, να δημοσιεύονται μελέτες που 

αφορούσαν τοπικές κοινότητες έχοντας ως βάση την επιτόπια έρευνα, τις προφορικές 

μαρτυρίες και τις αρχειακές πηγές. Μια ακόμα αλλαγή αποτελεί η στροφή των 

ιστορικών στην μικρο-ιστορία καθώς και η στροφή από τα γεγονότα και τις δομές 

προς την υποκειμενικότητα και την βιωματική εμπειρία. Επειδή υπήρχε έλλειψη 

αρχειακών πηγών οι ερευνητές στράφηκαν στη συλλογή προφορικών μαρτυριών. 

Τρίτος παράγοντας είναι η στροφή στο χώρο της κοινωνιολογίας από την ποσοτική 

στην ποιοτική έρευνα και στη μελέτη μικρών ομάδων. Τελευταίος σημαντικός 

παράγοντας είναι το αυξανόμενο ενδιαφέρον για θέματα που αφορούν τη διάρθρωση 

της ατομικής και της συλλογικής μνήμης, καθώς και πώς μπορούμε να 

χρησιμοποιούμε παρελθοντικές καταστάσεις στο παρόν (Thompson, 2008). 

 

2.3.Προφορική Ιστορία και Εκπαίδευση  

Οι ερευνητές άργησαν να εκμεταλλευτούν την προφορική ιστορία στην εκπαίδευση, 

εν μέρει επειδή οι εκπαιδευτικοί έχουν αφήσει λίγα στοιχεία από τις σκέψεις και τις 

εμπειρίες τους ή τις έννοιες που κατασκευάστηκαν από αυτούς. Κατά τις τρεις 

τελευταίες δεκαετίες, παρατηρείται  δυσκολία στο να εντοπιστεί σχετικό υλικό και 

αυτό αποτελεί πρόκληση για να ακουστούν οι φωνές των εκπαιδευτικών (Rogers, 

2008). Ζητήματα που σχετίζονται με τη ζωή μέσα στην τάξη, των εκπαιδευτικών και 
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των μαθητών, οι ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύσσονται, καθημερινά θέματα αλλά 

και αισθήματα και συναισθήματα δεν υπήρξαν ερευνητικά ζητήματα της ιστορίας της 

εκπαίδευσης, αφού αυτή αναλώθηκε κυρίως σε θέματα που αφορούν το επίσημο- 

θεσμικό πλαίσιο, όπως είναι το αναλυτικό πρόγραμμα, ο τρόπος οργάνωσης των 

τάξεων, τα εγχειρίδια και άλλα θέματα που έχουν σχέση με τα επίσημα έγγραφα. 

Όμως η καταγραφή του θεσμικού πλαισίου δεν αναδεικνύει τον τρόπο που τα ενεργά 

υποκείμενα της εκπαίδευσης βιώνουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ένας από 

τους πρωταγωνιστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι ο διδάσκων. Μέσα από τη 

φωνή του μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για τις συνθήκες μέσα στην τάξη, 

τις σχέσεις που δημιουργεί με τους συναδέλφους και τους μαθητές αλλά και τις 

προσπάθειες και τις προσαρμογές στις αλλαγές που του επιβάλλουν (Καρακατσάνη, 

2012).  

Η προφορική ιστορία που αφορά τη διδασκαλία προσπαθεί να καταγράψει τα 

καθημερινά τεκταινόμενα αλλά και την προσωπική γνώμη των διδασκόντων για την 

αντίληψη που επικρατεί σχετικά με τη διδασκαλία έξω από το χώρο του σχολείου. 

Προσπαθεί να καταγράψει τα κίνητρα, τα συναισθήματα αλλά και τη σχέση του 

σχολείου με την κοινωνία (Καρακατσάνη, 2012). Η προφορική ιστορία  δίνει έμφαση 

στην ατομική ζωή και  τις αντιλήψεις και αναγνωρίζει με αυτόν τον τρόπο  την 

κρίσιμη αλληλεπιδραστική σχέση μεταξύ της ζωής των εκπαιδευτικών, των 

αντιλήψεων και των εμπειριών, των κοινωνικών πλαισίων και γεγονότων (Rogers, 

2008). 

Αυτές οι προφορικές ιστορίες από εκείνους που επέλεξαν να διδάξουν κατά τη 

διάρκεια μιας περιόδου, προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες για την ερμηνεία του 

εκπαιδευτικού παρελθόντος, ιδίως όσον αφορά τα κίνητρα και τις πεποιθήσεις που 

κρύβονται πίσω από την επιλογή αυτή να διδάξουν. Τοποθετώντας τις φωνές τους 

μέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο, οι μαρτυρίες προφορικής 

ιστορίας χρησιμοποιούνται για να επανεξετάσουν τις υφιστάμενες αξίες των 

κινημάτων κοινωνικής μεταρρύθμισης και διδασκαλίας της εποχής (Rogers, 2008).  

Οι συνθήκες που επικρατούν μέσα στην τάξη είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές 

που επιβάλλει το θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο καθώς τα υποκείμενα της τάξης-

μαθητές και εκπαιδευτικοί-  με τις ιδιαιτερότητες τους συνδιαμορφώνουν το κλίμα. 

Οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με τις γνώσεις, τα βιώματα και την ψυχοσύνθεση τους από 

τη μια και οι μαθητές και οι σχέσεις που αναπτύσσουν με τους εκπαιδευτικούς 

δημιουργούν τις ιδιαίτερες συνθήκες που κάθε τάξη καλλιεργεί (Καρακατσάνη, 
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2012). Οι προσωπικές μαρτυρίες επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να αναδυθούν ως 

άτομα που ταιριάζουν ή όχι στα πρότυπα και τις οικείες αφηγήσεις που σχετίζονται με 

τα κοινωνικά κινήματα της εποχής τους, προσφέροντας νέα στοιχεία που 

μεταβάλλουν την καθιερωμένη ιστορική αφήγηση (Rogers, 2008). 

Μια ενδεχόμενη δυσκολία της προφορικής ιστορίας είναι τα μικρά ή δυσεύρετα 

δείγματα, ενώ και το υποκειμενικό στοιχείο που παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί είναι 

αμφίβολο ότι αντικατοπτρίζει την σχολική πραγματικότητα. Από την άλλη, επειδή οι 

εκπαιδευτικοί ανακαλούν στη μνήμη τους την επαγγελματική τους πορεία ίσως αυτή 

να είναι επιλεκτική και να μην αποδίδει με ακρίβεια τα γεγονότα. Οι μαρτυρίες δεν 

αποδίδουν με ακρίβεια τα γεγονότα αλλά την ανάμνησή τους. Οι αναμνήσεις 

διαμορφώνονται σύμφωνα με το παρόν και με τα στοιχεία που αποκτήθηκαν 

αργότερα και επομένως παραποιείται (Καρακατσάνη, 2012). Οι αφηγήσεις των 

εκπαιδευτικών αφορούν την καθημερινή ζωή στο σχολείο, δηλαδή τους φόβους, τις 

αγωνίες, τις απόψεις μιας κοινωνικής ομάδας αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας σε 

μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τι επικρατεί 

τελικά στο άτομο που ανακαλεί το παρελθόν του, εξιδανικεύει καταστάσεις, 

απλοποιεί καταστάσεις, αποσιωπά ή τελικά απομονώνει ορισμένα στοιχεία; 

(Καρακατσάνη, 2012). 

Οι προφορικές ιστορίες των εκπαιδευτικών εκφράζουν την πεποίθησή τους ότι το 

έργο της διδασκαλίας μπορεί να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για μια βασική, 

δραστηριότητα κοινωνικής μεταρρύθμισης ενώ αποκαλύπτουν και σημαντικές 

υποκινούμενες πτυχές που συνδέονται με την επιλογή των εκπαιδευτικών  να 

διδάξουν, ένα κρίσιμο στοιχείο στην προσπάθεια να κατανοήσουμε πληρέστερα την 

ιστορία της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης (Rogers, 2008). 

 

2.3.1.Έρευνες στο πεδίο της προφορικής ιστορίας της διδασκαλίας 

Οι περισσότερες μελέτες στην ιστορία της εκπαίδευσης έχουν εστιάσει σε ό,τι έχουν 

πει οι σημαίνοντες θεωρητικοί της εκπαίδευσης και οι φορείς χάραξης πολιτικής σε 

συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Τέτοιες μελέτες έχουν κατασκευάσει μια «θέα από 

την κορυφή». Δεν μας λένε, δηλαδή, για τις εκπαιδευτικές ιδέες και τις πρακτικές των 

συνηθισμένων- καθημερινών εκπαιδευτικών (May & Midleton, 1996). 

Όμως αυτοί που μας ενδιαφέρουν είναι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν ζήσει τον 

αντίκτυπο των διαφόρων αλλαγών στην εκπαίδευση. Μια εξιστόρηση των 

εκπαιδευτικών ιδεών, που βασίζεται κυρίως στα έγγραφα της πολιτικής εξουσίας και 
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των κειμένων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, μπορεί να σημαίνει ότι οι 

εκπαιδευτικοί δέχονται παθητικά όσα οι πολιτικοί και οι υπεύθυνοι της εκπαίδευσης 

τους υποχρεώνουν να κάνουν. Τα «επίσημα» κείμενα της ιστορίας της εκπαίδευσης 

δεν έχουν συλλάβει τις καθημερινές πραγματικότητες της προσαρμογής ή της 

αντίστασης των εκπαιδευτικών στις νέες εκπαιδευτικές ιδέες, την εκπαιδευτική 

πολιτική ή τις επιπτώσεις στα παιδιά ή τους γονείς σχετικά με το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα (May & Midleton, 1996). 

Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν πάντοτε μια «θεωρία», αφού κάθε διδακτική 

ενέργεια/ πράξη είτε έχει σχέση με μια συνήθεια είτε με έναν κανόνα, έχει συνειδητά 

ή ασυνείδητα επιλεχθεί από ένα ρεπερτόριο στρατηγικών, οι οποίες νοητικά, 

βιβλιογραφικά, ιστορικά και πολιτισμικά έχουν κατασκευαστεί (May & Midleton, 

1996).  

 Η έρευνα της προφορική ιστορίας για την εκπαίδευση ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960 

και είχε ως στόχο να δείξει τη μετάβαση από το πρακτικό στο θεωρητικό κομμάτι, 

δηλαδή από αυτό που κάνουν σε αυτό που γνωρίζουν για τη διδασκαλία και τη 

μάθηση και με ποιους τρόπους οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν αυτή τη γνώση 

(Καρακατσάνη, 2012).   

Αργότερα μελετήθηκαν οι μορφές της πρακτικής γνώσης που εφαρμόζονται στο 

σχολείο και οι οποίες συνδέονται στενά με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τον 

εαυτό τους, για τη ζωή, το έργο και την προσφορά τους (Καρακατσάνη, 2012). 

Αντικείμενο έρευνας πολλών ερευνητών στην ιστορία της εκπαίδευσης υπήρξαν οι 

διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών αλλά και οι διαστάσεις που επηρεάζουν 

αυτές τις πρακτικές όπως είναι το διδακτήριο- ο χώρος, το πλαίσιο, η οργάνωση- και 

η οργάνωση της σχολικής τάξης. Η σχολική τάξη δεν είναι μόνο ένα φυσικό 

περιβάλλον αλλά και ένας χώρος αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτικών και 

μαθητών και σχέσεων που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή μέσα στην τάξη 

(Καρακατσάνη, 2012). 

Τελευταία έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει μέσα στη σχολική τάξη και 

τη ζωή των εκπαιδευτικών και χρησιμοποιούνται διάφορες πηγές και μέθοδοι. Κατά 

τη διάρκεια των χρόνων υπήρξε μια ουσιαστική στροφή προς μια ποιοτική έρευνα 

γνωστή και ως εθνογραφία και εθνολογία της σχολικής τάξης, η οποία ενδιαφέρεται 

για τις ομάδες χαμηλού κοινωνικού status. Πρωταγωνιστές σε αυτήν την εθνο-ιστορία 

είναι οι μαθητές, οι μειονότητες, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Οι εκπαιδευτικοί, 
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μάλιστα κατατάσσονται σε ομάδα με χαμηλό status και δεν είναι στην ίδια θέση με 

τους πολιτικούς και τους διοικητικούς φορείς της εκπαίδευσης (Καρακατσάνη, 2012). 

Η ερμηνευτική μέθοδος που εφαρμόζεται στην εθνο-ιστορία έχει στόχο να κριτικάρει 

ή και να αποδομήσει τις πρακτικές του παρελθόντος ώστε να αποκαλυφθούν νέα 

στοιχεία από τη ζωή της σχολικής ζωής του παρελθόντος. Δεν την ενδιαφέρουν τα 

αντικειμενικά γεγονότα αλλά οι ερμηνείες που δίνουν τα ίδια τα άτομα που τα 

βιώνουν. Στόχος είναι να ερευνηθεί κατά πόσο η ανθρώπινη συνείδηση παίζει ρόλο 

στη διαμόρφωση των ιστορικών γεγονότων. Η τεχνική που χρησιμοποιείται ευρέως 

και είναι ευέλικτη είναι η συνέντευξη, η οποία αποτυπώνει τις προσωπικές θέσεις των 

συμμετεχόντων (Καρακατσάνη, 2012). 

 

2.4. H βιογραφική προσέγγιση  

2.4.1 Ιστορική αναδρομή 

Η βιογραφική μέθοδος είναι η ειδική ερευνητική κατεύθυνση στο χώρο της ποιοτικής 

κοινωνικής έρευνας, η οποία χρησιμοποιεί ως κοινωνιολογικό υλικό τις βιογραφικές 

αφηγήσεις. Σε αυτήν την προσέγγιση συνυπάρχουν, αντιπαρατίθενται και 

αλληλοσυμπληρώνονται διαφορετικές μεθοδολογικές προτάσεις και ερευνητικές 

πρακτικές (Τσιώλης, 2006).  

Η βιογραφική μέθοδος αναπτύχθηκε ως μια πρωτοποριακή μέθοδος στις κοινωνικές 

επιστήμες στις αρχές του 20
ου

 αιώνα. Ως αφετηρία θεωρείται η έρευνα των William 

Thomas και Florian Znaniecki «Ο Πολωνός Χωρικός στην Ευρώπη και στην 

Αμερική»  που είχε ως θέμα τη μαζική μετανάστευση αγροτικών πληθυσμών από την 

Ευρώπη στις βιομηχανικές μεγαλουπόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Μελέτησαν, 

ειδικότερα, την ομάδα των Πολωνών που είχαν εγκατασταθεί στο Σικάγο και 

αποτελούσαν κατά το διάστημα 1899-1910 την πολυπληθέστερη ομάδα μεταναστών. 

Σκοπός τους ήταν να ερευνήσουν τους τρόπους που βίωσαν οι μετανάστες την 

μετακίνησή  τους από μια συντηρητική κοινωνία σε μια πιο μοντέρνα καθώς και τις 

αλλαγές που  δημιουργήθηκαν στην κοινωνική ζωή τους όσον αφορά την οικογένεια, 

το συγγενικό δίκτυο και την κοινότητα (Τσιώλης, 2006).  

Φιλοσοφικό υπόβαθρο αποτελούσε το ρεύμα του Πραγματισμού, σύμφωνα με το 

οποίο η κοινωνική πραγματικότητα μπορεί να προσεγγισθεί όχι μέσω της αφαιρετικής 

σκέψης και των συμπερασμάτων, αλλά θα πρέπει να εξετασθεί η καθημερινή ζωή, οι  

εμπειρίες και οι κοινωνικές πράξεις (Τσιώλης, 2006). 
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Ο ερευνητής οφείλει να συνεκτιμά παράλληλα με τους αντικειμενικούς 

προσδιορισμούς και την υποκειμενική τους διάσταση. Όλα τα κοινωνικά γεγονότα 

είναι προϊόντα της συνεχούς αλληλεπίδρασης μεταξύ της ατομικής συνείδησης και 

της αντικειμενικής κοινωνικής πραγματικότητας. Το καθήκον του ερευνητή έγκειται 

στο να αναδείξει πως οι υποκειμενικές προδιαθέσεις και στάσεις καθορίζουν την 

ανταπόκριση των ατόμων έναντι των αντικειμενικών παραγόντων που προκαλούν τη 

δράση τους εντός συγκεκριμένων καταστάσεων (Τσιώλης, 2006).  

 Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικός παράγοντας για την αφύπνιση του 

ενδιαφέροντος για τις βιογραφικές αφηγήσεις ήταν και το «πολιτικό αίτημα» να δοθεί 

φωνή σε ομάδες ανθρώπων που θεωρούνταν αποκλεισμένες και να φωτιστούν οι 

τρόποι ζωής, σκέψης και δράσεις τους (π.χ. φεμινίστριες που ήθελαν να αναδείξουν 

αποσιωπημένες ιστορίες γυναικών) (Τσιώλης, 2006). Επιπρόσθετα, το ρεύμα της 

προφορικής ιστορίας, που αναπτύσσεται στην ιστοριογραφία στοχεύει να δώσει φωνή 

σε αποκλεισμένους από τον δημόσιο λόγο πρωταγωνιστές της ιστορικής διαδικασίας 

(Thompson, 2008).  

Βιογραφικό υλικό χρησιμοποιούν και άλλοι ερευνητές της Σχολής του Σικάγου κατά 

τις δεκαετίες του ’20 και του ’30 κυρίως σε εθνογραφικές έρευνες. Από τη δεκαετία 

του ’40 παρατηρείται υποβάθμιση της χρήσης βιογραφικού υλικού στην κοινωνική 

έρευνα. Υποχωρούν οι ποιοτικές μέθοδοι και επικρατεί ολοκληρωτικά ο θετικισμός 

και η ποσοτική μεθοδολογία, η οποία διασφαλίζει την αντιπροσωπευτικότητα, την 

αξιοπιστία και την εγκυρότητα της επιστημονικής έρευνας. Εδραιώνεται το 

παραγωγικό-υποθετικό παράδειγμα στην κοινωνική έρευνα, το οποίο βασίζεται σε 

ποσοτικοποιημένα δεδομένα, δηλαδή σε δεδομένα που υπόκεινται σε στατιστική 

επεξεργασία. Το παράδειγμα αυτό θεμελιώνεται στο θετικιστικό ρεύμα, σύμφωνα με 

το οποίο τα κοινωνικά φαινόμενα όπως και τα φυσικά οφείλουν να αντιμετωπίζονται 

ως «αντικειμενικά πράγματα» (Τσιώλης, 2006). 

Όταν η ποσοτική έρευνα αντικαθιστά την βιογραφική μέθοδο στην Αμερική και 

προκαλεί μια διακοπή στην ανάπτυξή της, η μέθοδος αυτή υιοθετείται από την 

Ευρώπη και ειδικά από την Γερμανία στη δεκαετία του 1970. Ο καθοδηγητής της 

μεθοδολογικής ανάπτυξης της βιογραφικής έρευνας στη Γερμανία ήταν ο 

κοινωνιολόγος Schütze, ο οποίος  ανέπτυξε ένα μοντέλο ανοιχτών αφηγηματικών 

συνεντεύξεων  και μια διαδικασία ανάλυσης των κειμένων αφήγησης στα πλαίσια της 

κοινωνιογλωσσικής θεωρίας (Apitzsch & Siouti, 2007).  
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Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις καταστάσεις αρνητικής βίωσης, μελετώνται οι 

βιογραφικές περίοδοι προσωπικής αποδιοργάνωσης, εξαιτίας έντονων κοινωνικών 

μεταβολών και μέσα από την ανάλυση τέτοιων καταστάσεων αποκρυπτογραφούνται 

τα τυπικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την δημιουργία και την εξέλιξη τέτοιων 

διαδικασιών όπως είναι η απώλεια της εργασίας, η ανεργία κ.ά. (Τσιώλης, 2006). 

Ο Schütze επικεντρώνεται στην αφήγηση, επηρεασμένος από τους κοινωνιο-

γλωσσολόγους Labov και Waletzky. Θεωρεί ότι μέσω του αφηγηματικού τρόπου 

μπορούν να ανακληθούν στη μνήμη οι δομές του προσανατολισμού της πραγματικής 

δράσης και να αναπαραχθεί η γνωστική επεξεργασία της αλληλουχίας των βιωμένων 

γεγονότων. Στην αφηγηματική απόδοση μπορεί να ανιχνευτεί το είδος της βιωματικής 

εμπλοκής του φορέα της βιογραφίας στα γεγονότα και στη διαχρονική της εξέλιξη. 

Αυτήν την κατάσταση την χαρακτηρίζει ως δομική ομολογία της αφήγησης. Ο 

ερευνητής έχει την ικανότητα να αποκτήσει πρόσβαση στον τρόπο δόμησης της 

βιογραφικής εμπειρίας, καθώς και στη χρονική της διαστρωμάτωση (Τσιώλης, 2006)  

Από το τέλος της δεκαετίας του 1960, επανέρχεται το ενδιαφέρον για τις βιογραφικές 

αφηγήσεις ως υλικό της κοινωνικής έρευνας. Συνδέεται με τη γενικότερη στροφή 

προς την ποιοτική μεθοδολογία στις κοινωνικές επιστήμες στο πλαίσιο της μετάβασης 

από το λεγόμενο «κανονιστικό» προς το «ερμηνευτικό» παράδειγμα, στο οποίο 

εντάσσονται σχολές όπως η Φαινομενολογική Κοινωνιολογία, η Εθνομεθοδολογία 

και η Σχολή της Συμβολικής Διάδρασης.  Και οι τρεις αυτές σχολές θεωρούν την 

κοινωνική πραγματικότητα ως περίπλοκη συμβολική κατασκευή που συγκροτείται 

μέσα από τα νοήματα που παράγουν οι άνθρωποι στην καθημερινή ζωή τους. Επίσης, 

αναγνωρίζεται η ικανότητα των ανθρώπων ως δημιουργικών και όχι παθητικών 

υποκειμένων, που μπορούν να παράγουν νόημα και να μετέχουν στη διαδικασία 

κατασκευής της κοινωνικής πραγματικότητας. Έτσι, ο ερευνητής μπορεί να μελετήσει 

τον βιωματικό κόσμο των υποκειμένων και να κατανοηθούν οι δράσεις τους, αλλά 

μπορεί και να μελετήσει τα κοινωνικά φαινόμενα στην ιστορική τους διαμόρφωση 

(Τσιώλης, 2006).  

Από το 1990 η βιογραφική έρευνα βασίζεται στην αποδοχή ότι η βιογραφία είναι μια 

κοινωνική δομή, που την αποτελούν η κοινωνική πραγματικότητα και τα παγκόσμια 

θέματα γνώσης και εμπειρίας και αλλάζει στα πλαίσια μιας διαλεκτικής σχέσης 

μεταξύ της γνώσης της ιστορίας ζωής και των εμπειριών και προτύπων που 

εμφανίζονται στην κοινωνία (Apitzsch & Siouti, 2007). Οι βιογραφίες κατανοούνται 

όχι μόνο ως υλικό/εργαλείο που παρέχει πληροφορίες και μια εσωτερική ματιά στις 
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ζωές των υποκειμένων, αλλά ως ένα «κοινωνικό μόρφωμα», ως μια ιδιάζουσα 

κοινωνική πραγματικότητα. Η βιογραφία είναι η βιογραφικά αποκτημένη γνώση και 

ταυτόχρονα μια ουσιαστική πηγή διασφάλισης της εσωτερικής συνεκτικότητας μέσα 

στην πολυπλοκότητα των σύγχρονων κοινωνικών κόσμων. Η στροφή αυτή συνδέεται 

με σημαντικές πτυχές της κοινωνιολογικής συζήτησης που πυροδότησε η θέση 

σχετικά με το νέο κύμα εξατομίκευσης το οποίο χαρακτηρίζει τις σύγχρονες 

κοινωνίες, και το οποίο επισημαίνει τη μετατόπιση του κέντρου βάρους από τους 

κοινωνικούς προσδιορισμούς στις ατομικές αποφάσεις και επιλογές (Τσιώλης, 2006)  

Επίσης η στροφή αυτή συμβαδίζει με: α)την κατανόηση της βιογραφίας ως προϊόντος 

αυτοαναφορικών διεργασιών. Η βιογραφία διαθέτει τη δική της χρονικότητα και 

ιδιαίτερη εσωτερική λογική. Ως αυτοαναφορικό σύστημα εκλαμβάνεται ως μια 

διαρκώς αναθεωρούμενη και επανακαθοριζόμενη δομή και όχι ως ένα στατικό 

σύνολο που απλώς επεκτείνεται επιπρόσθετα. Κατανοείται ως ενότητα που, 

ενσωματώνοντας νέα στοιχεία, μεταβάλλεται συνεχώς. β)Την αναγνώριση της 

σημασίας των βιογραφικών παρουσιάσεων του εαυτού στην καθημερινή ζωή. Η 

δυνατότητα του υποκειμένου να σχηματίζει και να αφηγείται  μια ιστορία της ζωής 

του εμπεριέχει μια βασική λειτουργία, συγκεκριμένα, παρέχει το πλαίσιο αναφοράς 

εντός του οποίου το υποκείμενο νοηματοδοτεί την ύπαρξή του, κατανοεί τον εαυτό 

του εντός του κοινωνικού κόσμου ως ταυτότητα και ως ετερότητα, βιώνει την 

κοινωνική πραγματικότητα και σχεδιάζει τη δράση του. 

Η βιογραφική προσέγγιση αναγνωρίζεται στο πλαίσιο της ποιοτικής κοινωνικής 

έρευνας ως μια προνομιακή στρατηγική για τη διερεύνηση της ανθρώπινης βιωμένης 

εμπειρίας, της διαλεκτικής σχέσης του ατομικού με το κοινωνικό, της κοινωνικά 

συγκροτημένης και ιστορικά διαμορφωμένης υποκειμενικότητας (Τσιώλης, 2006). 

 

2.4.2.H μέθοδος της βιογραφικής προσέγγισης 

Η βιογραφική προσέγγιση είναι ένα πολύπλευρο πεδίο ερευνητικής δραστηριότητας, 

που διάφορες μεθοδολογικές προτάσεις και ερευνητικές πρακτικές συνυπάρχουν και 

όσοι ερευνητές την υιοθετούν, χρησιμοποιούν τις βιογραφικές αφηγήσεις ή αλλιώς 

αφηγήσεις ζωής, οι οποίες δημιουργούνται σ’ ένα πλαίσιο ειδικής επικοινωνιακής 

κατάστασης, της βιογραφικής αφηγηματικής συνέντευξης. Σ’ αυτήν την συνέντευξη, 

ο ερωτώμενος καλείται να διηγηθεί στον συνεντεύκτη απροσχεδίαστα την ιστορία 

ζωής του συνολικά ή μία περίοδό της, ανακαλώντας στη μνήμη του προσωπικά 

βιώματα. Αυτή η επικοινωνιακή αλληλεπίδραση ηχογραφείται και μέσω της 
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διαδικασίας της μεταγραφής αποδίδεται σε γραπτό κείμενο. Αυτό το κείμενο αποτελεί 

το υλικό που θα επεξεργαστεί ο ερευνητής (Τσιώλης, 2006).  

Οι βασικές ερωτήσεις που έχουν ενδιαφέρον στη βιογραφική θεωρητική έρευνα είναι 

πώς οι άνθρωποι παράγουν μια βιογραφία σε διαφορετικά πολιτιστικά πλαίσια και 

κοινωνικές καταστάσεις και ποιες συνθήκες και κανόνες παρατηρούνται στη 

διαδικασία. Οι ιδέες της βιογραφικής εργασίας (‘biographical work’) και της 

βιογραφικότητας (‘biographicity’) σχετίζονται με αυτές τις ερωτήσεις (Apitzsch & 

Siouti, 2007). 

Την ιδέα της βιογραφικότητας (‘biographicity’) την εισήγαγε ο Kohli, o οποίος την 

ορίζει σαν ένα κώδικα προσωπικής ανάπτυξης και εμφάνισης. Ο Alheit συνεχίζει 

αναφέροντας πως στο κέντρο της θεωρητικής ιδέας της ‘biographicity’ βρίσκεται η 

σύνθεση της δομής και της ατομικότητας. Τα άτομα μπορούν να επανερμηνεύουν 

συνέχεια τις ζωές τους στα πλαίσια τα οποία βιώνουν και αυτό το βίωμα 

αντιλαμβάνονται ότι είναι κάτι εύπλαστο και μορφώσιμο (Apitzsch & Siouti, 2007).  

Στην βιογραφική έρευνα ενδιαφέρει η βιωματική εμπλοκή του φορέα της βιογραφίας 

στα γεγονότα, οι ερμηνείες του, οι προσανατολισμοί της δράσης του, καθώς και ο 

τρόπος ανασυγκρότησης της ιστορίας ζωής του από την παροντική του οπτική. Όμως, 

ο ερευνητής που εφαρμόζει τη βιογραφική προσέγγιση οφείλει να μελετά και τη 

διαδρομή του βίου ή την τροχιά –τις τοποθετήσεις, δηλαδή, του φορέα στον 

κοινωνικό χώρο, καθώς οι βιογραφικές αφηγήσεις παραπέμπουν σε εξελίξεις και 

εμπειρίες της ιστορίας ζωής, που συνέβησαν σε συγκεκριμένα κοινωνικά πεδία  και 

συνθήκες. Επίσης, ο ερευνητής δεν πρέπει να αρκείται μόνο στο να δίνει «φωνή» στο 

υποκείμενο της έρευνας αφού οι βιογραφικές αφηγήσεις αποτελούν το υλικό του 

ερευνητή για να απαντηθούν ερευνητικά ερωτήματα (Τσιώλης, 2006).    

Οι αρχές της μεθοδολογίας της βιογραφικής έρευνας είναι κατάλληλες σε μια σειρά 

επιστημονικών και διεπιστημονικών πεδίων έρευνας. Η βιογραφική έρευνα 

εξαπλώθηκε από τα σύνορα της εκπαιδευτικής επιστήμης  και της κοινωνιολογίας και 

σε άλλα ανθρωπιστικά και κοινωνικά πεδία, όπως η ιστορία, οι λογοτεχνικές σπουδές, 

η ψυχολογία, η προφορική ιστορία, θεολογία, ιατρικές επιστήμες και στην έρευνα της 

μετανάστευσης (Apitzsch & Siouti, 2007). 

 

2.4.3.Οι βιογραφίες  ή ιστορίες ζωής 

Η «βιογραφία» χρησιμοποιείται συνήθως από τους βιογράφους-ερευνητές ως όρος 

που καλύπτει μια οικογένεια με πολλά ονόματα: για παράδειγμα, «αυτο/βιογραφική», 
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«ιστορίες ζωής» και «αφηγηματική έρευνα», με τον κάθε ένα όρο να έχει τη δική του 

ιδιαιτερότητα (Παζιώνη- Καλλή, 2009). 

Οι βιογραφίες είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας ζωής. Η συγγραφή 

αυτοβιογραφιών και κριτικών για τις αυτοβιογραφίες είναι μια από τις πιο ταχύτατα 

εξελισσόμενες και πρόσφατα από τις πιο αμφιλεγόμενες μορφές της ιστορίας ζωής. Η 

αυτοβιογραφία δίνει τη δυνατότητα να ακουστεί η φωνή των ανθρώπων που δεν είχαν  

πριν αυτή τη δυνατότητα. Συνήθως αλλά όχι πάντα, εγκωμιάζει την υποκειμενικότητα 

και όχι την αντικειμενικότητα, δηλαδή δίνεται σημασία στην ανθρώπινη ύπαρξη ενώ 

μπερδεύει τα όρια μεταξύ του λογοτεχνικού είδους και της πραγματικής ιστορίας. Κι 

ενώ στη λογοτεχνία ο μυθιστοριογράφος προσποιείται ένα άλλο πρόσωπο, στην 

αυτοβιογραφία ο βιογράφος εμφανίζεται ως ο ήρωας ή ο αντιήρωας της ιστορίας και 

προσπαθεί να βάλει τους άλλους στη θέση του. Όσο για τον αναγνώστη αυτό που 

μαθαίνει είναι να ασκεί την κριτική του ικανότητα καθώς πρέπει μόνος του να την 

δομήσει, να την αναδομήσει και να την αξιολογήσει (Smith, 1994). 

Πόσο όμως αντικειμενική είναι η γνώμη μας και πόσο σίγουρη; Ο Olney (1980 στο 

Smith, 1994) υποστηρίζει ότι έχουμε διαφορετικές απόψεις σε διαφορετικές φάσεις 

της ζωής μας. Οι άνθρωποι αλλάζουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους.  

Η προσέγγιση αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την φαινομενολογία και την 

εργασία του A. Schütze. Η βασική ιδέα είναι ότι κατά τη διάρκεια της ζωής, οι 

άνθρωποι συλλέγουν διαφορετικές βιογραφικά εμπειρίες σε μια συνεκτική περιγραφή 

της ζωής τους. Αυτές οι εμπειρίες είναι παρούσες στη γνώση που χρησιμοποιούν στην 

καθημερινή τους ζωή, στη λήψη αποφάσεων, καθώς και στην ιστορία που 

παρουσιάζουν σε μια συνέντευξη. Ο τρόπος που αυτο-παρουσιάζονται  ή οι 

βιογραφικές ιστορίες που εξιστορούνε,  συνδέονται με αυτές τις εμπειρίες που δεν 

είναι εντελώς ανεξάρτητες  από το παρελθόν τους ( Zinn, 2004). 

Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα προσπαθεί να εκτιμήσει τη διαφορά μεταξύ της βιωμένης 

ιστορίας της ζωής (εμπειρίες του παρελθόντος μας) και  των αφηγούμενων  ιστοριών 

ζωής (πώς ερμηνεύουμε τη ζωή μας σύμφωνα με  τη σημερινή άποψη), προκειμένου 

να δείξουμε  πώς η πρόσφατη  βιογραφία των ατόμων ή η αυτο-περιγραφή τους 

καθορίζεται από τις εμπειρίες του παρελθόντος ( Zinn, 2004). 

Επίσης, ο Ivor Goodson (1992 στο Sikes, 2006) σημειώνει τη διαφορά μεταξύ των  

προσεγγίσεων Life History και Life Story: Οι ιστορίες ζωής (life stories) είναι οι 

ιστορίες που λέμε σχετικά με τη ζωή μας. Όταν μιλάμε για ιστορία ζωής (life history) 

αναφερόμαστε στις ιστορίες ζωής μας τοποθετημένες μέσα στο ιστορικό τους πλαίσιο 
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καθώς η ζωή κάθε ανθρώπου δεν είναι ανεξάρτητη από τους άλλους ανθρώπους ή 

από κοινωνικά, πολιτιστικά, ιστορικά γεγονότα, τάσεις και αξίες στη ζωή γενικότερα.  

Η κεντρική μορφή της συνέντευξης στην προσέγγιση της βιογραφίας είναι η 

Αφηγηματική Συνέντευξη  που εισήγαγε  ο Schütze (1976, 1983) στο γερμανικό λόγο. 

Οι αφηγήσεις ζωής είναι υποκειμενικό και αυτοβιογραφικό ντοκουμέντο, όμως 

ταυτόχρονα εκφράζουν όψεις μιας κοινωνικής πραγματικότητας (Thompson, 2008). 

Οι ερευνητές της ιστορίας ζωής αξιολογούν υποκειμενικές αντιλήψεις και εμπειρίες, 

με μια ολιστική ματιά, τοποθετώντας τα άτομα μέσα σε κοινωνικά πλαίσια στα οποία 

αυτά ζουν την εκάστοτε στιγμή ή έζησαν κάποια στιγμή στο παρελθόν (Sikes, 2006).  

Πολλές φορές επιλέγουμε μια συνέντευξη εντελώς ελεύθερη όταν στοχεύουμε σε μια 

«αφηγηματική συνέντευξη», δηλαδή μια υποκειμενική καταγραφή του συνόλου ή 

μέρους της ζωής ενός ατόμου. Ο τρόπος που αναφέρονται σε αυτήν, τα γεγονότα στα 

οποία δίνουν έμφαση, η δομή της αφήγησης, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται, τι 

παραλείπεται, όλα αυτά είναι σημαντικά για να κατανοήσουμε τη συνέντευξη και 

ταυτόχρονα αποτελούν το βασικό κείμενο προς μελέτη (Thompon, 2008). 

Πριν ξεκινήσει μια αφηγηματική συνέντευξη πρέπει να οργανωθεί ένα κοινωνικό 

πλαίσιο όπου θα διευκρινιστούν ορισμένα ζητήματα όπως ο στόχος της συνέντευξης 

και να τεθεί μια τουλάχιστον αρχική ερώτηση (Thompon, 2008). Πολλοί ερευνητές 

όμως, τονίζουν ότι τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά όταν τίθεται μόνο μια 

ερώτηση, καθώς οι ερωτώμενοι παρουσιάζουν μια σύντομη έκθεση της ζωής τους. 

Για αυτό προτιμούν μια «αμφίδρομη συνέντευξη» που τονίζει το ρόλο του ερευνητή 

και θεωρεί τη συνέντευξη ως προϊόν αμοιβαίας κατασκευής (Thompon, 2008). 

Η βασική δομή της συνέντευξης περιλαμβάνει, στο πρώτο στάδιο, την ελεύθερη 

αφήγηση και στο δεύτερο βήμα τις περαιτέρω ερωτήσεις. Στο πρώτο βήμα ο  

ερωτώμενος καλείται, μέσω ενός αρχικού  ανοικτού ερωτήματος, να δώσει μια πλήρη 

αυτοσχέδια αφήγηση γεγονότων και εμπειριών από τη δική του ζωή. Στην κύρια 

αφήγηση, δεν διακόπτεται από περαιτέρω ερωτήσεις, αλλά ενθαρρύνεται να 

συνεχίσει την αφήγηση μέσω των μη λεκτικών και παραγλωσσικών  εκφράσεων, που 

δείχνουν ενδιαφέρον και προσοχή. Η ιδέα αυτής της διαδικασίας είναι να αποφευχθεί 

ο,τιδήποτε  επηρεάζει την διαδικασία της μνήμης και της αυτο-παρουσίασης του 

ερωτώμενου. Έτσι, ο ερωτώμενος δίνει έμφαση στο τι είναι σημαντικό και δομεί την 

αφήγηση με τους δικούς του όρους (Zinn, 2004).  

Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης «την περίοδο των ερωτήσεων» -ο  ερευνητής  

ξεκινά, με αφηγηματικά ερωτήματα, πιο περίτεχνες αφηγήσεις  για τα θέματα και τα 
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βιογραφικά γεγονότα που έχουν ήδη αναφερθεί. Επιπλέον, ο ερευνητής ρωτά για 

θέματα που δεν είχαν τεθεί (Rosenthal, 1993). 

Η αφήγηση ιστοριών διερευνά τις αντιλήψεις των ατόμων για την εμπειρία τους μέσα 

στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής ενώ, ταυτόχρονα, εντοπίζει και τους ευρύτερους 

κοινωνικούς και πολιτιστικούς πόρους από τους οποίους αντλούν οι άνθρωποι για να 

αποκτήσουν αίσθηση της ζωής τους (McCormack, 2004). 

Η τεχνική της αφήγησης έχει χαρακτηριστικά στοιχεία της συνέντευξης, όπως τονίζει 

ο Farv (1982 στο Bauer & Gaskell, 2000). Αντιπαραβάλλει διαφορετικές οπτικές 

γωνίες και παίρνει έτσι σοβαρά την ιδέα ότι η γλώσσα, ως μέσο της συναλλαγής, δεν 

είναι ουδέτερη αλλά αποτελεί μια ιδιαίτερη κοσμοθεωρία (Bauer & Gaskell, 2000). 

Οι ιστορίες παρουσιάζουν εκ νέου τα αποτελέσματα μιας σειράς ανακατασκευών 

(Riesmen, 1993 στο McCormack, 2004). Η αρχική ανακατασκευή γίνεται από τον 

συμμετέχοντα, καθώς ανακαλεί μια εμπειρία και μετά την περιγράφει στον ερευνητή. 

Ο ερευνητής στη συνέχεια ανακατασκευάζει αυτή την εμπειρία, καθώς την 

μεταγράφει, την αναλύει και την ερμηνεύει.  Οι γραπτές κατασκευές ιστοριών, που 

κάνουν οι ερευνητές των ‘άλλων’, περιέχουν και εκφράζουν τις δικές τους ιστορίες 

και την κοινωνική και πολιτιστική τους καταγωγή (Miller 1993, 2007, Plummer 2001 

στο Παζιώνη- Καλλή, 2009).  Ένα υψηλότερο επίπεδο ανακατασκευής συμβαίνει 

όταν ο αναγνώστης διαβάζει την εμπειρία και αντιδρά με αυτήν. Η γνώση που 

δομείται μέσω αυτής της διαδικασίας αναγνωρίζεται ως παροδική, μερική και 

προσωρινή. Χαρακτηρίζεται από πολλαπλές φωνές, οπτικές, αλήθειες και νοήματα. 

Αυτή η μεταφορά αξίζει σε προσωπικό επίπεδο, σε ατομική υποκειμενικότητα και 

σύμφωνα με τη φωνή του ερευνητή (McCormack, 2004).  

Η γλώσσα είναι κεντρικής σημασίας για την ανάλυση ενός κειμένου συνέντευξης 

γιατί είναι κάτι περισσότερο από ένα μέσο επικοινωνίας για την πραγματικότητα 

(Spradley, 1979 στο McCormack, 2004). Η γλώσσα βοηθά στην οικοδόμηση της 

ατομικής ταυτότητας (Fairclough,1992). Κοιτώντας σύμφωνα με αυτό το πρίσμα ο 

ερευνητής αναζητά ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά της γλώσσας που επηρεάζουν 

την ερμηνεία κατά τη μεταγραφή και τον τρόπο που αυτά τα χαρακτηριστικά την 

επηρεάζουν. Για να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις, ο ερευνητής εξετάζει τρία 

χαρακτηριστικά της γλώσσας: τι λέγεται, πώς λέγεται και τι παραμένει ανείπωτο. Π.χ. 

περίοδοι σιωπής, ο τόνος της φωνής, η ταχύτητα, τα συναισθήματα, η ένταση και οι 

δισταγμοί (McCormack, 2004).  
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Η γλώσσα που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν για να πουν τις ιστορίες τους είναι 

σημαντική, καθώς κάποιοι άνθρωποι είναι καλύτεροι να αφηγούνται τις ιστορίες τους 

από κάποιους άλλους και αναμφισβήτητα το λεξιλόγιο και γενικότερα ο τρόπος 

ομιλίας υποδηλώνει την κοινωνική θέση και την εξάσκηση στο θέμα της γλώσσας. Οι 

άνθρωποι μπορούν να απεικονίζουν τον εαυτό τους στη γλώσσα, δημιουργώντας μια 

λόγια λογοτεχνική φιγούρα παρά μια κυριολεκτική και ρεαλιστική. Η ομιλία και η 

κοινωνική θέση μαρτυρούν το πώς αντιμετωπίζουμε τον κόσμο και βιώνουμε 

διάφορες καταστάσεις (Sikes & Gale, 2006). 

Το να κάνεις αφηγηματική έρευνα είναι ηθικά περίπλοκο εγχείρημα (Jossleson, 

1996). Αυτή η πολυπλοκότητα εμπλέκει τον ερευνητή σε έναν συνεχή αγώνα με τα 

μεγαλύτερα ερωτήματα για το πώς θα φροντίσει τα πρόσωπα στην έρευνα και πώς θα 

μοιραστεί τις ιστορίες τους με ουσιαστικό αλλά και ηθικό τρόπο (Schulz κ.ά., 1997). 

Ο ορισμός των αφηγήσεων στις ανθρωπιστικές επιστήμες σύμφωνα, με τους Hincham 

& Hincham (1997 στο Elliot,  2005), είναι ότι πρόκειται για ομιλίες με μια ξεκάθαρη 

διαδοχική σειρά που ενώνουν γεγονότα με έναν ουσιαστικό τρόπο για ένα 

συγκεκριμένο ακροατήριο και για αυτό προσφέρει τις απόψεις για τον κόσμο και /ή 

για τις ανθρώπινες εμπειρίες, Μιλάμε, λοιπόν, για χρονολογική παρουσίαση 

γεγονότων, τα οποία είναι σημαντικά αλλά και αφορούν το κοινωνικό σύνολο αφού 

παράγονται για ένα συγκεκριμένο ακροατήριο.  

Οι Labov & Waletzky (1997 στο Elliot, 2005)  αποδίδουν στις αφηγήσεις 6 ξεχωριστά 

στοιχεία: την περίληψη, τον προσδιορισμό (του χρόνου, του τόπου, της κατάστασης, 

των συμμετεχόντων, την ενέργεια) την αξιολόγηση (το νόημα και τη σημασία της 

ενέργειας), την ανάλυση (τι συνέβη τελικά) και τέλος τον επίλογο, ο οποίος μας 

επαναφέρει στο παρόν.  

Σύμφωνα με τους Gubrium & Holstein (1997 στο Elliot, 2005) υπάρχει η 

νατουραλιστική προσέγγιση, η οποία αναζητά πλούσιες περιγραφές των ανθρώπων, 

τις οποίες τις έζησαν και ξεδιπλώνονται μέσα από το φυσικό τους περιβάλλον. 

Υπάρχει και η κονστρουκτιβίστικη ή εθνομεθοδολογική προσέγγιση, η οποία εστιάζει 

στο πώς δημιουργείται η αίσθηση για την κοινωνική τάξη μέσα από τη συζήτηση και 

την  αλληλεπίδραση. Υπάρχει δηλαδή διαφοροποίηση στους ερευνητές, σε αυτούς 

που αντιλαμβάνονται τη συνέντευξη ως πηγή άντλησης πληροφοριών και σε εκείνους 

που αντιλαμβάνονται τη συνέντευξη ως αυτόνομο θέμα έρευνας. Παρόλο που και οι 

δυο προσεγγίσεις προσεγγίζουν με παρόμοιο τρόπο τη συνέντευξη, η 

κονστρουκτιβίστικη απαιτεί πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία στις ερμηνευτικές 
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διαδικασίες αφού τα νοήματα επιτυγχάνονται μέσα από την αλληλεπίδραση μεταξύ 

ερευνητή και ερωτώμενου.  

 

2.4.4. H δομή στη συγγραφή μιας βιογραφίας 

Η τέχνη της βιογραφίας είναι δύσκολη αλλά και ευχάριστη, αφού οι βιογράφοι έχουν 

συνήθως αμφιβολία και αυτό είναι ένα κομμάτι της αγωνίας  και της συγκίνησης που 

αισθάνονται όταν κάνουν βιογραφία (Smith, 1990 στο Smith, 1994). 

Το πρώτο βήμα στην βιογραφία είναι η εύρεση ενός υποκειμένου που να έχει να 

εξιστορήσει κάτι αξιόλογο. Ένας βιογράφος πρέπει να σκεφτεί προσεκτικά και 

αναλυτικά ώστε να αντιληφθεί ενστικτωδώς κάτι παράλογο ή να είναι απλώς τυχερός. 

Η προσωπικότητα του βιογράφου (τα κίνητρα, οι φόβοι, οι ασυναίσθητες 

συγκρούσεις και οι επιθυμίες του) είναι αυτή που θα τον οδηγήσει να πλησιάσει το 

υποκείμενο της έρευνας του (Smith, 1994). 

 Όταν ζητείται από κάποιον να πει την ιστορία της ζωής του ή να μιλήσει για 

συγκεκριμένες προσωπικές εμπειρίες και αντιλήψεις –είτε ως πληροφοριοδότης σε 

μια έρευνα είτε σε οποιοδήποτε άλλο κοινωνικό σκηνικό- του δίνεται η ευκαιρία να 

δημιουργήσει μια ταυτότητα, έναν συγκεκριμένο εαυτό, τον οποίο ίσως συνεχίσει να 

αναπτύσσει και να τον κάνει και πραγματικότητα (Ricoeur, 1980 στο Sikes & Gale, 

2006). Στην κοινωνική ζωή, γενικά, διηγούμαστε συνεχώς τη ζωή μας με 

διαφορετικούς τρόπους, συνδέοντας διαφορετικά γεγονότα, εμπειρίες και αντιλήψεις, 

χρησιμοποιώντας διαφορετικές λέξεις και μεταφορές, ώστε να ταιριάζει σε 

συγκεκριμένα περιεχόμενα και σκοπούς. Πολλές φορές μπορεί να αλλάξουν οι 

ιστορίες μας ανάλογα με το περιεχόμενο και αυτό που κρίνουμε ότι είναι κατάλληλο 

ή χρήσιμο (σε εμάς ή τον  ακροατή), αλλά επίσης διαφέρουν οι ιστορίες άλλων 

ανθρώπων ως αποτέλεσμα του μοναδικού συνδυασμού των εμπειριών που είχαμε και 

της γνώσης που έχουμε συσσωρεύσει, καθώς προχωράμε στη ζωή. Αυτό σημαίνει ότι 

καθώς αποκτούμε περισσότερη γνώση και αναπτύσσουμε καινούριες αντιλήψεις, 

ξεχνάμε ή θυμόμαστε διάφορες λεπτομέρειες και οι ερμηνείες μας αλλάζουν (Sikes & 

Gale, 2006).  

Το γεγονός ότι το ίδιο άτομο ίσως λέει διαφορετικές ιστορίες και ότι άλλοι άνθρωποι 

ίσως έχουν τις δικές τους ποικίλες εκδοχές δεν σημαίνει ότι υπάρχει απαραίτητα 

σκόπιμη παραπλάνηση, αν και κάποιες φορές ίσως να ισχύει και αυτό (Sikes, 2000 

στο Sikes & Gale, 2006). Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές πραγματικότητες, 
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πολλές όψεις του εαυτού μας και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όσοι ασχολούνται με 

τις αφηγηματικές προσεγγίσεις (Sikes & Gale, 2006). 

Έπειτα ο βιογράφος αναζητά τα χειρόγραφα που θα του δώσουν τα στοιχεία που 

χρειάζεται. Υπάρχει η εξωτερική έρευνα και η εσωτερική που χρησιμοποιεί τις πηγές 

της βιβλιογραφίας. Ο Smith (1994) ονομάζει αυτή την εξωτερική έρευνα 

«ανθρωπολογική ή εθνογραφική βιογραφία» 

Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία και η χρήση του αρχείου. Η βιογραφία ιστοριών 

ζωής στηρίζεται σε διάφορα δεδομένα, γράμματα, έγγραφα- τεκμήρια, συνεντεύξεις. 

Αυτήν την εποχή, που επικρατεί η υψηλή διανοητική εξειδίκευση, πολλοί βιογράφοι 

δεν δημιουργούν ένα αρχείο, το οποίο θα προσφέρει βέβαια ενδιαφέρουσες δυσκολίες 

όμως σε κάνει να αισθάνεσαι «αληθινός» αρχειοθέτης. Η δημιουργία αρχείου 

προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες και αποτελεί την οργάνωση της ανθρώπινης 

μνήμης. Η οργάνωση του αρχείου δίνει τη δυνατότητα της θέασης όλης της ζωής του 

ατόμου. Δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσει η δόμηση της ζωής του ατόμου. Χωρίς τα 

αρχεία, άλλωστε, δεν θα υπήρχε βιβλιοθήκη που να περιείχε όλα τα απαραίτητα για 

τις ιστορίες ζωής. Δεδομένα υπάρχουν σε όλα τα πιθανά ή και απίθανα μέρη, ή σε 

κάποια άλλη ιστορία από αυτή που ερευνά ένας βιογράφος. Η δημιουργία αρχείου 

προχωρά τη διαδικασία της βιογραφίας (Smith, 1994). 

Στην επόμενη φάση ο βιογράφος βρίσκει και αναπτύσσει ένα θέμα. Μια από τις πιο 

δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να πάρει ο βιογράφος είναι η οπτική ή το θέμα που 

θα τον οδηγήσει στην ανάπτυξη της ιστορίας που πρέπει να γράψει. Κάποιες φορές το 

θέμα βρίσκεται νωρίς, στηριζόμενος ο βιογράφος στις προηγούμενες γνώσεις του και 

στην επισκόπηση της ζωής του υποκειμένου. Όμως μερικές φορές αναδύονται νέα 

δεδομένα, νέοι παράγοντες αρχίζουν να διαμορφώνονται και νέες αντιλήψεις που 

αφορούν τη σημαντικότητα της ιστορίας. Ο βιογράφος έχει πάντα την αγωνία μήπως 

κάποιο θέμα μείνει στο περιθώριο χωρίς να αναδειχτεί, ποιο θέμα θα υπερισχύσει  

και, αν είναι παραπάνω από ένα, ποιο θα είναι το πιο ισχυρό. Αυτό εξαρτάται όμως 

από το αναγνωστικό κοινό- σε ποιους δηλαδή θέλει να μιλήσει- και από τον εκδότη- 

ποιος θέλει να εκδώσει το βιβλίο του. Η συγγραφή μιας βιογραφίας μπορεί, σύμφωνα 

με τον Bowen (1960 στο Smith, 1994) να περιέχει συγκρούσεις, αγωνία, χιούμορ και 

την ανθρώπινη πλευρά. Η χρονολόγηση είναι πάντα απαραίτητη αλλά και στοιχεία 

για τη ζωή του ατόμου: ποια γεγονότα ήταν αυτά που στιγμάτισαν τη ζωή του, ποια 

είναι τα πρόσωπα στο οικείο του περιβάλλον, πώς εξελίχθηκαν οι σχέσεις του στο 

χρόνο κ.ά. (Smith, 1994). 
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Το πιο δύσκολο κομμάτι της βιογραφίας είναι το γεγονός ότι πρέπει να φανεί όλη η 

προσωπικότητα του ατόμου και όχι μόνο όσα φανερά εκδηλώνονται. Ένας άνθρωπος 

δεν είναι μόνο η εμφάνιση, το πρόσωπο, οι φανερές συμπεριφορές που κάποιος 

βλέπει, αλλά είναι και ο κρυμμένος εαυτός που αφορά τον χαρακτήρα και την 

προσωπικότητα του. Το πρόσωπο αυτό δεν το βρίσκουμε εύκολα στη βιογραφία αλλά 

δομείται σταδιακά και μπορούμε να το ανακαλύψουμε  μέσα από τα ημερολόγια, τα 

γράμματα και τα ντοκουμέντα. Το υποκείμενο της βιογραφίας δεν είναι στατικό, δεν 

παραμένει πάντα στην ίδια ηλικία. Μεγαλώνει και ο αναγνώστης πρέπει να βλέπει και 

να νιώθει την εξέλιξη (Bowen, 1959 στο Smith, 1994). Ο βιογράφος κουβαλάει τη 

δική του προσωπικότητα, τις δικές του αντιλήψεις και εμπειρίες κατά τη δημιουργία 

του έργου του και διαμορφώνει τη δική του άποψη, που είναι αποτέλεσμα της 

μελέτης του (Smith, 1994). 

Μια σημαντική απόφαση είναι ποια μορφή ή ποιο τύπο θα έχει η βιογραφία. Ο 

Clifford (1970 στο Smith, 1994) παρουσίασε μια ταξινομία των τύπων. Η βαθύτερη 

διάσταση της κατάταξης αφορά το βαθμό από την αντικειμενικότητα στην 

υποκειμενικότητα ή καλύτερα το βαθμό της αυθαιρεσίας του συγγραφέα που επιχειρεί 

να περάσει στο έργο του. Υπάρχουν, λοιπόν, πέντε τύποι: 

1. Η αντικειμενική βιογραφία, η οποία είναι απίθανη σε απόλυτο βαθμό. Όμως 

μερικοί βιογράφοι τείνουν να παραθέτουν τα γεγονότα κατά χρονολογική σειρά με 

ελάχιστη δική τους ερμηνεία. 

2. Η επιστημονικά ιστορική, μια μορφή που δίνει έμφαση στα γεγονότα και σε 

μια αυστηρά οργανωμένη χρονολόγηση, αλλά με αυξανόμενο ιστορικό υπόβαθρο και 

προσπάθεια να παρουσιαστεί ο βαθύτερος χαρακτήρας του υποκειμένου. Είναι 

κυρίαρχη μορφή στις ακαδημαϊκές βιογραφίες. 

3. Η επιστημονικά καλλιτεχνική. Ο βιογράφος αναλαμβάνει το ρόλο του 

ευφάνταστου δημιουργικού καλλιτέχνη, ο οποίος παρουσιάζει τις λεπτομέρειες με τον 

πιο ζωντανό και ενδιαφέροντα τρόπο. 

4. Η αφηγηματική βιογραφία περιλαμβάνει με μυθιστορηματικό τρόπο και 

λογοτεχνικό ύφος στιγμιότυπα και συζητήσεις, τα οποία βασίζονται σε γράμματα και 

τεκμήρια και κάνει τη γραφή πραγματική και ταυτόχρονα με φαντασία. 

5. Η φανταστική βιογραφία, σχεδόν η ιστορική νουβέλα, με ελάχιστη προσοχή 

σε γνήσια έρευνα και βασικές πηγές. 

Οι διακρίσεις είναι βοηθητικές για τους βιογράφους, καθώς σκέφτονται το είδος του 

βιβλίου που θέλουν ή αισθάνονται ικανοί ότι μπορούν να γράψουν. 
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Τέλος, τα ζητήματα που απασχολούν έναν βιογράφο είναι το πλαίσιο και  η 

συγγραφή. Οι ήρωες και οι ηρωίδες δεν ζουν απομονωμένοι. Υπάρχει ένα πλαίσιο 

στη ζωή τους. Υπάρχουν βιογράφοι που αναφέρουν το άτομο της βιογραφίας από την 

αρχή της εξιστόρησης ενώ άλλοι παρουσιάζουν την εποχή και το ιστορικό πλαίσιο 

και έπειτα αναφέρουν και παρουσιάζουν τον ήρωα. Αλλά και το τέλος των 

βιογραφιών ποικίλλει και απασχολεί τους βιογράφους. Άλλοι τελειώνουν εντελώς 

παράδοξα την ιστορία αφήνοντας τον αναγνώστη με ερωτηματικά, ενώ άλλοι 

βρίσκουν τη σωστή κατακλείδα (Smith, 1994). 

 

2.4.5. Η βιογραφική μέθοδος στην εκπαίδευση 

Βιογραφικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική έρευνα, σε διεθνές 

επίπεδο, από τις αρχές της δεκαετίας του ’80. Μέσω της βιογραφικής έρευνας έχουν 

μελετηθεί θέματα σχετικά με τους σπουδαστές, τους καθηγητές, το πρόγραμμα 

σπουδών, τη μάθηση ενηλίκων, τις εκπαιδευτικές καινοτομίες, την ηγεσία, τον 

εκπαιδευτικό χώρο και χρόνο. Μερικά επαγγελματικά ζητήματα που έγιναν 

αντικείμενα έρευνας είναι  η επικέντρωση στην καθημερινή ζωή, η μάθηση του 

επαγγέλματος, οι κύκλοι της σταδιοδρομίας, η εκπαιδευτική σκέψη, οι στάσεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με εκπαιδευτικές αλλαγές, η ανάπτυξη προγραμμάτων 

σπουδών και τέλος θέματα σχετικά με τη συνεχή επιμόρφωση και την επαγγελματική 

τους εξέλιξη (Παζιώνη- Καλλή, 2009). 

Μετά το 1992, στα πανεπιστήμια, εντοπίζεται μια στροφή προς την βιογραφία όσον 

αφορά την διδασκαλία και την εισαγωγή των βιογραφικών μεθόδων. Σε συνεντεύξεις 

και σε διάφορα σεμινάρια, καθηγητές και μαθητές εξερευνούν τις δικές τους 

βιογραφίες, ώστε να εμβαθύνουν στην κατανόηση των κοινωνικών ιδεών και θεωριών 

(McLean & Abbas, 2011). 

Η διδασκαλία είναι μια έντονα προσωπική, αλληλεπιδραστική και βασισμένη στις 

σχέσεις δραστηριότητα, μέσα στην οποία το «προσωπικό/ ιδιωτικό» και το «δημόσιο» 

συνυπάρχουν, άρα είναι σημαντικό να γνωρίζουμε σχετικά με το άτομο που διδάσκει 

(Goodson, 1981, Bullough 1998 στο Sikes, 2006). Ο εκπαιδευτικός, ο μαθητής αλλά 

και το ευρύτερο πλαίσιο αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και κάθε αποτέλεσμα είναι 

αποτέλεσμα αυτού του μείγματος. 

Η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη διερεύνηση των βιογραφικών ξεκινά με την 

Ηazel Wright, η οποία αναφέρεται στη χρήση βιογραφικών μεθόδων στις 

εκπαιδευτικές ρυθμίσεις και στην εκπαιδευτική έρευνα και ασχολείται με το πώς η 
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διδασκαλία και η μάθηση μπορούν να βασιστούν στις βιογραφικές μεθόδους από τη 

δεκαετία του 1970 (McLean & Abbas, 2011). 

Οι σχετικές έρευνες στην εκπαίδευση έχουν εστιάσει στις αντιλήψεις και εμπειρίες 

των εκπαιδευτικών σε διαφορετικές οπτικές της επαγγελματικής τους ζωής. 

Παρατηρείται ότι αυτό που συμβαίνει σε μια περίοδο της ζωής τους πιθανότατα να 

έχει αντίκτυπο σε κάποιες άλλες περιόδους αλλά και περιστάσεις, αφού οι ζωές δεν 

είναι σαφώς διαχωρισμένες σε επαγγελματικό ή προσωπικό τομέα. Το να είναι κανείς 

εκπαιδευτικός, έχει επίδραση στη ζωή έξω από το σχολείο, τις σχέσεις με την 

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

Οι προσωπικές και κοινωνικές ιστορίες επηρεάζουν τους τρόπους με τους οποίους οι 

δάσκαλοι αντιλαμβάνονται και δίνουν νόημα στην εργασία τους, επηρεάζοντας τις 

πεποιθήσεις και τις αξίες τους, τους τρόπους με τους οποίους διδάσκουν, πώς 

σχετίζονται με τους μαθητές και συναδέλφους τους, πώς βλέπουν το πλαίσιο το οποίο 

διδάσκουν και την ερμηνεία την οποία δίνουν σε αυτό το πλαίσιο (Sikes, 2006).   

Οι «ιστορίες ζωής», ως μέθοδος, προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες σαν στρατηγική 

για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς, σε όλα 

τα στάδια της καριέρας τους να αναλογιστούν τις πεποιθήσεις και πρακτικές τους 

οδηγώντας στην αλλαγή και βελτίωσή τους (Sikes, 2006).   

Πέρα όμως από τη χρήση της βιογραφικής μεθόδου στην έρευνα έχουμε και τη χρήση 

της ως μεθόδου διδασκαλίας στα σχολεία, η οποία έχει πολλά θετικά. Είναι πιο 

ενδιαφέρουσες οι βιογραφίες διάφορων ανθρώπων για τα παιδιά και ο εκπαιδευτικός 

μπορεί να προσαρμόσει το μάθημα στα δικά τους ενδιαφέροντα μέσα από τις 

βιογραφίες. Επίσης, είναι ευκολότερο για τα παιδιά να μαθαίνουν τις δραστηριότητες 

μεμονωμένων ανθρώπων παρά ολόκληρων κοινωνικών ομάδων. Εδώ βέβαια τίθεται 

το ζήτημα με ποιο κριτήριο θα αποφασίσουμε ότι ένα μεμονωμένο άτομο μπορεί να 

αντικαταστήσει ολόκληρη την ομάδα.  Η επιλογή πρέπει  να είναι πολύ σωστή ώστε 

το άτομο να έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που το καθιστούν 

αντιπροσωπευτικό. Επιπρόσθετα, η βιογραφική προσέγγιση χρησιμοποιείται για να 

μεταδώσει  στα παιδιά κάποιες ηθικές αρετές. Τα παιδιά θα παραδειγματιστούν από 

την ηθική των μεγάλων προσωπικοτήτων της ιστορίας. Όμως, η ηθική δεν είναι 

ξεκάθαρη στην ιστορία και πάντα υπάρχουν δύο πλευρές. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να 

κάνει την επιλογή του βάσει δικών του ηθικών αρετών. Τέλος, η βιογραφία 

εξανθρωπίζει την ιστορία κι έτσι καθιστά τις ιστορικές φιγούρες που επιλέχτηκαν, να 

τις βλέπουμε από μια πιο ανθρώπινη και προσωπική ματιά. Έτσι, οι μαθητές θα 
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ενδιαφερθούν πιο πολύ για ένα συγκεκριμένο θέμα της ιστορίας, αλλά και θα 

μπορέσουν να αναπτύξουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για πιο σύγχρονα θέματα με τη  

βοήθεια της βιογραφικής προσέγγισης (Adejunmobi, 1979). 

Το περιεχόμενο που πρέπει να διδάσκουμε σχετίζεται με την ηλικία των μαθητών, τη 

γενική τους ικανότητα, τη συμπεριφορά τους και τα ενδιαφέροντά τους, καθώς και τις 

προσδοκίες που έχει ο εκπαιδευτικός (Adejunmobi, 1979).     

 Ως προς τη μεθοδολογία, υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της 

βιογραφίας, η άμεση παράδοση και η  εργασία σε ομάδες. Η άμεση παράδοση είναι η 

πιο συνηθισμένη μέθοδος. Ο εκπαιδευτικός μεταδίδει στους μαθητές αυτά που θέλει 

σχετικά με τα κίνητρα και τις συνέπειες των πράξεων του ιστορικού προσώπου που 

εξετάζεται. Η εργασία σε ομάδες αφορά την ομαδική συνεργασία των μαθητών. 

Χωρίζονται οι μαθητές σε ομάδες 4 ή 5 ατόμων και ασχολούνται με συγκεκριμένες 

βιογραφίες. Ο ένας βοηθάει τον άλλο και ο εκπαιδευτικός μπορεί να ελέγξει καλύτερα 

την πορεία των μαθητών, οι οποίοι συγκεντρώνονται πιο αποτελεσματικά στην ουσία 

του θέματος. Οι δυνατοί  μαθητές βοηθούν τους λιγότερο προικισμένους και όλοι 

μπορούν να έρθουν σε επαφή με μουσεία και βιβλιοθήκες για να συγκεντρώσουν 

περισσότερο υλικό. Το μειονέκτημα εδώ είναι ότι δεν μπορεί να καλυφθεί πολλή ύλη 

και έτσι ο εκπαιδευτικός περιορίζει το υλικό που θέλει να διδάξει (Adejunmobi, 

1979).  

Αναμφισβήτητα, δεν γίνεται να χρησιμοποιήσει κανείς αποκλειστικά και μόνο την 

βιογραφική μέθοδο, σαν αρχή όμως μπορεί να αφυπνίσει τους μαθητές και στην 

πορεία να εξετάσουν και άλλες πλευρές και οπτικές του ζητήματος με το οποίο 

ασχολούνται στο μάθημα (Adejunmobi, 1979). Ο πειραματισμός με τις βιογραφικές 

μεθόδους είναι επιθυμητός, καθώς είναι μια καινοτόμος προσέγγιση που παρέχει 

χρήσιμες πληροφορίες και αξιολογήσεις (McLean & Abbas, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

3. ΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Σε μια έρευνα το πρώτο πράγμα που καλείται να σχεδιάσει ο ερευνητής είναι η 

μεθοδολογία που θα επιλέξει  τόσο σε σχέση με τον προβληματισμό του όσο και με 

το αντικείμενο που εξετάζει. Αφορά, λοιπόν, όλη τη διαδικασία: από τον αρχικό 

σχεδιασμό μέχρι την τελική παρουσίαση, ως γραπτό πλέον κείμενο 

(Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). 

Οι ερευνητικές μέθοδοι διακρίνονται σε ποιοτικές και ποσοτικές. Οι ποσοτικές 

αναλύουν την ποσότητα εμφάνισης των εξεταζόμενων φαινομένων ενώ οι ποιοτικές 

αναφέρονται στο είδος, στο συγκεκριμένο χαρακτήρα του φαινομένου (Kvale, 1996 

στο Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008).  

Χαρακτηριστικό των ποιοτικών μεθόδων είναι ότι έχουν μια φυσιολογική ροή και σε 

μεγάλο βαθμό δεν κατευθύνονται από τον ερευνητή. Ο τελευταίος μπορεί να 

εισχωρήσει στην προσωπικότητα των υποκειμένων και να κατανοήσει τις κοινωνικές 

επιρροές που αυτά έχουν δεχθεί (Παπαγεωργίου, 1998). Η ποιοτική έρευνα είναι 

ιδιαίτερα αποτελεσματική στη συλλογή συγκεκριμένων πολιτισμικών πληροφοριών 

σχετικά με τις αξίες, τις απόψεις, τις συμπεριφορές και το κοινωνικό πλαίσιο 

συγκεκριμένων πληθυσμών αλλά και στον εντοπισμό παραγόντων, όπως είναι τα 

κοινωνικά πρότυπα, η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, ο ρόλος των φύλων, η 

εθνικότητα και το θρήσκευμα, των οποίων ο ρόλος στην έρευνα μπορεί να μην είναι 

άμεσα εμφανής (Mack κ.ά., 2005).  

Η ποιοτική έρευνα στοχεύει στην περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία και κατανόηση 

κοινωνικών φαινομένων, καταστάσεων και ομάδων απαντώντας κυρίως στα 

ερωτήματα «πώς» και «γιατί» (Ιωσηφίδης. 2001). Πολλές φορές είναι τόσο πλούσιες 

οι πληροφορίες που προκύπτουν από την ποιοτική έρευνα που ξεπερνά ή και 

ανατρέπει τους αρχικούς σχεδιασμούς του ερευνητή, αποκαλύπτει νέα ερευνητικά 

ερωτήματα και μπορεί να οδηγήσει την έρευνα σε νέους δρόμους (Ιωσηφίδης, 2003).  

Ο ερευνητής παρατηρεί, παίρνει συνεντεύξεις, κρατά σημειώσεις και είναι πάντα 

ενεργός, αφού οι ποιοτικές μέθοδοι απαιτούν σφαιρική αντίληψη όλων όσων ο 

ερευνητής συναντά ακόμα και τον τρόπο που τα υποκείμενα κάθονται ή συνομιλούν. 

Ο ερευνητής είναι αυτός που θα συνδυάσει με λογικό τρόπο, δεδομένα, στοιχεία και 

καταστάσεις ώστε να καταλήξει στα συμπεράσματα του κι αυτό εμπεριέχει τον δικό 

του υποκειμενικό τρόπο αντίληψης των πραγμάτων (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 

2008). 

http://www.websm.org/dba/4725/Mack,_N./?
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Αφού γίνει η συλλογή των δεδομένων ο ερευνητής θα προσπαθήσει να τα 

ερμηνεύσει- είτε με τη βοήθεια της βιβλιογραφίας ή με τη συνεργασία με ομότεχνους 

του επιστήμονες. Αυτός θα  κρίνει τι θα συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα και τι όχι. 

Το ξεχωριστό στοιχείο που έχουν οι ποιοτικές μέθοδοι είναι ότι μπορούν να 

εμβαθύνουν και να καταγράψουν τη «φωνή» του υποκειμένου και τις εκφράσεις του 

(Eisner, 1991 στο Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). 

 

3.1.Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

3.1.1.Η συνέντευξη  

Η συνέντευξη είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία της ποιοτικής μεθόδου και  

πρόκειται για τη συνομιλία που λαμβάνει χώρα μεταξύ δύο ή περισσότερων 

προσώπων. Μπορεί να γίνεται αντιληπτή αρχικά ως μια απλή συζήτηση όμως είναι 

έμμεσος τρόπος άντλησης πληροφοριών σχετικών με τις αντιλήψεις και τις 

πεποιθήσεις των ανθρώπων που ερωτώνται (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2006).  

Ενθαρρύνει και τις δύο πλευρές να νιώσουν περισσότερο συνδεδεμένες με τη 

συζήτηση που πραγματοποιείται κι αυτή να ανατροφοδοτείται από τις απόψεις που 

εκφράζονται. Για αυτό η γνώση επιτυγχάνεται μέσω της καλής, της ενεργητικής 

ακρόασης των όσων έχει να καταθέσει το υποκείμενο, τα οποία ο ερευνητής οφείλει 

να ενθαρρύνει να ειπωθούν (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008).  

Η συνέντευξη στην ποιοτική έρευνα πηγαίνει πέρα από την απλή συλλογή στοιχείων 

και προσπαθεί να κατασκευάσει νόημα και ερμηνεία στο πλαίσιο των συνομιλιών 

(Kvale, 1996 στο Cisneros-Puebla κ.ά., 2004). Σύμφωνα με τον Silverman (1997) η 

ευρεία χρήση και οι επιπτώσεις των συνεντεύξεων στη σύγχρονη ζωή είναι τέτοια που 

πλέον ονομάζουμε «κοινωνία της συνέντευξης» την κοινωνία που ζούμε. Μεταξύ των 

συνθηκών που απαιτούνται σε μια τέτοια κοινωνία ο Silverman εντοπίζει μια 

υποκειμενική ενημέρωση, καθώς η εξέλιξη του εαυτού γίνεται το αντικείμενο της 

αφήγησης. Αυτό βέβαια μπορεί να συμβεί μόνο όταν τα υποκείμενα της συνέντευξης 

θεωρούνται ότι προσφέρουν ουσιαστική γνώση για να τη μοιραστούν με τους άλλους. 

Τα άτομα θεωρούνται «σημαντικοί σχολιαστές» των προσωπικών τους εμπειριών 

(Gubrism & Holstein, 2002).  

Ο Kvale  (1996, στο Cisneros-Puebla κ.ά., 2004) παρομοίασε την ποιοτική 

συνέντευξη ως περιπλάνηση μαζί με τον ερωτώμενο. Βλέπει, δηλαδή τον ερευνητή 

ως συνοδοιπόρο στο ταξίδι του ερωτώμενου, ο οποίος προσπαθεί να εκμαιεύσει την 
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ιστορία της ζωής του και αν πραγματικά θέλει να τον ακούσει, να κατανοήσει έναν 

άνθρωπο, πρέπει να του παρέχει τον τρόπο που θα μιλήσει με μια γνήσια φωνή.  

Παρά το συγκεκριμένο περιεχόμενο των συνεντεύξεων στόχος μας είναι τα 

υποκείμενα να σκεφτούν τα θέματα/ ζητήματα με ένα νέο τρόπο, να αναστοχαστούν 

και να συνδέσουν τις εμπειρίες και τις απόψεις τους (Kramp, 2004).  

Οι Suchman και Jordan (1990 στο Lucas, 2014) υποστηρίζουν ότι οι συνεντεύξεις 

είναι συμπαραγωγές των ερωτώμενων. Αυτό σημαίνει ότι η γνωστική και 

συναισθηματική πρόσβαση των υποκειμένων σε πληροφορίες ίσως εξαρτάται από το 

συν-κατασκευασμένο πλαίσιο. Κατά συνέπεια, διαφορετικοί ερευνητές μπορούν να 

αποσπάσουν διαφορετικές απαντήσεις από τους ίδιους ερωτώμενους, μια πιθανότητα 

που ίσως αποσταθεροποιεί την αξιοπιστία της συνέντευξης. Όμως οι ερευνητές 

αντιμετωπίζουν αυτή την πρόκληση με την στάθμιση (standardizing) των ερωτήσεων 

και των απαντήσεων. 

Σύμφωνα, άλλωστε, με τον Silverman (2000 στο Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2006) ο 

ερευνητής πρέπει να πείσει ότι τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί βασίζονται σε 

καθαρά κριτική αξιολόγηση και όχι απλά σε μερικές καλά επιλεγμένες ερωτήσεις. Ο 

ερευνητής, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, μπορεί να μπει στο πειρασμό να εξάγει 

ορισμένα συμπεράσματα που θα οδηγούν σε μια ενδιαφέρουσα επιστημονική οδό. Οι 

αποδείξεις όμως που θα οδηγήσουν στα συμπεράσματα πρέπει να επεξεργαστούν 

άρτια. 

Ανάλογα με το βαθμό δόμησης της συνέντευξης μπορούμε να διακρίνουμε 3 βασικά 

είδη: α) τη δομημένη, η οποία βασίζεται σε ένα αυστηρά καθορισμένο σύνολο 

ερωτήσεων, το οποίο τίθεται με τον ίδιο ενιαίο τρόπο σε όλους τους ερωτώμενους, 

 β) την ημιδομημένη, όπου κι εδώ υπάρχει ένα σύνολο προκαθορισμένων ερωτήσεων 

αλλά υπάρχει και ευελιξία ως προς τη σειρά των ερωτήσεων, ως προς την 

τροποποίηση των περιεχομένων των ερωτήσεων ανάλογα με το υποκείμενο και ως 

προς την προσθαφαίρεση ερωτήσεων και θεμάτων για συζήτηση  

γ) την μη δομημένη, η οποία βασίζεται σε θεματικές περιοχές πάνω στις οποίες  

αναπτύσσεται η αλληλεπίδραση μεταξύ τους ερευνητή και του ερωτώμενου (Robson, 

2002 στο Ιωσηφίδης, 2003). 
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3.1.2. Στάδια της έρευνας με συνεντεύξεις- Δειγματοληψία 

Σύμφωνα με τον Kvale (1996 στο Ιωσηφίδης, 2003) μπορούμε να διακρίνουμε 7 

γενικά στάδια από τα οποία περνά η έρευνα με συνέντευξη, από την αρχή μέχρι και 

την  ολοκλήρωσή της 

1.Ερευνητικό πρόβλημα ή ερευνητική περιοχή ενδιαφέροντος (Thematizing): στο 

στάδιο αυτό διατυπώνεται το ερευνητικό πρόβλημα, τίθενται οι ερευνητικές 

ερωτήσεις και οι υποθέσεις που θα πρέπει να επιβεβαιωθούν ή να διαψευσθούν από 

την έρευνα πεδίου. Βέβαια είναι δυνατόν να υπάρχει και μόνο η γενική ερευνητική ή 

θεματική περιοχή ενδιαφέροντος. Στο στάδιο αυτό είναι σημαντική η τεκμηρίωση της 

καταλληλότητας της εφαρμογής της μεθοδολογίας της συνέντευξης. 

2.Σχεδιασμός (designing). Περιλαμβάνει το σχεδιασμό ενός λειτουργικού οδηγού 

συνέντευξης, ο οποίος περιέχει μια σειρά από θεματικές περιοχές που θα καλυφθούν 

κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Αν πρόκειται για ημιδομημένη συνέντευξη μπορεί 

να περιλαμβάνει συγκεκριμένες ερωτήσεις, ενώ αν πρόκειται για μη δομημένη 

συνέντευξη περιλαμβάνει μόνο θεματικές περιοχές ή λέξεις- κλειδιά. 

3.Πραγματοποίηση συνέντευξης (interviewing). Είναι το στάδιο που υλοποιείται η 

συνέντευξη και υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ ερευνητή και ερωτώμενου για 

τη συλλογή των πληροφοριών.  

4.Απομαγνητοφώνηση ή προετοιμασία του υλικού για ανάλυση (transcribing). Στη 

φάση αυτή γίνεται η μεταφορά του προφορικού σε γραπτό κείμενο. 

5.Ανάλυση (analyzing). Ο ερευνητής προσπαθεί να αποδώσει νόημα στα δεδομένα 

που έχει συγκεντρώσει μέσω των συνεντεύξεων. Αυτό σημαίνει ομαδοποίηση, 

κατηγοριοποίηση ή θεματικοποίηση των δεδομένων ώστε να απαντηθούν τα 

ερευνητικά ερωτήματα που έχουν αρχικά διατυπωθεί ή προέκυψαν από τα δεδομένα. 

6.Έλεγχος (verifying). Στο στάδιο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι μέθοδοι και τεχνικές 

που στοχεύουν στον έλεγχο της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων 

της έρευνας.  

Η επαλήθευση, σύμφωνα με την Guion  και τους συνεργάτες της (2011), 

περιλαμβάνει τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριών, που συγκεντρώθηκαν με 

μια μέθοδο που ονομάζεται τριγωνισμός και χρησιμοποιείται συνήθως για την 

επίτευξη αυτού του σκοπού. Ο τριγωνισμός περιλαμβάνει τη χρήση πολλαπλών 

προοπτικών για την ερμηνεία ενός συνόλου πληροφοριών. Π.χ. σε μια έρευνα που 

χρησιμοποιεί τον τριγωνισμό για να εξετάσει τα αποτελέσματα της γονικής 

επικοινωνίας σε μια τάξη θα απαιτηθεί από τους ερευνητές να πάρουν συνέντευξη 
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από 3 τουλάχιστον ομάδες: τους γονείς, τα παιδιά και τα άλλα μέλη ενός νοικοκυριού. 

Στην περίπτωση που κάθε συμμετέχοντας πει τα ίδια πράγματα στη συνέντευξη, τότε 

τα δεδομένα που προκύπτουν είναι έγκυρα.  

7.Δημοσιοποίηση (reporting). Γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα της έρευνας στην 

επιστημονική κοινότητα και κατά περίπτωση στο ευρύ κοινό καθώς και σε φορείς του 

δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. 

Στην ποιοτική έρευνα μόνο ένα δείγμα, δηλαδή ένα υποσύνολο ενός πληθυσμού 

επιλέγεται για οποιαδήποτε έρευνα. Οι ερευνητικοί στόχοι και τα χαρακτηριστικά του 

πληθυσμού της έρευνας (όπως είναι η το μέγεθος και η ποικιλομορφία του) 

καθορίζουν τι και πόσα άτομα θα επιλεγούν. 

Επικρατεί ο μύθος ότι το μικρό δείγμα απαγορεύει τη γενίκευση (Marshall, 1996, 

Byrne, 2001 στο Lucas, 2014). Στην πραγματικότητα το μέγεθος του δείγματος δεν 

έχει σχέση με τη γενίκευση. Η γενίκευση καθορίζεται από τη διαδικασία 

δειγματοληψίας και όχι από το μέγεθος του δείγματος.  

Ο Lucas (2014) υποστηρίζει ότι οι ερευνητές των συνεντεύξεων σε βάθος μπορούν να 

προσφέρουν γενικεύσεις γιατί αν συνειδητοποιήσουμε την αξία που αυτές 

προσφέρουν στις κοινωνικές επιστήμες, τότε απαιτείται γενίκευση. Σύμφωνα με τους 

Gomm και τους συνεργάτες του (2000 στο Lucas, 2014), οι κοινωνικές επιστήμες 

γενικεύουν από το δείγμα και εντός του δείγματος.  

 

3.2. Συνέντευξη σε βάθος  

Μια ευρέως διαδεδομένη μέθοδος είναι η συνέντευξη σε βάθος, όπου ο ερευνητής 

κατευθύνει τον ερωτώμενο σε βασικά θέματα αλλά ο ερωτώμενος αναπτύσσει τις 

σκέψεις του ελεύθερα και σε βάθος. Ο σκοπός της συνέντευξης σε βάθος είναι η 

συλλογή όσο το δυνατόν πλουσιότερων πληροφοριών για τις εμπειρίες, τις απόψεις, 

τις στάσεις και τις αναπαραστάσεις των συμμετεχόντων (Ιωσηφίδης, 2003). 

Σύμφωνα με την Κυριαζή (1998), η συνέντευξη σε βάθος αφορά ένα σύνολο γενικών 

ερωτήσεων σε θέματα που ο ερευνητής έχει προκαθορίσει, όχι όμως με συγκεκριμένη 

σειρά, ενώ τον «πρωταγωνιστικό ρόλο» τον έχει ο ερωτώμενος, με την παρουσία του 

ερευνητή ως βοηθητική και διακριτικά καθοδηγητική. 

Οι ποιοτικές συνεντεύξεις σε βάθος είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τον σχεδιασμό 

και την αξιολόγηση προγραμμάτων που χρειάζονται επέκταση, γιατί χρησιμοποιούν 

μια ανοικτού τύπου μέθοδο προσανατολισμένη στην ανακάλυψη, η οποία επιτρέπει 

στον ερευνητή να διερευνήσει σε βάθος τα συναισθήματα και τις προοπτικές των 



60 
 

ερωτώμενων για ένα θέμα. Αυτό οδηγεί σε πλούσιο πληροφοριακό υλικό που μπορεί 

να διαμορφώσει περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με το θέμα (Guion κ.ά., 2011). Η 

γνώση επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό μέσω καλής ακρόασης, έως και ευγενούς 

αφουγκράσματος των κόσμων του υποκειμένου, το οποίο ο ερευνητής οφείλει να έχει 

ενθαρρύνει να εκφραστεί (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2006). 

Οι ερευνητές των συνεντεύξεων σε βάθος αισθάνονται συχνά τρομοκρατημένοι και 

συγκλονισμένοι καθώς χάνονται ως προς το από πού και πώς να ξεκινήσουν 

(Kiesinger, 1998 στο McCormack, 2004).  

Οι συνεντεύξεις σε βάθος είναι χρήσιμες όταν θέλουμε λεπτομερείς πληροφορίες 

σχετικά με τις σκέψεις και τις συμπεριφορές ενός ατόμου ή όταν θέλουμε  να 

ερευνήσουμε νέα θέματα σε βάθος. Οι συνεντεύξεις συχνά χρησιμοποιούνται 

προκειμένου να παρέχουν το πλαίσιο για άλλα δεδομένα (π.χ. τα δεδομένα των 

αποτελεσμάτων), προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το τι συνέβη στην 

έρευνα και γιατί (Βoyce  & Neale 2006).  

Οφείλουμε όμως να αναγνωρίσουμε και τους πολλαπλούς κινδύνους αυτής της 

μεθόδου, καθώς πολλές φορές καταλήγει στη διαστρέβλωση των δεδομένων, αφού 

μπορεί ο ερωτώμενος να αποκρύψει στοιχεία, να δημιουργηθεί σχέση δυσπιστίας 

μεταξύ των ερωτώμενων και του ερευνητή ή και να προσπαθήσει ο ερευνητής να 

καθοδηγήσει έμμεσα τον ερωτώμενο για να δώσει τις επιθυμητές για αυτόν 

απαντήσεις (Ιωσηφίδης, 2003). 

 

3.3.Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συνεντεύξεων  σε βάθος   

Το κύριο πλεονέκτημα της συνέντευξης σε βάθος είναι ότι παρέχει πολύ πιο 

λεπτομερείς πληροφορίες από ότι θα παρείχαν άλλες μέθοδοι συλλογής δεδομένων, 

π.χ. τα ερωτηματολόγια. Επίσης, μπορεί να προσφέρει μια πιο ήρεμη- χαλαρή 

ατμόσφαιρα καθώς οι άνθρωποι ίσως αισθάνονται πιο άνετα  να συνομιλήσουν για 

ένα θέμα παρά να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο (Βoyce  & Neale, 2006). 

Η συνέντευξη προϋποθέτει αμεσότητα στη σχέση ερευνητή – ερωτώμενου και μπορεί 

να οδηγήσει στη διερεύνηση θεμάτων που δεν είχαν προκαθοριστεί, τροποποιώντας 

πολλές φορές το αρχικό ερευνητικό πλαίσιο (Ιωσηφίδης, 2003).  

Επιτρέπει στον ερευνητή να αντλήσει πληροφορίες σε βάθος, ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για την διερεύνηση πολύπλοκων κοινωνικών διαδικασιών, συμπεριφορών, 

στάσεων, αξιών- αντιλήψεων (Ιωσηφίδης, 2003). Του δίνει μάλιστα τη δυνατότητα να 

κατανοήσει τις κοινωνικές συμπεριφορές, στάσεις και αντιλήψεις των ερωτώμενων, 
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να δει δηλαδή τον κοινωνικό κόσμο και τα κοινωνικά φαινόμενα μέσα από τα 

«μάτια» των κοινωνικών υποκειμένων (Ιωσηφίδης, 2003). 

Σύμφωνα με την Bell (1997, στο Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2006) ένα από τα 

θετικότερα σημεία της συνέντευξης είναι ότι προσαρμόζεται στις ανάγκες των 

υποκειμένων, στις προσωπικές τους απόψεις, στα συναισθήματα και τις πιθανές 

αντιδράσεις τους. Για αυτό κάθε ερώτηση χτίζεται με βάση την προηγούμενη, με 

λογική συνοχή. 

Από την άλλη η συνέντευξη είναι μια μέθοδος που είναι εξαιρετικά χρονοβόρα τόσο 

ως προς το σχεδιασμό, την απόκτηση πρόσβασης στους ερωτώμενους αλλά και ως 

προς την υλοποίηση της. Χρειάζεται χρόνο για τη διεξαγωγή της συνέντευξης, τη 

μεταγραφή της και την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Απαιτεί αυξημένα 

επικοινωνιακά προσόντα από τον ερευνητή, ευαισθησία, γνήσιο ενδιαφέρον και 

ευελιξία (Ιωσηφίδης, 2003, Βoyce  & Neale, 2006). 

Πολλές φορές ένα μεγάλο μέρος των πληροφοριών δεν είναι απαραίτητο ή δεν γίνεται 

αντικείμενο ανάλυσης. Επειδή το υποκειμενικό στοιχείο είναι κυρίαρχο, αυτό 

δημιουργεί προβλήματα στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων (Ιωσηφίδης, 2003). 

Επιπλέον δέχεται την αρνητική κριτική ότι δεν μπορούν να προκύψουν γενικεύσεις, 

εξαιτίας του μικρού δείγματος που επιλέγεται (Βoyce  & Neale, 2006). 

Ένα σημαντικό πρόβλημα όμως που προκύπτει κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων 

είναι η προθυμία του υποκειμένου να δώσει τις απαντήσεις που θέλει ο ερευνητής ή 

αυτές που είναι κοινωνικά αποδεκτές. Πολλές φορές θεωρούν ότι πρέπει να δώσουν 

τη «σωστή» απάντηση- δεν είναι όμως αυτή η επιθυμητή κατάληξη μιας συνέντευξης 

αλλά η προσέγγιση και καταγραφή της αλήθειας. Επιβάλλεται, μάλιστα, οι 

απαντήσεις να μην είναι υποκινούμενες ή κατευθυνόμενες από τον ερευνητή. Όταν ο 

ερωτώμενος έρθει σε δύσκολη θέση ή δυσκολεύεται να εκφραστεί επιβάλλεται ο 

ερευνητής να κλείσει το κασετόφωνο και  να προσπαθήσει να αποφορτίσει την 

ατμόσφαιρα  (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). 

 

3.4. Γνωρίσματα του καλού ερευνητή 

Οι συνεντεύξεις ακολουθούν ένα σύνολο κανόνων που καθορίζουν το πλαίσιο μέσα 

στο οποίο διεξάγονται οι συνεντεύξεις, διατυπώνονται οι ερωτήσεις και 

πραγματοποιείται η επικοινωνία μεταξύ ερευνητή και υποκειμένου 

(Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). 
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Ο ερευνητής πρέπει να έχει υψηλές επιστημονικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 

αλλά από την άλλη, η σχέση που αναπτύσσει με τον ερωτώμενο εμπεριέχει κύρια 

ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας (Ιωσηφίδης, 2003). Οφείλει να συστήνεται και να 

προσδιορίζει το σκοπό της έρευνας του, να ενημερώνει για τη χρονική διάρκεια και 

να μην υπερβαίνει το χρόνο που όρισε (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). 

Εξασφαλίζεται στους συμμετέχοντες ότι αυτό που λένε θα κρατηθεί εμπιστευτικό κι 

αυτό είναι σημαντικό για την απόκτηση της εμπιστοσύνης τους αλλά και για να 

παραχθούν δεδομένα καλής ποιότητας (Mack κ.ά., 2005) .  

Ένας καλός ερευνητής πρέπει να γνωρίζει το αντικείμενο της έρευνας, να έχει 

ικανότητες δόμησης της διαδικασίας και της πορείας της συνέντευξης, να είναι 

σαφής, ευαίσθητος, ευγενικός και κυρίως κριτικός. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης 

οφείλει να προχωρά σε ερμηνεία των απόψεων και των στάσεων των ερωτώμενων, 

τις οποίες θα προσπαθεί να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει πριν την ολοκλήρωση της 

συνέντευξης. Δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για το αντικείμενο και τους σκοπούς 

της έρευνας στον ερωτώμενο, εξασφαλίζοντας τη συναίνεση και τη συμμετοχή του 

τελευταίου στην ερευνητική διαδικασία. Επίσης, πρέπει να εγγυάται την ανωνυμία 

και την εμπιστευτικότητα (Kvale ,1996, Weimberg, 2002 στο Ιωσηφίδης, 2003). 

Ένας ικανός ερευνητής μπορεί να καλλιεργήσει φιλικό κλίμα μεταξύ του ίδιου και 

του υποκειμένου. Κατά μία έννοια χρειάζεται να δώσει και ο ίδιος στοιχεία του 

εαυτού του, να «αποκαλυφθεί» ώστε να μπορέσει και το υποκείμενο να ανοιχτεί, να 

νιώσει άνετα για να απαντήσει στις ερωτήσεις (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). 

Είναι απαραίτητο, μάλιστα, να τον διακρίνει το ενδιαφέρον και ο σεβασμός για την 

προσωπικότητα κάθε ερωτώμενου και η ελαστικότητα στη συμπεριφορά του προς 

αυτούς. Οφείλει να κατανοεί και να δείχνει συμπάθεια για την οπτική γωνία από την 

οποία οι ίδιοι αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα (Thompon 2008). 

Οι Bowman & Bowman και  Resch (1984 στο Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008) 

υποστηρίζουν πως ο ερευνητής δεν μπορεί να παραμείνει ουδέτερος. Επηρεάζεται και 

ο ίδιος από τη σχέση που δημιουργείται με το υποκείμενο. Σύμφωνα άλλωστε με τους 

Rubin & Rubin (1995), ο ερευνητής στοχεύει περισσότερο στη διόγκωση του 

εσωτερικού κόσμου των υποκειμένων παρά στην ιεράρχηση και ταξινόμηση των 

πληροφοριών που του δίνονται. Πολλές φορές είναι μάρτυρας πληροφοριών που το 

υποκείμενο πρώτη φορά μοιράζεται με κάποιον συνομιλητή για αυτό και πρέπει να 

δέχεται ανεπηρέαστος αυτές τις πληροφορίες και να βλέπει το υποκείμενο σε 

ουδέτερη βάση χωρίς να προσδοκά να ακούσει απαντήσεις που ο ίδιος επιθυμεί. Δεν 

http://www.websm.org/dba/4725/Mack,_N./?
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πρέπει να υπερεκτιμήσει αλλά ούτε και  να υποτιμήσει την αλήθεια που υποστηρίζει ο 

κάθε ερωτώμενος (Cannel &Kahn, 1968 στο Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2006) 

Ένας καλός ερευνητής είναι ανοιχτόμυαλος. Η κρίση ή η κριτική μπορεί να 

λειτουργήσει ως εμπόδιο στην επικοινωνία για αυτό είναι σημαντικό να διατηρηθεί η 

ανοιχτότητα (διαφάνεια) κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Αν ο ερωτώμενος 

αισθανθεί ότι κρίνεται ή αξιολογείται, τότε είναι πιθανό να μην θελήσει να μοιραστεί 

τις απόψεις του (Guion κ.ά., 2011). Ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν 

αναλυτικά τις απαντήσεις τους χωρίς να εκφράζει επιδοκιμασία, κρίση ή 

προκατάληψη. Σέβεται τον συμμετέχοντα ως έμπειρο και ειδικό (Mack κ.ά., 2005).  

Ο ερευνητής είναι και αυτός άνθρωπος και άρα συναισθηματικά φορτισμένος με 

αντιδράσεις και εκφράσεις που μπορεί να επηρεάζουν τα υποκείμενα (Selltiz, 1962 

στο Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). Τα κοινωνικό υπόβαθρο και η κουλτούρα του 

υποκειμένου αλλά και του ερευνητή, παίζουν σημαντικό ρόλο στη διεξαγωγή της 

έρευνας. Μέσα από αυτό το πρίσμα πρέπει να κατανοήσουμε τις απαντήσεις των 

υποκειμένων που προσεγγίζουν  και εκφράζουν τον δικό τους κόσμο. Ο ερευνητής 

είναι αυτός που θα συγκροτήσει ένα ερμηνευτικό πλαίσιο και θα καταλήξει σε 

συμπεράσματα λαμβάνοντας υπόψη του τον κοινωνικό χώρο και χρόνο που δρουν τα 

υποκείμενα (Riessman,1993 στο Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). 

Οφείλει, επίσης, να είναι υπομονετικός. Αφήνει τον ερωτώμενο να μιλήσει ελεύθερα 

και με τον δικό του ρυθμό ώστε να αισθανθεί άνετα (Guion κ.ά., 2011). Μια 

σημαντική αρετή είναι η προθυμία που θα δείξει να κάτσει ήσυχα και να τον ακούσει. 

Όσοι ερευνητές μιλούν ακατάπαυστα ή πιέζουν για να επικρατήσουν οι δικές τους 

ιδέες θα πάρουν άχρηστες και παραπλανητικές απαντήσεις (Thompon 2008). 

Χρειάζεται να είναι και παρατηρητικός. Ένας καλός ερευνητής είναι παρατηρητικός 

δίνοντας σημασία, συγκεντρώνοντας ανεπαίσθητα σημάδια, όπως εκφράσεις του 

προσώπου, γλώσσα του σώματος και τόνο της φωνής (Guion κ.ά., 2011). 

Κυρίως, όμως, χρειάζεται να είναι καλός ακροατής, να ακούει ενεργητικά 

χρησιμοποιώντας στρατηγικές, όπως: 

 Παρακολουθεί πλήρως ό,τι λέει ο ομιλητής, εστιάζοντας εξ ολοκλήρου σε 

αυτό που ειπώθηκε.  

 Παραφράζει ό,τι είπε ο ομιλητής για να επιβεβαιώσει στον ομιλητή ότι τον 

ακούει πραγματικά και ότι κατανοεί το μήνυμα που θέλει να περάσει. 

http://www.websm.org/dba/4725/Mack,_N./?
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 Αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα που συνδέονται με το μήνυμα. 

Προσέχοντας τον τόνο της φωνής και το συναισθηματικό περιεχόμενο, ο 

ερευνητής μπορεί να κατανοήσει καλύτερα το μήνυμα (Guion κ.ά., 2011). 

Υπάρχουν, όμως, και κάποιες βασικές αρχές για τη διατύπωση των ερωτήσεων, οι 

οποίες θα πρέπει να είναι απλές και ευθείες και σε οικεία γλώσσα. Επίσης, δεν θα 

πρέπει να προβάλλουν μια επιθυμητή για τον ερευνητή απάντηση, γιατί είναι πιθανό 

ο ερωτώμενος να πιεστεί να  την δώσει προκειμένου να ευχαριστήσει τον ερευνητή 

και επομένως να είναι εντελώς αναξιόπιστη ή ψεύτικη μαρτυρία (Thompon 2008). Οι 

ερωτήσεις με τον τρόπο που θα τεθούν είναι σημαντικές στο αν και  κατά πόσο θα 

επηρεάσουν τον ερωτώμενο. Πρέπει να είναι σαφείς ώστε να αποδεικνύουν ό,τι 

ψάχνουν (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). 

Ένας αποτελεσματικός ερευνητής πρέπει να είναι πολύ καλά εξοικειωμένος με τον 

οδηγό της συνέντευξης. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα πρέπει να μην 

χρειάζεται να ψάξει μέσα στον οδηγό για την επόμενη ερώτηση. Είναι σημαντικό να 

καταλαβαίνει όχι μόνο το σκοπό της  κάθε ερώτησης αλλά και το σκοπό της έρευνας 

στο σύνολο της (Mack κ.ά., 2005). Είναι πολύ καλύτερα να γνωρίζει τις ερωτήσεις 

από έξω και να τις θέτει στη σωστή στιγμή ανάλογα με τη ροή της συνέντευξης. Ο 

οδηγός ουσιαστικά είναι ένας χάρτης στον οποίο μπορεί ο ερευνητής να ανατρέχει 

κατά διαστήματα, είναι όμως καλύτερο να τον έχει στο μυαλό του, ώστε να κινείται 

άνετα (Thompon 2008). 

Καλό είναι ο ερευνητής να χρησιμοποιεί και ανιχνευτές κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης. Οι ανιχνευτές είναι ουδέτερες ερωτήσεις, φράσεις, ήχοι ακόμα και 

χειρονομίες που χρησιμοποιούν οι ερευνητές για να ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες 

να παρουσιάσουν αναλυτικά τις απαντήσεις τους και να εξηγήσουν το γιατί και το 

πώς. Χρησιμοποιούνται όταν οι απαντήσεις του συμμετέχοντα είναι σύντομες ή 

ασαφείς, όταν ο συμμετέχων φαίνεται ότι περιμένει μια αντίδραση από τον ερευνητή 

πριν συνεχίσει να μιλάει ή όταν φαίνεται ότι ο συμμετέχων έχει περισσότερες 

πληροφορίες για το θέμα. Έμμεσοι ανιχνευτές είναι οι λεκτικές και σωματικές 

εκφράσεις που δείχνουν ότι ο ερευνητής ακούει προσεκτικά (Mack κ.ά., 2005).  

Ο τόνος της φωνής του ερευνητή παίζει κι αυτός σημαντικό ρόλο και αναφέρεται 

στον όγκο και στην ποιότητα του ήχου από τη φωνή ενός ατόμου. Μπορεί να 

αποκαλύψει προκαταλήψεις, όπως ενθουσιασμό, έγκριση ή και αποδοκιμασία, 

περιφρόνηση, έκπληξη και δυσπιστία. Γενικά θα πρέπει να χρησιμοποιούμε έναν 

http://www.websm.org/dba/4725/Mack,_N./?
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φιλικό τόνο που δεν προδίδει την προσωπική μας γνώμη ή τη συναισθηματική μας 

κατάσταση (Mack κ.ά., 2005).  

Αλλά και η γλώσσα του σώματος είναι μια συγκεκριμένη πολιτισμική ερμηνεία  

ακόμα και για το  τι σημαίνει να μετακινήσουμε ή να τοποθετήσουμε το σώμα μας  με 

έναν συγκεκριμένο τρόπο. Οι ερευνητές μέσω της γλώσσας του σώματος είναι 

σημαντικό να δείχνουν υπομονή, ευχάριστη διάθεση, ανοιχτή στάση και ειλικρινές 

ενδιαφέρον προκειμένου να ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις 

απόψεις τους χωρίς επιφυλάξεις (Mack κ.ά., 2005).  

Ο ρόλος του ερευνητή είναι να καταφέρει τον πληροφορητή να μιλήσει. Χρειάζεται 

να μένει όσο γίνεται στο περιθώριο και να τον ενθαρρύνει, περισσότερο με 

χειρονομίες παρά με τα δικά του σχόλια. Οι παύσεις πολλές φορές  βοηθούν τον 

ομιλητή να σκεφτεί και να δώσει περισσότερες πληροφορίες (Thompon 2008). 

Κάθε φορά που διεξάγονται έρευνες σε ανθρώπους, η ευημερία των συμμετεχόντων 

στην έρευνα πρέπει να είναι η άμεση προτεραιότητα μας. Το θέμα της έρευνας είναι 

πάντα δευτερεύουσας σημασίας. Αυτό σημαίνει πως εάν πρέπει να γίνει επιλογή 

μεταξύ του να προκληθεί κακό σε έναν συμμετέχοντα ή να γίνει ζημιά στην έρευνα, 

είναι η έρευνα που τελικά θυσιάζεται (Mack κ.ά., 2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.websm.org/dba/4725/Mack,_N./?
http://www.websm.org/dba/4725/Mack,_N./?
http://www.websm.org/dba/4725/Mack,_N./?
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1. Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ 

1.1.Η Κριτική Ανάλυση Λόγου 

Η Κριτική ανάλυση λόγου είναι η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιείται 

κατεξοχήν για τον εντοπισμό της ιδεολογίας, δηλαδή όχι μόνο όσων λέγονται σε ένα 

κείμενο, αλλά και όσων έχουν ειπωθεί αλλού και θεωρούνται δεδομένα (Fairclough 

1995). Στόχος της είναι να εντοπίσει και να παρουσιάσει τα ιδεολογικά στηρίγματα 

της ομιλίας, τα οποία με το πέρασμα του χρόνου έχουν γίνει τόσο φυσικά, ώστε να 

θεωρούνται κοινά και αποδεκτά χαρακτηριστικά της ομιλίας (Τeo, 2000 στο 

Παγκουρέλια & Παπαδοπούλου, 2009). 

Η Κριτική ανάλυση λόγου είναι «κρίσιμης σημασίας», υπό την έννοια ότι επιδιώκει 

να αναδείξει τον ρόλο των  πρακτικών του λόγου στη διατήρηση του κοινωνικού 

κόσμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των κοινωνικών σχέσεων που συνεπάγονται 

άνισες σχέσεις εξουσίας. Στόχος της  είναι να συμβάλει στην κοινωνική αλλαγή προς 

την κατεύθυνση των πιο ισότιμων σχέσεων εξουσίας σε διαδικασίες επικοινωνίας και 

της κοινωνίας γενικότερα (Jοrgensen, &. Phillips, 2002).  

Η Κριτική ανάλυση λόγου δεν κατανοείται, ως εκ τούτου, ως πολιτικά ουδέτερη 

(όπως κάνει η αντικειμενική κοινωνική επιστήμη), αλλά ως μια κριτική προσέγγιση η 

οποία είναι πολιτικά προσηλωμένη στην κοινωνική αλλαγή. Στο όνομα της 

χειραφέτησης, οι προσεγγίσεις της κριτικής ανάλυσης  λόγου  παίρνουν το μέρος των 

καταπιεσμένων κοινωνικών ομάδων. Η Κριτική ανάλυση λόγου στοχεύει να 

αποκαλύψει το ρόλο  των πρακτικών του λόγου στη διατήρηση των άνισων σχέσεων 

εξουσίας, με το γενικότερο στόχο της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της κριτικής 

ανάλυσης λόγου στην πάλη για τη ριζική κοινωνική αλλαγή (Jοrgensen, &. Phillips, 

2002).  

Σύμφωνα με τη Rogers (2004) η ΚΑΛ είναι ένα εργαλείο σταθμισμένο στο σύστημα 

λειτουργίας της γλώσσας. Δίνει έμφαση ανάμεσα στη μορφή και λειτουργία της 

γλώσσας. Κάθε έκφραση θεωρείται ότι έχει μια κοινωνική λειτουργία που είναι 

διαπροσωπική, κειμενική και ιδεατή. Τα genre, discourse και style είναι ισοδύναμα με 

το mode(=τρόπος), tenor(=νόημα) και field(=πεδίο). Κάθε έκφραση, επομένως, 

μπορεί να αναλυθεί με βάση τον τρόπο της (μέθοδοι παρουσίασης), το νόημά της 

(διαπροσωπικές σχέσεις) και το πεδίο (σχέση με τον κοινωνικό κόσμο).  
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1.2. Η Κριτική ανάλυση λόγου σύμφωνα με τον Φουκώ 

Ο Φουκώ (Fairclough, 1992) πιστεύει πως η  σύγχρονη εξουσία δεν επιβλήθηκε από 

πάνω, από συγκεκριμένους συλλογικούς παράγοντες (π.χ. τάξεις) πάνω σε ομάδες ή 

άτομα. Αναπτύχθηκε «από κάτω» με ορισμένες «Μικροτεχνικές» (όπως είναι η 

«εξέταση» στο ιατρικό ή εκπαιδευτικό πεδίο), οι οποίες εμφανίστηκαν σε ιδρύματα, 

όπως νοσοκομεία, φυλακές και τα σχολεία στην αρχή της σύγχρονης περιόδου. Οι 

τεχνικές αυτές συνεπάγονται διπλή σχέση μεταξύ δύναμης και γνώσης στη σύγχρονη 

κοινωνία: από τη μία, οι τεχνικές της δύναμης αναπτύχθηκαν στη βάση της γνώσης 

που παράγεται, για παράδειγμα, στις κοινωνικές επιστήμες. Από την άλλη πλευρά, οι 

τεχνικές ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την άσκηση της εξουσίας στη διαδικασία της 

συλλογής της γνώσης.  Ο Φουκώ χρησιμοποιεί τον  όρο «βιο-εξουσία» για να 

αναφερθεί σε αυτή τη σύγχρονη μορφή της εξουσίας, η οποία εμφανίστηκε από το 

δέκατο έβδομο αιώνα. 

Αυτή η αντίληψη της εξουσίας προτείνει ότι ο λόγος και η γλώσσα είναι κεντρικής 

σημασίας για τις κοινωνικές διεργασίες της σύγχρονης κοινωνίας: οι πρακτικές και 

τεχνικές που ο Φουκώ θεωρεί σημαντικές -συνέντευξη,  παροχή συμβουλών, και 

ούτω καθεξής - είναι σε σημαντικό βαθμό πρακτικές λόγου. Έτσι, αναλύοντας  τους 

θεσμούς και τις οργανώσεις από την άποψη της εξουσίας, αυτό συνεπάγεται την 

κατανόηση και την ανάλυση  των πρακτικών λόγου τους.  

Ένα από τα ζητήματα που έθεσε ο Φουκώ είναι πως οι πρακτικές του λόγου είναι 

κοινωνικά ελεγχόμενες και περιορισμένες: «σε κάθε κοινωνία, η παραγωγή του λόγου 

είναι ταυτόχρονα ελεγχόμενη, επιλεγμένη, οργανωμένη και αναδιανεμημένη από έναν 

ορισμένο αριθμό διαδικασιών, των οποίων ο ρόλος είναι να αποκρούσει τις εξουσίες 

και τους κινδύνους, να κερδίσει την ικανότητα  πάνω στα τυχαία γεγονότα του, να 

αποφύγει τα βάρη του, τα τρομερά τα σημαντικά». Μεταξύ των «διαδικασιών», που 

εξετάζει  ο Φουκώ είναι οι  περιορισμοί για το τι μπορεί να ειπωθεί, από ποιον, και 

ποιες φορές. Ο Φουκώ παρατηρεί ότι «κάθε σύστημα της εκπαίδευσης είναι ένας 

πολιτικός τρόπος για τη διατήρηση ή την τροποποίηση της οικειοποίησης των λόγων, 

σε συνδυασμό με τις γνώσεις και τις εξουσίες που κουβαλούν». Μια σημαντική 

έμφαση στο Φουκώ είναι για την πάλη της εξουσίας πάνω από τον προσδιορισμό των 

πρακτικών λόγου: «Ο λόγος  δεν είναι απλώς αυτό που μεταφράζει τους αγώνες ή  τα 

συστήματα κυριαρχίας, αλλά είναι αυτός για τον οποίο και μέσω του οποίου υπάρχει 

ένας αγώνας, ο λόγος είναι η δύναμη η οποία πρέπει να κατασχεθεί» (Fairclough, 

1992). 
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1.3. Η Κριτική ανάλυση λόγου σύμφωνα με τον Fairclough 

Η κριτική ανάλυση λόγου ρίχνει το βάρος στον ενεργό ρόλο του λόγου στην 

κατασκευή του κοινωνικού κόσμου.  Ο Fairclough επιμένει ότι ο λόγος  είναι μόνο 

μια από τις πολλές πτυχές κάθε κοινωνικής πρακτικής. Μια κεντρική περιοχή του 

ενδιαφέροντος της  κριτικής  ανάλυσης λόγου του Fairclough είναι η διερεύνηση της 

αλλαγής. Η συγκεκριμένη χρήση της γλώσσας, βασίζεται πάντα σε προηγούμενες 

δομές λόγου ως χρηστών της γλώσσας, που βασίζονται σε έννοιες που έχουν ήδη 

συσταθεί. Ο Fairclough επικεντρώνεται σε αυτό μέσω της έννοιας της 

διακειμενικότητας - που σημαίνει, πώς ένα προσωπικό κείμενο βασίζεται σε στοιχεία 

από κείμενα άλλων ατόμων. Είναι  αυτός ο συνδυασμός στοιχείων από διαφορετικούς 

λόγους  που κάνει τη συγκεκριμένη χρήση της γλώσσας  να μπορεί να αλλάξει τον 

ατομικό λόγο  και με τον τρόπο αυτό να αλλάξει τον κοινωνικό και πολιτιστικό 

κόσμο. Μέσα από την ανάλυση της διακειμενικότητας, μπορεί κανείς να διερευνήσει 

τόσο την αναπαραγωγή των λόγων σύμφωνα με την οποία  ενώ δεν εισήχθησαν νέα 

στοιχεία, η  αλλαγή  του λόγου προέκυψε μέσα από νέους συνδυασμούς του λόγου 

(Jοrgensen, &. Phillips, 2002).  

Ο λόγος συμβάλλει στην κατασκευή των κοινωνικών  ταυτοτήτων, των κοινωνικών 

σχέσεων  και των συστημάτων γνώσης και σημασίας. Έτσι, ο  λόγος έχει τρεις 

λειτουργίες: μια λειτουργία ταυτότητας, μια  «σχεσιακή» λειτουργία και μια «ιδεατή» 

λειτουργία. Εδώ, ο  Fairclough βασίζεται στην πολυλειτουργική προσέγγιση του 

Halliday για τη γλώσσα. 

Σε κάθε ανάλυση, δύο διαστάσεις του λόγου είναι σημαντικά κομβικά σημεία: 

1. το επικοινωνιακό γεγονός - ένα παράδειγμα της χρήσης της γλώσσας, όπως ένα 

άρθρο εφημερίδας, μια ταινία, ένα βίντεο, μια συνέντευξη ή μια πολιτική ομιλία και 

2. η διάταξη του λόγου - η διαμόρφωση όλων των τύπων λόγου που 

χρησιμοποιούνται μέσα σε ένα κοινωνικό θεσμό  ή κοινωνικό τομέα. Οι Τύποι  Λόγου 

αποτελούνται από ομιλίες και είδη. Ένα είδος είναι μια ιδιαίτερη χρήση της γλώσσας 

η οποία συμμετέχει, και αποτελεί μέρος μιας συγκεκριμένης κοινωνικής πρακτικής, 

για παράδειγμα, το είδος της συνέντευξης, το  είδος των ειδήσεων ή το  είδος της 

διαφήμισης. Μέσα σε μια διάταξη του λόγου, υπάρχουν συγκεκριμένες πρακτικές 

λόγου, μέσω των οποίων το κείμενο και η ομιλία παράγονται και καταναλώνονται ή 

ερμηνεύονται (Jοrgensen, &. Phillips, 2002).  
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Η ταυτότητα (κοινωνική προέλευση,  φύλο,  τάξη, στάσεις, πεποιθήσεις, και ούτω 

καθεξής) ενός ομιλητή «εκφράζονται» στις γλωσσικές μορφές και τα νοήματα που 

επιλέγει (Fairclough, 1992). 

Σύμφωνα με τον Fairclough (1992) η ανάλυση των πρακτικών λόγου εστιάζει στα 

εξής: 

Διαγλωσσικότητα (Interdiscursivity)- Εστίαση, δηλαδή, στην παραγωγή κειμένου. 

Στόχος είναι ο καθορισμός των τύπων λόγου και των τρόπων με τους οποίους αυτοί 

συντάσσονται στα δείγματα λόγου που είναι υπό ανάλυση. Κύριος τρόπος 

δικαιολόγησης μιας ερμηνείας είναι μέσα από την ανάλυση του κειμένου, δείχνοντας 

πως η εκάστοτε ερμηνεία του ερευνητή είναι σύμφωνη με τα στοιχεία του κειμένου, 

και πιο συμβατή από ότι άλλα. 

Συνάφεια (coherence)- Εστίαση στην ανάγνωση του κειμένου. Στόχος είναι η 

αναζήτηση των ερμηνευτικών επιπτώσεων των διακειμενικών και των διαγλωσσικών 

ιδιοτήτων του δείγματος λόγου (έρευνα σχετικά με το πώς τα κείμενα ερμηνεύονται 

στην πραγματικότητα). 

Συνθήκες της πρακτικής λόγου (conditions of discourse practice). Στόχος είναι ο 

καθορισμός των κοινωνικών πρακτικών της παραγωγής και κατανάλωσης κειμένου 

που σχετίζονται με τον τύπο λόγου που το δείγμα αντιπροσωπεύει/ παρουσιάζει.  

Έκδηλη διακειμενικότητα (manifest intertextuality)- Εστίαση στην παραγωγή λόγου. 

Στόχος είναι ο καθορισμός των άλλων κειμένων που αντλήθηκαν κατά τη σύνθεση 

του κειμένου που βρίσκεται υπό ανάλυση και πως (τι λέγεται άμεσα και τι έμμεσα, 

σκόπιμα ή αυθόρμητα). 

Κατά την ανάλυση του κειμένου ο Fairclough (1992) δίνει σημασία στα εξής: 

Αλληλεπιδραστικός έλεγχος (interactional control)-  Στόχος είναι η περιγραφή 

μεγαλύτερης κλίμακας οργανωτικών ιδιοτήτων των αλληλεπιδράσεων (μεταξύ των 

συμμετεχόντων), πάνω στις οποίες βασίζονται η εύρυθμη λειτουργία και ο έλεγχος 

των αλληλεπιδράσεων αυτών.  

Συνοχή (cohesion)- Στόχος είναι να φανεί πως οι προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους 

στο κείμενο. Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές με την περιγραφή του «ρητορικού 

τρόπου» του κειμένου, την κατασκευή του ως έναν τρόπο επιχειρηματολογίας, 

αφήγησης, κλπ. 

Ευγένεια (politeness)- Στόχος είναι  ο καθορισμός των στρατηγικών ευγένειας που  

χρησιμοποιούνται πιο πολύ στο δείγμα, αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των 
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συμμετεχόντων, και τι φανερώνουν αυτά τα χαρακτηριστικά για τις κοινωνικές 

σχέσεις μεταξύ τους. 

Ήθος (ethos)- Στόχος είναι η  συγκρότηση των ποικίλλων χαρακτηριστικών που 

οδηγούν προς την κατεύθυνση της κατασκευής των «εαυτών» ή των κοινωνικών 

ταυτοτήτων στο δείγμα. Εμπλέκεται εδώ όχι μόνο ο λόγος αλλά και το σώμα. 

Γραμματική (grammar) στην οποία υπάρχουν 3 διαστάσεις των προτάσεων: 

o Μεταβιβαστικότητα (transitivity)- Στόχος είναι να δούμε αν 

συγκεκριμένοι τύποι διαδικασιών αλλά και συμμετέχοντες ευνοούνται  στο κείμενο, 

ποιες επιλογές γίνονται στη φωνή (ενεργητική ή παθητική) και πόσο σημαντική είναι 

η ονοματοποίηση των διαδικασιών. Βασικά στοιχεία στο σημείο αυτό είναι η 

έκφραση της αιτιότητας και ο καταλογισμός ευθυνών. 

o Θέμα (theme)-  Στόχος είναι να δούμε αν υπάρχει ευδιάκριτο πρότυπο 

στη θεματική δομή του κειμένου, όσον αφορά στις επιλογές των θεμάτων για τις 

προτάσεις. 

o Τροπικότητα (modality)-  Στόχος είναι ο καθορισμός προτύπων μέσα 

στο κείμενο στο βαθμό συγγένειας που εκφράζεται με προτάσεις μέσω της 

τροπικότητας. Σημαντική μέριμνα είναι η αξιολόγηση της σχετικής εισαγωγής των 

χαρακτηριστικών τροπικότητας για τις α) κοινωνικές σχέσεις και β) τον έλεγχο των 

αναπαραστάσεων της πραγματικότητας. 

Διατύπωση (wording)- Στόχος είναι  η σύγκριση των τρόπων με τους οποίους τα 

νοήματα διατυπώνονται, με τους τρόπους με τους οποίους διατυπώνονται σε άλλα 

κείμενα (είδη κειμένων), και η αναγνώριση της ερμηνευτικής προοπτικής που 

κρύβεται στη διατύπωση αυτή. 

Μεταφορά (metaphor)- Στόχος είναι ο χαρακτηρισμός των μεταφορών που 

χρησιμοποιούνται στο δείγμα λόγου, σε αντίθεση με μεταφορές που 

χρησιμοποιούνται για παρόμοια νοήματα αλλού, και ο καθορισμός των παραγόντων 

(πολιτιστικοί, ιδεολογικοί, κλπ) οι οποίοι καθορίζουν την επιλογή τους. Η επιρροή της 

μεταφοράς πάνω στη σκέψη και την πρακτική πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη. 

Όσον αφορά την ανάλυση της κοινωνικής πρακτικής ο Fairclough (1992) τονίζει πως 

γενικός στόχος είναι ο καθορισμός της φύσης της κοινωνικής πρακτικής, της οποίας η 

πρακτική λόγου είναι μέρος, που είναι η βάση για την εξήγηση του γιατί η πρακτική 

λόγου είναι όπως είναι, και των επιδράσεων της πρακτικής λόγου πάνω στην 

κοινωνική πρακτική. Εστιάζει όμως και στα παρακάτω: 
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Κοινωνικό πλέγμα του λόγου (social matrix of discourse) -  Στόχος είναι ο καθορισμός 

των κοινωνικών και ηγεμονικών συνδέσεων και δομών, οι οποίες συνιστούν το 

πλέγμα  της συγκεκριμένης περίπτωσης κοινωνικής πρακτικής και πρακτικής λόγου, 

πως αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα υφίσταται σε σχέση με αυτές τις δομές και 

συνδέσεις και σε τι επιδράσεις συμβάλλουν, σε ότι αφορά την αναπαραγωγή και τον 

μετασχηματισμό τους. 

Συστήματα λόγου (orders of discourse)- Στόχος είναι ο καθορισμός της σχέσης του 

παραδείγματος κοινωνικής και πρακτικής λόγου με τα συστήματα λόγου στα οποία 

βασίζεται, και των επιδράσεων αναπαραγωγής και μετασχηματισμού του συστήματος 

λόγου στις οποίες συμβάλλει.  

 Ιδεολογικές και πολιτικές επιδράσεις (ideological and political effects of 

discourse)-Εστίαση σε: α) συστήματα γνώσης και πεποιθήσεων, β) κοινωνικές 

σχέσεις/συνδέσεις και γ) κοινωνικές ταυτότητες  («εαυτοί»). 

Ο ερευνητής είναι σημαντικό να επιλέξει ποια φαίνεται να είναι η καταλληλότερη 

ανάλυση για την εξισορρόπηση των διαθέσιμων στοιχείων, και να μπορεί να 

δικαιολογήσει την ανάλυση την οποία προτείνει. Επίσης,  οι παράγοντες που πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη είναι οι εξής: α) η έκταση/βάθος στο οποίο η ανάλυση που 

προτείνεται αντιπροσωπεύει το δείγμα λόγου, β) αν η προτεινόμενη ανάλυση είναι 

τεκμηριωμένη από το τι κάνουν οι συμμετέχοντες σε μια αλληλεπίδραση, γ) οι 

αντιδράσεις των συμμετεχόντων για την ανάλυση-  αν έχει νόημα γι αυτούς, δ) ο 

βαθμός στον οποίο η ανάλυση ρίχνει φως σε άλλα δεδομένα για τον αναλυτή, και 

παρέχει μια βάση για άλλες αναλύσεις (Fairclough, 1992). 

 

1.4. Η  Συστημική Λειτουργική Γραμματική του Halliday 

Ο Halliday  αναφέρεται στη γραμματική που στηρίζεται σε μια κοινωνική θεώρηση 

της γλώσσας. Η  γλώσσα αποτελεί μια σημαντική πηγή κατασκευής και ανταλλαγής 

νοημάτων. Οι άνθρωποι κατασκευάζουμε και ανταλλάσσουμε νοήματα μεταξύ μας με 

σκοπό να κατανοήσουμε τον κόσμο, τον εαυτό μας και τις μεταξύ μας σχέσεις. Η  

Συστημική Λειτουργική Γραμματική, όπως την ονομάζει, δίνει έμφαση στη 

λειτουργία των γλωσσικών στοιχείων και χρησιμοποιείται για ανάλυση των 

κοινωνικών εννοιών και νοημάτων που διαμορφώνονται με βάση τις γλωσσικές 

επιλογές που κάνουμε κάθε φορά που μιλάμε ή γράφουμε (Λύκου, 2015).  
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Ο Halliday χαρακτηρίζει τη γλώσσα ως κοινωνική πρακτική, υπογραμμίζει την 

κοινωνική της διάσταση και θεωρεί ότι η γλώσσα διαμορφώνεται από την κοινωνική 

πραγματικότητα, ενώ παράλληλα παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωσή της 

(Λύκου, 2015). 

Ο Halliday θεωρεί ότι σε κάθε πρόταση εγγράφονται τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 

λειτουργίες της γλώσσας. Αυτές οι τρεις λειτουργίες, που επιτελεί η κάθε πρόταση, 

αφορούν, αντίστοιχα, τον τρόπο με τον οποίο συσχετίζουμε την εμπειρία μας, το πώς 

κατασκευάζουμε τις διαπροσωπικές μας σχέσεις και το πώς οργανώνουμε την 

πληροφορία. 

Συγκεκριμένα, η πρώτη λειτουργία εκφράζει την εμπειρία που έχει ο ομιλητής  

σχετικά με τον εξωτερικό και τον εσωτερικό του κόσμου. Η λειτουργία αυτή 

αναφέρεται  στην ιδέα ή τη γνώμη που έχει ο χρήστης για την πραγματικότητα, όπως 

αυτή έχει καταγραφεί στη συνείδησή του. Η δεύτερη λειτουργία της πρότασης, η 

διαπροσωπική λειτουργία, αφορά τις σχέσεις όσων εμπλέκονται σε μια περίσταση 

επικοινωνίας. Εδώ συμπεριλαμβάνεται και η παρεμβολή του ίδιου του ομιλητή σε 

αυτήν: κάθε φορά που παράγουμε προφορικό ή γραπτό λόγο υιοθετούμε ρόλους για 

τους εαυτούς μας και τους άλλους, με τους οποίους επικοινωνούμε, και μέσα από 

τους ρόλους αυτούς διαμορφώνουμε τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Η τρίτη 

λειτουργία, η οποία ονομάζεται κειμενική λειτουργία της πρότασης (textual function), 

έχει σχέση με την οργάνωση της πληροφορίας και αφορά τον τρόπο με τον οποίο το 

κείμενο οργανώνεται ως προϊόν προφορικού ή γραπτού λόγου.  

Καθεμία από αυτές τις λειτουργίες πραγματώνεται μέσω συγκεκριμένων επιλογών 

στο λεξικογραμματικό σύστημα της γλώσσας. Η (ανα)παραστατική λειτουργία 

πραγματώνεται μέσω του συστήματος μεταβιβαστικότητας (transitivity), το οποίο 

περιλαμβάνει τις διαδικασίες (τα ρήματα), τους μετέχοντες (τα ουσιαστικά) και τα 

καταστασιακά στοιχεία (προθετικές φράσεις χρόνου, τόπου, τρόπου κτλ). Η 

διαπροσωπική λειτουργία πραγματώνεται μέσω του συστήματος του τρόπου (mood), 

το οποίο αναφέρεται στο βαθμό βεβαιότητας ή σιγουριάς  που εκφράζεται από την 

πρόταση, στο είδος των προτάσεων (δήλωση, ερώτηση), στους δείκτες ευγένειας κτλ. 

Μέσα από αυτό το σύστημα της πρότασης εκφράζεται ο ρόλος που ο ομιλητής έχει 

διαλέξει να υιοθετήσει σε μια επικοινωνιακή κατάσταση αλλά και ο ρόλος που έχει 

διαλέξει να εκχωρήσει στους συνομιλητές του. Τέλος, η κειμενική λειτουργία 

πραγματώνεται μέσω του συστήματος του θέματος-ρήματος, το οποίο περιλαμβάνει 

διάφορα μοτίβα οργάνωσης της πρότασης. 
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2.ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

2.1. Το προφίλ των γυναικών της έρευνας 

H πρώτη ομιλήτρια -η κυρία Ελένη- είναι μια 59χρονη γυναίκα, νηπιαγωγός στο 

επάγγελμα, με 33 χρόνια υπηρεσίας. Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη στη σχολή 

Νηπιαγωγών για δύο χρόνια και μετά από δύο χρόνια, σχεδόν, εργάστηκε ως 

αναπληρώτρια και άμεσα διορίστηκε. Όλα τα χρόνια εργασίας της ήταν στο Νομό 

Πέλλας, αρχικά στα παραμεθόρια χωριά και μετά  στο εσωτερικό του Νομού. Τα 

περισσότερα χρόνια, 28 για την ακρίβεια, εκτελούσε και τα χρέη της προϊσταμένης 

του νηπιαγωγείου, προσπαθώντας να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της. Επέλεξε η 

ίδια το επάγγελμα της κυρίως λόγω της αγάπης της για τα παιδιά και προσπαθούσε να 

ανταποκρίνεται στα καθήκοντα της, ενημερωνόταν, διάβαζε, παρακολουθούσε 

σεμινάρια για να μπορεί να ακολουθεί τα νέα αναλυτικά προγράμματα αλλά και τις 

ανάγκες που δημιουργούνταν, π.χ. χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αποχώρησε από 

την υπηρεσία νιώθοντας πλήρης και ευχαριστημένη και πιστεύει πως αν χρειαζόταν 

να επιλέξει πάλι το ίδιο επάγγελμα θα έκανε γιατί θεωρεί πως η συναναστροφή με τα 

μικρά παιδιά σε κρατάει πάντα νέο. 

Η δεύτερη ομιλήτρια -η κυρία Νόπη- είναι κι αυτή 59 χρονών, νηπιαγωγός με 32 

χρόνια υπηρεσίας. Και αυτή σπούδασε στη Θεσσαλονίκη την ίδια εποχή με τη κυρία 

Ελένη με την οποία είναι και φίλες μέχρι σήμερα. Και η ίδια εργάστηκε μόνο στο 

Νομό Πέλλας εκτελώντας χρέη προϊσταμένης τα περισσότερα χρόνια της υπηρεσίας 

της. Της άρεσε να εξελίσσεται και για αυτό παρακολούθησε το Διδασκαλείο, την 

εξομοίωση και προσπαθούσε να εφαρμόσει τα καινοτόμα προγράμματα. Ένα 

σημαντικό παράδειγμα είναι η εφαρμογή της βιωματικής μάθησης και της μεθόδου  

πρότζεκτ στο νηπιαγωγείο, την οποία εφάρμοσε ως πρωτοπόρος όχι μόνο στο Νομό 

αλλά και πανελλήνια, αφού το σχολείο της ήταν από τα λίγα πιλοτικά που 

επιλέχθηκαν. Έργα της είναι δημοσιευμένα σε πρακτικά συνεδρίων αλλά και σε 

βιβλία με επιμελήτρια τη σύμβουλο προσχολικής αγωγής  της 35
ης

 Περιφέρειας, 

Μαρία Ζωγράφου. Είχε την αμέριστη συμπαράσταση του συζύγου της αλλά και όλου 

του συγγενικού και φιλικού της περιβάλλοντος κι αυτό θεωρεί ότι την βοήθησε να 

βελτιώσει το έργο της. Αποχώρησε έχοντας γεμάτες τις βαλίτσες της κι αυτό εύχεται 

για κάθε εκπαιδευτικό. 

Είχε προαποφασιστεί η έρευνα να περιοριστεί σε γυναίκες συνταξιούχους 

νηπιαγωγούς, οι οποίες θα αφηγούνταν τις εμπειρίες από τις συνθήκες εργασίας και 
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τις διδακτικές πρακτικές τους, ώστε να προκύψει και συγκριτική μελέτη μεταξύ των 

δυο ομιλητριών. 

 

2.2. Διεξαγωγή συνέντευξης 

Οι συναντήσεις με τις νηπιαγωγούς που συμμετείχαν στην έρευνα έγιναν σε 

διαφορετικά μέρη μετά από τηλεφωνικά καθορισμένο ραντεβού. Η πρώτη 

συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο χώρο της ομιλήτριας ενώ  η δεύτερη στον 

προσωπικό χώρο της ερευνήτριας. Από την πρώτη κιόλας στιγμή εξασφαλιζόταν η 

άδεια καταγραφής της συνέντευξης (ηχογράφησης) και δίνονταν οι απαραίτητες 

διαβεβαιώσεις σχετικά με την τήρηση της εχεμύθειας των προσωπικών στοιχείων των 

γυναικών (Τσιώλης 2006). Η συνέντευξη με την πρώτη ομιλήτρια έγινε σε δύο μέρη 

γιατί χρειάστηκε να γίνουν κάποιες συμπληρωματικές ερωτήσεις και είχε διάρκεια 

περίπου 36 λεπτά. Η διάρκεια της συνέντευξης με την δεύτερη ομιλήτρια ήταν 

περίπου 51 λεπτά. Και οι δύο ομιλήτριες ήταν ιδιαίτερα πρόθυμες να διηγηθούν τις 

προσωπικές τους εμπειρίες και να απαντήσουν στα ερωτήματα που τις τέθηκαν. Οι 

συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 

2015. 

Το σχέδιο συνέντευξης ήταν ίδιο για τις ομιλήτριες. Κάποιες φορές οι απαντήσεις των 

ομιλητριών αποτελούσαν το έναυσμα για παραπάνω ερωτήσεις από την πλευρά της 

συνεντεύκτριας  κι αυτό βοήθησε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών και στην 

καλύτερη διερεύνηση του θέματος. Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

ερωτήσεις της συνέντευξης αφορούσαν α) τις σπουδές και την, μετέπειτα από τον 

διορισμό τους, επιμόρφωση β) τα χρόνια άσκησης του έργου τους και την 

αντιμετώπιση τους από την κοινωνία, γ) τα αναλυτικά προγράμματα, δ) τις απολαβές 

και ε) τις θετικές και τις αρνητικές στιγμές του επαγγέλματος. 

Η τεχνική συλλογής υλικού που χρησιμοποιήθηκε ήταν η βιογραφική αφηγηματική 

συνέντευξη, ένα είδος «ανοιχτής» συνέντευξης, στην οποία ο ερωτώμενος καλείται 

απροσχεδίαστα να αφηγηθεί την ιστορία της ζωής του ανακαλώντας στη μνήμη του 

προσωπικές εμπειρίες και βιώματα (Τσιώλης 2006). 

Το αποτέλεσμα ήταν να ξαναθυμηθεί η κάθε μια τα βιώματά της και να αφηγηθεί όλη 

την επαγγελματική της πορεία.  

Μετά το τέλος της επικοινωνιακής διαδικασίας της συνέντευξης συντάχθηκε έκθεση 

σχετικά με τις συνθήκες και την εξέλιξη της διαδικασίας αυτής. Αυτό ήταν 

απαραίτητο να γίνει πριν παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την ημέρα 
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συνάντησης, έτσι ώστε τα γεγονότα να καταγράφονται με όσο το δυνατόν 

περισσότερες λεπτομέρειες και να είναι νωπές οι εντυπώσεις από την συνέντευξη 

(Τσιώλης 2006).  

Κατά τη διαδικασία της μεταγραφής τηρήθηκε αυστηρά η χρονική αλληλουχία των 

λεχθέντων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν κάποια σύμβολα για την απεικόνιση των μεγάλων 

παύσεων, της έμφασης που έδιναν κάποιες στιγμές οι αφηγήτριες σε μερικές λέξεις 

τονίζοντάς τες, αλλά και της επικάλυψης του λόγου της ομιλήτριας από την 

συνεντεύκτρια και το αντίστροφο. Ο λόγος διατηρήθηκε στην προφορική του μορφή 

προχωρώντας σε καταγραφή ακόμα και των λαθών, αλλά και των επαναλήψεων του 

λόγου, ώστε το κείμενο στην τελική του μορφή να μην είναι τυποποιημένο και 

απρόσωπο (Τσιώλης 2006).  

Εκτός από την κριτική ανάλυση λόγου, στην παρούσα εργασία θέλουμε να 

εξετάσουμε και τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία θεωρούμε ότι θα μας 

βοηθήσουν να αντλήσουμε πληροφορίες για τις συνθήκες εργασίας των 

συνεντευξιαζόμενων: 

i. Με ποιο τρόπο η αρχική αλλά και η συνεχιζόμενη επιμόρφωση των ομιλητριών 

προσδιόρισε και επηρέασε την σχέση τους με τα παιδιά και την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τους έργου. 

ii. Ποιοι παράγοντες του κοινωνικού περιβάλλοντος του σχολείου συνέβαλαν στη 

διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας των ομιλητριών, κατά τη διάρκεια 

της σταδιοδρομίας τους. 

iii. Οι αλλαγές που επιχειρήθηκαν να γίνουν στα Αναλυτικά Προγράμματα, κατά τη 

διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, πώς βοήθησαν στο να προκύψουν διαφορετικές 

προσεγγίσεις απέναντι στα παιδιά αλλά και αν συνέβαλαν στην 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου των ομιλητριών. 

iv. Ποιοι παράγοντες διαμόρφωσαν την επαγγελματική ικανοποίηση των ομιλητριών. 
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3.ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

3.1. Περιγραφική ανάλυση 

Η  Περιγραφική ανάλυση εξετάζει τον λόγο ως κείμενο (Μικρο-επίπεδο) και  

περιλαμβάνει τη μελέτη των γλωσσικών στοιχείων (π.χ. επιλογές στο λεξιλόγιο, τη 

γραμματική, την κειμενική δομή) των υπό εξέταση κειμένων. 

Ο Halliday (Λύκου, 2015) θεωρεί ότι σε κάθε πρόταση εγγράφονται τουλάχιστον 

τρεις διαφορετικές λειτουργίες της γλώσσας. Αυτές οι τρεις λειτουργίες, που επιτελεί 

η κάθε πρόταση, αφορούν, αντίστοιχα, τον τρόπο με τον οποίο συσχετίζουμε την 

εμπειρία μας, το πώς κατασκευάζουμε τις διαπροσωπικές μας σχέσεις και το πώς 

οργανώνουμε την πληροφορία. 

Η πρώτη λειτουργία εκφράζει την εμπειρία που έχει ο ομιλητής για τον εξωτερικό και 

τον εσωτερικό του κόσμο. Η λειτουργία αυτή είναι στο επίπεδο της ιδέας ή γνώμης 

που έχει ο χρήστης για την πραγματικότητα, όπως αυτή έχει καταγραφεί στη 

συνείδησή του. Ο Halliday την αποκαλεί ideational function και στα ελληνικά έχει 

αποδοθεί ως (ανα)παραστατική λειτουργία της γλώσσας (Λύκου, 2015). 

Η (ανα)παραστατική λειτουργία πραγματώνεται μέσω του συστήματος 

μεταβιβαστικότητας (transitivity), το οποίο περιλαμβάνει τις διαδικασίες (τα ρήματα), 

τους μετέχοντες (τα ουσιαστικά) και τα καταστασιακά στοιχεία (προθετικές φράσεις 

χρόνου, τόπου, τρόπου κτλ) (Λύκου, 2015).  

Κατά την ανάλυση της μεταβιβαστικότητας η έμφαση δίνεται στο πώς τα γεγονότα 

και οι διαδικασίες  συνδέονται (ή δεν συνδέονται) με υποκείμενα και αντικείμενα. Το 

ενδιαφέρον έγκειται στη διερεύνηση των ιδεολογικών συνεπειών που οι διαφορετικές 

μορφές μπορεί να έχουν (Jοrgensen &. Phillips, 2002).   

Η δεύτερη λειτουργία της πρότασης, που μεταφράζουμε ως διαπροσωπική λειτουργία 

(interpersonal function), αφορά τις σχέσεις όσων εμπλέκονται σε μια περίσταση 

επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης και της παρεμβολής του ίδιου του ομιλητή σε 

αυτήν: κάθε φορά που παράγουμε προφορικό ή γραπτό λόγο υιοθετούμε ρόλους για 

τους εαυτούς μας και τους άλλους, με τους οποίους επικοινωνούμε, και μέσα από 

τους ρόλους αυτούς διαμορφώνουμε τις διαπροσωπικές μας σχέσεις (Λύκου, 2015). 

Η διαπροσωπική λειτουργία πραγματώνεται μέσω του συστήματος του τρόπου 

(mood), το οποίο αναφέρεται στο βαθμό βεβαιότητας ή σιγουριάς (σύστημα 

τροπικότητας [modality] που εκφράζεται από την πρόταση, στο είδος των προτάσεων 

(δήλωση, ερώτηση), στους δείκτες ευγένειας κτλ. Μέσω, δηλαδή, αυτού του 

συστήματος της πρότασης εκφράζεται ο ρόλος που ο ομιλητής έχει επιλέξει να 
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υιοθετήσει σε μια επικοινωνιακή περίσταση καθώς επίσης και ο ρόλος ή οι πιθανοί 

ρόλοι που έχει επιλέξει να εκχωρήσει στους συνομιλητές του (Λύκου, 2015).  

Η ανάλυση της  τροπικότητας επικεντρώνεται  στο βαθμό  της σχέσης ή του δεσμού 

του ομιλητή με τη δήλωσή του. Οι δηλώσεις, «κάνει κρύο», «νομίζω ότι κάνει κρύο» 

και «ίσως είναι λίγο κρύο» είναι διαφορετικοί τρόποι έκφρασης σχετικά με τη 

θερμοκρασία. Δηλαδή, αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι 

ομιλητές δεσμεύονται με τις δηλώσεις τους σε διάφορους βαθμούς. Η επιλεγμένη 

τροπικότητα έχει συνέπειες για την κατασκευή του λόγου τόσο των κοινωνικών 

σχέσεων όσο και των συστημάτων γνώσης και νοήματος (Jοrgensen 

&. Phillips, 2002).   

Ένας τύπος τροπικότητας είναι η αλήθεια. Ο ομιλητής δεσμεύεται πλήρως με την 

κατάσταση. Ένα άλλο παράδειγμα  τροπικότητας που κατασκευάζει τις κοινωνικές 

σχέσεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο είναι  η άδεια. Ο ομιλητής βάζει τον εαυτό του σε 

μια θέση όπου μπορεί να δώσει την άδεια στον αποδέκτη να κάνει κάτι. Η 

τροπικότητα μπορεί επίσης να εκφραστεί με τονισμό (π.χ. ένας  διστακτικός τόνος  

μπορεί να εκφράσει την απόσταση από τη δήλωση). Οι ομιλητές μετριάζουν την 

αξίωση της  πρότασης και εκφράζουν χαμηλή σχέση, για παράδειγμα, με τη χρήση 

«καλά» ή «λίγο» (Jοrgensen &. Phillips, 2002).     

Η τρίτη λειτουργία, η οποία ονομάζεται κειμενική λειτουργία της πρότασης [textual 

function], έχει σχέση με την οργάνωση της πληροφορίας και αφορά τον τρόπο με τον 

οποίο το κείμενο οργανώνεται ως προϊόν προφορικού ή γραπτού λόγου. 

Πραγματώνεται μέσω του συστήματος του θέματος-ρήματος (theme-rheme), το οποίο 

περιλαμβάνει διάφορα μοτίβα οργάνωσης της πρότασης (Λύκου, 2015).  

 

3.1.1.Μεταβιβαστικότητα- Κειμενική λειτουργία 

Τα παρακάτω αποσπάσματα των συνεντεύξεων επιλέχθηκαν, καθώς είναι 

χαρακτηριστικά της μεταβιβαστικότητας, ενώ ταυτόχρονα σε ορισμένα αναδεικνύεται 

και η κειμενική  τους λειτουργία. 

1
η
 Ομιλήτρια Κυρία Ελένη 

• 8-12 «Ήθελα βέβαια να τα συμπληρώσω και τα 35, δεν είχα λόγο να  

αποχωρήσω, γιατί αισθανόμουν νέα, είχα ακόμα όρεξη για προσφορά, δεν είχα 

οικογενειακές υποχρεώσεις, αλλά με πρόλαβε η κρίση και το κλίμα αβεβαιότητας που 

δημιουργήθηκε με ανάγκασε να παραιτηθώ. Ήθελα να μείνω». Η κρίση και το όλο 

κλίμα αβεβαιότητας παρουσιάζεται σαν ένα φυσικό φαινόμενο, κάτι που απλά 
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συνέβη, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος και κάποιος υπεύθυνος. Χρησιμοποιείται 

μια παθητική μορφή και η ίδια η ομιλήτρια δίνει έμφαση στο τελικό γεγονός και 

παρουσιάζει τον εαυτό της να ακολουθεί παθητικά μια κατάσταση. Ήθελε να μείνει 

αλλά τελικά αναγκάστηκε να φύγει. Η επανάληψη του ρήματος «ήθελα» τονίζει την 

επιθυμία της να παραμείνει στην εργασία. 

• 38-39 « Θα μπορούσα επομένως να τελειώσω τις σπουδές 2 χρόνια νωρίτερα 

και να δουλέψω αυτά τα 2 χρόνια γιατί είχαμε ανάγκη τότε να δουλέψουμε». Ο 

κύριος υπεύθυνος για την επιλογή των σπουδών φαίνεται να είναι η ίδια κι ενώ ξεκινά 

την πρόταση με ενικό αριθμό στο τέλος τον μετατρέπει σε πληθυντικό θέλοντας να 

δείξει ότι είναι ενεργό μέλος της οικογένειας, συναποφασίζουν και βοηθάει στην 

οικονομική κατάσταση της οικογένειας της. Το ίδιο φαίνεται και παρακάτω στις 

προτάσεις 78-79: «Βιαζόμουνα, βέβαια, τότε να τελειώσω για να βγω να δουλέψω» 

• Την αγάπη της για την δουλειά που επέλεξε την τονίζει, λέγοντας «Μου άρεσε 

να δίνω και να παίρνω αγάπη»  (33). Χρησιμοποιεί ρήματα ενεργητικής φωνής και 

δείχνει πόσο της άρεσε αυτό. Αλλά και σε άλλο σημείο το τονίζει: 438-439 

«αγαπούσα από την αρχή τη δουλειά μου, τη διάλεξα, δεν με διάλεξε». Δεν ήταν μια 

τυχαία επιλογή αλλά συνειδητή και κατόπιν σκέψης. Δεν την έκανε γιατί της έτυχε 

αλλά γιατί η ίδια το επέλεξε. Η ίδια φανερώνεται να είναι το ενεργό υποκείμενο, δεν 

δέχεται παθητικά μια κατάσταση. Με την αποφατική πρόταση «δεν με διάλεξε» θέλει 

να τονίσει πόσο συνειδητή ήταν αυτή της η επιλογή. 

• 55-56  «Μεταπολίτευση, επιστράτευση, χαμός. Κύπρος, κυπριακό. Όλα αυτά. 

Αλλά και διαδηλώσεις, πολιτική, Θεσσαλονίκη, παραλία, έρωτες, απογοητεύσεις.» Η 

παράθεση όλων αυτών των γεγονότων δείχνει πόσο ιστορικά σημαντική ήταν η 

φοιτητική της ζωή. Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα αναβίωσης εκείνης της 

εποχής, όμως, η έλλειψη ρημάτων δείχνει και μια αντίφαση. Τα παραθέτει απλά 

χωρίς να δείχνει ότι τα βίωσε  σε σημαντικό βαθμό ή σε ποιο βαθμό την επηρέασαν. 

• 69-73 «Όταν αρχίσαμε να πηγαίνουμε, δηλαδή, στα νηπιαγωγεία και να 

βοηθάμε και να βλέπουμε πώς γίνεται, να κάνουμε οι ίδιες μας, να ετοιμάζουμε οι 

ίδιες μας υλικό και να πάμε. Όταν, δηλαδή, ήρθα σε άμεση επαφή με τα παιδιά, όταν 

άρχισε η δράση, δηλαδή μέσα στην αίθουσα, ε τότε άρχισε να αποκτάει 

ενδιαφέρον.(.)». Η ομιλήτρια αναδεικνύεται ως μέλος της σχολής και παίρνει ρόλο 

στο έργο που έχει να κάνει. Σύμφωνα με την αφήγηση της, δραστηριοποιείται και 

εργάζεται σε συνεργασία με τις υπόλοιπες συμφοιτήτριες. Κι ενώ στην αρχή είναι 
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μέσα στην ομάδα της τάξης, γι΄ αυτό και ο πληθυντικός μετά δρα αυτόνομα, «ήρθα 

σε άμεση επαφή» άρα και ο ενικός αριθμός. 

• 103-105 «Σε αυτές τις αίθουσες, λοιπόν, οι τουαλέτες έξω, βρύσες έξω χωρίς 

υποδομές κατάλληλες για μικρά παιδιά, χωρίς εκπαιδευτικό υλικό αλλά νιάτα, όρεξη 

για δουλειά, ω δουλειά, βέβαια.». Πολλές φορές η ομιλήτρια παραλείπει το ρήμα 

στην πρόταση και χρησιμοποιεί πολλά ουσιαστικά στη σειρά θέλοντας να τονίσει όλα 

αυτά τα προβλήματα και τις ελλείψεις του σχολείου, τόσο γιατί ήταν πολλά και θέλει 

να τα παραθέσει όλα αλλά και για να μας δώσει μια ζωντανή εικόνα της κατάστασης. 

Λείπει όμως το ρήμα που θα έδειχνε τη θέση της ομιλήτριας και το βαθμό 

συμμετοχής της και δράσης της. Αφήνει μόνο να εννοηθεί ότι δούλεψε πολύ 

επαναλαμβάνοντας τη λέξη «δουλειά» αλλά και το «όρεξη για δουλειά» δείχνει ότι 

απολάμβανε το επάγγελμα της. 

• 128-130. Στην πρόταση «σε αυτό το χωριό θυμάμαι ότι άρχισαν να 

θορυβούνται μετά τη γιορτή των Χριστουγέννων, που παρουσίασε το νηπιαγωγείο 

πρόγραμμα, ενώ μέχρι τότε κάνανε μόνο τα παιδιά του δημοτικού», δεν μιλάει 

καθαρά για τη δική της πρωτοβουλία να ετοιμάσει τη γιορτή αλλά προσωποποιεί το 

νηπιαγωγείο και του δίνει οντότητα παραγκωνίζοντας τη δική της προσπάθεια. Στην 

παρακάτω φράση όμως «Τότε μεράκια, νέα εγώ. Δεν ησύχασα, δεν το άφησα» γίνεται 

αναφορά στο πρόσωπο της, γίνεται η ίδια αυτή που αποφασίζει και ενεργεί. Με τα 

ρήματα που χρησιμοποιεί και τις αποφατικές προτάσεις «Δεν ησύχασα, δεν το 

άφησα» δείχνει πως δεν επαναπαύτηκε να συνεχίσει την ισχύουσα κατάσταση αλλά 

αντίθετα έκανε κάτι καινοτόμο για την περιοχή. 

• 151-159 «Η στάση των γονιών και της κοινωνίας … μετά … που άρχισαν να 

αλλάζουν και τα προγράμματα, όταν άρχισε να εμπλέκει το σχολείο την κοινωνία 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όταν το σχολείο άνοιξε την πόρτα του στον έξω 

κόσμο, όταν η σχολή κυρίως έγινε πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και της δόθηκε η 

αξία που της άξιζε, γιατί πάντοτε οι νηπιαγωγοί δούλευαν πολύ σκληρά. (.) Προς 

αυτή την κατεύθυνση εργάστηκαν και οι νηπιαγωγοί και οι εργαζόμενες και οι 

φοιτήτριες αλλά και οι καθηγητές πολύ περισσότερο.» Η ομιλήτρια προσωποποιεί 

πάλι το σχολείο και δεν αναφέρει τους εκπροσώπους του, οι οποίοι είναι και οι αίτιοι 

αυτής της αλλαγής. Η χρήση του γ΄ πληθυντικού προσώπου «Προς αυτή την 

κατεύθυνση εργάστηκαν και οι νηπιαγωγοί και οι εργαζόμενες» δηλώνει την απουσία 

τη δική της από αυτήν την προσπάθεια, αποστασιοποιείται η ίδια, είναι σαν να μην 

εργάστηκε και η ίδια προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό έρχεται σε αντίφαση με την 
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προηγούμενη φράση που έβαζε και τον εαυτό της μέτοχο της αλλαγής όταν έκανε τη 

γιορτή δηλαδή. 

• 170 «ήμασταν ίσοι με μια μηλιά δηλαδή, ναι». Θεωρεί ότι τώρα ανήκει στην 

εκπαιδευτική κοινότητα. Στα αρνητικά, δηλαδή όταν η κοινωνία απαξιώνει το 

εκπαιδευτικό επάγγελμα, λαμβάνει τον εαυτό της ως μέλος αυτής της ομάδας όμως 

στα θετικά όπως είναι η αλλαγή της στάσης αποστασιοποιείται, ίσως και από 

μετριοφροσύνη. 

• 186-188 «Καθ’ όλη  τη διάρκεια της υπηρεσίας μου προσπαθούσα να λύνω τα 

προβλήματα με τις συναδέλφους, αυτά που προέκυπταν εσωτερικά και δεν 

ενοχλούσαμε την υπηρεσία.» Η ομιλήτρια είναι προϊσταμένη στο νηπιαγωγείο και 

θεωρεί τη θέση της υπεύθυνη να διατηρήσει τις ισορροπίες σε όλη τη διάρκεια της 

καριέρας της. Το α΄ ενικό πρόσωπο δείχνει την αναγκαία διαμεσολάβησή της σε όλη 

τη διάρκεια της καριέρας, μάλιστα, για να επιλύονται τα προβλήματα με τις 

συναδέλφους (υποδηλώνει πως οι υπόλοιπες συνάδελφοι δεν αναλάμβαναν 

πρωτοβουλίες για την επίλυση των μεταξύ τους διαφορών). Η μετάβαση στο α΄  

πληθυντικό πρόσωπο δείχνει ότι η προσωπική της στάση είχε ευεργετικά 

αποτελέσματα για το σύνολο. 

• 203-209 «Ναι, από τις στεγνές γνώσεις φτάσαμε στην ολόπλευρη ανάπτυξη 

του παιδιού, στη βιωματική μάθηση, στις εμπειρίες, που από αυτές θα πάρει το παιδί 

τις γνώσεις μόνο του, ανάλογα με τις ικανότητες του και τα ενδιαφέροντα του. (.) Τα 

νέα προγράμματα φιλοδοξούν να εκπαιδεύσουν παιδιά (.) …και όλα αυτά.» Όσον 

αφορά τα αναλυτικά προγράμματα αρχικά γίνεται κομμάτι της αλλαγής αφού 

χρησιμοποιεί το «φτάσαμε», λίγο μετά όμως τα νέα προγράμματα αποκτούν οντότητα 

και «φιλοδοξούν να εκπαιδεύσουν», χωρίς να αναφέρει καθόλου τη δική της συμβολή 

ώστε να πραγματοποιηθούν αυτοί οι στόχοι. Είναι μία τακτική που την χρησιμοποιεί 

πολύ συχνά η ομιλήτρια, δίνει υπόσταση σε αντικείμενα και αφαιρεί το δικό της ρόλο 

από τις καταστάσεις που αναφέρει, αναδεικνύοντας την αλλαγή στη δομή που 

φαίνεται να συντελεί θετικά στη βελτίωση του νηπιαγωγείου. 

• 227-231 «Κατάλαβα πως ο ρόλος μου δεν είναι να μαθαίνω εγώ στα παιδιά 

αλλά να τα δείχνω πώς να μαθαίνουνε, για να αποκτούν αυτά τις εμπειρίες και τις 

δεξιότητες και να τους μένουνε, να μην τα ξεχνάνε. Δηλαδή με τα νέα προγράμματα 

κατάλαβα ότι κάνω καλύτερα τη δουλειά μου». Παρουσιάζεται να κατανοεί το νέο 

της ρόλο και τον εφαρμόζει λέγοντας «δείχνω». Δηλώνει σίγουρη πια ότι παίζει η ίδια 

ενεργό ρόλο στη μάθηση των παιδιών, δείχνοντας τους τον τρόπο. Με τη χρήση της 
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αποφατικής φράσης «δεν είναι να μαθαίνω» τονίζει τι δεν χρειάζεται να κάνει η ίδια, 

αντιδιαστέλλοντας την ενεργητική παροντική πρόσληψη του ρόλου της σε σχέση με 

το παρελθόν, προφανώς στο πλαίσιο των σπουδών της. 

• 251- 253 «το ΔΕΠΠΣ… ωθούσε τα παιδιά να πάρουν τη γνώση μόνα τους… 

όχι μόνο από τη νηπιαγωγό». Κι εδώ ένα πρόγραμμα αποκτά υπόσταση και δρα ενώ η 

ομιλήτρια δεν αναφέρεται πουθενά. Αναφέρει όσα προφανώς υποστηρίζει το κείμενο 

του ΔΕΠΠΣ και το έχει διαβάσει κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της 

σταδιοδρομίας και προσπαθεί να μας το μεταφέρει. 

• 255-258 «Έμαθαν τα παιδιά να ψάχνουν, να πειραματίζονται …. Και δικιά 

μας δουλειά ήτανε να οργανώνουμε τις δραστηριότητες, ώστε να επιτυγχάνουν όλα 

τα παραπάνω». Η αντίφαση συνεχίζεται. Η αφήγηση της περνά από τη δομή και 

επικεντρώνεται στην εκπαιδευτική πράξη. Τώρα αναλαμβάνει δράση και οργανώνει 

τις δραστηριότητες. Αναδεικνύει πάλι τον εαυτό της ως μέλος της εκπαιδευτικής 

ομάδας και εργάζεται για τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος. 

• 337-343 «Με την επιμόρφωση, όση ήτανε, ενημερωνόμουν κι εγώ και οι 

συνάδελφοι για τις νέες τάσεις, τις νέες πρακτικές ακόμα και για τα νέα διδακτικά 

αντικείμενα. Οι επιστήμες εξελί:σσονται, γιατί οι άνθρωποι εξελίσσονται, οι 

κοινωνίες αλλάζουν, η δομή τους, η σύνθεσή τους εννοώ. Αρχίσαμε να χουμε 

διαφορές στη σύνθεση των κοινωνιών, οι ανάγκες αλλάζουν των ανθρώπων.» Σχετικά 

με τις αλλαγές δείχνει πως αντιλαμβάνεται ότι και η ίδια όφειλε να ενημερωθεί για τα 

νέα διδακτικά αντικείμενα όμως δεν βάζει τον εαυτό της ως άτομο προς εξέλιξη αφού 

χρησιμοποιεί το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο, αλλά δηλώνει πως αυτές οι εξελίξεις 

προκάλεσαν διαφορές και στο δικό της κόσμο. Είναι μία τακτική που την έχουμε 

συναντήσει αρκετές φορές στην ομιλήτρια συμπεριλαμβάνει και ταυτόχρονα 

απομακρύνεται από την κοινωνική ομάδα, πότε είναι και πότε δεν αποτελεί μέλος 

της.  

• 352- 355 «Εργαζόμουν προς την κατεύθυνση στο να αποκτήσουν, όχι ξερές 

γνώσεις όπως πρώτα, αλλά γνώσεις και … που θα διευκόλυναν τα παιδιά στη ζωή 

τους, στις επιλογές τους.» Εδώ τονίζει τον ενεργό και ουσιαστικό της ρόλο απέναντι 

στα παιδιά και η χρήση της αρνητικής έκφρασης «όχι ξερές γνώσεις» δείχνει πως δεν 

την ενδιέφερε η μετάδοση γνώσεων αλλά η βίωση εμπειριών από τα ίδια τα παιδιά. 

Με τη χρήση της άρνησης τονίζει αυτήν τη θέση της και δίνει έμφαση στο λόγο της. 

• 401- 408 «Μετά όταν έφυγε … πήρα την απόφαση στα  ((γέλιο)) χέρια μου … 

και πήγαμε στο γήπεδο που … είχε και εντευκτήρια… Με τους γονείς, με τους 
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συλλόγους εκεί, χωρίσαμε την μία την αίθουσα … μείναμε για 10 χρόνια κοντά…». 

Πρώτη φορά χρησιμοποιεί την έκφραση «πήρα την απόφαση στα χέρια μου», γιατί η 

ίδια πια αποφασίζει για το μέλλον του σχολείου ως κτίριο και αφού το αποφασίζει 

συνεργάζεται με τους γονείς και τους συλλόγους για τη διαμόρφωση του χώρου. Με 

τη χρήση του α΄ πληθυντικού προσώπου δείχνει ότι συμμετέχει και η ίδια στη 

διαμόρφωση και παίζει πια ηγετικό ρόλο στις αποφάσεις που αφορούν το σχολείο. 

• 482-486 «Στην αρχή …προσπαθούσα να τα τηρώ, γιατί φοβόμουν …αλλά με 

τον καιρό και την εμπειρία άρχισα να παίρνω πρωτοβουλίες ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντα .... Αν άρεσε κάτι στα παιδιά, το εξαντλούσαμε…». Στις προτάσεις 

αυτές φαίνεται καθαρά η προσπάθεια της να δείξει την μεταστροφή της στην τήρηση 

των αναλυτικών προγραμμάτων, η οποία ήρθε με τα χρόνια. Αρχικά, λοιπόν, δηλώνει 

πως το ακολουθούσε πιστά από φόβο, κυρίως, και δεν έπαιρνε πρωτοβουλίες, όμως, 

αργότερα αποφάσιζε η ίδια πως θα λειτουργήσει μέσα στην τάξη και μάλιστα έπαιρνε 

υπόψη της τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Θέλει να δείξει πως έγινε και μέλος της 

ομάδας αφού μαζί εξαντλούσαν το θέμα το οποίο επεξεργάζονταν και αυτό τονίζεται 

με το α΄ πληθυντικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί. 

 

2
η
 Ομιλήτρια Κυρία Νόπη 

• 16-18 «με πίεζε ο άντρας μου». Είναι φανερό ότι η ίδια δεν είχε την ίδια 

επιθυμία  με αυτή του συζύγου της όμως η πίεση που της ασκούσε ο σύζυγος της την 

έκανε τελικά να υποχωρήσει και να παραιτηθεί. Η επιλογή του συγκεκριμένου 

ρήματος δείχνει το μεγάλο βαθμό πίεσης που δέχτηκε. Ο ευθύς λόγος βοηθάει να 

μεταφέρει άμεσα την πληροφορία η ομιλήτρια και για να δείξει μεγαλύτερη 

αντικειμενικότητα.  

• Η πίεση που δεχόταν φαίνεται και σε παρακάτω δηλώσεις της ομιλήτριας 

όπως «και αυτός με έσπρωξε να πάω και στο Διδασκαλείο και αυτά και όλα αυτός». 

(312-313), «Επειδή με πίεζε ο Γιώργος» (828). Η ομιλήτρια φαίνεται να υπακούει 

στις επιθυμίες του άντρα της, ο οποίος δεν την στηρίζει απλά αλλά την ωθεί και την 

παρακινεί να μην εφησυχάζει. Ήθελε και η ίδια, όμως, η δική του παραίνεση 

λειτουργούσε καταλυτικά στο να υλοποιήσει την κάθε επιθυμία της: «Ό,τι ήθελα με 

έσπρωχνε, με βοηθούσε να μάθω καινούργια πράγματα, να κάνω αυτό, να κάνω 

εκείνο. Ό,τι δεν μπορούσα να κάνω, με βοηθούσε να το κάνω.» (432- 434). 

• 42, 45-46 «με κέρδισε». Το ρήμα που χρησιμοποιεί δείχνει πως το επάγγελμα 

που διάλεξε δεν το μετάνιωσε. Του δίνει δύναμη αφού την κέρδισε. «Ναι. Και 
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μ’άρεσε κιόλας αλλά και τα μαθήματα που δίναμε με βοηθούσαν, ήμουν καλή 

σ’αυτά.» Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύει πως ήταν επιλογή της αφού, βέβαια, έκρινε 

με βάση τις δυνατότητες της ότι μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του. 

Σκεφτόμενη λογικά και κρίνοντας ότι είναι καλή στα συγκεκριμένα μαθήματα 

αποφασίζει να δηλώσει τη σχολή. Παρακάτω όμως θέτει και το ζήτημα της τύχης, δεν 

ήταν όλα στο χέρι της αλλά «ήμουν άτυχη» (47). Τονίζει ότι η επιλογή των 

μαθημάτων προς εξέταση δεν περνούσε από το χέρι της αλλά οφειλόταν σε 

εξωτερικούς παράγοντες, τους οποίους ακολούθησε. 

• 131 «Δεν έχανα καμία.» Με τη φράση αυτή επιχειρεί να δείξει πόσο 

συνειδητή επιλογή της ήταν η επιλογή της σχολής, ότι ήταν άμεση προτεραιότητα της 

και υπήρξε τυπική φοιτήτρια. Τονίζει πως ακόμα και μετά το γάμο της πήγε για να 

μην χάσει κανένα μάθημα. 

• 149-150 «ανταλλάσσαμε με τις συναδέλφους …κάναμε, κάναμε, ε, 

παρουσιάζαμε δουλειές». Εδώ φαίνεται ότι την ενδιαφέρει και το έργο των 

συναδελφισσών της, και με τη χρήση του α΄ πληθυντικού  φανερώνει ότι γίνεται 

μέλος της ομάδας του Διδασκαλείου, δίνει και παίρνει υλικό και ιδέες. 

• 166 «Είχα και τα οικονομικά εγώ κι όλα εγώ». Ήταν η κύρια διαχειρίστρια 

των οικονομικών και όλων όσων θα γίνονταν στο νηπιαγωγείο. Είχε την ευθύνη της 

λειτουργίας του νηπιαγωγείου, ενώ μέχρι τότε εξαρτιόταν από άλλους, διευθυντές 

δημοτικού ή την προϊσταμένη της κι αυτό την κρατούσε πίσω από όσα η ίδια 

αισθανόταν ότι μπορούσε να προσφέρει. Αυτό το αίσθημα βγαίνει και από άλλες 

δηλώσεις της παρακάτω: 

• 261-263 «Άλλη φορά ραβασάκι «δεν θα καρφώσετε ένα καρφί στον τοίχο», 

ούτε να, δεν μ’άφηνε ούτε να κρεμάσω μια αφίσα, ούτε τίποτε.» Ο διευθυντής 

φέρεται να την καταπίεζε στο έργο της, να μην την αφήνει να αυτενεργήσει και να 

της φέρνει μόνο δυσκολίες. Αυτό φαίνεται και από τη χρήση της λέξης «ραβασάκι», 

δηλαδή δεν συνομιλούσαν αλλά της έστελνε τελεσίγραφα. Η χρήση του ευθύ λόγου 

«δεν θα καρφώσετε ένα καρφί στον τοίχο» γίνεται προκειμένου να μεταφέρει άμεσα  

και αντικειμενικά την πληροφορία, χωρίς να χρειάζεται να κάνει το δικό της σχόλιο.  

Η ίδια, όμως, «εγώ ήθελα να φτιάχνω πολλά πράγματα και πάντα σκοντάφταμε στο 

οικονομικό θέμα»(283-284) δηλώνει πως είχε άλλους στόχους και άλλες βλέψεις που 

δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει και για καιρό περίμενε τις κατάλληλες συνθήκες  

για να δράσει. Με τον καιρό αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δεν μένει αμέτοχη σε 

ό,τι αφορά τη λειτουργία του σχολείου της και αυτό προσπαθεί να το κάνει σε 
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συνεργασία με τη συνάδελφο της «Γιατί εκεί το είχαμε οργανώσει, μετά σιγά σιγά, 

κάναμε και παζάρια και αυτά , λίγο, πήραμε υλικά, τέτοια» (300-301). Το πληθυντικό 

πρόσωπο δείχνει ότι η οργάνωση και η υλοποίηση ήταν αποτέλεσμα ομαδικής 

εργασίας στην οποία η ίδια συμμετείχε.  

• Στο τέλος, όμως, όταν αυτονομήθηκε, αποφάσιζε και δρούσε όπως έκρινε η 

ίδια, και όπως ήθελε «ήμουνα μόνη μου, αυτόνομη, δεν είχα να δώσω λογαριασμό σε 

κανένα, δούλευα όσο ήθελα, όλη μέρα» (316-317), «απελευθερώθηκα από 

διευθυντάδες, από «δεν φτάνουν αυτά, δεν φτάνουν εκείνα», ήμουνα μόνη μου, ό,τι 

ήθελα έκανα, όσο ήθελα δούλευα και είχα πολύ ωραίες στιγμές.» (759-761) 

• 179 «Είχα αυτό το πρόβλημα εγώ». Το γεγονός ότι φέρεται να εργάζεται πολύ 

το αισθανόταν ως πρόβλημα, παρόλο που είναι κάτι θετικό να επενδύεις στην εργασία 

σου. Όμως, εδώ φαίνεται ότι επηρεάζεται από την άποψη των συναδέλφων της. Σε 

άλλο σημείο δηλώνει ότι «ξημεροβραδιαζόμουν στο σχολείο» (449), δείχνοντας πόσο 

εργασιομανής ήταν και πόσο απολάμβανε τη δουλειά της. 

• 197-200 «δεν άφηνα πολλές φορές τα παιδιά να αυτενεργήσουν, να κάνουν 

μια χειροτεχνία, όπως να ναι. Ήθελα να είναι τέλειο … Αυτά τα είχα στην αρχή 

…έβαζα το χεράκι μου πολύ». Δείχνει πόσο παρεμβατική ήταν αρχικά στην καριέρα 

της απέναντι στα παιδιά και αυτό το έκανε για να έχουν οι γονείς καλή γνώμη για το 

έργο της. Με τη φράση «Αυτά τα είχα στην αρχή» θέλει να τονίζει ότι αυτά τα έκανε 

όταν ακόμα δεν είχε πείρα και δεν ήταν τόσο καλά καταρτισμένη γιατί αργότερα 

άλλαξε τον τρόπο εργασίας της. 

• 323-324 «έκανα και πολύ έργο όχι μόνο με τα παιδιά και με τους γονείς». 

Δείχνει πως δραστηριοποιήθηκε και είναι ευχαριστημένη με όσα πρόσφερε σε παιδιά 

αλλά και σε γονείς. Μάλιστα έχει το ρόλο της δασκάλας ακόμα και στους γονείς 

«Λέγανε η κυρία μας θέλει να δουλέψουμε, να κάνουμε τα απογεύματα» (330-331). 

Έκφραζε την επιθυμία της και ήταν τόσο ισχυρός ο λόγος της που οι γονείς υπάκουαν 

πρόθυμα. Άλλωστε τους ήθελε συμμέτοχους τους γονείς στα εκπαιδευτικά δρώμενα, 

το επεδίωκε και το επιτύγχανε, είτε για να βλέπουν το έργο που η ίδια κάνει ή για να 

την βοηθήσουν να καλύψει τις ανάγκες του σχολείου. Αυτό δικαιολογεί και το ότι 

«Ήθελα να είναι μες στα πόδια μου» (335) αλλά και το ότι «αλλά ίσως με σέβονταν 

επειδή βλέπαν ότι δουλεύω πάρα πολύ» (362). Η χρήση του «πάρα πολύ» γίνεται για 

να δικαιολογήσει και τη στάση των γονέων. Δεν κέρδισε εύκολα την αναγνώριση από 

τους γονείς, αλλά ήταν αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς της, την οποία έδειχνε 

στους γονείς. 
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• Η ομιλήτρια αναδεικνύει τον εαυτό της ως άτομο που δεν εφησυχάζει και δεν 

ακολουθεί την πεπατημένη. Έχει ανησυχίες και στόχους, επιμορφώνεται και 

δοκιμάζει καινούργια πράγματα. «Όλα τα καινούργια τα φτιάχναμε [πρώτοι» (399-

400), σε συνεργασία, βέβαια, με τη σύμβουλο προσχολικής αγωγής, αν και η 

προσπάθεια της δεν αναγνωρίστηκε από τους συναδέλφους του δημοτικού «τα 

πορτφόλια και αυτά, που τα στελνα στο δημοτικό ούτε τα κοιτάζανε, τζάμπα τα 

φτιαχνα» (402-403). Στο σημείο αυτό προκύπτει η έλλειψη συνέχειας ανάμεσα στο 

νηπιαγωγείο και το δημοτικό και η αδυναμία αγαστής συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων, προς όφελος των παιδιών. Παρόλα αυτά η ίδια δεν 

σταμάτησε. Η λέξη πρωτοπόρος που χρησιμοποιεί δείχνει τον υψηλό βαθμό 

αυτοεκτίμησης που είχε «ήμουνα πρωτοπόρος. Ό,τι άλλαζε, πρόγραμμα, εγώ το 

έφτιαχνα πρώτη» (492). Ήθελε να αφήσει το στίγμα της στο επάγγελμα που ασκούσε, 

μπορούσε να υποστηρίξει καινοτόμα προγράμματα, τονίζει ότι τα εφάρμοζε με όρεξη 

και ήθελε αυτό να καταγράφεται σε  συνέδρια : «Πόσα πιλοτικά προγράμματα έκανα 

ξέρεις; Και που δεν πήγα, Κέρκυρα, Γιάννενα» (492-493) αλλά και σε βιβλία: «3 

δουλειές μου είναι και στο ένα βιβλίο του Πανεπιστημίου … και μια άλλη δουλειά 

μου πάλι είναι σε ένα άλλο βιβλίο για τα σχολικά ατυχήματα» (495-497) 

• 422-426 «δεν έγινα τυχαία δηλαδή νηπιαγωγός. Ήταν η πρώτη μου επιλογή 

…κι όσο μεγάλωνα τόσο πιο πολύ υπομονή είχα… Ειδικά τα τελευταία χρόνια είχα 

ιώβεια υπομονή και καταλάβαινα, μπορούσα να ρθω στη θέση τους». Τονίζει μια 

ακόμα φορά ότι η επιλογή δεν ήταν τυχαία αλλά το αποφάσισε συνειδητά. Κι όσο 

περνούσε ο καιρός προσπαθούσε να βελτιώνεται, δεν άφηνε το χρόνο να περνάει 

απλά κάνοντας όσα έμαθε στη σχολή. Ενώ αρχικά δεν είχε υπομονή, εργάστηκε πάνω 

σε αυτό και δείχνει να κατάφερε να αποκτήσει και υπομονή αλλά και ενσυναίσθηση. 

Καταλάβαινε την ψυχοσύνθεση των παιδιών και προσπαθούσε να τα βοηθήσει. 

• Όσο αφορά τα αναλυτικά προγράμματα η ομιλήτρια δείχνει καθαρά την 

προτίμηση της για το ΔΕΠΠΣ και τη μέθοδο πρότζεκτ. «Ναι και είπα τη Ζωγράφου, 

τη σύμβουλο,  ότι και να αλλάξει το αυτό εγώ μόνο πρότζεκτ θα δουλεύω» (502-503). 

Είναι σίγουρη για την επιλογή της και δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει την ίδια 

μέθοδο ακόμα κι αν αλλάξει. Όμως δεν το κάνει γιατί τη βόλεψε αλλά γιατί «με 

απελευθέρωνε» (505,523), σε αντίθεση με τα άλλα αναλυτικά που αισθανόταν ότι δεν 

την άφηναν να εκδηλώσει τις ικανότητες της. Ακόμα και το ρήμα που χρησιμοποιεί 

δείχνει την προηγούμενη καταπίεση που αισθανόταν. Η επανάληψη της έκφρασης 

δείχνει πόσο πολύ προτιμάει αυτή τη μέθοδο. 
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• 566 «δέστε τι έκανα»  Η προστακτική φανερώνει πόσο σίγουρη είναι για το 

έργο που είχε κάνει και καλεί τους συναδέλφους πρώτα να ενημερωθούν και μετά να 

την κρίνουν. Ο ευθύς λόγος μεταφέρει άμεσα την εικόνα. 

• Όμως απέναντι στα παιδιά φανερώνεται να μην κρατά στάση αυθεντίας, που 

μεταφέρει τις γνώσεις της. Δηλώνει την άγνοια της και αυτό το έκανε και για να τα 

ενεργοποιήσει να αναζητήσουν τα ίδια τη γνώση από διάφορες πηγές: «κυρία τι είναι 

καθρέφτης και αυτά;» τι είναι ο καθρέφτης, να δούμε, ξέρω και γω; ποτέ δεν τους 

έλεγα και δεν ήξερα κιόλας για πολλά πράγματα.» (565-566). Δεν τους απαντάει 

αμέσως αλλά γίνεται συνεργάτης τους στην αναζήτηση «Θα τον πούμε, τι είναι,  πώς 

γίνεται ο καθρέφτης» (569), θα ρωτήσουν δηλαδή μαζί τον ειδικό ή παρακάτω: «και 

κάναμε και δικές μας κούκλες, που τις έχουμε κιόλα» (580-581), «περάσαμε από όλα 

ότι έπρεπε να κάνουμε, και μαθηματικά κι αυτό κι εκείνο, και εικαστικά» (606-607), 

«ήμασταν ανοιχτοί, δεχόμασταν κόσμο, πηγαίναμε» (765-766). Με τις εκφράσεις 

αυτές που χρησιμοποιεί επιδιώκει να μας μεταφέρει την αίσθηση πως γίνεται ισότιμο 

μέλος της ομάδας της τάξης της και ακολουθεί τα παιδιά στην προσπάθεια τους για 

την κατάκτηση της γνώσης.  

• Στη συνέχεια, φανερώνει και την κοινωνική της ευαισθητοποίηση που 

προφανώς πέρασε και στα παιδιά και συναποφάσιζαν να προσφέρουν και σε άτομα 

που είχαν ανάγκη βοήθειας: «αποφασίσαμε να μαζεύουμε για το «Χαμόγελο του 

παιδιού», ό,τι μας δίναν και τα στέλναμε. Απ΄το να υιοθετήσουμε μέσω  Actionaid 

[παιδάκι» (771-773). Δεν είναι αμέτοχη παρατηρήτρια των κοινωνικών 

προβλημάτων, συμπάσχει και μυεί και το περιβάλλον της σε αυτή τη στάση ζωής. 

• Μέσα στην τάξη παρουσιάζεται ως ενεργή ακροάτρια των ανησυχιών των 

παιδιών, τους άκουγε και κατέγραφε τις ελεύθερες συζητήσεις τους και τις απορίες 

τους: «πάντα ό,τι άκουγα και στις συζητήσεις, τις απορίες τους τα κρατούσα» (636-

637), «συντόνιζα, αυτά που άκουγα… συμπλήρωνα, έγραφα» (629-630). Αυτή η 

ενεργητική ακρόαση τη βοηθούσε να οργανώνει το έργο της με τα παιδιά προς 

όφελος του καθένα ξεχωριστά. Παρέμβαινε όποτε χρειαζόταν για να τα βοηθήσει 

«ήξερα ποιον να χρησιμοποιήσω που, ποιον να βοηθήσω, να τον βάλω σε κάποιο 

ρόλο ώστε να τον βοηθήσω για κάτι» (641-642). Αυτό βέβαια φανερώνει τον 

παρεμβατικό της ρόλο όμως το κάνει για να βοηθήσει τα παιδιά να αναδειχτούν. 

«Έκανα πολλά τέτοια.» (647-648). Ενεργοποιούνταν, δηλαδή, διαρκώς για να πετύχει 

τους στόχους της στον τομέα της κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών. 
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3.1.2.Τροπικότητα- Κειμενική λειτουργία 

Τα παρακάτω αποσπάσματα των συνεντεύξεων επιλέχθηκαν, καθώς είναι 

χαρακτηριστικά της τροπικότητας, ενώ ταυτόχρονα σε ορισμένα αναδεικνύεται και η 

κειμενική  τους λειτουργία 

1
η
 Ομιλήτρια Κυρία Ελένη  

• 8-12 «Ήθελα βέβαια να τα συμπληρώσω … είχα ακόμα όρεξη για προσφορά 

… Ήθελα να μείνω». Δείχνει την επιθυμία της να παραμείνει ενεργή στην υπηρεσία 

της όμως οι συνθήκες δεν την άφηναν. Η επανάληψη του ρήματος θέλω τονίζει αυτή 

της την επιθυμία. 

• 172-176 «Εγώ συγκεκριμένα δεν είχα κανένα πρόβλημα… Πάντα ήμουνα 

συνεπής στις υποχρεώσεις μου και οι προϊστάμενοι το αναγνώριζαν. Από την αρχή 

ακόμη … δεν ΕΚΛΑΨΑ, ΔΕΝ ΦΩΝΑΞΑ, ΔΕΝ ΕΒΑΛΑ ΜΕΣΟ, ΔΕΝ ΕΒΑΛΑ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗ, γιατί τότε βάζανε βουλευτές …» Όσον αφορά την προσφορά της στην 

υπηρεσία και την αντιμετώπισή της από την υπηρεσία είναι σίγουρη ότι δεν 

δημιούργησε κανένα ζήτημα και το τονίζει με τις φράσεις «κανένα πρόβλημα» και το 

«πάντα ήμουνα συνεπής»  και με όλα τα «δεν» που χρησιμοποιεί τονίζει τη 

βεβαιότητα της πως δεν δυσαρέστησε τους προϊσταμένους  της. 

• 186-189 «Καθ’όλη  τη διάρκεια της υπηρεσίας μου προσπαθούσα να λύνω τα 

προβλήματα με τις συναδέλφους, αυτά που προέκυπταν εσωτερικά και δεν 

ενοχλούσαμε την υπηρεσία.» Εδώ ως προς την τροπικότητα εκφράζει ενδοιασμό ως 

προς τα αποτελέσματα και παράλληλα τη δική της προσπάθεια, ώστε να αναδείξει ότι 

επιτελούσε ευσυνείδητα το ρόλο της, αν και όχι πάντοτε με το ποθητό αποτέλεσμα 

• 212-213 «κάθε φορά που άλλαζε το πρόγραμμα το ακολουθούσα έψαχνα, 

ψαχνόμουν, διάβαζα, ενημερωνόμουν». Χρησιμοποιεί ρήματα που δείχνουν ότι 

δρούσε ενεργητικά για να αποκτήσει τις νέες γνώσεις που χρειάζονταν για να 

ακολουθήσει τα νέα αναλυτικά προγράμματα. Δηλώνουν κατηγορηματική 

τροπικότητα και μεγάλο βαθμό αναζήτησης. 

• 231-232 «Δεν είχα ανασφάλειες, όπως δηλαδή παλιά, «τώρα το έκανα 

σωστά; δεν το έκανα;» Χρησιμοποιώντας αυτή την ερώτηση θέλει να δείξει πως στο 

παρελθόν ενεργούσε κάπως στα τυφλά μην γνωρίζοντας ακριβώς το αντικείμενο της 

δουλειάς της. Δηλώνει μεγάλη επιφυλακτικότητα αυτή η ερώτηση. Όμως τώρα δεν 

έχει ανασφάλειες και κατάλαβε, είναι σίγουρη πλέον για το ρόλο της. 

• 239- 242 «νομίζω ότι ήμουνα από τις νηπιαγωγούς που ακολούθησα 

πρόθυμα (.) τα νέα προγράμματα. Θυμάμαι που ήτανε πολλές συνάδελφοι που 
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αντιδρούσαν. Τώρα γιατί φοβόντουσαν το καινούργιο; το άγνωστο; ήθελαν την 

πεπατημένη; Δεν ξέρω». Το ρήμα «νομίζω» φανερώνει την έλλειψη σιγουριάς της για 

τον τρόπο που ακολούθησε τα νέα αναλυτικά. Παρόλο που άλλες συναδέλφισσες 

αντιδρούσαν η ίδια τα δέχτηκε. Οι τρεις ερωτήσεις δείχνουν  τον τρόπο που 

προσπαθεί να εξηγήσει αυτές τις αντιδράσεις Υποθέτει ότι αυτοί είναι οι κύριοι λόγοι 

αντίστασης 

• 244 «Θεωρώ ότι προσαρμόστηκα σχετικά εύκολα.» Δείχνει το βαθμό 

προσαρμοστικότητας της. Ίσως να μην ήταν πολύ εύκολα όμως τα κατάφερε καλά. 

Αυτή είναι η δική της υποκειμενική άποψη. 

• 310-311 «Την έκανα με ευχαρίστηση τόσα χρόνια και πάλι θα την ξανάκανα 

νομίζω, ναι.» Παρόλο που διατηρεί μια επιφύλαξη με το νομίζω που χρησιμοποιεί, το 

ναι έρχεται να δώσει περισσότερη σιγουριά στα λεγόμενα της και να τα επιβεβαιώσει. 

• 420- 421 «Δυσκολεύομαι κάπως να απαντήσω. Για τη δουλειά μου, που με 

ρώτησες προηγούμενα, είμαι σίγουρη». Δηλώνει καθαρά πως δεν ξέρει τι να πει. 

«Νομίζω ότι δεν άλλαζε σημαντικά», δεν είναι σίγουρη όπως σε άλλα θέματα που 

απαντούσε κατηγορηματικά. Διατηρεί μια επιφυλακτικότητα χωρίς να μπορεί να 

διευκρινίσει ακριβώς αλλά πιστεύει πως η στάση της απέναντι στα παιδιά δεν άλλαζε 

ουσιαστικά. 

• 431-432 «Είχα την πιο ζωηρή τάξη, δεν ξέρω, δηλαδή, τώρα αν και ποτέ δεν 

μπόρεσα να το διορθώσω δηλαδή, μέχρι το τέλος. Αυτά.» Παραδέχεται πως είχε την 

πιο ζωηρή τάξη και αυτό το επαναλαμβάνει 2 φορές ενώ ταυτόχρονα δηλώνει ρητά 

την ανικανότητα της σε θέματα πειθαρχίας με τη χρήση του ποτέ, με το οποίο δίνει 

έμφαση στο λόγο της: «στα θέματα πειθαρχίας ποτέ δεν τα κατάφερνα» (428-429) 

• 439- 444 «Μου άρεσε να την κάνω, τη χαιρόμουν, αυτό σίγουρα επηρέασε το 

έργο μου. Ακόμη, νομίζω ότι, ο χαρακτήρας μου, η φιλοσοφία μου, οι θεωρίες μου 

για τη ζωή. Το ότι ήμουνα, ας πούμε, καλή στις διαπροσωπικές σχέσεις, ο τρόπος που 

συνεργαζόμουνα με τις συναδέλφους, τους γονείς, τους προϊσταμένους. Πάντα 

έβλεπα την καλή πλευρά των ανθρώπων και δεν δυσκολευόμουν δηλαδή.» Δηλώνει 

υψηλό βαθμό βεβαιότητας για όσα διαμόρφωσαν την επαγγελματική της ταυτότητα 

και είναι καταστάλαγμα της ζωής και των εμπειριών της.  

• Τέλος, τα επίθετα «πλήρης» (527) και «είμαι γεμάτη» (533) δείχνουν τη 

μεγάλη της ευχαρίστηση της για την επιλογή και την πορεία που ακολούθησε στην 

επαγγελματικής της σταδιοδρομία. 
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2
η
 Ομιλήτρια Κυρία Νόπη  

• 53-56 «Μας είπανε μπορείτε να γράψετε και στην απλή: καθαρεύουσα, χωρίς 

έτσι την, ναι. Εντάξει δυσκολεύτηκα λίγο αλλά η έκθεση με έβαλε .... υψηλό βαθμό 

πήρα στην έκθεση». Δεν εξηγεί ποιοι έδωσαν αυτήν την άδεια να γράψουν και στην 

απλή καθαρεύουσα όμως η ομιλήτρια έκανε αυτήν την επιλογή και φαίνεται να 

δυσκολεύεται λίγο, μετριάζει δηλαδή τη βεβαιότητα της πρότασης με το λίγο που 

χρησιμοποιεί.  

• 161-162 «Πολύ. Το διδασκαλείο πολύ… Η εξομοίωση δεν με επηρέασε σε 

τίποτα». Η ομιλήτρια εκφράζει υψηλό βαθμό βεβαιότητας ότι το Διδασκαλείο 

επηρέασε τη δουλειά της με το πολύ, τον ίδιο μάλιστα βαθμό  για το αντίθετο όμως 

εκφράζει για την εξομοίωση: « σε τίποτα». Είναι κατηγορηματική και απόλυτα 

σίγουρη. 

• 194- 196 «Κι ορεξάτη εγώ και ήθελα να κάνω πολλά πράγματα, δεν ξέρω αν 

ήμουνα τόσο καλή. Δεν πρέπει να ήμουνα, ας πούμε, μέχρι να αποκτήσω πείρα.» Εδώ 

εκφράζει χαμηλό βαθμό σιγουριάς για το πόσο καλή ήταν στη δουλειά της. Το πρέπει 

που χρησιμοποιεί δείχνει ότι έχει κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό της για το ρόλο της 

νηπιαγωγού, το οποίο απόκτησε αργότερα με την εμπειρία. 

• 277-279 «Ναι, να μην πειράζουν τα δέντρα, να μην πιάσουν τα κλαδιά, να μην 

κάνετε τους τοίχους τίποτα. Ίσως και αυτός ο διευθυντής, τότε επειδή ήτανε 

καινούργιο το σχολείο, ξέρω γω πώς το είδε έτσι;» Οι προστακτικές που δεχόταν και 

τις μεταφέρει αυτούσιες δείχνει πόσο η ίδια απομακρύνεται από αυτήν την 

κατάσταση, πόσο ξένη της φαίνεται αυτή η  συμπεριφορά. Τις άκουγε και τις δεχόταν 

και προσπαθεί να τον δικαιολογήσει εξηγώντας τη συμπεριφορά του. Φανερώνει 

χαμηλό βαθμό βεβαιότητας για τα λεγόμενα της «ίσως, ξέρω γω;». Δεν είναι σίγουρη 

για τα αίτια αυτής της συμπεριφοράς. 

• 336- 337 «Ναι ήθελα, πολύ το ήθελα αυτό, γιατί εντάξει, για να βλέπουν τι 

κάνουμε, τι δουλειά κάνουμε.» Εκφράζει υψηλό βαθμό βεβαιότητας για την επιθυμία 

της και με τη χρήση του πολύ αλλά και με τις διπλές επαναλήψεις «ήθελα» και «τι 

κάνουμε» 

• 344- 345 «Αυτό το τουλάχιστον, εμένα με πείραζε γιατί θεωρούνταν το 

τελευταίο επάγγελμα». Η επανάληψη του τουλάχιστον δείχνει τον μεγάλο βαθμό 

δυσαρέσκειας για τη στάση των ανθρώπων απέναντι στο επάγγελμα που η ίδια 

επέλεξε. 
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• 394- 396 «Και ύστερα στο κάτω κάτω εγώ πιστεύω ότι οι νηπιαγωγοί τα 

τελευταία χρόνια κάνουν πιο πολύ δουλειά και πιο ουσιαστική από τους δάσκαλους». 

Δηλώνει την προσωπική υποκειμενική της άποψη με το «πιστεύω» και μετριάζει την 

βεβαιότητα της δήλωσης της. Με το «στο κάτω κάτω» προσπαθεί να τονίσει αυτήν 

την άποψη που απέκτησε η ίδια από τις εμπειρίες της όλα αυτά τα χρόνια εργασίας. 

• 502- 503 «και να αλλάξει το αυτό εγώ μόνο πρότζεκτ θα δουλεύω» Εδώ η 

ομιλήτρια δηλώνει κατηγορηματικά και φανερώνει υψηλό βαθμό βεβαιότητας με το 

«μόνο» που χρησιμοποιεί, πως η καλύτερη μέθοδος διδασκαλίας για την ίδια είναι το 

πρότζεκτ. 

• 582 «Ήτανε τα παιδιά, ένας αναβρασμός πώς να σου πω.» Η ομιλήτρια 

εκφράζει μια αξίωση και μια αλήθεια και προσπαθεί να την μεταφέρει και στη 

συνεντεύκτρια με τη χρήση της ερώτησης «πώς να σου πω»  για να της δώσει μια 

εικόνα της τάξης την ώρα εργασίας. 

• Με τον ίδιο τρόπο προσπαθεί να μεταφέρει την εικόνα της τάξης και να δείξει 

την απόλυτη ευχαρίστηση της παρακάτω: 654- 655 «πώς να σου πω, ζωντανό 

πράγμα, ζωντανό, ζωντανό. Γι΄αυτό μου άρεσε πολύ.» Με τη χρήση αυτών των 

ερωτήσεων προσπαθεί να κάνει συμμέτοχο και τον συνομιλητή της και να του 

προκαλέσει το ενδιαφέρον. Οι επαναλήψεις, μάλιστα, ενισχύουν τη βεβαιότητα της. 

• 613- 614 «Εσείς το τηρείτε ακριβώς όταν κάνετε σχέδια εργασίας; Δεν 

τηρείται.» Εδώ η ομιλήτρια χρησιμοποίει μια ρητορική ερώτηση στη συνεντεύκτρια. 

Είναι απόλυτα σίγουρη για την απάντηση και τη δίνει μόνη της αμέσως. Είναι ρητή 

και σαφής η άποψη της και δείχνει υψηλό βαθμό βεβαιότητας. 

• 749- 750 «Ζήσαμε μια αξιοπρεπή (.) ζωή. Ούτε στερημένη αλλά ούτε και με 

πολλά πολλά». Δηλώνει την αλήθεια της. Τα αρνητικά «ούτε» που χρησιμοποιεί για 

να εκφράσει τα δύο άκρα -δηλαδή φτώχεια και πλούτο- δείχνουν ότι ήταν μια 

μετρημένη ζωή.  

• 832 «φεύγω με τις βαλίτσες μου γεμάτες, γεμάτες» Με τη μεταφορά αυτή 

φανερώνει τον υψηλό βαθμό ευχαρίστησης αλλά και βεβαιότητας για το ταξίδι της 

καριέρας της και η επανάληψη της λέξης «γεμάτες» ενισχύει τα λεγόμενα της 
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3.2.Ερμηνευτική ανάλυση 

Στην ερμηνευτική ανάλυση ο λόγος μελετάται ως πρακτική λόγου (μεσο-επίπεδο). 

Αναφέρεται στη σύνδεση του κειμένου με το περικείμενο (context) στο οποίο 

παράγεται και προσλαμβάνεται 

Στην προσέγγιση του Fairclough η εξέταση του κοινωνιοπολιτισμικού περικειμένου 

κατέχει δεσπόζουσα θέση, με αποτέλεσμα η ερμηνευτική ανάλυση να είναι κατά 

βάση διακειμενική, εξετάζει δηλαδή τη διαλογική σχέση ενός κειμένου με ευρύτερες 

γλωσσικές συμβάσεις (επιστημονικός, πολιτικός λόγος) 

Οι γλωσσικές συμβάσεις αυτές συνδέονται με μια συγκεκριμένη κοινωνική πρακτική 

και διακρίνονται σε λόγους (discourses), ύφη (styles) και κειμενικά είδη (genres) 

Οι λόγοι (discourses) αφορούν αναπαραστάσεις του κόσμου μέσα από μια 

συγκεκριμένη οπτική γωνία οι οποίες εκφράζουν τα νοήματα και τις αξίες μιας 

κοινωνικής πρακτικής π.χ. επίκληση της επαγγελματικής εμπειρίας, παράλληλα ή σε 

αντίθεση με τον πολιτικό λόγο που παράγεται από την πολιτική εξουσία. Η ανάλυση 

του λόγου περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των ιδεολογικών παραδοχών στις οποίες 

στηρίζεται το κείμενο, προσδιορίζοντας ποιες φωνές περιλαμβάνονται (Jοrgensen 

&. Phillips, 2002).    

Τα ύφη αναφέρονται σε συμβατικοποιημένες γλωσσικές μορφές που εγγράφουν τους 

κοινωνικούς ρόλους και τις σχέσεις των υποκειμένων στα πλαίσια μιας κοινωνικής 

πρακτικής (π.χ. ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο μιλά ο γιατρός σε σύγκριση με τον 

ασθενή). 

Τα κειμενικά είδη αφορούν τυποποιημένες μορφές κειμένων που απορρέουν και 

εγγράφουν τις λειτουργίες και τους σκοπούς των επικοινωνιακών περιστάσεων εντός 

μιας κοινωνικής πρακτικής.  

Ως προς το κειμενικό είδος της έρευνας μας, πρόκειται για  τη βιογραφική 

αφηγηματική συνέντευξη, ένα είδος «ανοιχτής» συνέντευξης. 

 

3.2.1.Ο λόγος (discourse) 

Ο λόγος είναι ο τρόπος αναπαράστασης της ιδεολογίας και της κοινωνικής πρακτικής. 

Τα αποσπάσματα που έχουν επιλεγεί είναι χαρακτηριστικά και αποτυπώνουν αυτόν 

τον τρόπο παρουσίασης της ιδεολογίας των δύο ομιλητριών. Γενικά, διακρίνουμε και 

στις δύο τον προοδευτισμό τους και σε ορισμένες περιπτώσεις έναν ανατρεπτικό και 

επαναστατικό λόγο. 

 



93 
 

1
η
 Ομιλήτρια Κυρία Ελένη 

Στην αρχή ακόμα της συνέντευξης διακρίνουμε έναν επαναστατικό αλλά και έναν 

ανατρεπτικό λόγο, όταν δηλώνει «Αστροναύτης ήθελα να γίνω» (20), ένα επάγγελμα 

δηλαδή καθόλου συνηθισμένο για γυναίκα και μάλιστα την εποχή της. Δεν ήθελε κάτι 

κοινότυπο αλλά κάτι εντελώς διαφορετικό και ξεχωριστό. 

Αφηγούμενη τα φοιτητικά της χρόνια δηλώνει και πάλι την επαναστατικότητα και τον 

δυναμισμό της φανερώνοντας έμμεσα πως ήταν πολιτικά ενεργό άτομο: «Εποχή 

μεγάλων αλλαγών, και για μένα αλλά και για τη χώρα… Μεταπολίτευση, 

επιστράτευση, χαμός … Αλλά και διαδηλώσεις, πολιτική, Θεσσαλονίκη … 

Καταλαβαίνεις, τι σπουδές!» (55-57). 

Παρουσιάζει τον εαυτό της ως άτομο που δεν εφησυχάζει, της αρέσουν τα καινοτόμα 

πράγματα και είναι προοδευτική. Στην αρχή της καριέρας της υποστηρίζει πως 

τόλμησε να κάνει γιορτή σε ένα σχολείο που είχε παράδοση να μην ανεβάζει 

παράσταση «Δεν ησύχασα, δεν το άφησα» (132), «θυμάμαι ότι άρχισαν να 

θορυβούνται μετά τη γιορτή των Χριστουγέννων, που παρουσίασε το νηπιαγωγείο 

πρόγραμμα, ενώ μέχρι τότε κάνανε μόνο τα παιδιά του δημοτικού» (128-130). 

Μέσα από το λόγο της θέλει να δείξει ότι ανήκει στην κατηγορία των δημοκρατικών 

και προοδευτικών εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν το άνοιγμα του σχολείου στην 

κοινωνία: «Η στάση των γονιών και της κοινωνίας… άλλαξε πολύ τα τελευταία 

χρόνια… όταν άρχισε να εμπλέκει το σχολείο την κοινωνία στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Όταν το σχολείο άνοιξε την πόρτα του στον έξω κόσμο…» (151-155) και 

προσπαθεί και η ίδια προς την ίδια κατεύθυνση: «με τις εκδρομές, με τις επισκέψεις, 

αυτά δηλαδή που πηγαίναμε έξω να γνωρίσουν τον κόσμο… πήγαμε στο αεροδρόμιο, 

που πήγαμε με το τρένο» (279-281). Επικροτεί τα ανοιχτά αναλυτικά προγράμματα, 

όπως το ΔΕΠΠΣ: «άλλαζε και άλλαζε και προς το καλύτερο… Από την ενιαία 

συγκεντρωτική διδασκαλία φτάσαμε στο ΔΕΠΠΣ» (199-201), «από τις στεγνές 

γνώσεις φτάσαμε στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, στη βιωματική μάθηση». 

Εφαρμόζει τη βιωματική διδασκαλία, σύμφωνα με την οποία τα βιώματα και οι 

βιωματικές καταστάσεις αποτελούν την αφετηρία της διδακτικής πράξης 

(Χρυσαφίδης, 2002): «…στις εμπειρίες, που από αυτές θα πάρει το παιδί τις γνώσεις 

μόνο του, ανάλογα με τις ικανότητες του και τα ενδιαφέροντα του» (203- 205). 

Εμφανίζεται ως εκπαιδευτικός που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στους μαθητές και 

δέχεται ότι τα παιδιά είναι απόλυτα ικανά για συνειδητή δράση κι αυτό είναι κόντρα 
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στην αυταρχική σχολή που θεωρεί ότι η εκπαίδευση παράγει άβουλα και ενδοτικά 

άτομα (Χρυσαφίδης, 2002).  

Δείχνει να ενδιαφέρεται για τις ευρύτερες διαστάσεις της εκπαίδευσης και δηλώνει 

μακριά από ρατσισμό και κοινωνική αδιαφορία: «Τα νέα προγράμματα φιλοδοξούν να 

εκπαιδεύσουν παιδιά για υποψήφιους πολίτες του κόσμου, χωρίς προκαταλήψεις και 

στερεότυπα, μακριά από τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, με αγάπη, αλληλεγγύη, 

σεβασμό στο συνάνθρωπο, στο περιβάλλον και όλα αυτά» (206-209). 

Φαίνεται να δίνει έμφαση στην ανάπτυξη του αισθήματος ευθύνης των παιδιών για τη 

συμπεριφορά τους: «άρχισα ακόμα να βλέπω τα παιδιά πιο υπεύθυνα, πιο ισότιμα, 

σαν να είναι, δηλαδή, μελλοντικοί πολίτες, σαν να είναι μελλοντικοί ενήλικες» (351- 

352). 

Η προοδευτική εκπαίδευση πιστεύει ότι ο μαθητής πρέπει να μάθει τον τρόπο που 

αποκτιέται  η γνώση, να ασκεί δηλαδή τις ικανότητες που θα τον οδηγούν στην 

κατάκτηση της επιστημονικής αλήθειας (Χρυσαφίδης, 2002). Η ομιλήτριά μας 

παρουσιάζεται να το ενστερνίζεται αυτό, λέγοντας: «Κατάλαβα πως ο ρόλος μου δεν 

είναι να μαθαίνω εγώ στα παιδιά αλλά να τα δείχνω πώς να μαθαίνουνε, για να 

αποκτούν αυτά τις εμπειρίες και τις δεξιότητες και να τους μένουνε, να μην τα 

ξεχνάνε» (227-230). Προτιμά το μαθητοκεντρικό Αναλυτικό πρόγραμμα : «το 

ΔΕΠΠΣ, ναι γιατί ήταν μαθητοκεντρικό. … ωθούσε τα παιδιά να πάρουν τη γνώση 

μόνα τους, ανάλογα με τις ικανότητες και με τις ανάγκες τους, με τα ενδιαφέροντα 

τους, και από διαφορετικές πηγές, όχι μόνο από τη νηπιαγωγό» (250-253). 

Υποστηρίζει πως επιτρέπει σε όλα τα παιδιά να συνεισφέρουν στη γνώση, να την 

αναζητήσουν κι αλλού και δεν θεωρεί ότι η ίδια είναι ο αποκλειστικός φορέας της 

γνώσης. Σύμφωνα με τον Χρυσαφίδη (2002) τα παιδιά στη βιωματική μάθηση 

χειραφετούνται μέσα από την ικανοποίηση που προσφέρει η μάθηση, χωρίς να 

χειραγωγούνται από τον εκπαιδευτικό. Η ομιλήτρια το φανερώνει στα λεγόμενα της: 

«Που πήγαμε στο αεροδρόμιο, που πήγαμε με το τρένο, θυμάμαι τη χαρά των 

παιδιών, τη χαρά, με τα άλογα τελευταία που κάναμε ένα πρότζεκτ με τα άλογα που 

πήγαμε στον ιππικό όμιλο, που πήγαμε και στα αρχαία της Πέλλας για να δούνε εκεί 

τις παραστάσεις, τα μωσαϊκά εκεί… Ξέρω εγώ, αυτή η λάμψη στα μάτια τους; αυτό 

που μένουν με ανοιχτό το στόμα από την έκπληξη, το γέλιο, η αθωότητά τους, η 

ενέργειά τους, η επιμονή τους» (280-289). Σε αυτό το σημείο φαίνεται να δίνει 

ιδιαίτερη σημασία στο συναίσθημα των παιδιών, το οποίο τοποθετεί πιο ψηλά από 

την γνώση.  
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Η κοινωνία δεν είναι ένα στατικό σύστημα που μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά 

χωρίς αλλαγές, αλλά είναι ένας ζωντανός οργανισμός που μεταλλάσσεται και 

επαναπροσδιορίζεται και η εκπαίδευση οφείλει να ακολουθεί τις αλλαγές 

(Χρυσαφίδη, 2002). Η ομιλήτριά μας χρησιμοποιεί τα σύγχρονα προστάγματα στην 

προσχολική εκπαίδευση για να εκφράσει ένα προοδευτικό λόγο: «ενημερωνόμουν … 

για τις νέες τάσεις, τις νέες πρακτικές ακόμα και για τα νέα διδακτικά αντικείμενα. Οι 

επιστήμες εξελί:σσονται, γιατί οι άνθρωποι εξελίσσονται, οι κοινωνίες αλλάζουν, η 

δομή τους, η σύνθεση τους εννοώ. Αρχίσαμε να χουμε διαφορές στη σύνθεση των 

κοινωνιών, οι ανάγκες αλλάζουν των ανθρώπων. Με την επιμόρφωση, λοιπόν, νομίζω 

ότι ήμουνα πιο έτοιμη να αντιμετωπίσω αυτά τα νέα δεδομένα» (338-343). Σε άλλο 

σημείο αναφέρει : «αλλάζαμε και μείς, δηλαδή, μαζί με το πρόγραμμα» (216) και 

ακόμα: «εγώ νομίζω ότι ήμουνα από τις νηπιαγωγούς που ακολούθησα πρόθυμα τα 

νέα προγράμματα. … βέβαια, έπεσε πολύ δουλειά και στο σχολείο και στο σπίτι, 

επικοινωνία περισσότερο με την οικογένεια:, με την κοινωνία, με τους φορείς. Θεωρώ 

ότι προσαρμόστηκα σχετικά εύκολα.» (239-244) 

Φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην προσωπική και 

κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών: «έγινα πιο ικανή στο να τα παροτρύνω να 

γνωρίζουν τον εαυτό τους και τους άλλους, να εκφράζουν τις ιδέες τους, τα 

συναισθήματα τους, ακόμα να διαχειριστούν το θυμό τους, την επιτυχία ή την 

αποτυχία.» (355- 358). Υποστηρίζει πως προωθεί ένα υγιές κλίμα επικοινωνίας και 

συνεργασίας όσο αφορά την αλληλεπίδρασή τους με τους άλλους αλλά και την 

προσωπική τους ανάπτυξη. 

Πιστεύει ότι «…στα θέματα πειθαρχίας ποτέ δεν τα κατάφερνα, πάντα είχα την πιο 

ζωηρή τάξη» (428- 429). Σε αυτό το σημείο παρουσιάζεται ελαστική και ανεκτική 

απέναντι στα παιδιά. Δεν εντάσσει τον εαυτό της στους οπαδούς της αυταρχικής 

σχολής των ποινών και των αμοιβών αλλά φαίνεται να προτιμά την αυτορρύθμιση της 

συμπεριφοράς από τα ίδια τα παιδιά, έστω κι αν αυτό περιέχει το στοιχείο της 

φασαρίας. 

Στην τάξη του δημοκρατικού εκπαιδευτικού υπάρχει ελευθερία κινήσεων και η 

ευθύνη είναι μοιρασμένη ανάμεσα στον ενήλικα και τα παιδιά και υπάρχει ελευθερία 

επιλογής δραστηριοτήτων. Η ομιλήτρια χρησιμοποιεί στοιχεία για να εκφράσει ένα 

δημοκρατικό λόγο: «άμα δεν τραβούσε κάτι, το άφηνα. Αν δεν άρεσε κάτι, ναι, το 

προσπερνούσα. Ναι, έκανα τις αλλαγές, που μπορούσα» (488-490) και : «Αν άρεσε 

κάτι στα παιδιά, το εξαντλούσαμε, δεν αγχωνόμουν να προλάβω όλα όσα έπρεπε, όλα 
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όσα είχαν προγραμματιστεί» (485-486). Υποστηρίζει, δηλαδή, πως δίνει 

προτεραιότητα στη βιωματική μάθηση και όχι στο πρόγραμμα που η ίδια είχε 

προγραμματίσει. 

 

2
η
 Ομιλήτρια Κυρία Νόπη 

Η 2
η
 ομιλήτρια παρουσιάζεται ως άτομο με ανησυχίες, που δεν εφησυχάζει και δεν 

τελματώνει. Υποστηρίζει πως της αρέσουν τα καινούργια, τα διαφορετικά και τα 

καινοτόμα. Από τις σπουδές της ακόμα, δηλώνει πως δεν ήταν «τίποτα φοβερό» (68), 

«δεν είχε εκείνο τον αέρα» (75), καθώς θεωρεί πώς δεν της ταιριάζουν τα πολλά 

θεωρητικά μαθήματα «δεν είμαι πολύ της θεωρίας» (95). Αντίθετα για το 

Διδασκαλείο που παρακολούθησε αργότερα  εκφράζει την προτίμηση της και για 

αυτό και το ξεχώρισε: «Το Διδασκαλείο όμως με βοήθησε … πολύ ωραία ήτανε, 

διαφορετικά ήτανε» (148- 151). 

Στις αναφορές της για τα αναλυτικά προγράμματα επιδιώκει να αναδείξει έναν 

προοδευτικό λόγο και δηλώνει πως αρχικά εφάρμοζε ένα συντηρητικό Αναλυτικό 

πρόγραμμα όπως αυτό της ενιαίας συγκεντρωτικής διδασκαλίας, γιατί αυτό ίσχυε και 

υποστηρίζει πως λόγω απειρίας ήταν συντηρητική: «Ήταν κι εκείνη η ενιαία 

συγκεντρωτική διδασκαλία, που έπρεπε να βρούμε οπωσδήποτε το τρένο κάνουμε, 

τραγούδι για το τρένο, χειροτεχνία για το τρένο … δεν ξέρω αν ήμουνα τόσο καλή. 

Δεν πρέπει να ήμουνα, ας πούμε, μέχρι να αποκτήσω πείρα. … δεν άφηνα πολλές 

φορές τα παιδιά να αυτενεργήσουν, να κάνουν μια χειροτεχνία, όπως να ναι. Ήθελα 

να είναι τέλειο … Αυτά τα είχα στην αρχή, ήθελα να είναι όλα ωραία και έβαζα το 

χεράκι μου πολύ, στην αρχή. Μετά όμως, σιγά σιγά, και ιδίως μετά από τις 

επιμορφώσεις, άλλαξα πάρα πολύ.» (192-201). Αναδεικνύει, επομένως, πως, ενώ 

αρχικά ήταν καταπιεστική και εξουσιαστική απέναντι στα παιδιά, οι επιμορφώσεις 

την βοήθησαν να γίνει προοδευτική και ελαστική απέναντι τους. 

Παρουσιάζεται να είναι πολύ ανεξάρτητη αλλά και συγκεντρωτική ως άτομο. Ήθελε 

να κάνει πάντα πολλά πράγματα και οι άλλοι λειτουργούσαν σαν τροχοπέδη: «δεν 

είχαν ποτέ λεφτά για το νηπιαγωγείο, δεν φτάναν ποτέ. Ναι αυτό το πράγμα με είχε 

αγανακτήσει. Γιατί εγώ ήθελα να φτιάχνω πολλά πράγματα και πάντα σκοντάφταμε 

στο οικονομικό θέμα» (282-284) ή σε σχέση με τον διευθυντή του δημοτικού: «Τα 

παιδιά φωνάζουνε, τα παιδιά δεν θα τα βγάζεις, έπρεπε με το δημοτικό να βγουν 

διάλειμμα. Εντάξει δεν γίνεται έτσι. Νηπιαγωγός είμαι» (274-275). Ο 

συγκεντρωτισμός της φαίνεται όταν μιλάει για τα χρόνια που ήταν στο 4
ο
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Νηπιαγωγείο: «επειδή ήμουνα και μόνη μου, επειδή ήταν και το κτίριο, ήμουνα εγώ 

υπεύθυνη για όλα. Είχα και τα οικονομικά εγώ κι όλα εγώ γιατί μέχρι τότε ήμασταν 

με τα δημοτικά» (164-166), «τα τελευταία 12 χρόνια ήταν τα ωραιότερα της καριέρας 

μου. Γιατί ήμουνα μόνη μου, αυτόνομη, δεν είχα να δώσω λογαριασμό σε κανένα» 

(315-317) και «ίσως ήταν και τα πιο δραστήρια χρόνια μου, δηλαδή, μπορούσα να 

κάνω ότι θέλω, απελευθερώθηκα από διευθυντάδες, από «δεν φτάνουν αυτά, δεν 

φτάνουν εκείνα», ήμουνα μόνη μου, ό,τι ήθελα έκανα, όσο ήθελα δούλευα και είχα 

πολύ ωραίες στιγμές» (758-761). 

Αναδεικνύει τον εαυτό της ως εκπαιδευτικό που ανήκει στην κατηγορία των 

δημοκρατικών εκπαιδευτικών που επιδιώκουν και πετυχαίνουν το άνοιγμα του 

σχολείου στην κοινωνία. Δηλώνει πως καλούσε τους γονείς τα απογεύματα να 

συμμετέχουν στις δράσεις του σχολείου: «Λέγανε η κυρία μας θέλει να δουλέψουμε, 

να κάνουμε τα απογεύματα και αυτό το πράγμα δημιούργησε έτσι, πολύ καλό κλίμα 

σε όλους.» (330-332), ή εμφανίζει και τα παιδιά να παρουσιάζουνε τους γονείς τους 

καλώντας τους στο χώρο του σχολείου για να τους γνωρίσουν οι συμμαθητές τους: 

«Ξέρεις τι άγχος είχανε όταν ερχότανε η μαμά τους, να τα πούνε όλα καλά», ή όταν  

«Κάναμε πολλά τέτοια πράγματα, εκδρομές σε μουσεία να πάμε, παραστάσεις 

θεατρικές να δούμε πολλές, κάναμε πολύ, δηλαδή πολύ ωραίες στιγμές έχω να 

θυμηθώ και με τους γονείς και με τα παιδιά και με πολλά πράγματα» (775-778) και 

ακόμα «κάναμε και πάρα πολλά πράγματα, εκδρομές, ήμασταν ανοιχτοί , δεχόμασταν 

κόσμο, πηγαίναμε, δηλαδή ήμασταν ανοιχτοί στην κοινωνία … από το να λέμε τα 

κάλαντα» (765-769). Εμφανίζεται να μην είναι αποκομμένη στα πλαίσια του 

σχολείου, αλλά να ενδιαφέρεται για το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. 

Ένας δημοκρατικός εκπαιδευτικός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και προτεραιότητα στις 

διαπροσωπικές σχέσεις, γεγονός που η ομιλήτρια εκφράζει στο λόγο της τόσο όσο 

αφορά τη σχέση της με τους γονείς: «αναπτύχθηκε έτσι μια σχέση και δικιά μου με 

τους γονείς αλλά και μεταξύ των γονέων, φιλίες και τέτοια και γνωριμίες που κρατάνε 

ακόμα» (326-327), «δημιούργησε έτσι, πολύ καλό κλίμα σε όλους» (332) αλλά και με 

τα παιδιά: «τα λάτρευα τα παιδιά κι όσο μεγάλωνα τόσο πιο πολύ υπομονή είχα… 

Ειδικά τα τελευταία χρόνια είχα ιώβεια υπομονή και καταλάβαινα, μπορούσα να ρθω 

στη θέση τους δηλαδή. Ειδικά τις πρώτες μέρες όταν ερχόντουσαν και τα καημένα» 

(423-427). Η ενσυναίσθηση είναι χαρακτηριστικό ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου και 

καλλιεργημένου εκπαιδευτικού που τον ενδιαφέρουν οι μαθητές του ουσιαστικά και 

όχι επιφανειακά. Η ομιλήτρια θέλει να φανεί αυτό στο λόγο της και υποστηρίζει πως 
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έχει θέσει στο κέντρο του ενδιαφέροντός της τους μαθητές της καθώς παρατηρεί τα 

προβλήματα, τις ανάγκες τους με σκοπό να οργανώσει μια διδασκαλία 

προσαρμοσμένη σε αυτούς: «κρατούσα (τετράδιο) πάντα ό,τι άκουγα και στις 

συζητήσεις, τις απορίες τους τα κρατούσα …να δω τα ενδιαφέροντα τους κι αυτά … 

ήξερα ποιον να χρησιμοποιήσω που, ποιον να βοηθήσω, να τον βάλω σε κάποιο ρόλο 

ώστε να τον βοηθήσω για κάτι» (636-642) 

Αλλά και ως προς την εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων παρατηρούμε ότι 

παρουσιάζει τον εαυτό της ως προοδευτικό. Προτιμάει τα ανοιχτά αναλυτικά 

προγράμματα όπως είναι το ΔΕΠΠΣ και τη βιωματική διδασκαλία, εφαρμόζοντας τη 

μέθοδο project και όχι το κλειστό αναλυτικό πρόγραμμα της ενιαίας συγκεντρωτικής 

διδασκαλίας: «Αυτό το πράγμα, το τροχοπέδη, όλα έπρεπε να είναι τρένο, λουλούδι, 

μέλισσα, πεταλούδα κτλ. Μετά είχαμε τους τομείς νομίζω, κοινωνικός τομέας … 

Εκείνο ήταν λίγο καλύτερο, σχετικό. Ήταν κάπως καλύτερα. Και μετά ήταν αυτά το 

τελευταίο» (511-515), «Πάρα πολύ μου άρεσε αυτό. Με απελευθέρωσε» (523). Το 

project δίνει προτεραιότητα στην αναζήτηση, στην επικοινωνία και την 

αλληλεπίδραση μαθητών τόσο μεταξύ τους όσο και με τον εκπαιδευτικό και όχι στην 

μονόπλευρη οργάνωση της διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό: «Έγινε ένα πρότζεκτ, 

ένα σχέδιο εργασίας 3-4 μήνες; κράτησε το ενδιαφέρον» (545-546), «Ήτανε τα 

παιδιά, ένας αναβρασμός πώς να σου πω. Μια κινητικότητα, εμένα αυτά πολύ μου 

άρεζαν. Είχα ένα πρόγραμμα, πάντα είχα ένα υποτυπώδες της εβδομάδας αλλά ποτέ 

δεν τηρούνταν» (582-584). 

Η ομιλήτρια παρουσιάζεται ανατρεπτική όσον αφορά την εφαρμογή του ΔΕΠΠΣ: 

«και να αλλάξει το αυτό εγώ μόνο πρότζεκτ θα δουλεύω» (502-503), «Αυτό θα 

ακολουθούσα, όσα χρόνια και να δούλευα» (622-623) και ανήσυχο πνεύμα ως προς 

την εργασία της: «Εγώ πάντα ήμουνα λίγο τρελούτσικη ήθελα δηλαδή πράγματα» 

(523-524). Τονίζει πως δεν ακολουθεί πάντα τα δεδομένα και σίγουρα, αλλά της 

αρέσει να πειραματίζεται και να δοκιμάζει, όπως με τα πρότζεκτ για τα όνειρα: «Να 

φανταστείς ότι ένα σχέδιο εργασίας ήταν τα όνειρα» (524-525), «Και στα Γρεβενά 

που το παρουσιάσαμε, … ήτανε 2 συνάδελφοι που σηκώθηκαν και μου λένε «αυτό 

δεν είναι σχέδιο εργασίας για νηπιαγωγείο. Τι είναι αυτά, τι θα πει όνειρα κι αυτό; 

Αυτό δεν είναι χειροπιαστό πράγμα, πώς το έκανες;» (547-549). Το ίδιο διαφορετικό 

ήταν και το πρότζεκτ για τους καθρέφτες: «Α, οι καθρέφτες. Ξεκίνησα ήθελα να κάνω 

για αγωγή υγείας … Και τους διάβασα την Δόνα Τερηδόνα. Ε:, εγώ τους έλεγα αυτό 

και αυτοί κόλλησαν στον καθρέφτη ….και «κυρία τι είναι καθρέφτης και αυτά;» τι 
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είναι ο καθρέφτης, να δούμε, ξέρω και γω; ποτέ δεν τους έλεγα και δεν ήξερα κιόλας 

για πολλά πράγματα» (561-566). Η βιωματική μέθοδος, υποστηρίζει πως, της 

ταιριάζει πολύ. Παρόλο που προτείνει ένα θέμα η ίδια, ως ισότιμο μέλος της ομάδας 

της τάξης της, εμφανίζεται να μην εκμεταλλεύεται τη θέση της με σκοπό να 

παρασύρει τα παιδιά στην επεξεργασία του, αλλά τελικά να δείχνει εμπιστοσύνη στα 

παιδιά και να τα αφήνει να έχουν ενεργητική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων: «Το 

ξεκίνησα γιατί ήθελα να κάνω κάποιο, (.) κάποιο άλλο σχέδιο. Κάποιο άλλο είχα στο 

νου και προσπαθούσα να το φέρω έτσι ώστε [ να βγει… Αμ δεν έβγαινε αυτό που 

ήθελα και βγήκανε τα όνειρα» (537-540), «εγώ τους έλεγα αυτό και αυτοί κόλλησαν 

στον καθρέφτη κι αυτός ο καθρέφτης και, δεν ξέρω πώς τους κόλλησε ο καθρέφτης» 

(563-564). 

Η ομιλήτρια χρησιμοποιεί τις σύγχρονες απόψεις για συμμετοχή των παιδιών για να 

εκφράσει μια δημοκρατική εικόνα του εαυτού της. Δηλώνει πως επιτρέπει στα παιδιά  

να συνεισφέρουν στη γνώση, δεν θεωρεί πως είναι η μοναδική που γνωρίζει. Δεν 

κάνει διακρίσεις και στην τάξη της επικρατεί η ελευθερία επιλογής των 

δραστηριοτήτων: «Μιλούσαμε για τα όνειρα και αυτά και είπε Εγώ κυρία είδα απόψε 

στον ύπνο μου αυτό και έναν πειρατή και αυτό κι εκείνο και το άλλο και πώς θα 

κάνουμε και θέλουμε να το παίξουμε» (591-593). Ο τρόπος με τον οποίο κάνει τα 

παιδιά να συμμετέχουν εκφράζεται με την ελευθερία έκφρασης που αφήνει στα 

παιδιά  και τα κάνει να χαίρονται που βρίσκονται στο σχολείο και να αγαπούν τη 

γνώση : «Όλη την ημέρα, ενώ είχα άλλο πρόγραμμα. … αλλά τα παιδιά ασχολήθηκαν 

πολύ, δηλαδή, περάσαμε από όλα ότι έπρεπε να κάνουμε, και μαθηματικά κι αυτό κι 

εκείνο, και εικαστικά» (603-607), «πώς να σου πω, ζωντανό πράγμα, ζωντανό, 

ζωντανό» (654-655). Το όνειρο ενός παιδιού έγινε ολόκληρο πρότζεκτ και παράσταση 

στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Παρουσιάζεται να έχει συνειδητοποιήσει πως ο 

ρόλος της είναι να είναι συνεργάτιδα των παιδιών και συντονίστρια των δράσεων 

τους: «αισθανόμουν ότι παίζω ουσιαστικό ρόλο, δηλαδή συντονιστικό. Πώς να σου 

πω, συντόνιζα, αυτά που άκουγα, ήμουνα πολύ αυτή, δηλαδή, συμπλήρωνα, έγραφα» 

(628-630) 

 

3.2.2.Ύφος (style)   

Το ύφος αποτελεί τον τρόπο έκφρασης της ταυτότητας. Η πρώτη ομιλήτρια 

παρουσιάζει ένα λιτό και περιεκτικό ύφος, εκφράζει βεβαιότητα και σιγουριά, είναι 

δυναμική και πολλές φορές είναι μετρημένη και μετριόφρων σε αντίθεση με την 
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δεύτερη ομιλήτρια η οποία διακρίνεται για τον χειμαρρώδη λόγο της, τις πλούσιες 

περιγραφές και αναφορές της, ενώ  συχνά εμφανίζεται να καμαρώνει και να 

περηφανεύεται για όσα πέτυχε στην καριέρα της. 

 

1
η
 Ομιλήτρια Κυρία Ελένη 

Παρουσιάζεται προσγειωμένη και ρεαλίστρια, σκεπτόμενη καθώς αποφασίζει λόγω 

της οικονομικής κατάστασης της οικογένειας της να σπουδάσει στην Ακαδημία και να 

ολοκληρώσει τις σπουδές της 2 χρόνια νωρίτερα, ώστε να συνεισφέρει στα 

οικονομικά της οικογένειας και να μην τους επιβαρύνει: «Θα μπορούσα επομένως να 

τελειώσω τις σπουδές 2 χρόνια νωρίτερα και να δουλέψω αυτά τα 2 χρόνια γιατί 

είχαμε ανάγκη τότε να δουλέψουμε. Από αγροτική οικογένεια, φτωχοί αγρότες, 

ακτήμονες... οι γονείς δεν είχαν τη δυνατότητα να με σπουδάσουν για τέσσερα 

χρόνια, για περισσότερο» (38-42). Και παρόλο που έχει δυνατότητες, όπως δηλώνει η 

ίδια, για νομική ή φιλοσοφική είναι προσγειωμένη και ξέρει πως δεν μπορεί να 

ανταπεξέλθει οικονομικά: «Θυμάμαι συγκεκριμένα τη φιλόλογο μας να με ρωτάει 

γιατί δεν δηλώνω φιλοσοφική ή νομική αφού ήμουνα καλή σε αυτά τα μαθήματα. Και 

θυμάμαι και μένα να απαντώ ότι δεν είχα τις δυνάμεις. Και εννοούσα εγώ τις 

οικονομικές, εκείνη όμως το εξέλαβε διαφορετικά. Και λέει πώς αφού είσαι καλή, 

γιατί; Κι όταν της εξήγησα, σταμάτησε ο διάλογος εκεί» (42-47). 

Πολλές φορές η ομιλήτρια παρουσιάζει ένα δυναμικό και σίγουρο ύφος: «Δεν 

ησύχασα, δεν το άφησα» (132). Πρώτη φορά δοκίμασε και πέτυχε να παρουσιάσει 

χριστουγεννιάτικη γιορτή σε ένα νηπιαγωγείο που δεν το είχε ξανατολμήσει. 

Υποστηρίζει πως εργάστηκε όπου την έστελνε η υπηρεσία και δεν θέλησε ποτέ να 

ζητήσει κάτι πέρα από το νόμιμο ή βάζοντας μέσο: «Από την αρχή ακόμη ότι πήγα 

στον Άγιο Αθανάσιο, δεν ΕΚΛΑΨΑ, ΔΕΝ ΦΩΝΑΞΑ, ΔΕΝ ΕΒΑΛΑ ΜΕΣΟ, ΔΕΝ 

ΕΒΑΛΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ, γιατί τότε βάζανε βουλευτές για να μην  [στα παραμεθόρια» 

(174-178). Αναδεικνύει μέσα από το λόγο της την ικανότητα να επιλύει τα εσωτερικά 

ζητήματα του σχολείου σε συνεργασία με τους συναδέλφους: «Καθ’όλη  τη διάρκεια 

της υπηρεσίας μου προσπαθούσα να λύνω τα προβλήματα με τις συναδέλφους, αυτά 

που προέκυπταν εσωτερικά και δεν ενοχλούσαμε την υπηρεσία.» (186-188) 

Δίνει έμφαση στην  εμπειρία που ήρθε με τα χρόνια αλλά και τη συνεχή επιμόρφωσή 

της, οι οποίες της παρέχουν μια σιγουριά για όσα λέει για τα αναλυτικά 

προγράμματα: «αλλάζαμε και μείς, δηλαδή, μαζί με το πρόγραμμα» (216), «δικιά μας 

δουλειά ήτανε να οργανώνουμε τις δραστηριότητες, ώστε να επιτυγχάνουν όλα τα 



101 
 

παραπάνω» (256-258). Εμφανίζεται συνειδητοποιημένη για τον συντονιστικό της 

ρόλο, δεν είναι μεταφορέας γνώσης. Φαίνεται μέσα από τα λόγια της πως δεν είχε 

ανασφάλειες αλλά παρουσιάζεται βέβαιη για το ρόλο της: «Βέβαια … έπεσε και πολύ 

διάβασμα γιατί έδειξα κι εγώ ενδιαφέρον. Κατάλαβα πως ο ρόλος μου δεν είναι να 

μαθαίνω εγώ στα παιδιά αλλά να τα δείχνω πώς να μαθαίνουνε, για να αποκτούν αυτά 

τις εμπειρίες και τις δεξιότητες και να τους μένουνε, να μην τα ξεχνάνε. Δηλαδή με τα 

νέα προγράμματα κατάλαβα ότι κάνω καλύτερα τη δουλειά μου» (226-231). Είναι 

σίγουρη πως η γνώση μοιράζεται ανάμεσα σε αυτήν και τα παιδιά. 

Με το πέρασμα των χρόνων προέκυψε κι ένα σίγουρο και θετικό ύφος για το 

επάγγελμα της και την επιλογή που έκανε. Μπορεί αρχικά να την απαξίωναν όμως: 

«Με τα χρόνια όμως ήθελαν όλοι τα παιδιά τους να γίνουν δάσκαλοι και νηπιαγωγοί» 

(150-151). Εμφανίζεται να έχει δικαιωθεί για την επιλογή της και είναι πλέον 

απόλυτα σίγουρη ότι πρόκειται για την καλύτερη δουλειά: «γιατί είναι η καλύτερη 

δουλειά από όλες και γιατί; γιατί δεν είναι δουλειά» (307-308) τεκμηριώνοντας το: 

«αυτό το ότι σε κρατάει νέο, επειδή συναναστρέφεσαι με παιδιά δεν το θεωρείς 

δουλειά.» (314-315). Φαίνεται να είναι πολύ ευχαριστημένη: «Μέχρι το τέλος, 

δηλαδή, πήγαινα με χαρά … Κάθε πρωί που ανέβαινα στο ποδήλατο, ανέβαινα 

χαρούμενη» (315-318) αλλά και στο τέλος ως απόσταγμα: «είμαι ευχαριστημένη, 

είμαι γεμάτη» (533), αφού καθημερινά επιβεβαιώνεται: «το βλέπω καθημερινά στα 

πρόσωπα των παιδιών που είχα, των γονιών τους, των παππούδων, των γιαγιάδων, 

που έφερναν τα παιδιά τους στο σχολείο, γιατί είμαι και παλιά. Έτυχε, δηλαδή, να 

έχω παιδιά των παιδιών που είχα και γονείς που έγιναν παππούδες και γιαγιάδες και 

τα φέρναν στο σχολείο. Είμαι πλήρης, δεν μπορώ να πω» (523-527). Αλλά και 

σχετικά με τις απολαβές της μοιάζει να είναι πολύ ευχαριστημένη, τώρα την εποχή 

της κρίσης, που έχει τη σύνταξη της τόσο νέα: «Α, και το κυριότερο στη δύσκολη 

αυτή περίοδο που ζούμε, παίρνω σύνταξη, έστω και κουτσουρεμένη (γέλιο). Είμαι, 

λοιπόν, προνομιούχος έναντι των φιλενάδων μου που περιμένουν να γίνουν 67 για να 

βγουν στη σύνταξη, γιατί εδώ οι περισσότεροι είναι αγρότες, αγρότισσες» (527-531) 

Στη συνέντευξη διακρίνουμε κι ένα τρυφερό ύφος και μέσα από τα λόγια της 

προσπαθεί να δείξει έναν συναισθηματικό άνθρωπο: «έρωτες, απογοητεύσεις» (57), 

και όσον αφορά την επιλογή του επαγγέλματος δηλώνει πως αγαπά τα παιδιά: 

«αγαπούσα πολύ τα παιδιά.(.) Μου άρεσε να παίζω μαζί τους και μικρή όταν ήμουνα 

και πιο μεγάλη» (29-30), «θυμάμαι τη χαρά των παιδιών, τη χαρά» (281),  «αυτή η 

λάμψη στα μάτια τους; αυτό που μένουν με ανοιχτό το στόμα από την έκπληξη, το 
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γέλιο, η αθωότητα τους, η ενέργεια τους, η επιμονή τους» (287-289). Παρουσιάζει 

τον εαυτό της ως μία εκπαιδευτικό που δεν επιμένει τόσο στο γνωστικό κομμάτι της 

μάθησης αλλά κυρίως στην προσωπική και στην κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών: 

«έγινα πιο ικανή στο να τα παροτρύνω να γνωρίζουν τον εαυτό τους και τους άλλους, 

να εκφράζουν τις ιδέες τους, τα συναισθήματα τους, ακόμα να διαχειριστούν το θυμό 

τους, την επιτυχία ή την αποτυχία» (355-358). 

Ενδεχομένως και αυτή της η αγάπη αλλά και η κοσμοθεωρία της, όπως 

αναδεικνύονται από την ίδια, να μην την αφήνει να είναι αυστηρή απέναντί τους και 

να αντιμετωπίζει θέμα με την πειθαρχία: «στα θέματα πειθαρχίας ποτέ δεν τα 

κατάφερνα, πάντα είχα την πιο ζωηρή τάξη. Έτυχε να περάσω έξω από τάξη 

συναδέλφου και νόμιζα ότι έλειπαν, ενώ στη δική μου ελάχιστες φορές τύχαινε να 

συμβεί αυτό ((γέλιο)). Είχα την πιο ζωηρή τάξη, δεν ξέρω, δηλαδή, τώρα αν και ποτέ 

δεν μπόρεσα να το διορθώσω δηλαδή, μέχρι το τέλος» (428-432).  

Δίνει την εικόνα ενός θετικού ανθρώπου: «Το ότι ήμουνα… καλή στις διαπροσωπικές 

σχέσεις, ο τρόπος που συνεργαζόμουνα με τις συναδέλφους, τους γονείς, τους 

προϊσταμένους. Πάντα έβλεπα την καλή πλευρά των ανθρώπων και δεν 

δυσκολευόμουν δηλαδή» (441-444). Σε αυτό το σημείο φαίνεται και ένα σίγουρο και 

αποφασιστικό ύφος για τους παράγοντες που επηρέασαν την επαγγελματική της 

ταυτότητα.  

Γνωρίζει τις σύγχρονες τάσεις στην παιδαγωγική και τις υποστηρίζει για να μας 

μεταδώσει ένα δημοκρατικό ύφος καθώς μιλάει για τα παιδιά: «άρχισα να αισθάνομαι 

λιγότερο δασκάλα και περισσότερο συνεργάτης, συντονιστής, άρχισα ακόμα να 

βλέπω τα παιδιά πιο υπεύθυνα, πιο ισότιμα, σαν να είναι, δηλαδή, μελλοντικοί 

πολίτες, σαν να είναι μελλοντικοί ενήλικες» (349-352). 

Τέλος, επιδεικνύει ένα δυναμικό και αποφασιστικό ύφος όσον αφορά τη λήψη 

αποφάσεων για τη λειτουργία του νηπιαγωγείου: «όταν έφυγε η κυρία Ζωή πήρα την 

απόφαση στα  ((γέλιο)) χέρια μου, που λένε … και πήγαμε στο γήπεδο που ήταν 

δίπλα στο Δημοτικό σχολείο … Με τους γονείς, με τους συλλόγους εκεί, χωρίσαμε 

την μία την αίθουσα σε 2 τμήματα, με γυψοσανίδες και κάναμε εκεί το σχολείο μας, 

που μείναμε για 10 χρόνια κοντά» (401- 407). Οι δυσκολίες, παρουσιάζονται  σαν 

προκλήσεις και προβάλει τις ικανότητες της να τις αντιμετωπίζει και να βασίζεται 

στις δυνάμεις της για να τα καταφέρει: «Ήτανε δύσκολα αλλά ήτανε ωραία» (378). 

 

 



103 
 

2
η
 Ομιλήτρια Κυρία Νόπη 

Στην περίπτωση της 2
ης

 ομιλήτριας παρατηρούμε ένα πλούσιο σε περιγραφές ύφος, 

χειμαρρώδες και ζωντανό. Εμφανίζεται αποφασιστική και σίγουρη για την επιλογή 

του επαγγέλματος: «Η πρώτη μου επιλογή ήταν νηπιαγωγός. Ναι. Και μ΄άρεσε κιόλας 

αλλά και τα μαθήματα που δίναμε με βοηθούσαν, ήμουν καλή σ΄αυτά» (44-46). Είναι 

αντικειμενική ως προς τις ικανότητες της και αποφασίζει σύμφωνα με αυτό που 

μπορεί να πετύχει. Και αργότερα σε ό,τι αφορά την επιμόρφωση της δηλώνει 

αποφασιστικά: «εγώ δεν ήθελα να είμαι διετούς, ήθελα να είμαι τετραετούς» (105). 

Παρουσιάζεται φιλότεχνη, της αρέσουν τα πολιτιστικά δρώμενα και οι κοινωνικές 

επαφές: «ό,τι πολιτιστικό υπήρχε, ό,τι σεμινάριο, ό,τι ήτανε σχετικό έτσι με ποίηση, 

με αυτά, όλα τα παρακολούθησα. Είδα πολύ ωραία πράγματα και θέατρα και, όλων 

των ειδών τα θέατρα, πολύ, πολύ, πολύ… Και ταβερνούλες και κρασάκια» (117-120). 

Φαίνεται να την διακρίνει το χιούμορ: «Λέω «δεν βλέπετε, δεν ακούτε, δεν μιλάτε, 

έτσι δεν μου είπατε; …Όλοι φοιτητές είμαστε» (122-124). 

Παρουσιάζεται φοβερά ευσυνείδητη και στο θέμα των σπουδών: «Και παντρεμένη, 

πήγα την Κυριακή του Θωμά το βράδυ για να είμαι τη Δευτέρα, που το μισό σχολείο 

έλειπε, η μισή σχολή έλειπε, εγώ ήμουνα εκεί» (131-133) αλλά και της εργασίας: 

«Ήθελα να τα κάνω όλα. Και μάλιστα όταν επιδεινώθηκε η κατάσταση δούλευα πιο 

πολύ γιατί νόμιζα ότι επειδή δεν είμαι καλά ότι μήπως κάτι  … κάνω λιγότερο» (18-

20), «ξημεροβραδιαζόμουν στο σχολείο» (449). 

Στη διάρκεια της συνέντευξης δηλώνει τη σιγουριά και τη βεβαιότητα της για τις 

επιμορφώσεις που  παρακολούθησε. Είναι ιδιαίτερα αυστηρή με τις αρχικές 

προπτυχιακές σπουδές της: «όχι τίποτα φοβερό» (68), «δεν μπορώ να πω ότι 

ενθουσιάστηκα κιόλας. Αλλιώς  [το περίμενα» (87-88), όπως επίσης και με τη 

εξομοίωση: «Η εξομοίωση δεν με βοήθησε ‘στη δουλειά μου’. Πολύ θεωρητικό 

ήτανε» (144-146), «δεν με επηρέασε σε τίποτα» (162). Σε αντίθεση με το 

Διδασκαλείο για το οποίο εκφράζεται με ενθουσιασμό: «Το Διδασκαλείο όμως με 

βοήθησε. Ναι. Γιατί δεν ξέρω και ανταλλάσσαμε με τις συναδέλφους, … κάναμε, … 

παρουσιάζαμε δουλειές, έτσι, πολύ ωραία ήτανε, διαφορετικά ήτανε» (148-151). 

Εκφράζει μάλιστα και την περηφάνια της γιατί η σχολική σύμβουλος ξεκίνησε από το 

δικό της σχολείο την καριέρα της: «Έτσι δεν ξέρω επειδή συνέπεσε και η σύμβουλος 

να είναι η Ζωγράφου, με την οποία ήμασταν μαζί στο Διδασκαλείο, γνωριζόμασταν κι 

έγινε, τότε, σύμβουλος και δεν, ντρεπότανε που να πάει πρώτα και την είπα «έλα σε 

μένα» και ξεκίνησε από μένα και την είπα ό,τι θέλεις εγώ θα σε βοηθήσω» (170-174). 
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Εκφράζει τη σιγουριά της πως από τότε άλλαξε ως νηπιαγωγός: «Έτσι η μία βοήθησε 

την άλλη και δεν ξέρω, μετά από εκεί νομίζω ότι ήμουν άλλη νηπιαγωγός. Την όρεξη 

την είχα πάντα, αλλά μετά δεν ξέρω, έτσι, κάτι άλλαξε» (174-176). 

Από τα λεγόμενα της φαίνεται και η πικρία και η απογοήτευση που αισθάνεται για 

τους συναδέλφους που δεν αναγνωρίζουν την προσπάθειά της: «Είχα αυτό το 

πρόβλημα εγώ. Επειδή έμενα πολλές ώρες στο σχολείο, και εκτός ωραρίου και αυτά, 

με ειρωνεύονταν, με λέγανε «το πανεπιστήμιο το τελείωσαν τα παιδιά σου ακόμα;» 

ξέρω γω, για τα νήπια, «πανεπιστήμιο είσαι;», δηλαδή πολύ ειρωνεία έτσι» (179-

182), «Και θυμάμαι τα πορτφόλια και αυτά, που τα στελνα στο δημοτικό ούτε τα 

κοιτάζανε, τζάμπα τα φτιαχνα» (402-403), «Ούτε κοιτάζανε, ούτε καν, … μία 

δασκάλα, στα 12  χρόνια, που ήμουνα στο 4
ο
 με ρώτησε για τα παιδιά (407- 408), 

«δεν ξέρω γιατί το παίζανε τόσο ανώτεροι οι δάσκαλοι» (413) 

Την ίδια πικρία υποστηρίζει πως αισθάνεται και όταν άκουγε απαξιωτικά λόγια για το 

επάγγελμά της από τους συγγενείς της: «πρώτα από όλα υπήρχαν συγγενείς μου που 

λέγανε τα παιδιά τους «να παιδί μου διάβασε, τουλάχιστον, τουλάχιστον μια 

νηπιαγωγός να γίνεις». Αυτό το τουλάχιστον, εμένα με πείραζε» (342-344), ή από 

τους συναδέλφους-  δασκάλους: «« Ε, όχι και συνάδελφος» (374).  

Η ομιλήτρια μέσα από το λόγο της εκφράζει τη βεβαιότητά της για το πόσο 

ουσιαστική δουλειά γίνεται στο νηπιαγωγείο: «Και ύστερα στο κάτω κάτω εγώ 

πιστεύω ότι οι νηπιαγωγοί τα τελευταία χρόνια κάνουν πιο πολύ δουλειά και πιο 

ουσιαστική από τους δάσκαλους» (394- 396) 

Για τα πρώτα χρόνια εργασίας της εκφράζει την αβεβαιότητά της για την επιτυχή 

εργασία της και προσπαθεί να δικαιολογήσει την απειρία της: «όταν 

πρωτοδιορίστηκα… είχα πολλή όρεξη αλλά δεν είχα πείρα, φαίνεται, δεν ξέρω … Κι 

ορεξάτη εγώ και ήθελα να κάνω πολλά πράγματα, δεν ξέρω αν ήμουνα τόσο καλή. 

Δεν πρέπει να ήμουνα, ας πούμε, μέχρι να αποκτήσω πείρα» (189-196), «Στα χαμένα, 

πώς να σου πω; Πήγα, είδα τι έκανε η παλιά και εκεί τους δύο μήνες έκανα, 30 και 

30, 60 μέρες; 60 θέματα. Δηλαδή κάθε μέρα νόμιζα ότι έπρεπε κάθε μέρα να κάνω» 

(223-225), «αλλά λεφτά δεν είχα, δεν ξέρω τότε, δεν ξέρω πως γινότανε, δεν ήξερα να 

ζητάω;» (232). 

Εμφανίζεται ακόμα αποφασιστική και γίνεται και ειρωνική με άτομα που εμποδίζουν 

την εργασία της, όπως έγινε με τον διευθυντή του δημοτικού: «Λέω «πάντως φωτιά 

δεν πήραμε», ήτανε το παιδί μου άρρωστο και ήθελα και δεν μ΄άφησε ούτε τηλέφωνο 

να πάρω» (264-266), «απελευθερώθηκα από διευθυντάδες» (759). 
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Είναι βέβαια, και φορές που μοιάζει απογοητευμένη: «Όταν έφτασα στο 4
ο
 έκατσα 

μες στη μέση στο αυτό και έκλαιγα. Λέω τον άνδρα μου, θα ζητήσω να γυρίσω πίσω, 

στο σχολείο μου (298-300), «είπα θα γυρίσω πίσω» (310), όμως εκφράζει την 

ευγνωμοσύνη της για τον σύζυγο της, που της συμπαραστεκόταν πάντα: «Πάντα είχα 

βέβαια τον άντρα μου που με βοηθούσε σε όλα …και ψυχολογικά, και αυτός με 

έσπρωξε να πάω και στο Διδασκαλείο και αυτά και όλα αυτός» (310-313). 

Παρουσιάζεται πολύ ευχαριστημένη από τα τελευταία χρόνια της καριέρας της: 

«Αλλά τα τελευταία 12 χρόνια ήταν τα ωραιότερα της καριέρας μου. Γιατί ήμουνα 

μόνη μου, αυτόνομη, δεν είχα να δώσω λογαριασμό σε κανένα, δούλευα όσο ήθελα, 

όλη μέρα» (315-317). Αναδεικνύει εδώ και πόσο εργασιομανής είναι. Της αρέσει, 

μάλιστα, η προβολή και η αναγνώριση τόσο από το σπίτι της: «Με ρωτούσανε, με 

ρωτούσε η μάνα μου «παιδί μου εσένα σε δίνουν πιο πολύ μισθό;» (319-320) όσο και 

από τους γονείς των παιδιών: «Λέγανε η κυρία μας θέλει να δουλέψουμε, να κάνουμε 

τα απογεύματα και αυτό το πράγμα δημιούργησε έτσι, πολύ καλό κλίμα σε όλους.» 

(330-332), «Ήθελα να είναι μες στα πόδια μου … για να βλέπουν τι κάνουμε, τι 

δουλειά κάνουμε» (335-337), γιατί ήθελε να τη σέβονται: «αλλά ίσως με σέβονταν 

επειδή βλέπαν ότι δουλεύω πάρα πολύ» (362). Προσπαθεί εδώ να τονίσει πόσο 

δυναμική είναι, που καταφέρνει να εντάξει τους γονείς στο σχολείο και να 

συνεισφέρουν στα δρώμενα του σχολείου. Κι ενώ πάντα ήταν ιδιαίτερα αγαπητή 

στους γονείς έχει μια άσχημη ανάμνηση από μια μητέρα, κι εκφράζει την λύπη της: 

«Κι εγώ δεν ήμουνα μαθημένη γιατί πάντα είχα πολύ καλές σχέσεις με τους γονείς. 

Με έσουρε πάρα πολλά «θα σε πάω στο αυτό, θα σε πάω εκεί». … Ήτανε το πιο 

δυσάρεστο» (804-808) 

Η ομιλήτρια παρουσιάζεται ως άτομο που του αρέσει να προβάλλεται στον κλάδο της 

και εκφράζει ένα περήφανο ύφος για όσα πέτυχε στη δουλειά της με τα πρότζεκτ: 

«εμείς με τη Ζωγράφου όλα τα καινούργια τα φτιάχναμε [πρώτοι» (399-400), «με τη 

σύμβουλο γυρίσαμε τη μισή Ελλάδα, έκανα, γιατί ήμουνα πρωτοπόρος. Ό,τι άλλαζε, 

πρόγραμμα, εγώ το έφτιαχνα πρώτη. Πόσα πιλοτικά προγράμματα έκανα ξέρεις; Και 

που δεν πήγα, Κέρκυρα, Γιάννενα» (491-493), «Οι δουλειές, 3 δουλειές μου είναι και 

στο ένα βιβλίο του Πανεπιστημίου με τα σχέδια εργασίας και μια άλλη δουλειά μου 

πάλι είναι σε ένα άλλο βιβλίο για τα σχολικά ατυχήματα» (495-497), «Και τους είπα 

«δέστε τι έκανα, δραστηριότητες και πέστε μου σε τι δεν, μαθηματικά θέλεις, 

υπολογιστή θέλεις ,ε, τα πάντα είχε μέσα, γλώσσα, αυτό, εκείνο, φαντασία;» (552-

554) 
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Προβάλλει τον εαυτό της ως δημιουργικό και ανήσυχο πνεύμα: «Ό,τι μου κατέβαινε 

στο μυαλό, θα κάνω αυτό, ήμουνα σίγουρη ότι θα το κάνω γιατί  θα με βοηθήσουνε» 

(434-435), «πάντα ήμουνα λίγο τρελούτσικη ήθελα δηλαδή πράγματα» (523-524). 

Ακόμα και τα σχέδια εργασίας που επεξεργαζόταν δεν ήταν συνηθισμένα: τα όνειρα 

(525), οι καθρέφτες (561) και τα παιχνίδια (581). 

Εμφανίζεται ως ευαίσθητο άτομο και θέλει να βοηθήσει τα παιδιά όλα και αυτά της 

τάξης της: «Και σε αυτά που υστερούσανε, και σε αυτά που ντρέπονταν, αυτά που 

είχανε πρόβλημα» (646-647) αλλά και όλα τα παιδιά: «αποφασίσαμε να μαζεύουμε 

για το «Χαμόγελο του παιδιού», ό,τι μας δίναν και τα στέλναμε. Απ΄ το να 

υιοθετήσουμε μέσω  Actionaid [παιδάκι» (771-773). 

Τέλος, θέλει να δείξει και να τονίσει πόσο πολύ ευχαριστημένη είναι από τη δουλειά 

της: «Βγήκα και τους είπα εγώ φεύγω με τις βαλίτσες μου γεμάτες, γεμάτες. Έδωσα 

και πήρα αγάπη και πολλά και εύχομαι στον κάθε εκπαιδευτικό έτσι να φύγει από την 

εκπαίδευση» (832-834) και από τη ζωή της: «Ζήσαμε μια αξιοπρεπή (.) ζωή. Ούτε 

στερημένη αλλά ούτε και με πολλά πολλά» (749-750).  
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3.3. Επεξηγηματική ανάλυση 

Στην επεξηγηματική ανάλυση ο λόγος μελετάται ως κοινωνική πρακτική (μακρο-

επίπεδο). Αυτού του είδους η ανάλυση αναφέρεται στις εξωτερικές σχέσεις του 

κειμένου με το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, δηλ. την ιδεολογική επίδραση 

που έχει ένα κείμενο στην κοινωνία μέσα από τις αναπαραστάσεις του κόσμου που 

οικοδομεί. 

Επιχειρεί, δηλαδή, να συνδέσει τις πρακτικές λόγου με τις κοινωνικές δομές και τις 

σχέσεις εξουσίας που τις υποστηρίζουν. Οι βασικοί στόχοι στους οποίους επιχειρεί να 

ανταποκριθεί αυτό το επίπεδο ανάλυσης αναφέρονται στη χαρτογράφηση των 

κοινωνικών πρακτικών του παραγόμενου λόγου που αναδεικνύουν την 

κοινωνικοπολιτική του μήτρα (Fairclough 1992). Στο στάδιο αυτό, η ερευνητική 

εργασία αποκτά πολιτικά και κριτικά χαρακτηριστικά. 

Ο στόχος της κριτικής ανάλυσης λόγου ως επεξηγηματική κριτική είναι η προώθηση 

πιο ισότιμων και φιλελεύθερων λόγων και με τον τρόπο αυτό στον περαιτέρω 

εκδημοκρατισμό. Ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι να κάνει στους 

ανθρώπους γνωστό ότι η ομιλία λειτουργεί ως μια μορφή κοινωνικής πρακτικής που 

αντανακλά και παίρνει μέρος στην ενίσχυση ή την άμβλυνση των άνισων σχέσεων 

εξουσίας. Ο ερευνητής μπορεί να εφαρμόσει μια τεχνική για το σκοπό αυτό, που ο 

Fairclough ονομάζει κριτική επίγνωση της γλώσσας. Η κριτική κατανόηση της 

γλώσσας θα πρέπει να δώσει στους ανθρώπους  την εικόνα για τις πρακτικές του 

λόγου, στις οποίες συμμετέχουν όταν χρησιμοποιούν τη γλώσσα και καταναλώνουν 

κείμενα, αλλά και  για τις κοινωνικές δομές και  τις σχέσεις εξουσίας, ότι δηλαδή οι 

πρακτικές  του λόγου διαμορφώνονται και παίρνουν μέρος στη διαμόρφωση και την 

αλλαγή. Μέσα από την εκπαίδευση στην κριτική επίγνωση της γλώσσας, οι άνθρωποι 

μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση των περιορισμών στις πρακτικές τους, 

καθώς και των δυνατοτήτων για αντίσταση και αλλαγή (Jοrgensen & Phillips, 2002). 

Ένα βασικό ερώτημα αναφέρεται στο είδος των θεσμικών και οικονομικών 

συμβάσεων που αναπαράγει η πρακτική του λόγου. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, 

διερευνάται αν η πρακτική λόγου αναπαράγει την τάξη του λόγου και συμβάλλει έτσι 

στη διατήρηση του status quo ή αν συντελεί στην κοινωνική αλλαγή. Για παράδειγμα, 

συγκεκριμένα ερωτήματα που διερευνώνται είναι: ποια ιδεολογικά, πολιτικά και 

κοινωνικά δεδομένα αναδεικνύονται μέσω της πρακτικής του λόγου; η πρακτική 

λόγου υποκρύπτει ή ενισχύει άνισες σχέσεις εξουσίας στην κοινωνία ή αμφισβητεί τις 
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σχέσεις εξουσίας που αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα και συμβάλλει σε μια 

νέα θέαση των κοινωνικών σχέσεων;  

Εν προκειμένω, τα ζητήματα που διερευνώνται σε σχέση με το λόγο που παρήγαγαν 

οι συνεντευξιαζόμενες ως κοινωνική πρακτική αναφέρονται, σε ένα πρώτο επίπεδο, 

στον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης και τις κοινωνικοοικονομικές αναφορές του 

νηπιαγωγικού επαγγέλματος. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, διερευνώνται οι κοινωνικές 

πρακτικές που αναδεικνύονται στο λόγο αναφορικά με τις δομημένες σχέσεις 

εξουσίας στο χώρο του νηπιαγωγείου (ιεραρχικές σχέσεις) και τις σχέσεις 

εκπαιδευτικού – μαθητή. Ταυτόχρονα, διερευνάται το κύριο ερώτημα αυτού του 

επιπέδου ανάλυσης, που αφορά στο αν ο λόγος που παράγουν οι συνεντευξιαζόμενες 

συμβάλλει στη διατήρηση ή την αλλαγή του status quo (Jοrgensen & Phillips, 2002).  

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων είναι πλούσιες οι αναφορές των δύο ομιλητριών 

σχετικά  με το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Είναι πολύ συχνές οι 

αναφορές στον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης, ο οποίος επιτεύχθηκε με τις 

αλλαγές στην κοινωνία αλλά και τις αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα, όπως 

συχνές είναι οι αναφορές σχετικά με την επαγγελματική και παιδαγωγική αναβάθμιση 

του επαγγέλματος της νηπιαγωγού.  

 

3.3.1. Εκδημοκρατισμός της εκπαίδευσης 

Η εκπαίδευση είναι ένας μεταβαλλόμενος και εξελισσόμενος θεσμός, με αλλαγές και 

βελτιώσεις που συντελούνται με τις εξελίξεις και τις αλλαγές που πραγματοποιούνται 

στην κοινωνία. Τα αναλυτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση κατά 

τακτά χρονικά διαστήματα αναδιαμορφώνονται και τροποποιούνται, συνήθως, προς 

το καλύτερο. Σχετικά, λοιπόν, με τα αναλυτικά προγράμματα η πρώτη ομιλήτρια 

θεωρεί πως οι αλλαγές που γινόντουσαν ήταν προς το καλύτερο: «σίγουρα άλλαζε και 

άλλαζε και προς το καλύτερο, γιατί εγώ τα πρόλαβα, όπως σου είπα, όλα τα 

προγράμματα. Από την ενιαία συγκεντρωτική διδασκαλία φτάσαμε στο ΔΕΠΠΣ» 

(199-201), «από τις στεγνές γνώσεις φτάσαμε στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, 

στη βιωματική μάθηση, στις εμπειρίες, που από αυτές θα πάρει το παιδί τις γνώσεις 

μόνο του, ανάλογα με τις ικανότητες του και τα ενδιαφέροντα του. (.) Τα νέα 

προγράμματα φιλοδοξούν να εκπαιδεύσουν παιδιά (.) για υποψήφιους πολίτες του 

κόσμου, χωρίς προκαταλήψεις και στερεότυπα, μακριά από τον ρατσισμό και την 

ξενοφοβία, με αγάπη, αλληλεγγύη, σεβασμό στο συνάνθρωπο, στο περιβάλλον και 

όλα αυτά» (203-209). Προσπαθεί να αναδείξει την αντίληψη της πως η εκπαίδευση 
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δεν είναι ένα στατικό σύστημα χωρίς μεταβολές που προχωρά ανεπηρέαστο από τις 

κοινωνικές αλλαγές, αλλά πως πρόκειται για ένα σύστημα εξελισσόμενο που οφείλει 

να ακολουθεί τις εξελίξεις.  

Γνωρίζει πως οι μεταρρυθμίσεις οδηγούν στην εξέλιξη και χρησιμοποιεί αυτή τη 

γνώση για να εκφράσει την προσωπική της εξέλιξη: «την κατάλαβα πολύ καλά γιατί 

ασχολήθηκα, δηλαδή, κάθε φορά που άλλαζε το πρόγραμμα το ακολουθούσα έψαχνα, 

ψαχνόμουν, διάβαζα, ενημερωνόμουν» (211-213), «έπεσε και πολύ διάβασμα γιατί 

έδειξα κι εγώ ενδιαφέρον. Κατάλαβα πως ο ρόλος μου δεν είναι να μαθαίνω εγώ στα 

παιδιά αλλά να τα δείχνω πώς να μαθαίνουνε, για να αποκτούν αυτά τις εμπειρίες και 

τις δεξιότητες και να τους μένουνε, να μην τα ξεχνάνε. Δηλαδή με τα νέα 

προγράμματα κατάλαβα ότι κάνω καλύτερα τη δουλειά μου» (226-232), «έπεσε πολύ 

δουλειά και στο σχολείο και στο σπίτι, επικοινωνία περισσότερο με την οικογένεια:, 

με την κοινωνία, με τους φορείς» (242-244). Η ίδια, δηλαδή, προβάλλει τον ενεργό 

της ρόλο σε αυτή την αλλαγή και τη βελτίωση της εκπαίδευσης, καθώς αποτελεί 

σημαντικό φορέα εφαρμογής των εκάστοτε αλλαγών. 

Κατά την άποψή της το καλύτερο αναλυτικό πρόγραμμα, από αυτά που η ίδια 

εφάρμοσε, είναι το ΔΕΠΠΣ: «γιατί ήταν μαθητοκεντρικό. Αυτά που είπα και 

παραπάνω, ότι ωθούσε τα παιδιά να πάρουν τη γνώση μόνα τους, ανάλογα με τις 

ικανότητες και με τις ανάγκες τους, με τα ενδιαφέροντα τους, και από διαφορετικές 

πηγές, όχι μόνο από τη νηπιαγωγό» (250-253). Παρουσιάζεται καθαρά ως υπέρμαχος 

ενός δημοκρατικού σχολείου, όπου τα παιδιά αυτενεργούν και συμμετέχουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Τα παιδιά στο δημοκρατικό σχολείο μαθαίνουν τον τρόπο 

που αποκτιέται η γνώση καθώς ασκούν τις ικανότητές τους και οδηγούνται στην 

κατάκτηση της. 

Η δεύτερη ομιλήτρια αναφέρει για την εξέλιξη των αναλυτικών προγραμμάτων: 

«Ήταν πρώτα αυτό το ενιαίο συγκεντρωτικό, πώς το λένε δεν ξέρω… Αυτό το 

πράγμα, το τροχοπέδη, όλα έπρεπε να είναι τρένο, λουλούδι, μέλισσα, πεταλούδα κτλ. 

Μετά είχαμε τους τομείς νομίζω, κοινωνικός τομέας ...Εκείνο ήταν λίγο καλύτερο, 

σχετικό … Και μετά ήταν αυτά το τελευταίο» (510-515). Όπως η ίδια λέει το ΔΕΠΠΣ 

είναι και το καλύτερο: «Πάρα πολύ μου άρεσε αυτό. Με απελευθέρωσε» (523). 

Εμφανίζεται να μην της αρέσουν τα κλειστά αναλυτικά προγράμματα, αλλά τα 

ανοιχτά όπως το ΔΕΠΠΣ που αφήνει τα παιδιά να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να 

διαμορφώσουν τα ίδια τις μαθησιακές συνθήκες. Υποστηρίζει πως με αυτό το 

αναλυτικό πρόγραμμα μπόρεσε να βοηθήσει ουσιαστικά τα παιδιά: «στα σχέδια 
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εργασίας αισθανόμουν ότι παίζω ουσιαστικό ρόλο, δηλαδή συντονιστικό. Πώς να σου 

πω, συντόνιζα, αυτά που άκουγα, ήμουνα πολύ αυτή, δηλαδή, συμπλήρωνα, έγραφα» 

(628-630), «όταν φτάσαμε σε αυτό το τελευταίο, ήτανε, για μένα ήταν πάρα πολύ 

ωραίο γιατί ήξερα πώς να κινηθώ, ήξερα ποιον να χρησιμοποιήσω που, ποιον να 

βοηθήσω, να τον βάλω σε κάποιο ρόλο ώστε να τον βοηθήσω για κάτι» (640-642). 

Θέλει να δείξει πως έχει συνειδητοποιήσει την αλλαγή του ρόλου της. Δεν 

παρουσιάζει τον εαυτό της ως μεταφορέας της γνώσης αλλά ως συνεργάτιδα των 

παιδιών και η συντονίστρια των προσπαθειών τους. 

Αυτές οι αλλαγές φαίνεται να οδήγησαν και στον εκδημοκρατισμό του σχολείου. 

Σύμφωνα με την πρώτη ομιλήτρια: «το σχολείο άνοιξε την πόρτα του στον έξω 

κόσμο» (154-155), αυτό το άνοιγμα έγινε με: «τις εκδρομές, με τις επισκέψεις … που 

πηγαίναμε έξω να γνωρίσουν τον κόσμο … Που πήγαμε στο αεροδρόμιο, που πήγαμε 

με το τρένο … που πήγαμε στον ιππικό όμιλο, που πήγαμε και στα αρχαία της 

Πέλλας» (279-283). «Τα νέα προγράμματα φιλοδοξούν να εκπαιδεύσουν παιδιά (.) 

για υποψήφιους πολίτες του κόσμου, χωρίς προκαταλήψεις και στερεότυπα, μακριά 

από τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, με αγάπη, αλληλεγγύη, σεβασμό στο 

συνάνθρωπο, στο περιβάλλον και όλα αυτά» (206-209). Μέσα από το λόγο της 

υποστηρίζει και η ίδια αυτόν τον αντισταθμιστικό ρόλο του σχολείου: «Έμαθαν τα 

παιδιά να ψάχνουν, να πειραματίζονται, να αυτενεργούν, να συνεργάζονται, να δίνουν 

και να παίρνουν βοήθεια. Και δικιά μας δουλειά ήτανε να οργανώνουμε τις 

δραστηριότητες, ώστε να επιτυγχάνουν όλα τα παραπάνω» (255-258). Αναδεικνύει, 

μάλιστα και τη δική της συμβολή στον εκδημοκρατισμό, καθώς προσαρμόζεται στα 

νέα κοινωνικά δεδομένα και αποδέχεται αυτές τις αλλαγές: «Οι επιστήμες 

εξελί:σσονται, γιατί οι άνθρωποι εξελίσσονται, οι κοινωνίες αλλάζουν, η δομή τους, η 

σύνθεση τους εννοώ. Αρχίσαμε να χουμε διαφορές στη σύνθεση των κοινωνιών, οι 

ανάγκες αλλάζουν των ανθρώπων. Με την επιμόρφωση, λοιπόν, νομίζω ότι ήμουνα 

πιο έτοιμη να αντιμετωπίσω αυτά τα νέα δεδομένα» (339-343).  

Τα παιδιά παρουσιάζονται να είναι ισότιμα μέλη στην διδακτική αίθουσα και 

υπεύθυνα τα ίδια για την εκπαίδευση τους: «άρχισα να αισθάνομαι λιγότερο δασκάλα 

και περισσότερο συνεργάτης, συντονιστής, άρχισα ακόμα να βλέπω τα παιδιά πιο 

υπεύθυνα, πιο ισότιμα, σαν να είναι, δηλαδή, μελλοντικοί πολίτες, σαν να είναι 

μελλοντικοί ενήλικες. (.) Εργαζόμουν προς την κατεύθυνση στο να αποκτήσουν, όχι 

ξερές γνώσεις όπως πρώτα, αλλά γνώσεις και δεξιότητες, ικανότητες, πληροφορίες, 

εμπειρίες που θα διευκόλυναν τα παιδιά στη ζωή τους, στις επιλογές τους. Ακόμα θα 
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σου έλεγα ότι έγινα πιο ικανή στο να τα παροτρύνω να γνωρίζουν τον εαυτό τους και 

τους άλλους, να εκφράζουν τις ιδέες τους, τα συναισθήματα τους, ακόμα να 

διαχειριστούν το θυμό τους, την επιτυχία ή την αποτυχία» (349-358). Προσπαθεί να 

τονίσει το ιδιαίτερο βάρος που αποκτά πλέον η προσωπική, συναισθηματική και 

κοινωνική τους ανάπτυξη και όχι τόσο η γνωστική τους ανάπτυξη, όπως παλαιότερα. 

Όμως εμφανίζει τον εαυτό της να έχει αδυναμίες: «στα θέματα πειθαρχίας ποτέ δεν τα 

κατάφερνα, πάντα είχα την πιο ζωηρή τάξη. Έτυχε να περάσω έξω από τάξη 

συναδέλφου και νόμιζα ότι έλειπαν, ενώ στη δική μου ελάχιστες φορές τύχαινε να 

συμβεί αυτό ((γέλιο)). Είχα την πιο ζωηρή τάξη, δεν ξέρω, δηλαδή, τώρα αν και ποτέ 

δεν μπόρεσα να το διορθώσω δηλαδή, μέχρι το τέλος» (428-432). Σε μια 

δημοκρατική τάξη υπάρχει η ελευθερία  κινήσεων και τα παιδιά είναι υπεύθυνα να 

ρυθμίσουν τα ίδια την συμπεριφορά τους, χωρίς να χειραγωγούνται από τον 

εκπαιδευτικό. Η ομιλήτρια χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για να εκφράσει έναν 

δημοκρατικό εαυτό. 

Στην δεύτερη ομιλήτρια αυτή η μετάβαση στον εκδημοκρατισμό είναι ολοφάνερη. 

Ενώ στα πρώτα χρόνια της εργασίας της τονίζει τη βίωση της καταπίεσης από τον 

διευθυντή του δημοτικού: «μια μέρα να φανταστείς μου έστειλε και ραβασάκι «μην 

πειράζουν τα παιδιά τα δέντρα» του σχολείου. Άλλη φορά ραβασάκι «δεν θα 

καρφώσετε ένα καρφί στον τοίχο», ούτε να, δεν μ΄άφηνε ούτε να κρεμάσω μια αφίσα, 

ούτε τίποτε» (260-263) αργότερα στο νηπιαγωγείο της, παρουσιάζεται αυτόνομη, να 

δρα εντελώς ελεύθερα και να δουλεύει όσο θέλει: «τα τελευταία 12 χρόνια ήταν τα 

ωραιότερα της καριέρας μου. Γιατί ήμουνα μόνη μου, αυτόνομη, δεν είχα να δώσω 

λογαριασμό σε κανένα, δούλευα όσο ήθελα, όλη μέρα» (315-317), «μπορούσα να 

κάνω ότι θέλω, απελευθερώθηκα από διευθυντάδες, από «δεν φτάνουν αυτά, δεν 

φτάνουν εκείνα», ήμουνα μόνη μου, ό,τι ήθελα έκανα, όσο ήθελα δούλευα και είχα 

πολύ ωραίες στιγμές» (759-761).  Τονίζει το άνοιγμα του σχολείου στους γονείς των 

παιδιών: «Λέγανε η κυρία μας θέλει να δουλέψουμε, να κάνουμε τα απογεύματα και 

αυτό το πράγμα δημιούργησε έτσι, πολύ καλό κλίμα σε όλους …οι γονείς 

καταλάβαιναν τι  γίνεται στο σχολείο. Ήθελα να είναι μες στα πόδια μου …για να 

βλέπουν τι κάνουμε, τι δουλειά κάνουμε» (330-337) αλλά και στο ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον: ήμασταν ανοιχτοί, δεχόμασταν κόσμο, πηγαίναμε, δηλαδή 

ήμασταν ανοιχτοί στην κοινωνία» (765-766) και προβάλλει την οργάνωση 

επισκέψεων: «εκδρομές σε μουσεία να πάμε, παραστάσεις θεατρικές να δούμε 

πολλές» (775-776). Μέσα από το λόγο της καταλαβαίνουμε πως προωθεί τη δουλειά 
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της και μάλιστα, επιδίωκε να την επιδεικνύει και να κάνει και την κοινωνία 

συνεργάτη της στο έργο που είχε αναλάβει με τα παιδιά. Το σχολείο δεν είναι 

αποκομμένο από την κοινωνία αλλά μέρος της. Κυρίως, όμως, εμφανίζεται να αφήνει 

τα παιδιά να αυτενεργήσουν και να δράσουν: «Ήτανε τα παιδιά, ένας αναβρασμός 

πώς να σου πω. Μια κινητικότητα, εμένα αυτά πολύ μου άρεζαν. Είχα ένα 

πρόγραμμα, πάντα είχα ένα υποτυπώδες της εβδομάδας αλλά ποτέ δεν τηρούνταν» 

(582-584). Η ομιλήτρια θέλει να δείξει πως με τη βιωματική μάθηση που εφάρμοζε 

άφηνε τα παιδιά να χειραφετούνται μέσα από την ικανοποίηση που τους πρόσφερε η 

μάθηση που επιτύγχαναν μόνα τους.  

Τα πρώτα χρόνια της εργασίας της παρουσιάζεται ως λιγότερο ελαστική και 

περισσότερο συγκεντρωτική όσον αφορά τις εργασίες των παιδιών: «Δεν πρέπει να 

ήμουνα, ας πούμε, μέχρι να αποκτήσω πείρα. Βέβαια, τα έκανα όλα με όρεξη, 

αγαπούσα πάντα τα παιδιά αλλά δεν είχα την πολλή υπομονή, ήθελα να είναι τέλεια, 

δεν άφηνα πολλές φορές τα παιδιά να αυτενεργήσουν, να κάνουν μια χειροτεχνία, 

όπως να ναι. Ήθελα να είναι τέλειο, όταν πάει σπίτι και αυτά. Αυτά τα είχα στην 

αρχή, ήθελα να είναι όλα ωραία και έβαζα το χεράκι μου πολύ, στην αρχή. Μετά 

όμως, σιγά σιγά, και ιδίως μετά από τις επιμορφώσεις, άλλαξα πάρα πολύ. Δεν με 

ενδιέφερε, αλλά ξέρεις τι; Μπορεί να άλλαξε και ο κόσμος και το τι περιμέναν από τις 

νηπιαγωγούς» (195-202), «στην αρχή δεν είχα τόσο υπομονή, όσο περνώντας τα 

χρόνια. Ειδικά τα τελευταία χρόνια είχα ιώβεια υπομονή και καταλάβαινα, μπορούσα 

να ρθω στη θέση τους δηλαδή. Ειδικά τις πρώτες μέρες όταν ερχόντουσαν και τα 

καημένα …τα καταλάβαινα και να μην κλαίνε, αισθανόντουσαν έτσι κάπως» (424-

429). Αρχικά εμφανίζεται να είναι εξουσιαστική και να την ενδιαφέρει η δική της 

φήμη.  Με την εμπειρία που της δίνει ο χρόνος, όμως, προβάλλει το ενδιαφέρον της 

για την ψυχολογία και τα συναισθήματά των παιδιών και θέλει να δείξει την 

προσπάθεια της να τα βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και τα προβλήματα 

τους. 

 

3.3.2. Κοινωνικοοικονομικές αναφορές 

Κατά τη διάρκεια των αφηγήσεων των δύο συνεντευξιαζόμενων είναι συχνές οι 

αναφορές τους στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες του νηπιαγωγικού επαγγέλματος. 

Σχετικά με τις οικονομικές συνθήκες των νηπιαγωγών, η πρώτη ομιλήτρια αναφέρει: 

«οι αποδοχές ήταν καλές αλλά ποτέ δεν ήταν αρκετές… Να σου πω ότι … το 78 που 

δούλεψα ο πρώτος μου μισθός ήταν 7 χιλιάρικα. Και το 80 ήταν 13 χιλιάδες. Ναι, η 
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εξέλιξη ήταν αργή αλλά σταθερή» (263-267), «θυμάμαι ότι όταν διορίστηκα, εγώ 

διορίστηκα με τον 8
ο
 βαθμό, ενώ η νηπιοκόμος του παιδικού σταθμού είχε διοριστεί 

με τον 9
ο
. Καθώς επίσης και τη νηπιαγωγό που βρήκα, όταν ήρθα στην Κρύα Βρύση 

και ήταν μονοετούς φοίτησης κι εκείνη, είχαμε δηλαδή τον ίδιο σχεδόν βαθμό, ενώ 

ήταν παλιότερη. Επίσης, θυμάμαι για τους καθηγητές ότι διορίζονταν με τον 7
ο
 

βαθμό, έτσι τα είχανε. Μετά είχε, παίρναμε ένα επίδομα ανάλογα με τα έτη σπουδών, 

που παίρναμε, μέχρι που γίναμε όλοι τετραετούς και παίρναμε το ίδιο. Το ίδιο 

έπαιρναν, δηλαδή μετά και οι νηπιαγωγοί» (495-502). Σε σχέση με τον κλάδο της 

προβάλλει πως ήταν πιο καλοπληρωμένη από τις νηπιαγωγούς που είχαν φοιτήσει ένα 

έτος αλλά είχε μικρότερο μισθό από τους καθηγητές. Όμως εκφράζει μια μετρημένη 

ευχαρίστηση για τον μισθό, αφού ήταν καλός αλλά όχι αρκετός. 

Δηλώνει την ενσυναίσθησή της για τη σύγχρονη οικονομική δυσκολία του κλάδου 

των εκπαιδευτικών γιατί κάτι ανάλογο βίωσε και η ίδια την εποχή της: «το 78 που 

δούλεψα ο πρώτος μου μισθός ήταν 7 χιλιάρικα. Και το 80 ήταν 13 χιλιάδες. Ναι, η 

εξέλιξη ήταν αργή αλλά σταθερή. Και αν δεν μεσολαβούσαν όλα αυτά τα σχετικά με 

την κρίση θα ήταν καλά, γιατί τώρα αν και συνταξιούχος δεν έχω πλέον υποχρεώσεις. 

Δεν έχω τα παιδιά να τα σπουδάσω:, φτάνουνε Συνεντεύκτρια: Τώρα φτάνουνε 

Ομιλήτρια: Τώρα μου φτάνουνε, τότε όμως, δεν μου φτάνανε. Ποτέ δεν φτάνανε, 

ποτέ, δηλαδή, όταν έλεγα εγώ ότι δεν έχουμε λεφτά, δεν είχαμε, δηλαδή, ούτε 

πεντακοσάρικο που λένε στην άκρη. Δεν είχαμε» (265-273). Σήμερα, υποστηρίζει, της 

αρκούν τα χρήματα της σύνταξής της γιατί δεν έχει άλλες οικογενειακές υποχρεώσεις 

όπως είναι οι σπουδές των παιδιών. Όμως για έναν σημερινό εκπαιδευτικό οι 

απολαβές δεν αρκούν, γιατί αυτές οι υποχρεώσεις ισχύουν για αυτόν. Εκφράζει, όμως 

την ενσυναίσθησή της και για το ευρύτερο κοινωνικό της περιβάλλον: «Α, και το 

κυριότερο στη δύσκολη αυτή περίοδο που ζούμε, παίρνω σύνταξη, έστω και 

κουτσουρεμένη (γέλιο). Είμαι, λοιπόν, προνομιούχος έναντι των φιλενάδων μου που 

περιμένουν να γίνουν 67 για να βγουν στη σύνταξη, γιατί εδώ οι περισσότεροι είναι 

αγρότες, αγρότισσες» (527-531). Καταλαβαίνει πως βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, 

γιατί συνταξιοδοτήθηκε σε σχετικά μικρή ηλικία και απολαμβάνει τους κόπους της 

εργασίας της. 

Η δεύτερη ομιλήτρια αρχικά λέει πως αμειβόταν με: «Έπαιρνα 9 χιλιάδες 800. 9.800- 

9.600 κάτι τέτοιο. Δηλαδή 4.500 το δεκαπενθήμερο. Εντάξει ήτανε μικρή, λίγο και 

μετά όμως, το 81 με το ΠΑΣΟΚ, ξαφνικά το διπλασίασαν» (690-692), «Οι μόνοι που 

είχανε διαφορά …πριν από μας όμως, ήταν οι (.) μονοετούς» (696-697), «Και με τον 
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άντρα μου ίδια έπαιρνα …Απλώς ήταν πολύ λίγα και πάντα ήταν λίγα σε σχέση με 

άλλα επαγγέλματα» (703-706). Δεν ήταν ένας παχυλός μισθός, όμως ήταν αρκετός 

για να τους προσφέρει κάποιες ανέσεις: «Μας έφταναν. Ποτέ δεν έφταναν εντελώς, 

γιατί και μεις εντάξει, είχαμε παιδιά που τα στέλναμε πιάνα και αυτά και εκείνα και 

πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες και δεν υπήρχαν και εδώ. Πάνε Γιαννιτσά 4 

φορές την εβδομάδα και τέτοια» (730-733), ανήκαν δηλαδή στη μεσαία τάξη: «δεν 

πεινάσαμε απλώς ζούσαμε αξιοπρεπώς. Δεν  ήμασταν, δεν είχαμε πολλά λεφτά αλλά 

δεν ήμασταν και φτωχοί. Πως να σου πω, δεν μας έλειψε και τίποτα. Αφού είχαμε την 

πολυτέλεια να πηγαίνουμε τα παιδιά μας στα πιάνα και σ΄αυτά, στα Γιαννιτσά» (737-

740). Προσπαθεί να δείξει πως είχαν ένα σταθερό μισθό που τους βοηθούσε να 

παρέχουν στα παιδιά τους κάποιες δραστηριότητες που άλλοι δεν θα μπορούσαν, 

ανήκαν στη μεσαία κοινωνική τάξη και είχαν ανέσεις που άλλοι δεν είχαν τη 

δυνατότητα. 

Εκφράζει, μάλιστα, την άποψή της για τις χαμηλές απολαβές του κλάδου 

αναφέροντας το παράδειγμα της Αγγλίας, καθώς η νύφη της εργάζεται ως 

εκπαιδευτικός εκεί: «Και στην Αγγλία, τώρα που το συζητάμε, η νύφη μου είναι στην 

Αγγλία …Και κει δεν είναι καλοπληρωμένοι οι εκπαιδευτικοί, για αυτό και βρίσκουν 

οι εκπαιδευτικοί εύκολα δουλειά… Οι ξένοι που πάνε, ας πούμε, όπως η νύφη μου. 

Γιατί οι Άγγλοι δεν το προτιμούνε αυτό το επάγγελμα, επειδή δουλεύουνε  πολλές 

ώρες και δεν αμείβονται όπως αμείβονται άλλα επαγγέλματα (708-716). Οι 

εκπαιδευτικοί δεν αμείβονται τόσο καλά όσο άλλοι επαγγελματίες με ανάλογες 

σπουδές και επιστημονική κατάρτιση. Παρόλο που δεν αμείβεται καλά, βρίσκεται 

στην Αγγλία για να ασκήσει το επάγγελμα της, γιατί οι οικονομικές δυσκολίες στην 

Ελλάδα  υποχρέωσαν την οικογένειά της να γίνουν οικονομικοί μετανάστες. 

Οι δύο ομιλήτριες γνωρίζουν ότι παράγουν δημόσιο λόγο με αυτή τη συνέντευξη και 

ότι δημιουργούν μηνύματα σε ένα αρκετά διαφορετικό κοινωνικοπολιτισμικό 

περιβάλλον από ό,τι οι ίδιες βίωσαν στην εποχή της καριέρας τους. 

Η πρώτη ομιλήτρια συνταξιοδοτήθηκε στα 55 της χρόνια, αφού εργάστηκε για 33 

χρόνια και 4 μήνες και όπως λέει η ίδια: «Ήθελα βέβαια να τα συμπληρώσω και τα 

35, δεν είχα λόγο να αποχωρήσω… γιατί αισθανόμουν νέα, είχα ακόμα όρεξη για 

προσφορά, δεν είχα οικογενειακές υποχρεώσεις, αλλά με πρόλαβε η κρίση και το 

κλίμα αβεβαιότητας που δημιουργήθηκε με ανάγκασε να παραιτηθώ. Ήθελα να μείνω 

Συνεντεύκτρια: Και όσο πάνε χειροτερεύουν τα πράγματα.= Ομιλήτρια: =Ναι, ναι, 

ναι…» (8-14). Εδώ παρατηρούμε πως μιλάει για έναν εξαναγκασμό. Αναφέρει ως 
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αιτία για την αποχώρησή της από την υπηρεσία την οικονομική κρίση, η οποία 

υφίσταται ακόμα και σήμερα σε χειρότερη μορφή.  Φαίνεται να αντιλαμβάνεται την 

σημερινή κατάσταση και δείχνει ενσυναίσθηση, τονίζοντας τρεις φορές το «ναι». 

Ίσως, μάλιστα, να θέλει να απολογηθεί και να δικαιολογηθεί γιατί έφυγε νωρίτερα 

από ό,τι μπορούσε. Και η δεύτερη ομιλήτρια δηλώνει ότι αποχώρησε από την εργασία 

της, χωρίς η ίδια να το θέλει, μετά από 32 χρόνια εργασίας: «Τελευταία χρονιά ‘τα 

είδα όλα’. Πάρα πολύ ζορίστηκα και αναγκάστηκα να, να βγω. Τελευταία μέρα 

υπέβαλα την παραίτηση μου… ναι, γιατί με πίεζε ο άντρας μου. Βγες, δεν είναι 

κατάσταση αυτή, πάλι όλη τη χρονιά, γιατί εγώ δεν ήθελα να μείνω πίσω από τίποτα» 

(14-18). Με τον εξαναγκασμό που εκφράζουν ότι δέχτηκαν, προσαρμόζουν το λόγο 

της στη σύγχρονη πραγματικότητα, καθώς γνωρίζουν ότι έχουν παρέλθει τα χρόνια 

που κάποιος διοριζόταν άμεσα και μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί σε σχετικά μικρή 

ηλικία. Και οι ίδιες θα μπορούσαν να εργαστούν για πολλά χρόνια ακόμα αν οι 

συνθήκες (οικονομικές για την πρώτη και υγείας για την δεύτερη) τους το επιτρέπανε. 

Στη συνέχεια, είναι βασικό να αναλύσουμε και τις κοινωνικές αναφορές του 

νηπιαγωγικού επαγγέλματος. Αρχικά, λοιπόν, οι δύο ομιλήτριες δείχνουν να βίωσαν 

απαξίωση για το επάγγελμά τους. Στην ερώτηση της συνεντεύκτριας αν είχαν 

διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με τις άλλες ειδικότητες, η πρώτη ομιλήτρια 

απαντά: «Ε, καλά, πώς δεν είχα. Ήμασταν η τελευταία βαθμίδα της εκπαίδευσης και 

έτσι μας αντιμετώπιζαν… Και η κοινωνία έτσι ήτανε. Είμαστε οι τελευταίοι, δηλαδή, 

αυτό. Όχι τελευταία τρύπα του ζουρνά, που λέμε ((γέλιο)), όχι αυτό, αλλά η 

τελευταία, ναι, η πιο τελευταία. Ναι, αλλά ναι και οι άλλες ειδικότητες και η 

υπηρεσία, θυμάμαι ότι αν περίσσευε κάτι από τα Δημοτικά μας έδιναν κι εμάς. (.) Ή 

ξέρω εγώ και η Πολιτεία ακόμη και ο Δήμος, αν περίσσευαν φέρνανε» (465-472).  

Η δεύτερη ομιλήτρια έχει περισσότερα βιώματα και περιγράφει χαρακτηριστικά: «Οι 

πιο πολλοί στην αρχή λέγανε «ε και τι κάνει, τραλαλά τραλαλό, περνάει η μέρα» 

(338-339), «ένα συγγενικό πρόσωπο αρραβωνιάστηκε με μια δασκάλα. Ε, με 

σύστησαν «από δω». Α, λέω «τι δουλειά κάνετε;», Δασκάλα», «Αχ, λέω, τι καλά, 

συνάδελφος». Λέει «δασκάλα είστε;». Λέω «όχι, νηπιαγωγός». « Ε, όχι και 

συνάδελφος» (371-374). Βέβαια αναφέρει και τα δύο περιστατικά από την εμπειρία 

της με δασκάλους ενώ για την δευτεροβάθμια δεν έχει κάποια εμπειρία, γιατί όπως 

λέει: «Από την δευτεροβάθμια δεν ξέρω, δεν είχα καμιά εμπειρία, έτσι,  κάτι που να 

με κάνει να. Όσους γνώρισα. Γιατί επειδή ο Γιώργος ήταν διευθυντής περάσανε από 

το σπίτι μας πολύ κόσμος, όλοι δεν, δεν φάνηκε κάτι απαξιωτικό ή αυτό. Ίσα ίσα, με 
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συμπεριφέρονταν σαν ίσο … Αλλά δεν  ξέρω αν έφταιγα το ότι ήταν διευθυντής ο 

άντρας μου και το ότι τους φιλοξενούσα» (379-384). 

Με το πέρασμα, όμως, των χρόνων, οι ομιλήτριες παρατήρησαν μια στροφή  της 

αντίληψης της κοινωνίας. Η πρώτη ομιλήτρια δηλώνει: «Με τα χρόνια όμως ήθελαν 

όλοι τα παιδιά τους να γίνουν δάσκαλοι και νηπιαγωγοί. Η στάση των γονιών και της 

κοινωνίας απέναντι στο νηπιαγωγείο και τις νηπιαγωγούς άλλαξε πολύ τα τελευταία 

χρόνια, μετά το 90 να πω; που άρχισαν να αλλάζουν και τα προγράμματα, όταν 

άρχισε να εμπλέκει το σχολείο την κοινωνία στην εκπαιδευτική διαδικασία.» (148-

154). Υποστηρίζει ότι ο χώρος έχει βελτιωθεί και αναβαθμιστεί: «Όταν το σχολείο 

άνοιξε την πόρτα του στον έξω κόσμο, όταν η σχολή κυρίως έγινε πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης και της δόθηκε η αξία που της άξιζε, γιατί πάντοτε οι νηπιαγωγοί 

δούλευαν πολύ σκληρά. (.) Προς αυτή την κατεύθυνση εργάστηκαν και οι νηπιαγωγοί 

και οι εργαζόμενες και οι φοιτήτριες αλλά και οι καθηγητές πολύ περισσότερο. Έχω 

ακούσει ότι στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ τα γραπτά των νηπιαγωγών ήτανε τα 

περισσότερα άριστα από άλλες, από άλλα επαγγέλματα, ναι (155-161). 

Η δεύτερη ομιλήτρια αναδεικνύει μέσα από το λόγο της την ικανότητα της να 

επιτύχει την αναγνώριση και την εκτίμηση από τους γονείς, κι ενώ στην αρχή έζησε 

την απαξίωση αργότερα δεν είχε την ίδια αντιμετώπιση: «Μετά όχι. Δεν ξέρω. Ίσως 

επειδή, τώρα να, δεν ξέρω να μην περιαυτολογήσω, αλλά ίσως με σέβονταν επειδή 

βλέπαν ότι δουλεύω πάρα πολύ, ότι, δεν μου είπανε ποτέ τίποτα, ούτε μου είπανε 

αυτά περί, με τα δέντρα και τα τέτοια που είπανε στους άλλους.» (361-364). 

Παρουσιάζεται ως μια πολύ δυναμική παρουσία που συμμετέχει σε συνέδρια μαζί με 

τη σύμβουλο προσχολικής αγωγής και παράγει πλούσιο συγγραφικό της έργο. 

Εμφανίζεται πεπεισμένη πως η δουλειά των νηπιαγωγών έχει αναβαθμιστεί: «οι 

νηπιαγωγοί τα τελευταία χρόνια κάνουν πιο πολύ δουλειά και πιο ουσιαστική από 

τους δάσκαλους» (394-396). 

 

3.3.3. Ιεραρχικές σχέσεις 

Είναι σημαντικό να παρουσιάσουμε και τις κοινωνικές πρακτικές που αναδεικνύονται 

στο λόγο των συνεντευξιαζόμενων σχετικά με τις δομημένες σχέσεις εξουσίας στο 

χώρο του νηπιαγωγείου, δηλαδή τις ιεραρχικές σχέσεις.  

Η πρώτη ομιλήτρια δεν αναφέρει καθόλου τις σχέσεις που είχε με τους συναδέλφους 

των δημοτικών σχολείων, με τους οποίους πολλές φορές μοιράζονταν την ίδια αυλή 

όπως στο Άνυδρο: «είχαμε ξεχωριστό κτίριο, έξω από το Δημοτικό, στα παλιά 
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συσσίτια, όπως ήταν και στο πρώτο που είχα δουλέψει αναπληρώτρια» (378-380) ή 

και όταν συγκατοικούσαν όπως στα Εσώβαλτα  «Στα Εσώβαλτα ήμουνα μέσα στο 

Δημοτικό σχολείο, είχαμε μια αίθουσα, κοινή αυλή, κοινό διάδρομο, ήμασταν(.) 2, ναι 

ήταν η κυρία Μαίρη εκεί, 2 νηπιαγωγοί. Κι εκεί καλά ήτανε» (388-390) και στην 

αρχή στην Κρύα Βρύση: «Κι εκεί ήμασταν μέσα στο,(.) μέσα στο Δημοτικό, κοινή 

αυλή, διάδρομος, βρύσες, τουαλέτες, έξω από το σχολείο οι τουαλέτες, μακριά» (398-

399). Δεν μιλάει καθόλου για προβλήματα ή για ελλείψεις όμως όταν έγινε η ίδια 

προϊσταμένη εμφανίζεται να επιδιώκει να μεταφερθεί σε άλλο κτίριο δίπλα και έξω 

από την αυλή του Δημοτικού και μετά από 10 χρόνια σε ένα κτίριο εντελώς 

ανεξάρτητο από το Δημοτικό: «Μετά όταν έφυγε η κυρία Ζωή πήρα την απόφαση στα  

((γέλιο)) χέρια μου… και πήγαμε στο γήπεδο που ήταν δίπλα στο Δημοτικό σχολείο. 

Είχε, (.) το γήπεδο είχε και εντευκτήρια, τα λέγανε τότε, αίθουσες ψυχαγωγίας και 

τέτοια. Με τους γονείς… χωρίσαμε την μία την αίθουσα σε 2 τμήματα, με 

γυψοσανίδες και κάναμε εκεί το σχολείο μας, που μείναμε για 10 χρόνια κοντά… 

μέχρι το 96. Το 96, ο Δήμος τότε είχε χτίσει αυτά τα σχολεία, τα παιδικά κέντρα που 

τα λέγε, έκανε ένα τμήμα μεγάλο, ας πούμε παιδικό σταθμό και ένα μικρότερο, που 

ήτανε το νηπιαγωγείο» (401- 411). 

Προβάλλεται ως προσωπικότητα πάντα υπεύθυνη και επιμελής στη δουλειά της και 

χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στην υπηρεσία, γεγονός που υποστηρίζει ότι 

εκτιμήθηκε: «Εγώ συγκεκριμένα δεν είχα κανένα πρόβλημα, αλλά ούτε εγώ με την 

υπηρεσία ούτε η υπηρεσία με μένα. Πάντα ήμουνα συνεπής στις υποχρεώσεις μου και 

οι προϊστάμενοι το αναγνώριζαν. Από την αρχή ακόμη ότι πήγα στον Άγιο Αθανάσιο, 

δεν ΕΚΛΑΨΑ, ΔΕΝ ΦΩΝΑΞΑ, ΔΕΝ ΕΒΑΛΑ ΜΕΣΟ, ΔΕΝ ΕΒΑΛΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ, 

γιατί τότε βάζανε βουλευτές για να μην… [πάνε στα παραμεθόρια, ναι. Αυτό 

εκτιμήθηκε, δεν μπορώ να πω. Την άλλη χρονιά κατέβηκα, που λένε, από τα ορεινά… 

Το 81 που κατέβηκα πιο κάτω και ήμουνα λίγα χιλιόμετρα από το σπίτι έμεινα έγκυος 

και είχα σοβαρά προβλήματα. Ο επιθεωρητής τότε, έτσι τους λέγαμε, για να μην 

μετακινούμαι με το αυτοκίνητο, μου έδωσε άδεια να πηγαίνω στο νηπιαγωγείο της 

γειτονιάς μου για όση ώρα μπορούσα και όση ώρα μπορούσα, ας πούμε, να βοηθήσω, 

αυτό θα το κανόνιζα εγώ με τη νηπιαγωγό γιατί τότε δεν δίνανε (άδειες) 

επ’απειλούμενες» (172-185). Παρουσιάζεται να τηρεί τον κανονισμό και φρόντιζε να 

είναι συνεπής: «Όταν είχαμε ανάγκη από κάτι, το ζητούσαμε ακολουθώντας τον 

κανονισμό, δεν μπορώ να πω ότι είχα προβλήματα με την υπηρεσία, ότι με απαξίωσε, 
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ότι δεν μου έδωσε κάτι που ζήτησα. Κι εγώ όμως ήμουνα πάντα συνεπής σε αυτά που 

ζητούσαν, δεν μπορώ να πω» (188- 192). 

Προσπαθεί να αναδείξει την ικανότητα της για συνεργασία με τις συναδέλφους της 

και την ικανότητα της να επιλύει τα ζητήματα που προέκυπταν: «Καθ’όλη  τη 

διάρκεια της υπηρεσίας μου προσπαθούσα να λύνω τα προβλήματα με τις 

συναδέλφους» (186-187). Τονίζει, μάλιστα, το γεγονός πως για πολλά χρόνια είχε τις 

ίδιες συναδέλφους, ότι βοήθησε το έργο της. Γνωριζόντουσαν καλά και μπορούσαν 

να συνεργαστούν καλά, χωρίς προστριβές: «για πολλά χρόνια με τις ίδιες 

συναδέλφους» (455), «αυτό επηρέασε… την ταυτότητα μου, για να είμαι … [Άνετη 

να κάνω τη δουλειά μου, να μην έχω δυσκολίες» (457-459). Δικαιολογεί την 

ικανότητα της να συνεργάζεται υποστηρίζοντας πως οφείλεται στο χαρακτήρα της: «ο 

χαρακτήρας μου, η φιλοσοφία μου, οι θεωρίες μου για τη ζωή. Το ότι ήμουνα, ας 

πούμε, καλή στις διαπροσωπικές σχέσεις, ο τρόπος που συνεργαζόμουνα με τις 

συναδέλφους, τους γονείς, τους προϊσταμένους. Πάντα έβλεπα την καλή πλευρά των 

ανθρώπων και δεν δυσκολευόμουν δηλαδή» (440-444). 

Από την άλλη, η δεύτερη ομιλήτρια εμφανίζεται να έχει προβλήματα με τους 

συναδέλφους του Δημοτικού και πρώτα πρώτα με τον Διευθυντή, ο οποίος περιόριζε 

το έργο της και την καταπίεζε: «ο διευθυντής του (.) δημοτικού, μια μέρα να 

φανταστείς μου έστειλε και ραβασάκι «μην πειράζουν τα παιδιά τα δέντρα» του 

σχολείου. Άλλη φορά ραβασάκι «δεν θα καρφώσετε ένα καρφί στον τοίχο», ούτε να, 

δεν μ΄άφηνε ούτε να κρεμάσω μια αφίσα, ούτε τίποτε» (259-263), «Μετά που πήγαμε 

στο καινούργιο σχολείο, υπέφερα λίγο, γιατί ήταν εντάξει καινούργιο το σχολείο  

αυτά, αλλά είχα πολλά προβλήματα, έτσι συγκατοίκησης, που λένε» (270-272). 

Προσπαθεί να δείξει πως ο ζήλος της για την δουλειά της προκαλούσε την ειρωνεία 

των δασκάλων, οι οποίοι δεν αναγνώριζαν το έργο της: «Είχα αυτό το πρόβλημα εγώ. 

Επειδή έμενα πολλές ώρες στο σχολείο, και εκτός ωραρίου και αυτά, με 

ειρωνεύονταν, με λέγανε «το πανεπιστήμιο το τελείωσαν τα παιδιά σου ακόμα;» ξέρω 

γω, για τα νήπια, «πανεπιστήμιο είσαι;», δηλαδή πολύ ειρωνεία έτσι, δεν το είχαν» 

(179-183), «Και θυμάμαι τα πορτφόλια και αυτά, που τα στελνα στο δημοτικό ούτε τα 

κοιτάζανε, τζάμπα τα φτιαχνα» (402-403). Εκφράζει την απογοήτευση της που δεν 

υπάρχει η συνεργασία και η συνέχεια με το δημοτικό σχολείο αλλά και για την 

υπεροπτική στάση των δασκάλων απέναντι στο νηπιαγωγείο: «μία δασκάλα, στα 12  

χρόνια, που ήμουνα στο 4
ο
 με ρώτησε για τα παιδιά. Μία δασκάλα, που θα πήγαιναν 

πρώτη τάξη. Καμία άλλη. Θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα; Δεν ξέρω. Συνεντεύκτρια: Ή 
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ότι θα τα μάθουν εκεί. Ομιλήτρια: Ναι, αλλά δεν είναι καλό να ξέρεις, ρε παιδί μου, 

λίγο κάτι;» (408-411), «δεν ξέρω γιατί το παίζανε τόσο ανώτεροι οι δάσκαλοι» (413). 

Όταν το νηπιαγωγείο της ήταν σε ενιαία σχολική επιτροπή με το Δημοτικό, πάντα 

υπήρχε ένα οικονομικό ζήτημα, τα χρήματα δεν αρκούσαν για το νηπιαγωγείο και 

αυτό το επισημαίνει η ομιλήτρια μας: «(στο Γυψοχώρι) Ήμουνα μαζί με το δημοτικό, 

πάλι δεν είχαμε λεφτά και τέτοια» (244-245), αλλά και στην Κρύα Βρύση:  «Βέβαια 

δεν είχαν ποτέ λεφτά για το νηπιαγωγείο, δεν φτάναν ποτέ. Ναι αυτό το πράγμα με 

είχε αγανακτήσει. Γιατί εγώ ήθελα να φτιάχνω πολλά πράγματα και πάντα 

σκοντάφταμε στο οικονομικό θέμα» (282-284). Αλλά και κτιριακά τα νηπιαγωγεία 

στεγάζονταν σε χώρους ακατάλληλους, συνήθως, για μικρά παιδιά: «Ήταν χάλια 

γιατί, ήταν στην ίδια αυλή με το δημοτικό, ένα σαν παράπηγμα ένα πράγμα, τέλος 

πάντων ένα, ‘δεν ξέρω τι ήτανε’. Θα σου πω και δω όταν ήρθα μετά την άλλη χρονιά 

στα μαγειρεία του 1
ου 

ήτανε. Συνήθως τα νηπιαγωγεία τα βάζανε σε κάτι τέτοια» 

(241-244). 

Η ίδια παρουσιάζεται να προσπαθεί να αυτονομηθεί και να δράσει όπως επιθυμούσε, 

παίρνοντας μετάθεση σε ένα σχολείο όπου ήταν μόνη της: «έχω πάρει μετάθεση από 

το 1
ο
 (.) στο 4

ο
,
 
στο οποίο

 
 ήμουνα και μόνη μου. (.) Ε:, εκεί δεν ξέρω, επειδή ήμουνα 

και μόνη μου, επειδή ήταν και το κτίριο, ήμουνα εγώ υπεύθυνη για όλα. Είχα και τα 

οικονομικά εγώ κι όλα εγώ γιατί μέχρι τότε ήμασταν με τα δημοτικά» (163-166). Εκεί 

πέρασε τα καλύτερα εργασιακά χρόνια της: «τα τελευταία 12 χρόνια ήταν τα 

ωραιότερα της καριέρας μου. Γιατί ήμουνα μόνη μου, αυτόνομη, δεν είχα να δώσω 

λογαριασμό σε κανένα, δούλευα όσο ήθελα, όλη μέρα» (315-317) και κυρίως γιατί: 

«απελευθερώθηκα από διευθυντάδες» (759). Χρησιμοποιώντας τη λέξη «μόνη», 

δηλώνει και την ικανοποίηση της που δεν είχε συναδέλφους στο νηπιαγωγείο της, 

ίσως γιατί δεν της αρέσει η συνεργασία και η συνύπαρξη και προτιμά να εργάζεται 

μόνη.  

Αναδεικνύει την προσπάθειά της να δημοσιοποιήσει το έργο της, αφού εργάστηκε 

άοκνα για να το βελτιώσει: «με τη σύμβουλο γυρίσαμε τη μισή Ελλάδα, … γιατί 

ήμουνα πρωτοπόρος. Ό,τι άλλαζε, πρόγραμμα, εγώ το έφτιαχνα πρώτη. Πόσα 

πιλοτικά προγράμματα έκανα ξέρεις; Και που δεν πήγα, Κέρκυρα, Γιάννενα… Ναι 

για να παρουσιάσουμε τις δουλειές μας. Οι δουλειές, 3 δουλειές μου είναι και στο ένα 

βιβλίο του Πανεπιστημίου με τα σχέδια εργασίας και μια άλλη δουλειά μου πάλι είναι 

σε ένα άλλο βιβλίο για τα σχολικά ατυχήματα» (491-497). Αυτός είναι ένας τρόπος να 
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αποδείξει ότι γίνεται ουσιαστική δουλειά στο νηπιαγωγείο της και αποδεικνύει 

ταυτόχρονα την αξία της.  

Με την υπηρεσία παρουσιάζεται να μην έχει ιδιαίτερες σχέσεις, οι τυπικές που 

απαιτούνται για την διεκπεραίωση της εργασίας της: «εντάξει δεν είχα  και πολλά 

πάρε δώσε, αλλά δεν είχα πρόβλημα. Μια χαρά με αντιμετώπιζαν». Όμως με την 

σύμβουλο προσχολικής αγωγής τονίζει ότι συνεργάζεται αρμονικά: «Και μετά ας 

πούμε με τη σύμβουλο και αυτά και τέτοια πάρα πολύ καλά» (488-489) και βοηθά η 

μια το έργο της άλλης: «Έτσι δεν ξέρω επειδή συνέπεσε και η σύμβουλος να είναι η 

Ζωγράφου, με την οποία ήμασταν μαζί στο Διδασκαλείο, γνωριζόμασταν κι έγινε, 

τότε, σύμβουλος και δεν, ντρεπότανε που να πάει πρώτα και την είπα «έλα σε μένα» 

και ξεκίνησε από μένα και την είπα ό,τι θέλεις εγώ θα σε βοηθήσω κι αυτά. Έτσι η 

μία βοήθησε την άλλη και δεν ξέρω, μετά από εκεί νομίζω ότι ήμουν άλλη 

νηπιαγωγός» (170-175). Τόση άνεση είχε απέναντι της που της δήλωσε πως το 

πρότζεκτ θα είναι ο τρόπος εργασίας της: «Ναι και είπα τη Ζωγράφου, τη σύμβουλο,  

ότι και να αλλάξει το αυτό εγώ μόνο πρότζεκτ θα δουλεύω» (502-503). 

Κι ενώ παρουσιάζει ότι είχε απαξιωτική αντιμετώπιση από τους συναδέλφους της 

πρωτοβάθμιας, ισχυρίζεται ότι δεν βίωσε το ίδιο από αυτούς της δευτεροβάθμιας. 

Βέβαια, δίνει μια λογική εξήγηση, καθώς θεωρεί πως επειδή ο σύζυγος της ήταν 

διευθυντής στο Λύκειο της περιοχής, οι καθηγητές δεν θα μπορούσαν να της φερθούν 

υποτιμητικά: «Από την δευτεροβάθμια δεν ξέρω, δεν είχα καμιά εμπειρία, έτσι,  κάτι 

που να με κάνει να. Όσους γνώρισα. Γιατί επειδή ο Γιώργος ήταν διευθυντής  

περάσανε από το σπίτι μας πολύ κόσμος, όλοι δεν, δεν φάνηκε κάτι απαξιωτικό ή 

αυτό. Ίσα ίσα, με συμπεριφέρονταν σαν ίσο. …Σαν συνάδελφο. Ναι. Αλλά δεν  ξέρω 

αν έφταιγα το ότι ήταν διευθυντής ο άντρας μου και το ότι τους φιλοξενούσα» (379-

384). 

 

3.3.4. Σχέσεις εκπαιδευτικού-μαθητή 

Είναι, επίσης, πολύ σημαντικό να αποτυπώσουμε τις κοινωνικές πρακτικές που 

αναδεικνύονται στο λόγο των ομιλητριών αναφορικά με τις σχέσεις εκπαιδευτικού – 

μαθητή. 

Η πρώτη ομιλήτρια τα πρώτα χρόνια εργασίας της παρουσιάζεται να έχει 

ανασφάλειες κυρίως από την έλλειψη εμπειρίας, οι οποίες αργότερα εξαλείφθηκαν με 

την κατάρτιση και τη συνεχή επιμόρφωσή της. Κι ενώ αρχικά εμφανίζεται να είναι 

αυτή που μετέφερε τις γνώσεις στα παιδιά, αναδεικνύει μέσα από το λόγο της πως 



121 
 

συνειδητοποιεί ότι ο ρόλος της είναι να είναι βοηθός των παιδιών στην απόκτηση της 

γνώσης και συνεργάτιδα τους: «Κατάλαβα πως ο ρόλος μου δεν είναι να μαθαίνω εγώ 

στα παιδιά αλλά να τα δείχνω πώς να μαθαίνουνε, για να αποκτούν αυτά τις εμπειρίες 

και τις δεξιότητες και να τους μένουνε, να μην τα ξεχνάνε. Δηλαδή με τα νέα 

προγράμματα κατάλαβα ότι κάνω καλύτερα τη δουλειά μου. Δεν είχα ανασφάλειες, 

όπως δηλαδή παλιά, «τώρα το έκανα σωστά; δεν το έκανα;» (227-232). Το αναλυτικό 

πρόγραμμα που την εκφράζει περισσότερο, υποστηρίζει πως είναι το ΔΕΠΠΣ, ένα 

ανοιχτό αναλυτικό που προωθεί την αυτενέργεια των παιδιών: «αυτό το τελευταίο 

που έφυγα… το ΔΕΠΠΣ ναι γιατί ήταν μαθητοκεντρικό… ότι ωθούσε τα παιδιά να 

πάρουν τη γνώση μόνα τους, ανάλογα με τις ικανότητες και με τις ανάγκες τους, με 

τα ενδιαφέροντα τους, και από διαφορετικές πηγές, όχι μόνο από τη νηπιαγωγό» 

(249-253). Η ομιλήτρια προβάλλει το γεγονός πως με τη δική της συμβολή τα παιδιά 

συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, αναζητούν, υποθέτουν και 

πειραματίζονται, δρουν υπεύθυνα και ισότιμα: «Έμαθαν τα παιδιά να ψάχνουν, να 

πειραματίζονται, να αυτενεργούν, να συνεργάζονται, να δίνουν και να παίρνουν 

βοήθεια. Και δικιά μας δουλειά ήτανε να οργανώνουμε τις δραστηριότητες, ώστε να 

επιτυγχάνουν όλα τα παραπάνω» (255-258). Τα παιδιά εμφανίζονται να 

χρησιμοποιούν τις ικανότητές τους για να κατακτήσουν τη γνώση. 

Το σχολείο δεν είναι αποκομμένο από την κοινωνία και χρειάζεται να υπάρχει 

συνέχεια στη ζωή των παιδιών, από το σχολείο στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον 

και το αντίστροφο. Με τις επισκέψεις του νηπιαγωγείου σε διάφορους χώρους, 

προσπαθεί να αναδείξει τη δική της προσπάθεια να βοηθήσει τα παιδιά να 

οργανώνουν τις γνώσεις και να γνωρίσουν το κοινωνικό τους περιβάλλον, ενώ 

ταυτόχρονα να περάσουν όμορφα και διασκεδάσουν: «με τις επισκέψεις, αυτά 

δηλαδή που πηγαίναμε έξω να γνωρίσουν τον κόσμο, ας πούμε. Που πήγαμε στο 

αεροδρόμιο, που πήγαμε με το τρένο, θυμάμαι τη χαρά των παιδιών, τη χαρά, με τα 

άλογα τελευταία που κάναμε ένα πρότζεκτ με τα άλογα που πήγαμε στον ιππικό 

όμιλο, που πήγαμε και στα αρχαία της Πέλλας για να δούνε εκεί τις παραστάσεις, τα 

μωσαϊκά εκεί… Ξέρω εγώ, αυτή η λάμψη στα μάτια τους; αυτό που μένουν με 

ανοιχτό το στόμα από την έκπληξη, το γέλιο, η αθωότητα τους, η ενέργεια τους, η 

επιμονή τους» (279-289)  

Η εξέλιξη στη σχέση εκπαιδευτικού και μαθητών φαίνεται χαρακτηριστικά στα 

παρακάτω λόγια της ομιλήτριας. Αρχικά ο τρόπος διδασκαλίας παρουσιάζεται πως 

ήταν πολύ απλοϊκός: «Πριν, ναι. Εκεί, ποιηματάκι, τραγουδάκι, παραμυθάκι… Ήτανε 
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κλισέ και ψάχναμε να βρούμε ζωγραφιά, τι θα κάνουμε, κάπως έτσι» (360-363), 

«Στην αρχή, κυρίως, προσπαθούσα να τα τηρώ (τα ΑΠ), γιατί φοβόμουν μην ξεφύγω 

από το πνεύμα, μήπως κάτι δεν καταλαβαίνω, αλλά με τον καιρό και την εμπειρία 

άρχισα να παίρνω πρωτοβουλίες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών, τις 

δυνατότητες τους. Αν άρεσε κάτι στα παιδιά, το εξαντλούσαμε, δεν αγχωνόμουν να 

προλάβω όλα όσα έπρεπε, όλα όσα είχαν προγραμματιστεί» (482-486). Θέλει να 

δείξει πως υπάρχει ελευθερία επιλογής δραστηριοτήτων από τα παιδιά και 

υποστηρίζει πως δεν καταπιέζεται να υλοποιήσει όσα από πριν είχε προγραμματίσει η 

ίδια. 

Η ομιλήτρια επιδιώκει να προβάλλει πως με την εξέλιξη των αναλυτικών 

προγραμμάτων και την επιμόρφωση των νηπιαγωγών και συγκεκριμένα της ίδιας τα 

παιδιά έπαψαν να είναι άβουλα και χωρίς γνώσεις άτομα, είναι άτομα με 

προσωπικότητα που μπορούν να αποφασίσουν για τη μάθηση τους. Η πρώτη 

ομιλήτρια εμφανίζεται να τα αντιμετωπίζει ισότιμα μέσα στην τάξη, χωρίς να θεωρεί 

τον εαυτό της ανώτερο και κάτοχο της γνώσης.  Φαίνεται να τους αναγνωρίζει τα 

δικαιώματά τους και συνεργάζεται μαζί τους: «άρχισα να αισθάνομαι λιγότερο 

δασκάλα και περισσότερο συνεργάτης, συντονιστής, άρχισα ακόμα να βλέπω τα 

παιδιά πιο υπεύθυνα, πιο ισότιμα, σαν να είναι, δηλαδή, μελλοντικοί πολίτες, σαν να 

είναι μελλοντικοί ενήλικες. (.) Εργαζόμουν προς την κατεύθυνση στο να αποκτήσουν, 

όχι ξερές γνώσεις όπως πρώτα, αλλά γνώσεις και δεξιότητες, ικανότητες, 

πληροφορίες, εμπειρίες που θα διευκόλυναν τα παιδιά στη ζωή τους, στις επιλογές 

τους. Ακόμα θα σου έλεγα ότι έγινα πιο ικανή στο να τα παροτρύνω να γνωρίζουν τον 

εαυτό τους και τους άλλους, να εκφράζουν τις ιδέες τους, τα συναισθήματα τους, 

ακόμα να διαχειριστούν το θυμό τους, την επιτυχία ή την αποτυχία» (349-358) 

Τα παιδιά παρουσιάζονται να είναι ελεύθερα στην τάξη της, χωρίς συνεχείς 

επιπλήξεις για ησυχία. Η ομιλήτρια θέλει να αναδείξει πως πρόκειται για 

χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς της ότι δεν θέλει τα παιδιά να την υπακούουν 

τυφλά, αλλά τα αφήνει να δράσουν ελεύθερα και να απολαύσουν την παραμονή τους 

στο χώρο του νηπιαγωγείου. Η πειθαρχία θεωρεί ότι είναι το μελανό της σημείο: «στα 

θέματα πειθαρχίας ποτέ δεν τα κατάφερνα, πάντα είχα την πιο ζωηρή τάξη. Έτυχε να 

περάσω έξω από τάξη συναδέλφου και νόμιζα ότι έλειπαν, ενώ στη δική μου 

ελάχιστες φορές τύχαινε να συμβεί αυτό ((γέλιο)). Είχα την πιο ζωηρή τάξη, δεν 

ξέρω, δηλαδή, τώρα αν και ποτέ δεν μπόρεσα να το διορθώσω δηλαδή, μέχρι το 

τέλος. Αυτά» (428-432). Βέβαια αυτό δικαιολογείται από την ίδια παρακάτω: 
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«αγαπούσα από την αρχή τη δουλειά μου, τη διάλεξα, δεν με διάλεξε. Μου άρεσε να 

την κάνω, τη χαιρόμουν, αυτό σίγουρα επηρέασε το έργο μου. Ακόμη, νομίζω ότι, ο 

χαρακτήρας μου, η φιλοσοφία μου, οι θεωρίες μου για τη ζωή» (438-441). Προωθεί  

τη φιλοσοφία της να αποδέχεται την ελευθερία  και την αυτορρύθμιση των παιδιών. 

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η δεύτερη ομιλήτρια, μόνο που έχει περισσότερες 

αναφορές. Παρουσιάζεται να επιλέγει το επάγγελμα από αγάπη προς τα παιδιά και με 

την εμπειρία των χρόνων υποστηρίζει ότι κατόρθωσε να κατανοήσει την 

ψυχοσύνθεσή τους και να τα βοηθήσει στη μάθησή τους: «δεν έγινα τυχαία δηλαδή 

νηπιαγωγός. Ήταν η πρώτη μου επιλογή, ήθελα να ασχοληθώ με τα μικρά παιδιά και 

(.) δεν ξέρω, τα λάτρευα τα παιδιά κι όσο μεγάλωνα τόσο πιο πολύ υπομονή είχα. 

Αυτό ξέχασα να το πω ότι στην αρχή δεν είχα τόσο υπομονή, όσο περνώντας τα 

χρόνια. Ειδικά τα τελευταία χρόνια είχα ιώβεια υπομονή και καταλάβαινα, μπορούσα 

να ρθω στη θέση τους δηλαδή. Ειδικά τις πρώτες μέρες όταν ερχόντουσαν και τα 

καημένα… Ναι, τα καταλάβαινα και να μην κλαίνε, αισθανόντουσαν έτσι κάπως» 

(422-429). 

Κι ενώ τα πρώτα χρόνια εφάρμοζε την ενιαία συγκεντρωτική διδασκαλία, τονίζει πως  

καταλάβαινε πόσο την πήγαινε πίσω και δεν την άφηνε να εκφραστεί όπως η ίδια 

ήθελε: «Ήταν κι εκείνη η ενιαία συγκεντρωτική διδασκαλία , που έπρεπε να βρούμε 

οπωσδήποτε το τρένο κάνουμε, τραγούδι για το τρένο, χειροτεχνία για το τρένο, αυτό 

το πράγμα το έτσι. Κι ορεξάτη εγώ και ήθελα να κάνω πολλά πράγματα, δεν ξέρω αν 

ήμουνα τόσο καλή. Δεν πρέπει να ήμουνα, ας πούμε, μέχρι να αποκτήσω πείρα. 

Βέβαια, τα έκανα όλα με όρεξη, αγαπούσα πάντα τα παιδιά αλλά δεν είχα την πολλή 

υπομονή, ήθελα να είναι τέλεια, δεν άφηνα πολλές φορές τα παιδιά να 

αυτενεργήσουν, να κάνουν μια χειροτεχνία, όπως να ναι. Ήθελα να είναι τέλειο, όταν 

πάει σπίτι και αυτά. Αυτά τα είχα στην αρχή, ήθελα να είναι όλα ωραία και έβαζα το 

χεράκι μου πολύ, στην αρχή. Μετά όμως, σιγά σιγά, και ιδίως μετά από τις 

επιμορφώσεις, άλλαξα πάρα πολύ» (191-202). 

Το πέρασμα της ομιλήτριας από την παθητική στάση εφαρμογής των αναλυτικών 

προγραμμάτων στην κριτική της αντιμετώπιση και αλλαγή στάσης φαίνεται 

χαρακτηριστικά στα όσα καταθέτει: «στην αρχή αισθανόμουν ότι διεκπεραιώνω κάτι, 

έτσι κάπως. Μετά στους τομείς κάπως καλύτερα ήτανε τα πράγματα,  έτσι λίγο πιο 

ευέλικτα ήτανε αλλά στα σχέδια εργασίας αισθανόμουν ότι παίζω ουσιαστικό ρόλο, 

δηλαδή συντονιστικό. Πώς να σου πω, συντόνιζα, αυτά που άκουγα, ήμουνα πολύ 

αυτή, δηλαδή, συμπλήρωνα, έγραφα» (626-630). Ο ρόλος της προβάλλεται να είναι 
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πιο σημαντικός από τον προηγούμενο: «πάντα ό,τι άκουγα και στις συζητήσεις, τις 

απορίες τους τα κρατούσα… έτσι, για να δω τα ενδιαφέροντα τους κι αυτά. Και όταν 

φτάσαμε σε αυτό το τελευταίο, ήτανε, για μένα ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί ήξερα 

πώς να κινηθώ, ήξερα ποιον να χρησιμοποιήσω που, ποιον να βοηθήσω, να τον βάλω 

σε κάποιο ρόλο ώστε να τον βοηθήσω για κάτι, δηλαδή έτσι με βοηθούσε» (636-643). 

Παρουσιάζει τον εαυτό της να αφουγκράζεται τα παιδιά, να τα ακούει ενεργητικά και 

να δρα κατάλληλα για το καθένα ξεχωριστά, αφού κάθε παιδί είναι και διαφορετική 

προσωπικότητα. 

Αυτές οι επιμορφώσεις και οι αλλαγές που έφεραν τα αναλυτικά παρουσιάζονται να 

την βοήθησαν να καταλάβει πως τα παιδιά παίζουν ενεργό ρόλο στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και μπορούν να είναι συνδιαμορφωτές του προγράμματος της τάξης. 

Ακόμα και θέματα που θεωρούνταν παράξενα, τονίζει πως υλοποιήθηκαν με το 

καλύτερο αποτέλεσμα, αφού τα επέλεξαν και τα επεξεργάστηκαν τα παιδιά: «Το 

ξεκίνησα (τα όνειρα) γιατί ήθελα να κάνω κάποιο, (.) κάποιο άλλο σχέδιο. Κάποιο 

άλλο είχα στο νου και προσπαθούσα να το φέρω έτσι ώστε [ να βγει… Αμ δεν έβγαινε 

αυτό που ήθελα και βγήκανε τα όνειρα… Και μάλιστα πήγα στο σπίτι και λέω «Βρε 

Γιώργο, αυτά επιμένουν με τα όνειρα, τι στο καλό θα κάνω με τα όνειρα». Έγινε ένα 

πρότζεκτ, ένα σχέδιο εργασίας 3-4 μήνες; κράτησε το ενδιαφέρον. Δεν μπορείς να 

φανταστείς πόσο καλό βγήκε, πόσο καλό» (537-547). Παρουσιάζει πως παραμέριζε 

το δικό της πρόγραμμα και έκανε πρωταγωνιστές τα παιδιά. Προβάλλει την 

εμπιστοσύνη της στα παιδιά και τους παραχωρεί το δικαίωμά τους να έχουν 

ενεργητική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Αυτό έγινε και με το σχέδιο εργασίας 

που αφορούσε τα όνειρα: «Μιλούσαμε για τα όνειρα και αυτά και είπε Εγώ κυρία 

είδα απόψε στον ύπνο μου αυτό και έναν πειρατή και αυτό κι εκείνο και το άλλο και 

πώς θα κάνουμε και θέλουμε να το παίξουμε» (591-593)  αλλά και με τους 

καθρέφτες: «Ξεκίνησα ήθελα να κάνω για αγωγή υγείας, για τα δόντια, τέλος πάντων 

για διατροφή και τέτοια, υγιεινή διατροφή. Και τους διάβασα την Δόνα Τερηδόνα. Ε:, 

εγώ τους έλεγα αυτό και αυτοί κόλλησαν στον καθρέφτη κι αυτός ο καθρέφτης και, 

δεν ξέρω πώς τους κόλλησε ο καθρέφτης και «κυρία τι είναι καθρέφτης και αυτά;» τι 

είναι ο καθρέφτης, να δούμε, ξέρω και γω; ποτέ δεν τους έλεγα και δεν ήξερα κιόλας 

για πολλά πράγματα. Να δούμε» (561-567). Προσπαθεί, μάλιστα, να αναδείξει την 

άγνοιά της, την οποία ομολογεί στα παιδιά, γεγονός ιδιαίτερα πρωτότυπο και 

ανατρεπτικό, όταν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται σαν αυθεντίες και 

παντογνώστες. 
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Όταν τα παιδιά εργάζονται γιατί τα ίδια το θέλουν και έχουν εσωτερικό κίνητρο, η 

τάξη μεταμορφώνεται σε ένα εργαστήρι δημιουργίας. Η ομιλήτρια παρουσιάζεται να 

τους παρέχει ένα τέτοιο περιβάλλον, όπου μπορούν να δράσουν και να 

δημιουργήσουν, για αυτό και επικρατεί ένας αναβρασμός μέσα στην τάξη της και όχι 

η απόλυτη ησυχία, όπου όλοι οι μαθητές παρακολουθούν τον εκπαιδευτικό- 

μεταφορέα της γνώσης: «Ερχόντουσαν τα παιδιά κάθε μέρα και στον καθρέφτη και 

στα παιχνίδια… Ήτανε τα παιδιά, ένας αναβρασμός πώς να σου πω. Μια 

κινητικότητα, εμένα αυτά πολύ μου άρεζαν. Είχα ένα πρόγραμμα, πάντα είχα ένα 

υποτυπώδες της εβδομάδας αλλά ποτέ δεν τηρούνταν» (578-584). Τονίζει πως 

παρακολουθούσε την εξέλιξή τους κατά τη διάρκεια της χρονιάς και τα βοηθούσε 

ιδιαίτερα τα πιο ντροπαλά. Δείχνει να ενδιαφέρεται για τη συναισθηματική τους 

εξέλιξη και όχι μόνο για τη γνωστική: «με βοηθούσε όλο αυτό το πρόγραμμα το 

καινούργιο … με βοηθούσε  στο να βοηθήσω και τα παιδιά. Και σε αυτά που 

υστερούσανε, και σε αυτά που ντρέπονταν, αυτά που είχανε πρόβλημα. Έκανα πολλά 

τέτοια. Ας πούμε είχα κάνει το αστεράκι της τάξης… ξέρεις, έβλεπες τα παιδιά πώς 

στην αρχή και σιγά σιγά… να παρουσιάζουν τους γονείς τους, τις δουλειές τους. 

Ξέρεις τι άγχος είχανε όταν ερχότανε η μαμά τους, να τα πούνε όλα καλά, δηλαδή 

πώς να σου πω, ζωντανό πράγμα, ζωντανό, ζωντανό» (645-655). Θέλει να δείξει πως 

ήταν μία εκπαιδευτικός που πάντα άκουγε τα παιδιά όμως με το ΔΕΠΠΣ αυτό πλέον 

το έκανε πιο στοχευμένα και πιο ουσιαστικά: «Πάντα τα άκουγα αλλά αυτό βοήθησε 

πιο πολύ, έτσι να υλοποιώ και πράγματα που κατά βάθος τα θέλανε. Πολύ» (659-

660). 

 

3.3.5. Αλλαγή του status quo? 

Με το λόγο τους οι δύο ομιλήτριες παρουσιάζουν να προάγουν την αλλαγή. Θέλουν 

να δείξουν πως πιστεύουν, επιδιώκουν και προσαρμόζονται στην αλλαγή. Η πρώτη 

ομιλήτρια μεταφέρει τη δική της εμπειρία σε ένα άτομο που είναι εν ενεργεία- τη 

συνεντεύκτρια- και προσπαθεί να της πει, έμμεσα πάντα, τι χρειάζεται σε αυτή τη 

δουλειά: «νομίζω ότι ήμουνα από τις νηπιαγωγούς που ακολούθησα πρόθυμα (.) τα 

νέα προγράμματα. Θυμάμαι που ήτανε πολλές συνάδελφοι που αντιδρούσαν. Τώρα 

γιατί φοβόντουσαν το καινούργιο; το άγνωστο; ήθελαν την πεπατημένη; Δεν ξέρω, 

βέβαια, έπεσε πολύ δουλειά και στο σχολείο και στο σπίτι, επικοινωνία περισσότερο 

με την οικογένεια:, με την κοινωνία, με τους φορείς. Θεωρώ ότι προσαρμόστηκα 

σχετικά εύκολα» (239-244). Υποστηρίζει ότι ποτέ δεν αρνήθηκε να τα ακολουθήσει 
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και να προωθήσει τις αλλαγές. Δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι οφείλει ένας 

εκπαιδευτικός να είναι ανοιχτός στις αλλαγές και στα νέα προγράμματα. Χρειάζεται, 

βέβαια, να αφήνουμε την ασφάλεια του παλιού και να τολμάμε το καινούργιο και 

άγνωστο. Η ίδια από την αρχή της καριέρας της εμφανίζεται να δοκιμάζει να κάνει 

κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα: «συγκεκριμένα σε αυτό το χωριό θυμάμαι ότι 

άρχισαν να θορυβούνται μετά τη γιορτή των Χριστουγέννων, που παρουσίασε το 

νηπιαγωγείο πρόγραμμα, ενώ μέχρι τότε κάνανε μόνο τα παιδιά του δημοτικού» (128-

130). Θα μπορούσε να επαναπαυτεί και να μην κάνει τίποτα, όμως τονίζει πως ήταν 

ανήσυχο πνεύμα και αγαπούσε τη δουλειά της: «Τότε μεράκια, νέα εγώ. Δεν 

ησύχασα, δεν το άφησα, δηλαδή, γιατί εκεί όσες νηπιαγωγοί πηγαίνανε πριν, επειδή 

ήταν μες στον παιδικό σταθμό, περνούσανε… κάνανε μαζί» (132-135). 

Ένας προοδευτικός άνθρωπος αντιλαμβάνεται πως η κοινωνία είναι ένα ζωντανό 

σύστημα που μεταλλάσσεται και ο ίδιος οφείλει να ακολουθεί τις αλλαγές. Αυτό 

εκφράζει η ομιλήτρια, για να δείξει πως προσαρμόστηκε στις κοινωνικές και 

επαγγελματικές αλλαγές: «ενημερωνόμουν … για τις νέες τάσεις, τις νέες πρακτικές 

ακόμα και για τα νέα διδακτικά αντικείμενα. Οι επιστήμες εξελί:σσονται, γιατί οι 

άνθρωποι εξελίσσονται, οι κοινωνίες αλλάζουν, η δομή τους, η σύνθεση τους εννοώ. 

Αρχίσαμε να ‘χουμε διαφορές στη σύνθεση των κοινωνιών, οι ανάγκες αλλάζουν των 

ανθρώπων. Με την επιμόρφωση, λοιπόν, νομίζω ότι ήμουνα πιο έτοιμη να 

αντιμετωπίσω αυτά τα νέα δεδομένα» (338-343). 

Αναφορικά με τη δεύτερη ομιλήτρια μπορούμε να πούμε ότι παρουσιάζεται ως ένα 

δημιουργικό και ανήσυχο πνεύμα που επιδιώκει την αλλαγή: «Ό,τι μου κατέβαινε στο 

μυαλό, θα κάνω αυτό, ήμουνα σίγουρη ότι θα το κάνω γιατί  θα με βοηθήσουνε» 

(434-435). Χαρακτηρίζει τον εαυτό της «τρελούτσικη»: «Εγώ πάντα ήμουνα λίγο 

τρελούτσικη ήθελα δηλαδή πράγματα» (523-524), ένα χαρακτηριστικό που είναι 

απαραίτητο σε έναν εκπαιδευτικό, προκειμένου να τολμάει να πραγματοποιεί 

καινοτόμα και πρωτοποριακά προγράμματα και να τα αξιολογεί, αφήνοντας στην 

άκρη τις όποιες ανασφάλειες. Δηλώνει πως δεν ακολουθεί πάντα τα δεδομένα και 

σίγουρα, αλλά της αρέσει να δοκιμάζει πρωτότυπα θέματα, όπως με τα πρότζεκτ για 

τα όνειρα: «Να φανταστείς ότι ένα σχέδιο εργασίας ήταν τα όνειρα» (524-525), «Και 

στα Γρεβενά που το παρουσιάσαμε, … ήτανε 2 συνάδελφοι που σηκώθηκαν και μου 

λένε «αυτό δεν είναι σχέδιο εργασίας για νηπιαγωγείο. Τι είναι αυτά, τι θα πει όνειρα 

κι αυτό; Αυτό δεν είναι χειροπιαστό πράγμα, πώς το έκανες;» (547-549). Το ίδιο 

διαφορετικό ήταν και το πρότζεκτ για τους καθρέφτες: «Α, οι καθρέφτες. Ξεκίνησα 



127 
 

ήθελα να κάνω για αγωγή υγείας … Και τους διάβασα την Δόνα Τερηδόνα. Ε:, εγώ 

τους έλεγα αυτό και αυτοί κόλλησαν στον καθρέφτη ….και «κυρία τι είναι καθρέφτης 

και αυτά;» τι είναι ο καθρέφτης, να δούμε, ξέρω και γω; ποτέ δεν τους έλεγα και δεν 

ήξερα κιόλας για πολλά πράγματα» (561-566). Προσπαθεί να αναδείξει την 

προσωπική της προσπάθεια να τολμάει και  να επιτυγχάνει το καινούργιο: «εμείς με 

τη Ζωγράφου όλα τα καινούργια τα φτιάχναμε [πρώτοι» (399-400), «με τη σύμβουλο 

γυρίσαμε τη μισή Ελλάδα, έκανα, γιατί ήμουνα πρωτοπόρος. Ό,τι άλλαζε, 

πρόγραμμα, εγώ το έφτιαχνα πρώτη. Πόσα πιλοτικά προγράμματα έκανα ξέρεις; Και 

που δεν πήγα, Κέρκυρα, Γιάννενα» (491-493), «Οι δουλειές, 3 δουλειές μου είναι και 

στο ένα βιβλίο του Πανεπιστημίου με τα σχέδια εργασίας και μια άλλη δουλειά μου 

πάλι είναι σε ένα άλλο βιβλίο για τα σχολικά ατυχήματα» (495-497). 

Η ομιλήτρια παρουσιάζεται ανατρεπτική όσον αφορά την εφαρμογή του ΔΕΠΠΣ: 

«και να αλλάξει το αυτό εγώ μόνο πρότζεκτ θα δουλεύω» (502-503), «Αυτό θα 

ακολουθούσα, όσα χρόνια και να δούλευα» (622-623). Ήταν αυτό το αναλυτικό που 

κατάφερε να την απελευθερώσει και να δημιουργήσει το καλύτερο έργο της.  

Τονίζει την προοδευτικότητα και την ευελιξία της όταν μιλάει για την εφαρμογή των 

αναλυτικών προγραμμάτων: «…οπότε δεν τηρούσατε πάντα το πρόγραμμα. 

Ομιλήτρια:  Όχι δεν το τηρούσα. Μα δεν μπορείς να το τηρήσεις και ακριβώς … Άμα 

κάνεις τέτοιες δουλειές. Εσείς το τηρείτε ακριβώς όταν κάνετε σχέδια εργασίας; Δεν 

τηρείται» (610-614). Μεταφέρει και έναν διδακτισμό στη συνεντεύκτρια, 

υπογραμμίζοντας τη σιγουριά της πως όταν κάποιος εργάζεται εφαρμόζοντας τα 

σχέδια εργασίας  οφείλει να είναι ευέλικτος και δημιουργικός και να μην ακολουθεί 

πάντα το δεδομένο και σίγουρο. 
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Συζήτηση 

Η παρούσα έρευνα προσπάθησε να καταγράψει την εμπειρία δύο συνταξιούχων 

νηπιαγωγών σχετικά με τις διδακτικές πρακτικές και τις συνθήκες εργασίας τους. Πιο 

συγκεκριμένα, εστίασε το ενδιαφέρον της στο λόγο των εκπαιδευτικών και 

επιχείρησε να  τον αναλύσει και να τον αναδείξει. 

Στην έρευνα μας αυτή, όπου η βιογραφική προσέγγιση ήταν το κύριο ζήτημα, 

δέχτηκαν με μεγάλη προθυμία να μιλήσουν νηπιαγωγοί που έχουν να δείξουν 

επιτεύγματα και καινοτόμες δράσεις σχετικά με την εργασία τους. Βέβαια, πρέπει να 

καταθέσουμε ότι και η προσωπική γνωριμία της συνεντεύκτριας με τις δύο ομιλήτριες 

συντέλεσε στη θετική τους απόκριση. 

Επιλέξαμε να εφαρμόσουμε την κριτική ανάλυση λόγου γιατί μπορεί να παρουσιάσει 

την ιδεολογία πίσω από το κείμενο, να  εντάξει  συγκεκριμένες φωνές σε σχέση με 

τον αποκλεισμό των άλλων και να αναδείξει τον τρόπο που οι αξίες εκφράζονται και 

υλοποιούνται. Η μέθοδος αυτή άνοιξε το δρόμο για μια περίπλοκη ανάλυση της 

γλώσσας, καθώς η γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκφράσει ή όχι την 

εξουσία και την ιδεολογία των ατόμων. Κατά συνέπεια, μια αυστηρή ανάλυση της 

αφήγησης, της γραμματικής και της χρήσης της  γλώσσας μπορεί να αποκαλύψει πώς 

οι λόγοι αξιοποιούνται εντός και τι εννοούν όταν τους συναντάμε μέσα στα κείμενα 

(Jοrgensen & Phillips, 2002).  

Η ανάλυση βασίστηκε στην αναλυτική μέθοδο του Faircloug και τα ευρήματα, που 

προέκυψαν, παρουσιάζονται παρακάτω. 

Ως προς την περιγραφική ανάλυση και ειδικότερα για τη μεταβιβαστικότητα, όπου η 

έμφαση δίνεται στο πώς τα γεγονότα και οι διαδικασίες συνδέονται ή όχι με 

υποκείμενα και αντικείμενα, η πρώτη ομιλήτρια παρουσιάζεται υπεύθυνη για όλες τις 

σημαντικές αποφάσεις της ζωής της, όπως είναι η επιλογή σπουδών και κατ΄ 

επέκταση του επαγγέλματός της. Φανερώνεται άτομο με ανησυχίες τόσο για το έργο 

της με τα παιδιά αλλά και δραστήριο όσο αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνει για το 

σχολείο της. Κάποιες φορές, όμως, παρουσιάζει μια παθητική και αποστασιοποιημένη 

συμπεριφορά στο λόγο της. 

Σε αντίθεση με την πρώτη ομιλήτρια, η δεύτερη δείχνει την ενεργητική συμμετοχή 

της και την αποφασιστικότητα της σε όλα τα θέματα, εκτός από αυτά για τα οποία 

δέχεται πίεση, θετική πάντα, από τον σύζυγό της. Όμως, δηλώνει η ίδια υπεύθυνη για 

τα τεκταινόμενα στο σχολείο και στα θέματα της καριέρας της, αυτόνομη και 

αναδεικνύει τη βούληση της για πειραματισμό με καινούργια προγράμματα και νέες 
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μεθόδους διδασκαλίας, χωρίς να φοβάται να δοκιμάσει. Στο παιδαγωγικό κομμάτι, 

τονίζει ότι έθετε συνειδητά στην άκρη το δικό της πρόγραμμα και αφήνει τα παιδιά να 

συμμετέχουν ενεργητικά στην λήψη αποφάσεων και στην υλοποίηση σχεδίων 

εργασίας.  

Αναφορικά με την τροπικότητα, που αναφέρεται στο βαθμό βεβαιότητας ή σιγουριάς 

που εκφράζεται στο λόγο των συνεντευξιαζόμενων, η πρώτη ομιλήτρια είναι 

ορισμένες φορές επιφυλακτική, ιδίως σχετικά με την προσαρμογή της στις αλλαγές 

των αναλυτικών προγραμμάτων ή για την αλλαγή της στάσης της απέναντι στα 

παιδιά, κατά τη διάρκεια των χρόνων. Όμως δείχνει σιγουριά σε ό,τι αφορά τις 

υποχρεώσεις της απέναντι στην υπηρεσία και τον τρόπο που εργάστηκε. Από την 

άλλη, η δεύτερη ομιλήτρια είναι κατηγορηματική και ρητή στις απαντήσεις της. 

Παρουσιάζεται σίγουρη για τις αποφάσεις της και το έργο που πρόσφερε.  

Σχετικά με την κειμενική λειτουργία, η οποία έχει σχέση με την οργάνωση της 

πληροφορίας και αφορά τον τρόπο με τον οποίο το κείμενο οργανώνεται ως προϊόν 

προφορικού ή γραπτού λόγου, η πρώτη ομιλήτρια χρησιμοποιεί συνήθως την 

ενεργητική σύνταξη, ενώ μερικές φορές χρησιμοποιεί μια σειρά ουσιαστικών, χωρίς 

ρήμα και λιγότερες φορές την παθητική σύνταξη. Χρησιμοποιεί το πρώτο πληθυντικό 

αριθμό γιατί αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως μέλος μιας ομάδας όπου όλοι 

συναποφασίζουν για τα ζητήματα που τους απασχολούν. 

Η δεύτερη ομιλήτρια χρησιμοποιεί, επίσης, την ενεργητική σύνταξη και εκφράζει με 

αυτόν τον τρόπο την ισχυρή προσωπικότητα της. Το πρώτο ενικό, όμως, είναι πολύ 

συχνό στις αναφορές της και δηλώνει τον ενεργό ρόλο της αλλά και τον 

συγκεντρωτισμό της στις αποφάσεις που αφορούν την αυτονόμησή της και τον τρόπο 

που επίλεξε να εργαστεί τόσο με τα παιδιά όσο και με τους γονείς. 

Στην ερμηνευτική ανάλυση αναλύσαμε τους λόγους και τα ύφη των 

συνεντευξιαζόμενων. Σχετικά με τον λόγο της πρώτης ομιλήτριας, παρατηρούμε ότι 

παρουσιάζεται ως ένα προοδευτικό άτομο που της αρέσουν οι αλλαγές και 

προσαρμόζεται εύκολα σε αυτές. Αναδεικνύει την προσπάθειά της να εφαρμόσει 

καινοτόμα πράγματα και παρουσιάζεται δημοκρατική ως προς την αντιμετώπισή της 

απέναντι στους μαθητές της, αφού επιλέγει να εφαρμόσει τη βιωματική μάθηση. 

Υποστηρίζει ότι ακολουθεί και προσαρμόζεται στις κοινωνικές αλλαγές και 

αναδιαμορφώνει το πρόγραμμά της ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Παρουσιάζεται 

να παραχωρεί στα παιδιά τον πρωταγωνιστικό ρόλο και να ακολουθεί μια 
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αντιαυταρχική προσέγγιση. Την ενδιαφέρει η συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών 

και προωθεί την καλλιέργεια της προσωπικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης. 

Η δεύτερη ομιλήτρια παρουσιάζεται από το λόγο της ως άτομο με ανησυχίες, που δεν 

εφησυχάζει. Το αντίθετο, μάλιστα, εμφανίζεται να της αρέσουν τα καινούργια και τα 

πρωτότυπα. Αυτό φαίνεται από τη συνεχή της επιμόρφωση και το ιδιαίτερο μεράκι 

που δείχνει στην εφαρμογή της βιωματικής μεθόδου. Προβάλλεται, όμως, και ως ένα 

ανεξάρτητο και συγκεντρωτικό άτομο, που δεν δέχεται την καταπίεση και την 

υποτίμηση της από το κοινωνικό περιβάλλον. Αντίθετα, εμφανίζεται να της αρέσει και 

να καμαρώνει που κατάφερε να επιδείξει το έργο της στον κλάδο της και να πετύχει 

την επαγγελματική της καταξίωση. Αναδεικνύει τον εαυτό της ως δημοκρατικό 

εκπαιδευτικό που αφήνει τα παιδιά να δράσουν, να πάρουν αποφάσεις και να 

αποκτήσουν μόνα τους τη γνώση. Προσπαθεί να αναδείξει την ένταξη των γονιών 

στο σχολείο και το άνοιγμα του σχολείου της στην κοινωνία. Υποστηρίζει ότι δίνει 

ιδιαίτερη βαρύτητα στο συναισθηματικό κομμάτι των παιδιών, δείχνοντας η ίδια 

ενσυναίσθηση και δίνοντας προτεραιότητα στη δημιουργία του κατάλληλου 

ψυχολογικού κλίματος στην τάξη της. 

Ως προς το ύφος, η πρώτη ομιλήτρια παρουσιάζεται προσγειωμένη και ρεαλίστρια, 

σκεπτόμενη και δυναμική. Από την ανάλυση του ύφους φανερώνεται ένα δυναμικό 

άτομο που δεν θα χρησιμοποιήσει πλάγια μέσα για να πετύχει το στόχο της, αλλά 

αντιμετωπίζει ό,τι της συμβαίνει. Εμφανίζεται τρυφερή και συναισθηματική με τα 

παιδιά και επιμένει στη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Προβάλλεται ως 

θετικός άνθρωπος, ικανή να συνεργάζεται και δημοκρατική, καθώς αντιμετωπίζει τα 

παιδιά ισότιμα. Παρουσιάζεται, όμως, και δυναμική στις αποφάσεις που έχουν σχέση 

με το σχολείο και αναλαμβάνει τις ευθύνες της. 

Η δεύτερη ομιλήτρια έχει ένα χειμαρρώδες, ζωντανό και πλούσιο σε περιγραφές 

ύφος. Εμφανίζεται σίγουρη για τις επιλογές της και περήφανη για όσα κατάφερε. 

Προβάλλει την πικρία και την απογοήτευση που αισθάνεται όταν απαξιώνουν το 

επάγγελμά της, όμως με την εργατικότητά της υποστηρίζει ότι καταφέρνει να 

αντιστρέψει την κατάσταση και να αναγνωριστεί η αξία της. Παρουσιάζεται 

ευαισθητοποιημένη απέναντι στα παιδιά αλλά και στο κοινωνικό σύνολο και 

ιδιαίτερα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

Συνεχίζοντας, στην επεξηγηματική ανάλυση μελετήσαμε ποια ιδεολογικά, πολιτικά 

και κοινωνικά δεδομένα αναδεικνύονται μέσω της πρακτικής του λόγου καθώς και αν 

η πρακτική λόγου υποκρύπτει ή ενισχύει άνισες σχέσεις εξουσίας στην κοινωνία. Για 



131 
 

τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης, μέσα από το λόγο των ομιλητριών, είναι 

φανερό πως συντέλεσε η εξέλιξη των αναλυτικών προγραμμάτων αλλά και η στάση 

που υιοθέτησαν οι ομιλήτριες. Παρουσιάζονται να δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά 

να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και δράσεις, ενώ οι ίδιες έπαιζαν συντονιστικό και 

επικουρικό ρόλο. Προβάλλουν ότι τις ενδιάφερε, πρωτίστως, η συναισθηματική 

κατάσταση των παιδιών και δημιούργησαν το κατάλληλο μαθησιακό κλίμα για να 

πετύχουν τη μάθηση τους. 

Και οι δύο ομιλήτριες βίωσαν την απαξίωση για το επάγγελμά τους, όμως η δεύτερη 

ομιλήτρια τονίζει την πικρία που αισθάνθηκε, ιδιαίτερα από το συγγενικό της 

περιβάλλον. Η πρώτη ομιλήτρια δεν είναι τόσο εκφραστική και θεωρεί πως είναι 

θέμα χαρακτήρα αφού κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και αντιμετωπίζει τις 

καταστάσεις σύμφωνα με την ψυχοσύνθεσή του. Σχετικά με τις αποδοχές του 

επαγγέλματος τονίζει ότι υπήρξε μισθολογική εξέλιξη, αργή και σταθερή, με έναν 

μισθό που ποτέ δεν επαρκούσε. Θέλει να δείξει ότι βρίσκονταν σε πλεονεκτικότερη 

θέση έναντι άλλων που δεν είχαν τις δικές τους ευκαιρίες. Όμως και πάλι, 

υποστηρίζει ότι δεν ήταν καλοπληρωμένο το επάγγελμά τους σε σχέση με άλλα, 

ανήκαν στη μεσαία κοινωνική τάξη, χωρίς ιδιαίτερες ευκαιρίες ανέλιξης. 

Αναφορικά με τις ιεραρχικές σχέσεις των δύο συνεντευξιαζόμενων, η πρώτη 

παρουσιάζεται να έχει πάντα συναδέλφους με τις οποίες προσπαθούσε να 

συνεργάζεται και να λύνει τα θέματα του σχολείου τους, ενώ υποστηρίζει πως ήταν 

συνεπής απέναντι στην υπηρεσία και είχε τις τυπικές καλές σχέσεις με τους 

υπαλλήλους της. Αναδεικνύει την προσπάθεια της να παίρνει σημαντικές αποφάσεις 

όποτε έκρινε ότι χρειαζόταν, όπως η μεταφορά του νηπιαγωγείου της σε άλλο κτίριο 

και ζητούσε τη συνδρομή των γονέων. 

 Από την άλλη, η δεύτερη ομιλήτρια παρουσιάζεται να είναι πιο συγκεντρωτική και 

να επιλέγει να είναι αυτόνομη και χωρίς συναδέλφους τα τελευταία χρόνια, για να 

εργαστεί όπως η ίδια επιθυμεί ενώ έχει άψογες σχέσεις με την σχολική της σύμβουλο 

και συνεργάζονται αρμονικά. 

Στη σχέση τους με τα παιδιά, παρουσιάζονται αρχικά να ακολουθούν τα κλειστά 

προγράμματα και να γίνονται οι μεταφορείς της γνώσης, ενώ με το τελευταίο 

αναλυτικό πρόγραμμα - το ΔΕΠΠΣ- που υποστηρίζουν ότι εφάρμοσαν, αναδεικνύουν 

ότι αντιλήφθηκαν το ρόλο τους και τον διαφοροποίησαν. Προβάλλονται ως 

συνεργάτες των παιδιών και συντονιστές των δράσεων των παιδιών. Τονίζουν ότι τα 

άφηναν να πειραματίζονται, να υποθέτουν και να επιβεβαιώνονται ή να διαψεύδονται, 
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χωρίς να παρουσιάζονται σαν αυθεντίες που τα γνωρίζουν όλα και έχουν έτοιμες τις 

απαντήσεις. Θέλουν να δείξουν ότι οι προτάσεις των ίδιων των παιδιών γίνονταν 

πράξη και αυτό παρείχε στα παιδιά ένα δημοκρατικό πλαίσιο συμμετοχής στα κοινά. 

Παρουσιάζουν την ικανότητα τους να πετύχουν την αποκέντρωση της εξουσίας από 

τις ίδιες προς τα παιδιά. Υποστηρίζουν, μάλιστα ότι άκουγαν τα παιδιά, έδιναν 

ιδιαίτερη βαρύτητα στον ψυχισμό τους και προσπαθούσαν να τα βοηθήσουν να 

γνωρίσουν τον εαυτό τους και να γίνουν ικανά να συνυπάρχουν με τους άλλους. 

Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, πως και οι δυο ομιλήτριες παρουσιάζονται να προωθούν 

την αλλαγή και να επιδιώκουν να την πραγματοποιήσουν, πιστεύοντας πως αυτή θα 

οδηγήσει στην εξέλιξη τους επαγγέλματος. Αναδεικνύουν τους εαυτούς τους ως 

προοδευτικούς ανθρώπους που κατανοούν ότι η κοινωνία είναι ένα ζωντανό σύστημα 

που μεταβάλλεται, οπότε και οι ίδιες οφείλουν να ακολουθούν τις αλλαγές. 

Εμφανίζονται δημιουργικές και ανήσυχα πνεύματα κατά τη διάρκεια της 

σταδιοδρομίας τους και το υπερασπίζονται με σθένος αυτό, θεωρώντας πως έκαναν 

ό,τι καλύτερο μπορούσαν τόσο για τα παιδιά όσο και για τις ίδιες στην εργασία τους.  

Πέρα, όμως, από την κριτική ανάλυση λόγου, η έρευνά μας εστίασε και στην 

καταγραφή της εμπειρίας των δύο συνταξιούχων νηπιαγωγών σχετικά με τις 

συνθήκες εργασίας τους και τις διδακτικές τους πρακτικές. Στην προσπάθειά μας να 

συνοψίσουμε όσα αποκομίσαμε από αυτήν την έρευνα, θα παρουσιάσουμε τα 

αποτελέσματα των απαντήσεων των συνεντευξιαζόμενων στα ερευνητικά ερωτήματα, 

τα οποία και θέσαμε στο ερευνητικό μέρος. 

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε την αρχική αλλά και την συνεχιζόμενη 

επιμόρφωση των ομιλητριών και με ποιο τρόπο προσδιόρισε και επηρέασε την σχέση 

τους με τα παιδιά και το εκπαιδευτικό τους έργο. 

Οι ομιλήτριες ξεκίνησαν τις σπουδές τους το 1974, στη Θεσσαλονίκη και τις 

ολοκλήρωσαν δυο χρόνια μετά. Περισσότερο έμοιαζε με γυμνάσιο η σχολή 

νηπιαγωγών, με απουσίες, παραδόσεις μαθημάτων από έδρας και πολλά θεωρητικά 

μαθήματα. Η Ανώτερη Σχολή Νηπιαγωγών της Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε τον 

Οκτώβριο του 1971 μαζί με αυτή της Καρδίτσας και είναι η χρονιά όπου δόθηκε 

τέλος σε ένα μπερδεμένο καθεστώς στην εκπαίδευση των νηπιαγωγών, όπου 

ορισμένες αποφοιτούσαν από τη διετή Σχολή Νηπιαγωγών της Καλλιθέας και οι 

άλλες από τα μονοετή τμήματα νηπιαγωγών στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες 

(Κυπριανός, 2007). 
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Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους και οι δυο ομιλήτριες δεν σταμάτησαν να 

επιμορφώνονται και να ενημερώνονται για τα νέα προγράμματα, στην προσπάθεια 

τους να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό έργο. Η συνεχής επιμόρφωση εντάσσεται σε 

μια γενικότερη φιλοσοφία, σύμφωνα με την οποία, αυτή συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό 

στην άνοδο του επιπέδου του επαγγελματισμού των νηπιαγωγών. Σύμφωνα, άλλωστε 

με τον Κιτσαρά (2001) ο επαγγελματισμός επηρεάζει άμεσα τη μισθολογική 

κατάσταση, τη θέση του επαγγελματία απέναντι σε ανώτερες βαθμίδες ιεραρχίας και 

κυρίως την αύξηση της αυτογνωσίας για την επαγγελματική του κατάρτιση και 

ενίσχυση του κύρους και της αξίας του. 

Οι δυο ομιλήτριες διακρίνονται για την επιθυμία τους για μάθηση και για την 

εργατικότητα που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Όσοι 

εκπαιδευτικοί διακρίνονται από αίσθημα καθήκοντος, χαρακτηρίζονται από  επιθυμία 

να μαθαίνουν, από την αντίληψη ότι μπορούν να συνεισφέρουν στη μάθηση και στην 

επίδοση των μαθητών, από αυξημένη προσωπική επένδυση στην εργασία τους σε 

βαθμό που η πεποίθηση τους για τις προσωπικές τους αξίες γίνεται άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την αντίληψή τους για την επαγγελματική τους αξία (Woods κ.ά., 

1997, στο Φωτοπούλου, 2013).  

Αυτή η συνεχής και διαρκής επιμόρφωση επηρεάζει και το  έργο τους με τα παιδιά. 

Αισθάνονται πιο δημιουργικές, πιο χαρούμενες και πιστεύουν πως πλέον είναι πιο 

αποτελεσματικές στη δουλειά τους. Αντιμετωπίζουν τα παιδιά υπεύθυνα, ως ισότιμα 

μέλη της ομάδας της τάξης, δίνοντας έμφαση στην καλλιέργεια της συναισθηματικής 

τους ανάπτυξης. Εφάρμοσαν τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, όπου τα 

παιδιά κατείχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μάθησή τους. Τα αποτελέσματα αυτής της 

έρευνας συμφωνούν με την έρευνα των Saracho & Spodek (2007, στο Ρέντζου, 2011) 

που υποστηρίζει ότι η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών επηρεάζει την 

ποιότητα των προσχολικών προγραμμάτων και τα επιτεύγματα των παιδιών. Οι 

εκπαιδευτικοί με περισσότερη εκπαίδευση προσφέρουν στα παιδιά πιο πλούσιες 

μαθησιακές εμπειρίες, παρακινούν τις φυσικές και κοινωνικές ικανότητες των 

παιδιών πιο συχνά  ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν φροντίδα, η οποία είναι 

περισσότερο παρακινητική, θερμή και υποστηρικτική και φαίνεται να προσφέρουν 

περισσότερες προτάσεις στα παιδιά και να παίρνουν λιγότερο περιοριστικές δράσεις 

(Fukkin & Lont, 2007, NAEYC, 2005, στο Ρέντζου, 2011). 

Τα αποτελέσματα, όμως, έρχονται σε αντίθεση με την έρευνα του Hargreaves (2005, 

στο Φωτοπούλου, 2013) που παρατήρησε ότι οι νέοι εκπαιδευτικοί, που βρίσκονται 
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στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και όσοι έχουν λίγα έτη 

προϋπηρεσίας, είναι πιο πρόθυμοι να ακολουθήσουν τις αλλαγές σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς που βρίσκονται πολλά χρόνια στην εκπαίδευση. Οι παλαιότεροι έχουν 

διαμορφώσει μια περισσότερο άκαμπτη στάση, λόγω των αρνητικών εμπειριών που 

βίωσαν στο πλαίσιο της καθεμιάς αλλαγής. Στην περίπτωσή μας, οι 

συνεντευξιαζόμενες δεν αντιστάθηκαν στις αλλαγές των αναλυτικών προγραμμάτων 

αλλά, αντίθετα, προσαρμόστηκαν εύκολα και ακολούθησαν τις αλλαγές κάθε φορά 

που χρειαζόταν, ακόμα και όταν είχαν περάσει αρκετά χρόνια μετά τον διορισμό τους. 

Δεν αρνήθηκαν ποτέ τις μεταρρυθμίσεις και θεωρούσαν πως με αυτές θα έρθει η 

εξέλιξη του επαγγέλματος. 

Αρχικά, λοιπόν, οι ομιλήτριες αισθάνονταν ανεπαρκείς σχετικά με το έργο τους και 

διατηρούσαν μια συντηρητική στάση απέναντι στα παιδιά, εμμένοντας κυρίως στο 

γνωστικό κομμάτι της μάθησης και στη μετάδοση πληροφοριών. Όμως, η 

συνεχιζόμενη κατάρτιση δυνάμωσε την αυτοπεποίθηση τους και την ικανότητα τους 

να πειραματίζονται με καινοτόμες προσεγγίσεις, στις οποίες τα παιδιά γίνονται 

πρωταγωνιστές της γνώσης τους.  Η γνώση που συνεχώς αποκτούσαν, μέσω των 

επιμορφώσεων, τις βοήθησε να είναι πιο δημιουργικές, πιο χαρούμενες και να είναι 

πιο αποτελεσματικές στην εργασία τους. Τα παιδιά έγιναν υπεύθυνα  για τη μάθηση 

τους και ισότιμα μέλη της τάξης. Οι ομιλήτριες τα παρακινούσαν  και τα βοηθούσαν 

να καλλιεργήσουν τις φυσικές ικανότητές τους και τις κοινωνικές τους δεξιότητες 

μέσα σε ένα κλίμα υποστηρικτικό και παρακινητικό, δημοκρατικό και προοδευτικό,  

δίνοντας έμφαση στην καλλιέργεια της συναισθηματικής τους ανάπτυξης.  

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε στους παράγοντες του κοινωνικού 

περιβάλλοντος του σχολείου που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της επαγγελματικής 

ταυτότητας των ομιλητριών, κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. 

Οι ομιλήτριες αναδεικνύουν την αγάπη για τα παιδιά ως παράγοντα που τις επηρέασε 

πολύ. Αλλά και ο χαρακτήρας τους, η φιλοσοφία τους και οι σχέσεις τους με το 

κοινωνικό τους περιβάλλον παρουσιάζονται να αποτελούν παράγοντες που τις 

βοήθησαν να διαμορφώσουν μια ικανοποιητική επαγγελματική ταυτότητα. Η 

ικανότητά τους να συνεργάζονται και να εξελίσσονται τις βοήθησαν να 

λειτουργήσουν αποτελεσματικά στην εργασία της. Η ταυτότητα των δύο ομιλητριών 

διαμορφώθηκε από τις σχέσεις τους με τους άλλους, γεγονός που συμφωνεί με την 

έρευνα των Rogers και  Scott (2008, στο Φωτοπούλου, 2013), οι οποίοι 

συμπεριλαμβάνουν και τα συναισθήματα ως συνιστώσες διαμόρφωσης της 
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επαγγελματικής ταυτότητας. Επισημαίνουν πως πρόκειται για μια διαδικασία 

σχηματισμού και ανασχηματισμού και τελικά απόκτησης νοήματος.  

Ο Reynolds (1996 στο Φωτοπούλου, 2013) αναφέρει πως η ταυτότητα του 

εκπαιδευτικού επηρεάζεται από το περιβάλλον του, τις προσδοκίες των άλλων και 

ο,τιδήποτε το άτομο επιτρέπει να επιδράσει πάνω του.  

Οι δυο ομιλήτριες εμφάνισαν μέσα στο λόγο τους ως καθήκον τους να προχωρήσουν 

και να εξελίξουν το επάγγελμά τους και αυτή η έννοια του καθήκοντος σύμφωνα με 

σχετική έρευνα αναφέρεται στην ψυχολογική προσήλωση που επικαλούνται οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί στο επάγγελμά τους (Chapman, 1982, στο Φωτοπούλου, 2013). 

Πρόκειται για έναν όρο που συχνά χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να 

περιγράψουν τόσο τους εαυτούς τους όσο και ο ένας τον άλλο, οπότε (ο όρος) 

αποτελεί κομμάτι της επαγγελματικής τους ταυτότητας (Elliot & Crosswell, 2001 στο 

Φωτοπούλου, 2013).  

Οι δυο ομιλήτριες θεωρούν τον εαυτό τους σημαντικό γιατί βοήθησαν τα παιδιά στη 

μάθησή τους και ήταν ευχαριστημένες από την ανταπόκριση που έβρισκαν από τους 

γονείς των παιδιών και γενικότερα από το κοινωνικό τους περιβάλλον. Σύμφωνα με 

τον Barber (2002, στο Φωτοπούλου, 2013) αρκετοί εκπαιδευτικοί προσδιορίζουν τον 

εαυτό τους μέσα από τους ρόλους που διαδραματίζουν στην επαγγελματική τους ζωή. 

Και οι δυο ομιλήτριες εργάστηκαν συστηματικά και πολλές φορές έδωσαν το 

προσωπικό τους στίγμα στην εργασία τους, εκφράζοντας το χαρακτήρα τους. 

Επένδυσαν στην συναισθηματική εξέλιξη των παιδιών γιατί αυτό είχαν ως 

προτεραιότητα και οι ίδιες στη ζωή τους. Η Nias (1989) παρατηρεί ότι οι 

εκπαιδευτικοί επενδύουν στους εαυτούς τους στον χώρο της εργασίας τους, 

επενδύουν στις αξίες που οι ίδιοι θεωρούν ότι αντικατοπτρίζονται μέσα από τη 

διδασκαλία τους, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η αντίληψή τους για την 

επαγγελματική και την προσωπική τους ταυτότητα να παρουσιάζεται συγχωνευμένη.  

Καταλαβαίνουμε πως η αγάπη των ομιλητριών ήταν ένας από τους κυρίαρχους 

παράγοντες που συνέβαλε στη διαμόρφωση της επαγγελματικής τους ταυτότητας. 

Αλλά και οι άριστες σχέσεις, που προσπάθησαν να δημιουργήσουν και να 

διατηρήσουν, με το κοινωνικό τους περιβάλλον, είτε πρόκειται για τους γονείς των 

παιδιών, είτε για την υπηρεσία τους, ήταν επικουρικές. Ένας επιπρόσθετος 

παράγοντας ήταν η αίσθηση του καθήκοντος για εξέλιξη και βελτίωση που 

αισθάνονταν έντονα. Θεωρούσαν ότι μόνο έτσι θα μπορούσαν να βάλουν το δικό τους 

λιθαράκι στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών και στη συναισθηματική τους 
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ανάπτυξη αλλά και να θέσουν τη βάση για την αναζήτηση της γνώσης από αυτά τα 

ίδια. Το συναίσθημα είναι σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης επαγγελματικής 

ταυτότητας και οι δυο ομιλήτριες είναι βαθιά συναισθηματικά άτομα. Η εκτίμηση και 

η αγάπη που απολάμβαναν από τα παιδιά και από το ευρύτερο κοινωνικό τους 

περιβάλλον, τις γέμιζε. Αντλούσαν ικανοποίηση και ευχαρίστηση από την εξέλιξη των 

παιδιών. Και παρόλο που οι προσδοκίες της κοινωνίας για το επάγγελμα της 

νηπιαγωγού δεν ήταν σε υψηλό επίπεδο, αυτές κατάφεραν με την ακούραστη 

προσπάθεια τους να καταξιωθούν στα μάτια ακόμα και των δύσπιστων. Το επάγγελμά 

τους αποτελούσε προέκταση της ζωής τους, ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινότητάς τους, επένδυσαν συναισθηματικά κι υλικά σε αυτό. Το αγάπησαν 

ιδιαίτερα, αφού είχε να κάνει με παιδιά και συναίσθημα και αισθάνονται πλήρεις 

καθώς κατάφεραν να βάλουν την προσωπική τους σφραγίδα. 

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε τις αλλαγές των αναλυτικών προγραμμάτων 

σχετικά με τη συμβολή τους στην διαφορετική προσέγγιση των παιδιών αλλά και 

στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου των συνεντευξιαζόμενων. 

Οι ομιλήτριες, στην αρχή της σταδιοδρομίας τους εφάρμοσαν την ενιαία 

συγκεντρωτική διδασκαλία, έπειτα το αναλυτικό πρόγραμμα με τους τομείς και στο 

τέλος της καριέρας τους τη βιωματική προσέγγιση της μάθησης, με το ΔΕΠΠΣ. Κάθε 

φορά που επιχειρούνταν μια αλλαγή, επιμορφώνονταν, ενημερωνόντουσαν και τελικά 

προσαρμόζονταν στα νέα δεδομένα. Στο τέλος, συνειδητοποίησαν το νέο τους ρόλο, 

αυτόν της βοηθού και συνεργάτιδας των παιδιών χωρίς να είναι οι απλοί μεταδότες 

της γνώσης. Υιοθέτησαν και διατήρησαν έναν καθοδηγητικό και υποστηρικτικό ρόλο 

απέναντι στα παιδιά. 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1980 έχει ως κύρια ιδέα την ενιαία συγκεντρωτική 

διδασκαλία, προσέγγιση που επεξεργάζεται ο Dewey. Το παιδί, σύμφωνα με τον 

Dewey, προσλαμβάνει τον κόσμο ως ενιαίο και αδιάσπαστο για αυτό και δεν πρέπει 

να τον κατακερματίζουμε. Κυριαρχεί η αντίληψη ότι το νηπιαγωγείο αποτελεί μια 

οικογένεια και η νηπιαγωγός αναλαμβάνει το ρόλο της μητέρας πολλών παιδιών 

(Κυπριανός, 2007). Το πρόγραμμα ήταν φανερά επηρεασμένο από την παιδαγωγική 

μέθοδο του Ovide Decroly (Γώτη & Ντίνας, 2011). Επιχειρούσε να γίνει πιο 

παιδοκεντρικό από το προηγούμενο, καθώς ήταν επηρεασμένο από νέες παιδαγωγικές 

θεωρίες που ήθελαν «το νήπιο να καθοδηγείται σε μια γόνιμη συνάντηση με το γύρω 

κόσμο» (Κωνσταντίνου, Ζαχοπούλου & Κιουμουρτζόγλου, 2007). Επιπλέον, 
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ακολουθούσε, όπως και το προηγούμενο πρόγραμμα προσχολικής αγωγής, τις αρχές 

του Συστήματος της Ενιαίας Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας (Κιτσαράς, 2004). 

Στο Π.Δ. 486/1989 «Αναλυτικό πρόγραμμα προσχολικής αγωγής» και στο Π.Δ. 

387/1990 «Οργάνωση και λειτουργία των νηπιαγωγείων» ορίζεται ότι σκοπός του 

νηπιαγωγείου είναι η υποβοήθηση της ολόπλευρης και ισόρροπης ανάπτυξης των 

νηπίων, ψυχοκινητική, κοινωνικο-συναισθηματική, ηθική, θρησκευτική, αισθητική 

και νοητική καθώς και της καλλιέργειας δεξιοτήτων, κινητικών και νοητικών μέσα σε 

κλίμα ελευθερίας, ασφάλειας και προβληματισμού (Κιτσαράς, 2001, Κυπριανός, 

2007). Το πρόγραμμα εντασσόταν στα σύγχρονα προγράμματα και ήταν επηρεασμένο 

από τις αρχές του J.Piaget (Κιτσαράς, 2004). Επιπλέον, το πρόγραμμα ανήκε στον 

τύπο των curriculum με αναφορά στόχων, περιεχομένων μάθησης, μεθοδολογικών 

οδηγιών (Βενιζέλου κ.ά., 1990˙ Κιτσαράς, 2004˙ Χρυσαφίδης, 2004 στο 

Οικονομίδης, 2014).  

Το 2003 συντάχθηκε το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

(ΔΕΠΠΣ) για το Νηπιαγωγείο, το οποίο σκιαγραφεί το τι θα πρέπει να μάθουν τα 

παιδιά, τις διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνονται οι γενικές επιδιώξεις που 

καθορίζονται, τι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός καθώς και το πλαίσιο μέσα στο 

οποίο πραγματοποιείται η μάθηση και η διδασκαλία (Ρέντζου, 2011). Η γνώση 

κατανοείται ως μια δυναμική διαδικασία συνεχούς κατασκευής και ανακατασκευής 

των γνωστικών δομών μέσω της αυτενέργειας και της αλληλεπίδρασης του ατόμου με 

το περιβάλλον (Κυπριανός, 2007). Σύμφωνα, μάλιστα, με τον Ματσαγγούρα (2002, 

στο Κυπριανός, 2007) η σχολική γνώση μπορεί να προσφέρει στους μαθητές νέες 

δυνατότητες για να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις της καθημερινότητας μόνο όταν 

είναι ενιαία, σχετική, ελκυστική και ενδιαφέρουσα. Διαφορετικά πρόκειται για ένα 

σύνολο αποσπασματικών και αδιάφορων πληροφοριών και αυτό δεν είναι γνώση.  

Τα πρώτα χρόνια της εργασίας τους οι ομιλήτριες εφάρμοσαν το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα του 1980, που είχε ως προσέγγιση την ενιαία συγκεντρωτική διδασκαλία. 

Οι ίδιες τόνισαν πως πρόκειται για ένα στείρο και συντηρητικό πρόγραμμα, 

«τροχοπέδη», που δεν άφηνε περιθώρια δημιουργικότητας. Τα παιδιά τα 

αντιμετώπιζαν ως δέκτες των πληροφοριών, που οι  ίδιες αποφάσιζαν να τους 

παρέχουν, χωρίς τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής. Ένα θέμα εξαντλούνταν σε όλα 

τα επίπεδα. Στη συνέχεια, οι συνεντευξιαζόμενες εφάρμοσαν το Αναλυτικό 

πρόγραμμα  του 1989, με τους τομείς, το οποίο θεωρούσαν λίγο καλύτερο από το 

προηγούμενο καθώς άφηνε περιθώρια επιλογής από τις ίδιες. Είχαν τη δυνατότητα να 
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ασχοληθούν και με θέματα που αφορούσαν την  ψυχοκινητική, κοινωνικο-

συναισθηματική, ηθική, θρησκευτική, αισθητική και νοητική  ανάπτυξη των παιδιών  

και την καλλιέργεια δεξιοτήτων, κινητικών και νοητικών. Στο τέλος της καριέρας 

τους εφάρμοσαν το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, το οποίο 

προτείνει τη βιωματική προσέγγιση της μάθησης. Με την εφαρμογή αυτού του 

προγράμματος αισθάνθηκαν πως παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην εκπαίδευση, καθώς 

βοηθούσαν αποτελεσματικά τα παιδιά να μαθαίνουν αλλά και συνειδητοποίησαν το 

νέο τους ρόλο. Έγιναν οι βοηθοί και οι συνεργάτιδες των παιδιών χωρίς να είναι οι 

απλοί μεταδότες της γνώσης. Υιοθέτησαν και διατήρησαν έναν διακριτικά 

καθοδηγητικό και υποστηρικτικό ρόλο απέναντι στα παιδιά δίνοντας τους ενεργητικό 

ρόλο στη λήψη αποφάσεων και στην υλοποίηση ιδεών. Κυρίως, όμως, αντιμετώπιζαν 

τα παιδιά ως υπεύθυνα άτομα με προσωπικότητα και διαφορετικό ψυχισμό, που 

γινόταν απόλυτα αποδεκτός. 

Το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε στους παράγοντες που διαμόρφωσαν 

την επαγγελματική ικανοποίηση των ομιλητριών  

Αρχικά και οι δύο ομιλήτριες βίωσαν απαξίωση για το επάγγελμά τους, τόσο από 

φίλους και συγγενείς αλλά και από τους γονείς. Αλλά και σε σχέση  με τις άλλες 

ειδικότητες είχαν διαφορετική αντιμετώπιση από τους καθηγητές τους δασκάλους. 

Σύμφωνα, άλλωστε, με τον Grace (1973, στο Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2006) οι 

εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως το κοινωνικό σύνολο δεν τους εκτιμά τόσο ώστε να τους 

τοποθετεί στη θέση που επιθυμούσαν. Με το πέρασμα, όμως, των χρόνων, οι 

ομιλήτριες παρατήρησαν μια στροφή  της αντίληψης της κοινωνίας  κι αυτό συνέβη 

όταν άλλαξαν τα προγράμματα κι άρχισε να εντάσσεται η κοινωνία στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ο Μαυρογιώργος (1992) τονίζει πως πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι για τη 

διδασκαλία στα νηπιαγωγεία απαιτούνται απλώς ορισμένα φυσικά χαρακτηριστικά 

και αγάπη για τα παιδιά κι επομένως οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν ειδική επιστημονική 

κατάρτιση για να διδάξουν. Αφού, λοιπόν, η διδασκαλία γίνεται χωρίς συγκεκριμένες 

ιδιότητες αλλά με απλές που όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν από τη φύση τους, είναι 

φυσικό η κοινωνία να μην τους εκτιμά ως επαγγελματίες- επιστήμονες. Αυτό που 

επέφερε μια σημαντική αλλαγή στο θέμα της επιστημονικής κατάρτισης των 

νηπιαγωγών και αύξησε το κοινωνικό τους γόητρο ήταν η κατάργηση των σχολών 

Νηπιαγωγών και η δημιουργία Παιδαγωγικών Τμημάτων που υπάγονται σε 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα σε όλη τη χώρα (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2006).  
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Σύμφωνα, βέβαια, με την Παρασκευοπούλου-Κόλλια (2006) οι εκπαιδευτικοί 

προσχολικής αγωγής αντιμετωπίζουν πολύ συχνά την υποτιμητική αντίληψη για το 

έργο τους και την κοινωνική τους αξία και σταδιακά την υιοθετούν και οι ίδιοι. 

Δηλαδή δεν εκτιμούν τον εαυτό τους επειδή αντιλαμβάνονται ότι το κοινωνικό 

σύνολο δεν τους εκτιμά και θεωρεί ότι δεν έχουν την ανάλογη επιστημονική 

κατάρτιση. Στην περίπτωση, όμως των δυο ομιλητριών, αυτό δεν ισχύει, αφού και οι 

δυο αισθάνονται ότι με την συνεχιζόμενη κατάρτισή τους επιτέλεσαν άριστα το 

επιστημονικό τους έργο και ανταποκρίθηκαν άξια στην εργασία τους, κατορθώνοντας 

να κερδίσουν την αναγνώριση από το περιβάλλον τους και στην περίπτωση της  

δεύτερης ομιλήτριας από τον εκπαιδευτικό κλάδο, αφού παρουσίασε το έργο της σε  

συνέδρια και σε βιβλία. 

Σχετικά με τις αποδοχές των νηπιαγωγών, ο μισθός των ομιλητριών ήταν 

ικανοποιητικός όμως ποτέ επαρκής και πάντα λιγότερα σε σχέση με άλλα 

επαγγέλματα. Αρκούσαν για να προσφέρουν κάποιες ανέσεις στην οικογένεια τους 

όμως δεν ήταν ποτέ πλούσιοι, το αντίθετο ανήκαν πάντα στη μεσαία τάξη.  Ο Breslin 

(2002, στο Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2006) υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί 

γνωρίζουν πως πληρώνονται χαμηλά και ότι η εργασία τους υποτιμάται. Οι 

εκπαιδευτικοί απολαμβάνουν σεβασμό και εκτίμηση αλλά πάντα χαμηλότερα από 

άλλους επαγγελματίες. Έχουν ένα σταθερό μισθό, που τους κατατάσσει στη μεσαία 

τάξη όμως στερούνται την επαγγελματική κινητικότητα που έχουν άλλες κοινωνικές 

ομάδες ή κλάδοι και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που δεν εκτιμάται ιδιαίτερα. Οι 

εκπαιδευτικοί δεν αμείβονται τόσο καλά όσο άλλοι επαγγελματίες με ανάλογες 

σπουδές και επιστημονική κατάρτιση.  

Ως καταστάλαγμα, τώρα έπειτα από τόσα χρόνια εργασίας και οι δύο ομιλήτριες 

δηλώνουν ευχαριστημένες και ικανοποιημένες από την επαγγελματική τους 

σταδιοδρομία και ιδιαίτερα ενθουσιασμένες. Η επαφή με παιδιά είναι ανανεωτική και 

αναζωογονητική και αυτό είναι το ευεργετικό του επαγγέλματος, που αντισταθμίζει 

όποια αρνητική εμπειρία βίωσαν. Απολάμβαναν την καθημερινή τους επαφή με τα 

παιδιά και αυτό τους έδινε ώθηση να τους προσφέρουν τις καλύτερες συνθήκες για 

μάθηση. 

Σύμφωνα με την Evans (1998 στο Γραμματικού, 2010) η επαγγελματική ικανοποίηση 

περιλαμβάνει δύο συνιστώσες: την επαγγελματική ολοκλήρωση και την 

επαγγελματική απόλαυση. Η επαγγελματική ολοκλήρωση αναφέρεται στην 

αξιολόγηση κάποιου για το πόσο καλά εκτελείται η εργασία και βασίζεται στην 
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υπόθεση ότι τα επιτεύγματα ενισχύουν την ικανοποίηση για την εργασία και την 

επίτευξη. Η  επαγγελματική απόλαυση αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο κάποιος 

είναι ικανοποιημένος με τις συνθήκες τις εργασίας του.  

Τα αποτελέσματα μας συμφωνούν και με αυτά της Nias (1989), η οποία επισημαίνει 

ότι ορισμένοι εκπαιδευτικοί αποκτούν προσωπική και επαγγελματική ικανοποίηση, 

όταν αφοσιώνονται στο επάγγελμα τους. 

Σύμφωνα με την έρευνα των Ταρασιάδου  & Πλατσίδου (2009), οι ελληνίδες 

νηπιαγωγοί εμφανίζονται να είναι πρωτίστως ικανοποιημένες από την ίδια τη φύση 

της δουλειάς τους κι αυτό είναι ένα στοιχείο που τις κάνει να αγωνίζονται για να 

παρέχουν περιβάλλον υψηλής μάθησης και να παραμένουν στο επάγγελμα παρά τη 

δυσαρέσκεια από το μισθό και τις χαμηλές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.  

Σε άλλη έρευνα των Ταρασιάδου & Πλατσίδου (2010), οι ελληνίδες νηπιαγωγοί 

φάνηκε ότι εκτιμούν ως το πλέον σημαντικό κίνητρο, την προσωπική ανάπτυξη, 

εκφράζοντας την ανάγκη τους για συνεχιζόμενη παροχή ευκαιριών μάθησης και 

ωρίμανσης ως μέρος της επαγγελματικής τους εξέλιξης. Νιώθουν, δηλαδή, σε μεγάλο 

βαθμό την ανάγκη της προσωπικής ανάπτυξης μέσα από το επάγγελμά τους. Όταν 

μάλιστα αυξάνεται το κίνητρο της ευθύνης, αυτό σημαίνει και μεγαλύτερη 

ικανοποίηση από την υπηρεσία, καθώς ο εργασιακός ρόλος εμπλουτίζεται, ο τρόπος 

αντιμετώπισης από την υπηρεσία βελτιώνεται και οι ευκαιρίες συμμετοχής της 

νηπιαγωγού σε διάφορα προγράμματα που αφορούν την υπηρεσία-οργανισμό 

αυξάνονται. 

Φαίνεται, μάλιστα, οι δύο ομιλήτριες να βρίσκονται στο έκτο στάδιο της 

επαγγελματικής πορεία των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τα στάδια των Huberman 

(1988) και Day (2003, στο Ζίχναλη, 2012), τα οποία είδαμε αναλυτικά στο θεωρητικό 

κομμάτι αυτής της εργασίας. Το έκτο στάδιο είναι αυτό της αποστασιοποίησης (31-35 

χρόνια), το οποίο και σηματοδοτεί τη λήξη της επαγγελματικής εξέλιξης. Τα άτομα 

που έχουν πετύχει στο ρόλο τους το βιώνουν ευχάριστα αξιοποιώντας σωστά την 

αλλαγή στην επαγγελματική τους ζωή. 

Κλείνοντας την παρουσίαση αυτής της έρευνας, είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως 

η έρευνα αποτέλεσε ένα αναστοχαστικό πλαίσιο τόσο για τις ομιλήτριες όσο και για 

την ερευνήτρια. Η επικοινωνία βοήθησε και την ερευνήτρια να αναστοχαστεί το δικό 

της έργο και να επεξεργαστεί όσα προέκυψαν από τις αφηγήσεις. 

Κρίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η προοπτική μιας έρευνας που θα συμπεριλάμβανε 

και τις εμπειρίες συνταξιούχων δασκάλων, συνομήλικων των δύο ομιλητριών για να 
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παρουσιάσουν τις δικές τους εμπειρίες και την δική τους οπτική. Επίσης, θα ήταν 

ενδιαφέρον να ερευνηθούν οι απόψεις συνταξιούχων νηπιαγωγών, οι οποίες όμως δεν 

επιμορφώθηκαν σε τέτοιο εύρος όσο οι συνεντευξιαζόμενες, είτε γιατί το επέλεξαν 

είτε γιατί δεν τους δόθηκε η ευκαιρία. Η συγκριτική τους μελέτη θα ήταν πολύ 

ενδιαφέρουσα και σημαντική. 
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Σύμβολα μεταγραφής 

Σύμβολο Επεξήγηση 

[ 
Αγκύλες στην αριστερή πλευρά δηλώνουν το σημείο όπου ο λόγος ενός ομιλητή 

επικαλύπτεται από το λόγο ενός άλλου. 

= 
Το σύμβολο « ίσον » στο τέλος μιας σειράς και στην αρχή μιας άλλης δηλώνει ότι 

δεν υπάρχει παύση ανάμεσα στις δύο σειρές. 

(4) Οι αριθμοί ανάμεσα σε παρενθέσεις δηλώνουν το χρόνο σιωπής σε δευτερόλεπτα. 

(.) 
Η τελεία ανάμεσα σε παρενθέσεις δηλώνει σύντομη διακριτή παύση στην ομιλία, 

πιθανόν όχι μεγαλύτερη από ένα δευτερόλεπτο. 

____ 
Η υπογράμμιση δηλώνει έμφαση, μέσω της ανύψωσης του τόνου της φωνής ή/και 

της έντασής του. 

: Η άνω και κάτω τελεία δηλώνει προέκταση του αμέσως προηγούμενου ήχου. 

ΛΕΞΗ 
Τα κεφαλαία γράμματα δηλώνουν τμήμα ομιλίας που εκφέρεται σε σημαντικά 

υψηλότερη ένταση. 

( ) 
Το κενό σε παρενθέσεις δηλώνει αδυναμία κατανόησης της έκφρασης κατά την 

απομαγνητοφώνηση. 

(Λέξεις) 
Λέξεις ανάμεσα σε παρενθέσεις δηλώνουν αβεβαιότητα ως προς την ακρίβεια των 

αποδιδόμενων λέξεων κατά την απομαγνητοφώνηση. 

((Λέξεις)) 
Λέξεις ανάμεσα σε διπλές παρενθέσεις δηλώνει συμπληρωματική εκτός ομιλίας 

πληροφορία ή περιγραφή που παρατίθεται από τον ερευνητή. 

‘Λέξεις’ 
Λέξεις εντός αποστρόφων δηλώνουν την πτωτική ένταση της φωνής στο 

συγκεκριμένο σημείο. 
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Συνέντευξη 1
ης

 Ομιλήτριας (Κυρία Ελένη) 

1. Συνεντεύκτρια: Πόσο χρονών είστε κυρία Ελένη;= 

2. Ομιλήτρια: =59 και είμαι καλά, που λένε. 

3. Συνεντεύκτρια: Ωραία. Και σε ποια ηλικία συνταξιοδοτηθήκατε;= 

4. Ομιλήτρια: =Στα 55. 

5. Συνεντεύκτρια: Πόσα χρόνια ασκήσατε διδακτικό έργο;= 

6. Ομιλήτρια: =33 χρόνια και 4 μήνες παρακαλώ. 

7. Συνεντεύκτρια: Ωραία, αρκετά… 

8. Ομιλήτρια: Ήθελα βέβαια να τα συμπληρώσω και τα 35, δεν είχα λόγο να  

9. αποχωρήσω, (Συνεντεύκτρια: ναι) γιατί αισθανόμουν νέα, είχα ακόμα όρεξη για 

10.προσφορά, δεν είχα οικογενειακές υποχρεώσεις, αλλά με πρόλαβε η κρίση και το 

11.κλίμα αβεβαιότητας που δημιουργήθηκε με ανάγκασε να παραιτηθώ. Ήθελα να 

12.μείνω 

13.Συνεντεύκτρια: Και όσο πάνε χειροτερεύουν τα πράγματα.= 

14. Ομιλήτρια: =Ναι, ναι, ναι… 

15. Συνεντεύκτρια: Και πόσα χρόνια είχατε και τα διοικητικά καθήκοντα ως  

16. προϊσταμένη; 

17. Ομιλήτρια: Τα περισσότερα. 28 χρόνια 

18. Συνεντεύκτρια: Αρκετά, ναι. Πώς επιλέξατε το συγκεκριμένο επάγγελμα; 

19. Ομιλήτρια: ((γέλια)) Δεν θα πω, βέβαια, ότι ήταν το όνειρο μου ήταν να γίνω  

20. νηπιαγωγός. Αστροναύτης ήθελα να γίνω, κύρια μου= 

21. Συνεντεύκτρια: Αλήθεια; ((γέλια και των δύο)) 

22. Ομιλήτρια: Αυτό το λέω γιατί στην τρίτη Δημοτικού (Συνεντεύκτρια: ναι)  είχαμε 

23. μεταφερθεί στο νέο κτίριο του Δημοτικού σχολείου, μέχρι τότε ήμασταν, σε 

24.αποθήκες κάναμε μάθημα πρώτη δευτέρα. Καινούργιο σχολείο, καινούργια  

25. βιβλιοθήκη, καινούργια βιβλία, μας δίναν οι δάσκαλοι μια φορά την εβδομάδα  

26. τότε να παίρνουμε, κι έτυχε σε μένα ένα μεγάλο σκληρό με γυαλιστερά εξώφυλλα 

27.και θέμα το Διάστημα. Χαρά τότε, πρωτόγνωρη  κατάσταση. Ε, αλλά 

28.(αναστεναγμός) ας προσγειωθούμε, αυτά είναι τα όνειρα. Οι λόγοι που επέλεξα να 

29.γίνω νηπιαγωγός ήταν γιατί αγαπούσα πολύ τα παιδιά.(.) Μου άρεσε να παίζω 

30.μαζί τους και μικρή όταν ήμουνα και πιο μεγάλη. Οι γονείς τότε πηγαίνανε όλοι 

31.στα χωράφια, τα παιδιά μένανε στις αυλές, παίζαμε μαζί τους= 

32.Συνεντεύκτρια: =Ασχολιόσασταν μαζί τους 
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33.Ομιλήτρια: Ναι, ναι μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε να δίνω και να παίρνω αγάπη. (.) 

34.Ήμασταν όλοι την ημέρα ελεύθερα. Δεν ξέρω μου άρεσε πολύ. Ήταν όμως και 

35.λόγοι πρακτικοί. Οι σπουδές τότε ήταν διετείς 

36.Συνεντεύκτρια: Α, σαν νηπιαγωγός. 

37.Ομιλήτρια: Ναι, ναι. Και οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί, 2 χρόνια. Ακαδημίες τις 

38.έλεγαν τότε. Θα μπορούσα επομένως να τελειώσω τις σπουδές 2 χρόνια νωρίτερα 

39.και να δουλέψω αυτά τα 2 χρόνια γιατί είχαμε ανάγκη τότε να δουλέψουμε. Από 

40.αγροτική οικογένεια, φτωχοί αγρότες, ακτήμονες, τους λέγαν τότε. 12 στρέμματα 

41.χωράφια είχαμε και (.)δεν είχαν, δηλαδή και οι γονείς δεν είχαν τη δυνατότητα να 

42.με σπουδάσουν για τέσσερα χρόνια, για περισσότερο. Θυμάμαι συγκεκριμένα τη 

43.φιλόλογο μας να με ρωτάει γιατί δεν δηλώνω φιλοσοφική ή νομική αφού ήμουνα 

44.καλή σε αυτά τα μαθήματα. Και θυμάμαι και μένα να απαντώ ότι δεν είχα τις 

45.δυνάμεις. Και εννοούσα εγώ τις οικονομικές, εκείνη όμως το εξέλαβε 

46.διαφορετικά. Και λέει πώς αφού είσαι καλή, γιατί; (Συνεντεύκτρια: μπορείς)   Κι 

47.όταν της εξήγησα, σταμάτησε ο διάλογος εκεί. 

48.Συνεντεύκτρια: Κατάλαβε κι εκείνη 

49.Ομιλήτρια: Ναι και να πω πάνω σε αυτό ότι και Ακαδημία δεν δήλωσα καθόλου 

50.γιατί δεν είχα το ύψος. Τότε μας μετρούσαν, ήταν με το μέτρημα= 

51.Συνεντεύκτρια: Ήταν και το ύψος ένα κριτήριο= 

52.Ομιλήτρια: Ναι, ναι 

53.Συνεντεύκτρια: Πώς ήταν τα χρόνια των σπουδών σας;= 

54.Ομιλήτρια: Α:, συγκλονιστικά. Εποχή μεγάλων αλλαγών, και για μένα αλλά και 

55.για τη χώρα. Καλοκαίρι του 74, κυρία μου. Μεταπολίτευση, επιστράτευση, χαμός. 

56.Κύπρος, κυπριακό. Όλα αυτά. Αλλά και διαδηλώσεις, πολιτική, Θεσσαλονίκη, 

57.παραλία, έρωτες, απογοητεύσεις. Καταλαβαίνεις, τι σπουδές! ((Γέλια)). 

58.(Συνεντεύκτρια: στο τέλος ήταν οι σπουδές)  Πού μυαλό για σπουδές! Ήταν, 

59.βέβαια, αλλαγή πολύ σημαντική και για μένα, γιατί έφυγα από το χωριό, από το 

60.σπίτι, από τα ασφυκτικά πλαίσια της οικογένειας αλλά πιο πολλά θυμάμαι, δηλαδή 

61.από τη ζωή μου εκτός σχολής παρά μέσα στη σχολή, σαν σπουδάστρια, έτσι μας 

62.λέγαν τότε για να μας ξεχωρίζουν από τους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο. Από ότι 

63.θυμάμαι, και είμαι σίγουρη για αυτό, το θυμάμαι καλά, ήταν ένα γυμνάσιο η 

64.σχολή νηπιαγωγών. (Συνεντεύκτρια: ναι)  Ήμασταν στο Φάληρο, τότε, σε ένα 

65.ωραιότατο νεοκλασικό, αυτό να λέγεται, μόνο ποδιές όμως που δεν φορούσα. (.) 

66.Απουσίες κανονικά, ο καθηγητής ή η καθηγήτρια από έδρας, (.) τα μαθήματα 
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67.θεωρητικά. Αργότερα στο δεύτερο έτος άρχισε να αποκτάει ενδιαφέρον που 

68.ξεκίνησαν και οι παρακολουθήσεις και οι διδασκαλίες και οι επισκέψεις στα 

69.νηπιαγωγεία. Όταν αρχίσαμε να πηγαίνουμε, δηλαδή, στα νηπιαγωγεία και να 

70.βοηθάμε και να βλέπουμε πως γίνεται, να κάνουμε οι ίδιες μας, να ετοιμάζουμε οι 

71.ίδιες μας υλικό και να πάμε. Όταν, δηλαδή, ήρθα σε άμεση επαφή με τα παιδιά, 

72.όταν άρχισε η δράση, δηλαδή μέσα στην αίθουσα, ε τότε άρχισε να αποκτάει 

73.ενδιαφέρον.(.) Και τότε δεν είχαμε πολλά, ξέρεις, υλικά. Το εμπόριο δεν είχε πολύ 

74.εκπαιδευτικό υλικό. 

75.Συνεντεύκτρια: Για νηπιαγωγούς;= 

76.Ομιλήτρια: Ναι, και τα κάναμε εμείς. Και  

77.Συνεντεύκτρια: Συνεχίζουμε και τα κάνουμε 

78.Ομιλήτρια: Ναι, ναι. Τώρα πάντως έχει. Βιαζόμουνα, βέβαια, τότε να τελειώσω 

79.για να βγω να δουλέψω 

80.Συνεντεύκτρια: Θα δουλεύατε άμεσα, δηλαδή; 

81.Ομιλήτρια: Ε:, όταν τελείωσα εγώ, δεν ήταν μεγάλος ο χρόνος αναμονής. (.) Δεν 

82.ήταν δηλαδή πολύ μεγάλος. Όταν βγήκα, όταν τελείωσα όμως, ήμασταν η πρώτη 

83.χρονιά που δουλέψαμε εμείς σε δύο χρόνια και η επόμενη χρονιά από μας δούλεψε 

84.σε ένα χρόνο. Διορίστηκαν σε ένα χρόνο, οι επόμενοι, το δεύτερο, το πρώτο έτος 

85.όταν πήγαινα εγώ δεύτερο δούλεψε μαζί μας. Ε:, την επόμενη χρονιά, 

86.(Συνεντεύκτρια: μαζί σας, σωστά)  μαζί μας. Οι αριστούχοι, δηλαδή, δούλεψαν (.) 

87.μαζί μας. 

88.Συνεντεύκτρια: Κι εκτός από αυτές τις αρχικές σπουδές σας είχατε κάποια άλλη 

89.μορφή  επιμόρφωσης; 

90.Ομιλήτρια: Ε, παρακολούθησα τα ΠΕΚ, αυτά που έκανε η υπηρεσία, την 

91.εξομοίωση και όλα τα σεμινάρια που οργάνωνε η σύμβουλος προσχολικής 

92.αγωγής, ο σύλλογος και ακόμα και μετά τα 50 παρακολούθησα και σεμινάριο για 

93.τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ιδιωτικά και μετά κανονικά στο πρόγραμμα 

94.κοινωνία της πληροφορίας 

95.Συνεντεύκτρια: Το Α΄Επίπεδο 

96.Ομιλήτρια: Ναι, ναι 

97.Συνεντεύκτρια: Θα ήθελα να μου αφηγηθείτε τα χρόνια που, όταν ασκήσατε το 

98.έργο σας. Πώς ήταν στην αρχή, όταν πιάσατε δουλειά στην αρχή; 

99.Ομιλήτρια: Ήταν δύσκολα τον πρώτο καιρό. Δούλεψα, τελείωσα εγώ το 76 και 

100.δούλεψα το 78 σαν αναπληρώτρια πρώτα, 4 μήνες, ε (.) με άθλιες, να πω; 
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101.συνθήκες. Όλοι τότε έτσι ήτανε, 36 παιδιά, σε ένα κτίριο που στεγαζόντουσαν 

102.προηγουμένως τα συσσίτια. Όταν ήμουν εγώ παιδί είχαμε συσσίτια, αίθουσες. Σε 

103.αυτές τις αίθουσες, λοιπόν, οι τουαλέτες έξω, βρύσες έξω χωρίς υποδομές 

104.κατάλληλες για μικρά παιδιά, χωρίς εκπαιδευτικό υλικό αλλά νιάτα, όρεξη για 

105.δουλειά, ω δουλειά, βέβαια. (.) Ευτυχώς στη σχολή έκανα αρκετό υλικό και 

106.συμπλήρωνα κάθε φορά το ανάλογο (.) θέμα. 

107.(Παύση για να μιλήσει η ομιλήτρια με ένα άτομο που την επισκέφθηκε.) 

108.Συνεντεύκτρια: Πώς ήταν, λοιπόν, τα χρόνια όταν ασκήσατε το έργο σας. Μου 

109.είπατε για τους χώρους ότι ήτανε: 

110.Ομιλήτρια: Σαν αναπληρώτρια ναι. Στον Άγιο Αθανάσιο, όμως που πήγα που 

111.διορίστηκα. Ο πρώτος μου επίσημος διορισμός ήταν στον Άγιο Αθανάσιο της 

112.Πέλλας, στο Καϊμάκτσαλαν, ε εκεί ήτανε καλύτερα, γιατί το νηπιαγωγείο 

113.στεγαζόταν στον παιδικό σταθμό. Είχε πρώτα πρώτα ζέστη, γιατί εκεί πάνω 

114.έκανε πάρα πολύ κρύο. Αλλά αυτό το λέω γιατί και σαν παιδί και σαν 

115.εκπαιδευτικός πρόλαβα αυτό που τα παιδιά κουβαλούσαν τα ξύλα στη σόμπα. Το 

116.πρόλαβα και για αυτό το επισημαίνω, γιατί εκεί πάνω κάνει πάρα πολύ κρύο και 

117.είχε και αρκετό εκπαιδευτικό υλικό για τις ελεύθερες δραστηριότητες, γιατί εκεί 

118.φροντίζανε, σαν περαμεθόρια τα φροντίζανε. Είχε και σπίτι του παιδιού:  

119.Συνεντεύκτρια: Και δίνανε και περισσότερα χρήματα 

120.Ομιλήτρια: Ναι, ναι, ήταν και ο παιδικός σταθμός. Και θυμάμαι ότι και η 

121.συνεργασία μου με τη νηπιαγωγό και με το βοηθητικό προσωπικό του παιδικού 

122.σταθμού ήτανε άριστη. Να φανταστείς ότι ακόμα κρατάμε επαφή και με την 

123.καθαρίστρια, τη μαγείρισσα, τη νηπιαγωγό. Τώρα τι άλλο θυμάμαι από τότε. Οι 

124.γονείς αρχικά δεν ενδιαφερόντουσαν για το τι γινόταν στο σχολείο. Τους 

125.ένοιαζαν αν έφαγε το παιδί τους, που αυτό βέβαια συνεχίζει νομίζω , συνεχίζεται 

126.Συνεντεύκτρια: Και ακόμα 

127.Ομιλήτρια: Συνεχίζεται, ναι. Τώρα αν θα είχε ζέστη, αυτό. Μετά όμως και 

128.συγκεκριμένα σε αυτό το χωριό θυμάμαι ότι άρχισαν να θορυβούνται μετά τη 

129.γιορτή των Χριστουγέννων, που παρουσίασε το νηπιαγωγείο πρόγραμμα, ενώ 

130.μέχρι τότε κάνανε μόνο τα παιδιά του δημοτικού. 

131.Συνεντεύκτρια: Πρώτη φορά, δηλαδή.. 

132.Ομιλήτρια: Ναι, ναι ,ναι. Τότε μεράκια, νέα εγώ. Δεν ησύχασα, δεν το άφησα, 

133.δηλαδή, γιατί εκεί όσες νηπιαγωγοί πηγαίνανε πριν , επειδή ήταν μες στον 

134.παιδικό σταθμό, περνούσανε: 
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135.Συνεντεύκτρια: κάνανε μαζί 

136.Ομιλήτρια: Ναι, ναι, ναι 

137.Συνεντεύκτρια: Και αργότερα όταν φύγατε από τον Άγιο Αθανάσιο; 

138.Ομιλήτρια: Μετά, δεν ταλαιπωρήθηκα πολύ, δεν έφυγα μακριά. Τότε, ήτανε 

139.βλέπεις, αμέσως μετά τη μεταπολίτευση άνοιξαν θέσεις, έγιναν νηπιαγωγεία, ε 

140.ήρθα πιο κοντά, δούλεψα ένα χρόνο Μάνδαλο, Άνυδρο, την επόμενη χρονιά 

141.ήρθα Εσώβαλτα 

142.Συνεντεύκτρια: Πολύ πιο κοντά  

143.Ομιλήτρια: Και το 82,(.) το 81 μάλλον, ναι, το 81-82 ήρθα Κρύα Βρύση που: 

144.Συνεντεύκτρια: και μείνατε μόνιμα. 

145.Ομιλήτρια: Ναι, ναι, ναι 

146.Συνεντεύκτρια: Και είχα πάντα μια απορία: πώς αντιμετώπιζε η κοινωνία τη 

147.νηπιαγωγό την εποχή που εσείς ξεκινήσατε να ασκείτε το επάγγελμα. 

148.Ομιλήτρια: Αρχικά τότε ήταν απαξιωμένο το επάγγελμα της νηπιαγωγού. 

149.Θυμάμαι, δηλαδή συγκεκριμένα φίλους και συγγενείς να μου λένε «ε, τι κάνετε 

150.όλη μέρα, τραλαλά, πολύ καλά». Με τα χρόνια όμως ήθελαν όλοι τα παιδιά τους 

151.να γίνουν δάσκαλοι και νηπιαγωγοί. Η στάση των γονιών και της κοινωνίας 

152.απέναντι στο νηπιαγωγείο και τις νηπιαγωγούς άλλαξε πολύ τα τελευταία χρόνια, 

153.μετά το 90 να πω; που άρχισαν να αλλάζουν και τα προγράμματα, όταν άρχισε να 

154.εμπλέκει το σχολείο την κοινωνία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όταν το 

155.σχολείο άνοιξε την πόρτα του στον έξω κόσμο, όταν η σχολή κυρίως έγινε 

156.πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και της δόθηκε η αξία που της άξιζε, γιατί πάντοτε 

157.οι νηπιαγωγοί δούλευαν πολύ σκληρά. (.) Προς αυτή την κατεύθυνση 

158.εργάστηκαν και οι νηπιαγωγοί και οι εργαζόμενες και οι φοιτήτριες αλλά και οι 

159.καθηγητές πολύ περισσότερο. Έχω ακούσει ότι στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ 

160.τα γραπτά των νηπιαγωγών ήτανε τα περισσότερα άριστα από άλλες, από άλλα 

161.επαγγέλματα, ναι (.) 

162.Συνεντεύκτρια: οπότε κατά τα χρόνια άλλαξε και η αντιμετώπιση 

163.Ομιλήτρια: Ναι, ναι 

164.Συνεντεύκτρια: Από εκεί που την απαξίωναν έγινε 

165.Ομιλήτρια: Α, για να μην το ξεχάσω, γιατί είπαμε Άγιος Αθανάσιος, Παναγίτσα 

166.είναι κοντά στην Παναγίτσα. Στην Παναγίτσα ξέρεις τι λέγανε. (Συνεντεύκτρια: 

167.όχι)  «ε, τι κάνουν μώρε, πόσο αξίζει ένας δάσκαλος, όσο με μια μηλιά», γιατί 

168.ήταν φημισμένη η Παναγίτσα για τα μήλα της 
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169.Συνεντεύκτρια: Μάλιστα 

170.Ομιλήτρια: Ναι, ήμασταν ίσοι με μια μηλιά δηλαδή, ναι. 

171.Συνεντεύκτρια: Και η υπηρεσία; Πώς αντιμετώπιζε τις νηπιαγωγούς; 

172.Ομιλήτρια: Εγώ συγκεκριμένα δεν είχα κανένα πρόβλημα, αλλά ούτε εγώ με την 

173.υπηρεσία ούτε η υπηρεσία με μένα. Πάντα ήμουνα συνεπής στις υποχρεώσεις 

174.μου και οι προϊστάμενοι το αναγνώριζαν. Από την αρχή ακόμη ότι πήγα στον 

175.Άγιο Αθανάσιο, δεν ΕΚΛΑΨΑ, ΔΕΝ ΦΩΝΑΞΑ, ΔΕΝ ΕΒΑΛΑ ΜΕΣΟ, ΔΕΝ 

176.ΕΒΑΛΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ, γιατί τότε βάζανε βουλευτές για να μην  

177.Συνεντεύκτρια: [πάνε στα παραμεθόρια 

178.Ομιλήτρια: [στα παραμεθόρια, ναι. Αυτό εκτιμήθηκε, δεν μπορώ να πω. Την 

179.άλλη χρονιά κατέβηκα, που λένε, από τα ορεινά. Το 81, ας πούμε, τώρα που λες 

180.για την υπηρεσία αν έχω, πως με αντιμετώπισε. Το 81 που κατέβηκα πιο κάτω 

181.και ήμουνα λίγα χιλιόμετρα από το σπίτι έμεινα έγκυος και είχα σοβαρά 

182.προβλήματα. Ο επιθεωρητής τότε, έτσι τους λέγαμε, για να μην μετακινούμαι με 

183.το αυτοκίνητο, μου έδωσε άδεια να πηγαίνω στο νηπιαγωγείο της γειτονιάς μου 

184.για όση ώρα μπορούσα και όση ώρα μπορούσα, ας πούμε, να βοηθήσω, αυτό θα 

185.το κανόνιζα εγώ με τη νηπιαγωγό γιατί τότε δεν δίνανε (άδειες) επ’απειλούμενες. 

186.Ναι δεν δίνανε τέτοια, ναι. Καθ’όλη  τη διάρκεια της υπηρεσίας μου 

187.προσπαθούσα να λύνω τα προβλήματα με τις συναδέλφους, αυτά που 

188.προέκυπταν εσωτερικά και δεν ενοχλούσαμε την υπηρεσία. Όταν είχαμε ανάγκη 

189.από κάτι, το ζητούσαμε ακολουθώντας τον κανονισμό, δεν μπορώ να πω ότι είχα 

190.προβλήματα με την υπηρεσία, ότι με απαξίωσε, ότι δεν μου έδωσε κάτι που 

191.ζήτησα. Κι εγώ όμως ήμουνα πάντα συνεπής σε αυτά που ζητούσαν, δεν μπορώ 

192.να πω. 

193.Συνεντεύκτρια: Τώρα ας πάμε λίγο στα Αναλυτικά προγράμματα του 

194.νηπιαγωγείου, γιατί κατά τη διάρκεια του έργου σας τόσο 34 χρόνια = 

195.Ομιλήτρια: όλα τα προλάβαμε= 

196.Συνεντεύκτρια: =Ναι, υπήρχαν πολλές αλλαγές στα Αναλυτικά Προγράμματα. 

197.Και πιστεύετε ότι άλλαζε ο ρόλος του νηπιαγωγείου κάθε φορά, εξαιτίας αυτών 

198.των αλλαγών στα Αναλυτικά Προγράμματα; 

199. Ομιλήτρια: Ε, ναι, ναι. Ναι σε αυτό σίγουρα άλλαζε και άλλαζε και προς το 

200.καλύτερο, γιατί εγώ τα πρόλαβα, όπως σου είπα, όλα τα προγράμματα. Από την 

201.ενιαία συγκεντρωτική διδασκαλία φτάσαμε στο ΔΕΠΠΣ. 

202.Συνεντεύκτρια: Σωστά. 
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203.Ομιλήτρια: Ναι, από τις στεγνές γνώσεις φτάσαμε στην ολόπλευρη ανάπτυξη του 

204.παιδιού, στη βιωματική μάθηση, στις εμπειρίες, που από αυτές θα πάρει το παιδί 

205.τις γνώσεις μόνο του, ανάλογα με τις ικανότητες του και τα ενδιαφέροντα του. (.) 

206.Τα νέα προγράμματα φιλοδοξούν να εκπαιδεύσουν παιδιά (.) για υποψήφιους 

207.πολίτες του κόσμου, χωρίς προκαταλήψεις και στερεότυπα, μακριά από τον 

208.ρατσισμό και την ξενοφοβία, με αγάπη, αλληλεγγύη, σεβασμό στο συνάνθρωπο, 

209. στο περιβάλλον και όλα αυτά. 

210.Συνεντεύκτρια: Υπήρξε αυτή η εξέλιξη 

211.Ομιλήτρια: Ναι, ναι, ναι. Εγώ την κατάλαβα πολύ καλά γιατί ασχολήθηκα, 

212.δηλαδή, κάθε φορά που άλλαζε το πρόγραμμα το ακολουθούσα έψαχνα, 

213.ψαχνόμουν, διάβαζα, ενημερωνόμουν 

214.Συνεντεύκτρια: Γινόντουσαν σεμινάρια; 

215.Ομιλήτρια: Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορώ να πω. Ναι, ναι ,ναι. Και άλλαζε και… (.) 

216.Ναι, αλλάζαμε και μείς, δηλαδή, μαζί με το πρόγραμμα 

217.Συνεντεύκτρια: Ναι. Άλλαζε  δηλαδή ο δικός σας ρόλος; έτσι το αντιλαμβάνεστε 

218.και εσείς; 

219.Ομιλήτρια: Ναι, ναι. Εγώ συγκεκριμένα από το πρόγραμμα του 90, 89-90 πότε 

220.έγινε, τότε που κάναμε και τα σεμινάρια αρκετά, είχαμε και πολύ καλή σύμβουλο 

221.Συνεντεύκτρια: Ναι, ναι 

222.Ομιλήτρια: Άρχισα να αισθάνομαι, δηλαδή, πιο καλή, πώς να το πω;: 

223.Συνεντεύκτρια: Πιο επαγγελματίας 

224.Ομιλήτρια: Ναι,  ότι ξέρω τη δουλειά μου πιο καλά 

225.Συνεντεύκτρια: Πιο καταρτισμένη ίσως 

226.Ομιλήτρια: Ναι, ναι αυτή είναι η κατάλληλη λέξη. Βέβαια σου είπα, έπεσε και 

227.πολύ διάβασμα γιατί έδειξα κι εγώ ενδιαφέρον. Κατάλαβα πως ο ρόλος μου δεν 

228.είναι να μαθαίνω εγώ στα παιδιά αλλά να τα δείχνω πώς να μαθαίνουνε, για να 

229.αποκτούν αυτά τις εμπειρίες και τις δεξιότητες και να τους μένουνε, να μην τα 

230.ξεχνάνε. Δηλαδή με τα νέα προγράμματα κατάλαβα ότι κάνω καλύτερα τη 

231.δουλειά μου. Δεν είχα ανασφάλειες, όπως δηλαδή παλιά, «τώρα το έκανα σωστά; 

232.δεν το έκανα;»  

233.Συνεντεύκτρια: Με τα χρόνια ήρθε η εμπειρία 

234.Ομιλήτρια:  Και με την εμπειρία και με το διάβασμα, με την ενημέρωση, με όλα 

235.αυτά, ναι. 
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236.Συνεντεύκτρια: Ναι. Παρακολουθούσατε εύκολα αυτές τις αλλαγές; 

237.Προσαρμοζόσασταν εύκολα ή σας ήτανε δύσκολο το να μπείτε ξανά σε αυτή τη 

238.διαδικασία, να μπείτε σε σεμινάρια, να ψαχτείτε; 

239. Ομιλήτρια: Όχι, όχι, εγώ νομίζω ότι ήμουνα από τις νηπιαγωγούς που 

240.ακολούθησα πρόθυμα (.) τα νέα προγράμματα. Θυμάμαι ότι ήτανε πολλές 

241.συνάδελφοι που αντιδρούσαν. Τώρα γιατί φοβόντουσαν το καινούργιο; το 

242.άγνωστο; ήθελαν την πεπατημένη; Δεν ξέρω, βέβαια, έπεσε πολύ δουλειά και 

243.στο σχολείο και στο σπίτι, επικοινωνία περισσότερο με την οικογένεια:, με την 

244.κοινωνία, με τους φορείς. Θεωρώ ότι προσαρμόστηκα σχετικά εύκολα. 

245.Συνεντεύκτρια: Και δεν σας ήταν δύσκολο; 

246.Ομιλήτρια: Όχι, όχι 

247.Συνεντεύκτρια:  Από όλα αυτά τα Αναλυτικά Προγράμματα που  συναντήσατε 

248.στην καριέρα σας ξεχωρίσατε κάποιο από αυτά; 

249.Ομιλήτρια: Ε, νομίζω αυτό το τελευταίο που έφυγα, τουλάχιστον, τώρα δεν ξέρω 

250.αν άλλαξε, το ΔΕΠΠΣ ναι γιατί ήταν μαθητοκεντρικό. Αυτά που είπα και 

251.παραπάνω, ότι ωθούσε τα παιδιά να πάρουν τη γνώση μόνα τους, ανάλογα με τις 

252.ικανότητες και με τις ανάγκες τους, με τα ενδιαφέροντα τους, και από 

253.διαφορετικές πηγές, όχι μόνο από τη νηπιαγωγό 

254.Συνεντεύκτρια: Δεν ήσασταν λοιπόν εσείς η κύρια (πηγή γνώσης) 

255.Ομιλήτρια: Ναι, ναι. Έμαθαν τα παιδιά να ψάχνουν, να πειραματίζονται, να 

256.αυτενεργούν, να συνεργάζονται, να δίνουν και να παίρνουν βοήθεια. Και δικιά 

257.μας δουλειά ήτανε να οργανώνουμε τις δραστηριότητες, ώστε να επιτυγχάνουν 

258.όλα τα παραπάνω 

259.Συνεντεύκτρια: Αυτό έγινε με το ΔΕΠΠΣ του 2003, λοιπόν. 

260.Ομιλήτρια: Ναι, ναι, ναι. 

261.Συνεντεύκτρια: Και τώρα αυτό το δύσκολο θέμα: Πώς ήταν οι απολαβές σας όλα 

262.αυτά τα χρόνια που εργαζόσασταν; Ήσασταν ευχαριστημένη; 

263.Ομιλήτρια: Κοίταξε οι αποδοχές ήταν καλές αλλά ποτέ δεν ήταν αρκετές 

264.Συνεντεύκτρια: Ναι, ε; 

265.Ομιλήτρια: Πάντα, πάντα. Να σου πω ότι, σου είπα ότι το 78 που δούλεψα ο 

266.πρώτος μου μισθός ήταν 7 χιλιάρικα. Και το 80 ήταν 13 χιλιάδες. Ναι, η εξέλιξη 

267.ήταν αργή αλλά σταθερή. Και αν δεν μεσολαβούσαν όλα αυτά τα σχετικά με την 

268.κρίση θα ήταν καλά, γιατί τώρα αν και συνταξιούχος δεν έχω πλέον 

269.υποχρεώσεις. Δεν έχω τα παιδιά να τα σπουδάσω:, φτάνουνε 
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270.Συνεντεύκτρια: Τώρα φτάνουνε 

271.Ομιλήτρια: Τώρα μου φτάνουνε, τότε όμως, δεν μου φτάνανε. Ποτέ δεν φτάνανε, 

272.ποτέ, δηλαδή, όταν έλεγα εγώ ότι δεν έχουμε λεφτά, δεν είχαμε, δηλαδή, ούτε 

273.πεντακοσάρικο που λένε στην άκρη. Δεν είχαμε 

274.Συνεντεύκτρια: Τι να πούμε κι εμείς τότε για το τώρα αλλά δεν θα το 

275.κοιτάξουμε. Θυμάστε κάποιες ωραίες στιγμές που ζήσατε κατά τη διάρκεια που 

276.εργαζόσασταν; 

277.Ομιλήτρια: Εγώ νομίζω ότι  όλες οι στιγμές ήταν ωραίες. (.)  Τώρα να ξεχωρίσω 

278.Συνεντεύκτρια: Κάποια με παιδιά ή με γονείς 

279.Ομιλήτρια: Ναι να ξεχωρίσω αυτές με τις εκδρομές, με τις επισκέψεις, αυτά 

280.δηλαδή που πηγαίναμε έξω να γνωρίσουν τον κόσμο, ας πούμε. Που πήγαμε στο 

281.αεροδρόμιο, που πήγαμε με το τρένο, θυμάμαι τη χαρά των παιδιών, τη χαρά, με 

282.τα άλογα τελευταία που κάναμε ένα πρότζεκτ με τα άλογα που πήγαμε στον 

283.ιππικό όμιλο, που πήγαμε και στα αρχαία της Πέλλας για να δούνε εκεί τις 

284.παραστάσεις, τα μωσαϊκά εκεί 

285.Συνεντεύκτρια: Στο μουσείο της Πέλλας; 

286.Ομιλήτρια: Ναι, ναι και στο χώρο, στον: ανοιχτό χώρο, στον αρχαιολογικό χώρο, 

287.ναι. Ξέρω εγώ, αυτή η λάμψη στα μάτια τους; αυτό που μένουν με ανοιχτό το 

288.στόμα από την έκπληξη, το γέλιο, η αθωότητα τους, η ενέργεια τους, η επιμονή 

289.τους  

290.Συνεντεύκτρια: Αυτά όλα 

291.Ομιλήτρια: Όλα αυτά ναι 

292.Συνεντεύκτρια: Και κάποια άσχημη ανάμνηση από όλα αυτά; 

293.Ομιλήτρια: Δεν θα πω ότι στα 33 συν χρόνια ότι συνέβη κάτι πολύ άσχημο, κάτι 

294.ανεπανόρθωτο ξέρω γω κάτι που δεν μπορούσα να το διαχειριστώ εγώ μόνη μου 

295.ή σε συνεργασία με τις συναδέλφους. Όχι δεν:, δεν θυμάμαι κάτι. Τώρα ναι μια 

296.φορά, ας πούμε, στην κούνια τραυματίστηκε ένα παιδάκι 

297.Συνεντεύκτρια: τραυματισμοί πάντα υπάρχουν 

298.Ομιλήτρια: Ναι, ναι ένας μικρός τραυματισμός. Αντιδράσαμε όπως έπρεπε 

299.Συνεντεύκτρια: Ψύχραιμα 

300.Ομιλήτρια: Ναι, ναι 

301.Συνεντεύκτρια: Απλά αυτά μας μένουνε περισσότερο 

302.Ομιλήτρια: Ναι, ναι, δεν 
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303.Συνεντεύκτρια: Μετά από τόσα χρόνια και στο τέλος, λοιπόν, θα επιλέγατε πάλι 

304.το ίδιο επάγγελμα;  

305.Ομιλήτρια: Ναι, ναι  

306.Συνεντεύκτρια: Όχι, αστροναύτης; 

307.Ομιλήτρια: Όχι, όχι, γιατί είναι η καλύτερη δουλειά από όλες και γιατί; γιατί δεν 

308.είναι δουλειά 

309.Συνεντεύκτρια: Δεν είναι δουλειά η δικιά μας 

310.Ομιλήτρια: Δεν είναι. Ναι δεν είναι δουλειά η δικιά μας. Την έκανα με 

311.ευχαρίστηση τόσα χρόνια και πάλι θα την ξανάκανα νομίζω, ναι. 

312.Συνεντεύκτρια: Ναι, οπότε τι είναι αφού δεν είναι δουλειά; Διασκέδαση; 

313.Ομιλήτρια: Τι είναι; όχι και διασκέδαση δεν μπορείς να το πεις Δεν μπορείς να το 

314.πεις. Αλλά αυτό το ότι σε κρατάει νέο, επειδή συναναστρέφεσαι με παιδιά δεν το 

315.θεωρείς δουλειά. Μέχρι το τέλος, δηλαδή, πήγαινα με χαρά. Μετακινούμαι με το 

316.ποδήλατο, όπως ξέρεις, 

317.Συνεντεύκτρια: Ναι, ναι 

318.Ομιλήτρια: Κάθε πρωί που ανέβαινα στο ποδήλατο, ανέβαινα χαρούμενη. 

319.Βλέπω, δηλαδή, την κόρη μου ας πούμε τώρα, που πάει στη δουλειά, πάει 

320.βαριεστημένα γιατί είναι γραμματέας 

321.Συνεντεύκτρια: Ναι ενώ αυτό σε μας σε κρατάει 

322.Ομιλήτρια: Ενώ αυτό που είναι με τα παιδιά είναι 

323.Συνεντεύκτρια: Μακάρι να μου κρατήσει κι εμένα η απόλαυση  

324.Ομιλήτρια: 1, 2, 3, πόσα χρόνια δουλέψαμε μαζί; 

325.Συνεντεύκτρια: 3 

326.Ομιλήτρια: Είσαι κι εσύ πολύ καλή και σε αγαπάνε τα παιδιά. Κι εμένα ακόμα 

327.και τώρα με βλέπουν: 

328.Συνεντεύκτρια: Ναι, ναι, αυτά είναι τα καλά του επαγγέλματος, μας θυμούνται 

329.Ομιλήτρια: Ναι, ναι και σήμερα ακόμα. 

330.Συνεντεύκτρια:  Ευχαριστώ πολύ κυρία Ελένη. Να είστε καλά 

331.Ομιλήτρια: Κι εσύ να είσαι καλά. Καλή επιτυχία. 

332.Συνεντεύκτρια: Ας συνεχίσουμε, λοιπόν, από εκεί που είχαμε σταματήσει. Κυρία 

333.Ελένη μου είχατε πει πως κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σας 

334.σταδιοδρομίας διαβάσατε πολύ και προσπαθούσατε να ενημερωνόσαστε σχετικά 

335.με τα νέα προγράμματα. Πιστεύετε πως η συνεχής σας αυτή επιμόρφωση σας 

336.επηρέασε στο έργο σας με τα παιδιά, σε σχέση με τα παιδιά; = 
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337.Ομιλήτρια: =Ναι, βέβαια, πιστεύω πώς το επηρέασε το έργο μου. Με την 

338.επιμόρφωση όση ήτανε, ενημερωνόμουν κι εγώ και οι συνάδελφοι για τις νέες 

339.τάσεις, τις νέες πρακτικές ακόμα και για τα νέα διδακτικά αντικείμενα. Οι 

340.επιστήμες εξελί:σσονται, γιατί οι άνθρωποι εξελίσσονται, οι κοινωνίες αλλάζουν, 

341.η δομή τους, η σύνθεση τους εννοώ. Αρχίσαμε να χουμε διαφορές στη σύνθεση 

342.των κοινωνιών, οι ανάγκες αλλάζουν των ανθρώπων. Με την επιμόρφωση, 

343.λοιπόν, νομίζω ότι ήμουνα πιο έτοιμη να αντιμετωπίσω αυτά τα νέα δεδομένα 

344.Συνεντεύκτρια: Και πώς εξελίχθηκε αυτή η σχέση σας με τα παιδιά; Αυτή κατά 

345.τη διάρκεια της καριέρας σας εξαιτίας της μεγαλύτερης κατάρτισης που 

346.αποκτήσατε. = 

347.Ομιλήτρια: =Ναι με την επιμόρφωση και όπως είπες και με την προσωπική 

348.ενημέρωση, που έπαιρνα δηλαδή από μόνη μου ή με τη συνεργασία συναδέλφων, 

349.στην ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών, άρχισα να αισθάνομαι λιγότερο δασκάλα 

350.και περισσότερο συνεργάτης, συντονιστής, άρχισα ακόμα να βλέπω τα παιδιά πιο 

351.υπεύθυνα, πιο ισότιμα, σαν να είναι, δηλαδή, μελλοντικοί πολίτες, σαν να είναι 

352.μελλοντικοί ενήλικες. (.) Εργαζόμουν προς την κατεύθυνση στο να αποκτήσουν, 

353.όχι ξερές γνώσεις όπως πρώτα, αλλά γνώσεις και δεξιότητες, ικανότητες, 

354.πληροφορίες, εμπειρίες που θα διευκόλυναν τα παιδιά στη ζωή τους, στις 

355.επιλογές τους. Ακόμα θα σου έλεγα ότι έγινα πιο ικανή στο να τα παροτρύνω να 

356.γνωρίζουν τον εαυτό τους και τους άλλους, να εκφράζουν τις ιδέες τους, τα 

357.συναισθήματα τους, ακόμα να διαχειριστούν το θυμό τους, την επιτυχία ή την 

358.αποτυχία. Πράγματα που δεν τα κάναμε: 

359.Συνεντεύκτρια: Παλαιότερα 

360.Ομιλήτρια: Πριν, ναι. Εκεί, ποιηματάκι, τραγουδάκι, παραμυθάκι 

361.Συνεντεύκτρια: Ναι  

362.Ομιλήτρια: Ήτανε κλισέ και ψάχναμε να βρούμε ζωγραφιά, τι θα κάνουμε, 

363.κάπως έτσι 

364.Συνεντεύκτρια: Σωστά. Εξελίσσεται λοιπόν (η σχέση) 

365.Ομιλήτρια: Ναι, ναι, ναι.  

366.Συνεντεύκτρια: Εξελιχθήκατε κι εσείς.  

367.Ομιλήτρια: Ναι.  

368.Συνεντεύκτρια: Επίσης, μου είχατε πει, στην πρώτη μας συνέντευξη για τα 

369.χρόνια που δουλέψατε στον Άγιο Αθανάσιο και λίγο για το Μάνδαλο. Έπειτα 
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370.από εκεί πώς ήταν τα χρόνια εργασίας σας; Ήταν το ίδιο δύσκολα όπως στον 

371.Άγιο Αθανάσιο; 

372.Ομιλήτρια: Και στο Μάνδαλο και στο Άνυδρο που ήταν μετά τον Άγιο 

373.Αθανάσιο, ε, (.) είχα το πρόβλημα της μετακίνησης. Στον Άγιο Αθανάσιο, ας 

374.πούμε, ήταν δύσκολα για άλλες συνθήκες. Στο Μάνδαλο και στο Άνυδρο 

375.δυσκολευόμουν με τη μετακίνηση, έπρεπε να ξεκινάω πολύ νωρίς από το σπίτι, 

376.να αλλάζω δύο λεωφορεία 

377.(Συνεντεύκτρια: Ναι) και να φτάνω στον προορισμό μου και να φτάνω πίσω, 

378.απόγευμα. Ήτανε δύσκολα αλλά ήτανε ωραία. Και εκεί είχαμε ξεχωριστό κτίριο, 

379.έξω από το Δημοτικό, στα παλιά συσσίτια, όπως ήταν και στο πρώτο που είχα 

380.δουλέψει αναπληρώτρια 

381.Συνεντεύκτρια: Στον Άγιο Αθανάσιο 

382.Ομιλήτρια: Στον Άγιο Αθανάσιο ήμουνα μέσα στον παιδικό 

383.Συνεντεύκτρια: Α, ναι, ναι. 

384.Ομιλήτρια: Εκεί οι συνθήκες ήταν καλές, οι δυσκολίες ((γέλιο)) ήταν αλλού. Στο 

385.Μάνδαλο είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο σχολείο, νομίζω ότι ήταν από τα πολύ 

386.λίγα που είχε ο Νομός. Που ήτανε, είχε την υποδομή, δηλαδή, νηπιαγωγείου, 

387.αίθουσα μεγάλη, με τουαλέτες για μικρά παιδιά, ε, γραφείο για τη νηπιαγωγό 

388.χωριστό. Ε, (.) μετά ήρθα στα Εσώβαλτα. Στα Εσώβαλτα ήμουνα μέσα στο 

389.Δημοτικό σχολείο, είχαμε μια αίθουσα, κοινή αυλή, κοινό διάδρομο, ήμασταν(.) 

390.2, ναι ήταν η κυρία Μαίρη εκεί, 2 νηπιαγωγοί. Κι εκεί καλά ήτανε μέχρι που σου 

391.είχα πει ότι προς το τέλος είχα την απειλούμενη εγκυμοσύνη και γύρισα στην 

392.Κρύα Βρύση. Αυτά. 

393.Συνεντεύκτρια: Και στην Κρύα Βρύση πώς ήταν οι συνθήκες;= 

394.Ομιλήτρια: = Εκεί ήταν δύσκολα ως προς το ότι ήμασταν με τη συνάδελφο πρωί- 

395.απόγευμα. 

396.Συνεντεύκτρια: Σε άλλη βάρδια;  

397.Ομιλήτρια:  Ναι, ήτανε κάπου το 82, τότε ναι ήμασταν πρωί απόγευμα, εκείνο 

398.ήταν δύσκολο. Κι εκεί ήμασταν μέσα στο,(.) μέσα στο Δημοτικό, κοινή αυλή, 

399.διάδρομος, βρύσες, τουαλέτες, έξω από το σχολείο οι τουαλέτες, μακριά. Τέτοιες 

400.δυσκολίες είχε εκεί, αλλά εκεί ήταν το καλό ότι ήμουν ένα σταυροδρόμι από το 

401.σπίτι μου και μείναμε εκεί από το, μέχρι το, ε, μέχρι το 86. Μετά όταν έφυγε η 

402.κυρία Ζωή πήρα την απόφαση στα  ((γέλιο)) χέρια μου, που λένε, έφυγε, 

403.μετατέθηκε στη Βέροια που είχε ζητήσει και πήγαμε στο γήπεδο που ήταν δίπλα 
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404.στο Δημοτικό σχολείο. Είχε, (.) το γήπεδο είχε και εντευκτήρια, τα λέγανε τότε, 

405.αίθουσες ψυχαγωγίας και τέτοια. Με τους γονείς, με τους συλλόγους εκεί, 

406.χωρίσαμε την μία την αίθουσα σε 2 τμήματα, με γυψοσανίδες και κάναμε εκεί το 

407.σχολείο μας, που μείναμε για 10 χρόνια κοντά, δηλαδή, στις αίθουσες εκεί του 

408.γηπέδου. Και (.) για 10 χρόνια μείναμε εκεί, από το 86, δηλαδή μέχρι το 96. Το 

409.96, ο Δήμος τότε είχε χτίσει αυτά τα σχολεία, τα παιδικά κέντρα που τα λέγε, 

410.έκανε ένα τμήμα μεγάλο, ας πούμε παιδικό σταθμό και ένα μικρότερο, που ήτανε 

411.το νηπιαγωγείο. Με 2 αίθουσες, με γραφείο, μεγάλο χολ, τουαλέτες, μια πολύ 

412.μικρή αποθήκη. Κι αυτό δεν ήταν εντελώς, δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, τις 

413.υποδομές για νηπιαγωγείο, αλλά ήτανε καλά. Ε, από το 96, λοιπόν, μέχρι το 2011 

414.που δούλεψα, ήμουν εκεί 

415.Συνεντεύκτρια: Ήταν και το τελευταίο σχολείο, στο οποίο δουλέψατε 

416.Ομιλήτρια: Ναι. 

417.Συνεντεύκτρια: Κατά τη διάρκεια των χρόνων πιστεύετε ότι η στάση σας 

418.απέναντι στα παιδιά άλλαζε; Ή συνεχίζατε να τα αντιμετωπίζετε όπως τότε στην 

419.αρχή; 

420.Ομιλήτρια: Εδώ τώρα τι να σου πω; Δυσκολεύομαι κάπως να απαντήσω. Για τη 

421.δουλειά μου, που με ρώτησες προηγούμενα, είμαι σίγουρη 

422.Συνεντεύκτρια: ναι  

423.Ομιλήτρια: Ότι άλλαζε, αλλά η στάση μου απέναντι στα παιδιά δεν ξέρω, τι να 

424.πω; Νομίζω ότι δεν άλλαζε σημαντικά. Το ίδιο καλή συνέχιζα να είμαι σε εκείνα 

425.που ήμουνα καλή απ΄την αρχή, το ίδιο όχι καλή, για να μην πω κακή ((γέλιο)), 

426.εκεί που ήμουν κακή. 

427.Συνεντεύκτρια: ναι 

428.Ομιλήτρια: Τι θέλω να πω, δηλαδή. Αυτό, στα θέματα πειθαρχίας ποτέ δεν τα 

429.κατάφερνα, πάντα είχα την πιο ζωηρή τάξη. Έτυχε να περάσω έξω από τάξη 

430.συναδέλφου και νόμιζα ότι έλειπαν, ενώ στη δική μου ελάχιστες φορές τύχαινε 

431.να συμβεί αυτό ((γέλιο)). Είχα την πιο ζωηρή τάξη, δεν ξέρω, δηλαδή, τώρα αν 

432.και ποτέ δεν μπόρεσα να το διορθώσω δηλαδή, μέχρι το τέλος. Αυτά. 

433.Συνεντεύκτρια: Και ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι επηρέασαν την 

434.επαγγελματική σας ταυτότητα; 

435.Ομιλήτρια: Ποιοι παράγοντες; (.) Ε, αυτό πάντως δεν θα δυσκολευτώ όσο το 

436.προηγούμενο ((γέλια)) 

437.Συνεντεύκτρια: Ναι  
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438.Ομιλήτρια: Ας πούμε το ότι αγαπούσα από την αρχή τη δουλειά μου, τη διάλεξα, 

439.δεν με διάλεξε. Μου άρεσε να την κάνω, τη χαιρόμουν, αυτό σίγουρα επηρέασε 

440.το έργο μου. Ακόμη, νομίζω ότι, ο χαρακτήρας μου, η φιλοσοφία μου, οι θεωρίες 

441.μου για τη ζωή. Το ότι ήμουνα, ας πούμε, καλή στις διαπροσωπικές σχέσεις, ο 

442.τρόπος που συνεργαζόμουνα με τις συναδέλφους, τους γονείς, τους 

443.προϊσταμένους. Πάντα έβλεπα την καλή πλευρά των ανθρώπων και δεν 

444.δυσκολευόμουν δηλαδή. 

445.Συνεντεύκτρια: Ναι. Και γιατί κυρία Ελένη πιστεύεις ότι αυτά, αυτοί οι 

446.παράγοντες επηρέασαν την επαγγελματική σου ταυτότητα; 

447.Ομιλήτρια: Γιατί; γιατί όλα τα παραπάνω χρειάζονται σε κάθε εργαζόμενο, πολύ 

448.περισσότερο όμως σε μας  τους εκπαιδευτικούς, που η εργασία μας έχει να κάνει 

449.με ανθρώπους και μάλιστα με παιδιά 

450.Συνεντεύκτρια: Ναι  

451.Ομιλήτρια: Αυτό νομίζω, ναι. Επίσης και κάτι άλλο 

452.Συνεντεύκτρια: Ναι 

453.Ομιλήτρια: Δεν ταλαιπωρήθηκα με μεταθέσεις, πολλές, όπως σου είπα ήμουνα 

454.σχεδόν όλα τα χρόνια κοντά στο σπίτι μου, εκτός από τα 3 πρώτα, και στο ίδιο 

455.σχολείο και για πολλά χρόνια με τις ίδιες συναδέλφους 

456.Συνεντεύκτρια: Ναι 

457.Ομιλήτρια: Και αυτό επηρέασε, δηλαδή, την ταυτότητα μου, για να είμαι  

458.Συνεντεύκτρια: [Ήρεμη 

459.Ομιλήτρια: [Άνετη να κάνω τη δουλειά μου, να μην έχω δυσκολίες 

460.Συνεντεύκτρια: Ναι, ναι, σωστά γιατί και η συνεργασία παίζει μεγάλο ρόλο 

461.Ομιλήτρια: Βέβαια, ναι 

462.Συνεντεύκτρια: Μου είπατε πώς σας αντιμετώπιζε η κοινωνία αλλά θα ήθελα να 

463.μάθω κι αν είχατε διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με τους υπόλοιπους 

464.εκπαιδευτικούς; 

465.Ομιλήτρια: Ε, καλά, πώς δεν είχα. Ήμασταν η τελευταία βαθμίδα της 

466.εκπαίδευσης και έτσι μας αντιμετώπιζαν 

467.Συνεντεύκτρια: Ναι. Δεν είμαστε η πρώτη; 

468.Ομιλήτρια: Και η κοινωνία έτσι ήτανε. Είμαστε οι τελευταίοι, δηλαδή, αυτό. Όχι 

469. τελευταία τρύπα του ζουρνά, που λέμε ((γέλιο)), όχι αυτό, αλλά η τελευταία, ναι, 

470.η πιο τελευταία. Ναι, αλλά ναι και οι άλλες ειδικότητες και η υπηρεσία, θυμάμαι 

471.ότι αν περίσσευε κάτι από τα Δημοτικά μας έδιναν κι εμάς. (.) Ή ξέρω εγώ και η 
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472.Πολιτεία ακόμη και ο Δήμος, αν περίσσευαν φέρνανε. Αλλά πάντα είχε σχέση με 

473.τον άνθρωπο. Έτυχε, δηλαδή, δασκάλα να με συστήσει και να πει δεν είναι 

474.συνάδελφος, είναι νηπιαγωγός, καθώς επίσης έτυχε καθηγητής Πανεπιστημίου να 

475.μας αποκαλέσει συναδέλφους, μας θεωρούσε συναδέλφους. Για να μην σας πω 

476.ότι ένας ξάδελφος μου έλεγε «τι νηπιαγωγός; δασκάλα είσαι. Πάντα δασκάλα θα 

477.είσαι» κι έτσι με αποκαλούσε. 

478.Συνεντεύκτρια: Όσον αφορά τα Αναλυτικά Προγράμματα μου είχατε πει ότι 

479.προσαρμοζόσασταν εύκολα και ψάχνατε τα νέα δεδομένα. Μπορούσατε, 

480.πιστεύετε, να πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες για να εφαρμόσετε τα διάφορα 

481.Αναλυτικά Προγράμματα ή τα τηρούσατε πιστά; 

482.Ομιλήτρια: Στην αρχή, κυρίως, προσπαθούσα να τα τηρώ, γιατί φοβόμουν μην 

483.ξεφύγω από το πνεύμα, μήπως κάτι δεν καταλαβαίνω, αλλά με τον καιρό και την 

484.εμπειρία άρχισα να παίρνω πρωτοβουλίες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των 

485.παιδιών, τις δυνατότητες τους. Αν άρεσε κάτι στα παιδιά, το εξαντλούσαμε, δεν 

486.αγχωνόμουν να προλάβω όλα όσα έπρεπε, όλα όσα είχαν προγραμματιστεί 

487.Συνεντεύκτρια: Άλλωστε το πρόγραμμα μας είναι ευέλικτο  

488.Ομιλήτρια: Ναι. Ναι, ναι κι έτσι το έβλεπα. Ναι, άμα δεν τραβούσε κάτι, το 

489.άφηνα. Αν δεν άρεσε κάτι, ναι, το προσπερνούσα. Ναι, έκανα τις αλλαγές, που 

490.μπορούσα, (Συνεντεύκτρια: που πιστεύατε ότι χρειάζεται) που ήταν ‘αναγκαίες 

491.να γίνουν’, ναι. 

492.Συνεντεύκτρια: Ωραία. Και τώρα ας πάμε και στις τελευταίες ερωτήσεις που 

493.είναι για τις απολαβές. Είχατε διαφορετικές απολαβές από τους υπόλοιπους 

494.εκπαιδευτικούς, τους δασκάλους, τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας;= 

495.Ομιλήτρια: =Ναι, ναι, θυμάμαι ότι όταν διορίστηκα, εγώ διορίστηκα με τον 8
ο
 

496.βαθμό, ενώ η νηπιοκόμος του παιδικού σταθμού είχε διοριστεί με τον 9
ο
. Καθώς 

497.επίσης και τη νηπιαγωγό που βρήκα, όταν ήρθα στην Κρύα Βρύση και ήταν 

498.μονοετούς φοίτησης κι εκείνη, είχαμε δηλαδή τον ίδιο σχεδόν βαθμό, ενώ ήταν 

499.παλιότερη. Επίσης, θυμάμαι για τους καθηγητές ότι διορίζονταν με τον 7
ο
 βαθμό, 

500.έτσι τα είχανε. Μετά είχε, παίρναμε ένα επίδομα ανάλογα με τα έτη σπουδών, 

501.που παίρναμε, μέχρι που γίναμε όλοι τετραετούς και παίρναμε το ίδιο. Το ίδιο 

502.έπαιρναν, δηλαδή μετά και οι νηπιαγωγοί και οι 

503.Συνεντεύκτρια: Μετά την εξομοίωση έγινε αυτό; 

504.Ομιλήτρια: Ναι, ναι, μετά την εξομοίωση (Συνεντεύκτρια: ναι) που κάναμε εμείς, 

505.όχι, όχι και να μην έκανες εξομοίωση, ε έπαιρνες, είχες τις ίδιες απολαβές με τον 
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506.καθηγητή, το δάσκαλο. Θεωρήθηκε δηλαδή ότι κι εμείς κάναμε, η Λίνα ας πούμε 

507.δεν έκανε εξομοίωση, αλλά έπαιρνε τα χρήματα σαν να είχε κάνει 

508.Συνεντεύκτρια: Μετά από κάποια χρόνια 

509.Ομιλήτρια: Ναι μετά από κάποια χρόνια εξομαλύνθηκαν 

510.Συνεντεύκτρια: Ναι, ναι 

511.Ομιλήτρια: Παίρναμε, δηλαδή, έγραφε θυμάμαι στο πρώτο μου εκκαθαριστικό, 

512.επίδομα σπουδών. Αυτά, τώρα είναι, δεν είχα προλάβει αυτό εγώ με τους 

513.βαθμούς, είχα ήδη βγει, τώρα τελευταία που έγιναν οι αλλαγές, τη χρονιά που 

514.έφυγα (Συνεντεύκτρια: ναι) έγιναν κάποιες αλλαγές, δηλαδή,  εγώ βγήκα με το 

515.ΜΚ1. Μετά γιναν αυτό με τους βαθμούς και αυτά δεν τα ξέρω καθόλου 

516.(Συνεντεύκτρια: ναι). Αλλά είχαμε τις ίδιες απολαβές προς το τέλος και οι 

517.καθηγητές και οι δάσκαλοι και  οι νηπιαγωγοί. Αφού και οι σχολές ήτανε 

518.‘τετραετούς’ 

519.Συνεντεύκτρια: Ωραία. Κυρία Ελένη πιστεύετε ότι ανταποκριθήκατε 

520.ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του επαγγέλματος σας; Νιώθετε επαγγελματική 

521.ικανοποίηση; 

522.Ομιλήτρια: Ναι, νομίζω ότι τα πήγα καλά. Είμαι ευχαριστημένη. Κι έχω λόγους 

523.να το πιστεύω, γιατί αυτό το βλέπω καθημερινά στα πρόσωπα των παιδιών που 

524.είχα, των γονιών τους, των παππούδων, των γιαγιάδων, που έφερναν τα παιδιά 

525.τους στο σχολείο, γιατί είμαι και παλιά. Έτυχε, δηλαδή, να έχω παιδιά των 

526.παιδιών που είχα και γονείς που έγιναν παππούδες και γιαγιάδες και τα φέρναν 

527.στο σχολείο. Είμαι πλήρης, δεν μπορώ να πω. Α, και το κυριότερο στη δύσκολη 

528.αυτή περίοδο που ζούμε, παίρνω σύνταξη, έστω και κουτσουρεμένη (γέλιο). 

529.Είμαι, λοιπόν, προνομιούχος έναντι των φιλενάδων μου που περιμένουν να 

530.γίνουν 67 για να βγουν στη σύνταξη, γιατί εδώ οι περισσότεροι είναι αγρότες, 

531.αγρότισσες 

532.Συνεντεύκτρια: Σωστά 

533.Ομιλήτρια: Ναι, είμαι ευχαριστημένη, είμαι γεμάτη.  

534.Συνεντεύκτρια: Αυτό έχει σημασία 

535.Ομιλήτρια: Ναι, ο παππούς έτσι έλεγε «είμαι ευχαριστημένος» 

536.Συνεντεύκτρια: Ωραία, ευχαριστώ πολύ να είστε καλά 

537.Ομιλήτρια: Να είσαι καλά, καλή επιτυχία. 

538.Συνεντεύκτρια: Ευχαριστώ 
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Συνέντευξη 2
ης

 Ομιλήτριας (Κυρία Νόπη) 
1.Συνεντεύκτρια: Πόσων χρονών είστε κυρία Νόπη; 

2.Ομιλήτρια: Αχ κυρία Νόπη. Πόσων χρονών είμαι; 

3.Συνεντεύκτρια: Ναι, ((γέλια)) από τις δύσκολες ερωτήσεις ξεκινάμε  

4.Ομιλήτρια:  Έκλεισα τα 59. Γεννήθηκα το 56, τον Μάιο. 

5.Συνεντεύκτρια: Ωραία. Και σε ποια ηλικία πήρατε σύνταξη; 

6.Ομιλήτρια: Ε, το 10. Πότε, πόσα χρόνια; 32. Σε 32 χρόνια. Ηλικία πρέπει να ήμουν 

7.52, όχι 54. Ναι. Πέντε χρόνια δεν έχει που βγήκα; 54 

8.Συνεντεύκτρια:  Και πόσα χρόνια;  

9.Ομιλήτρια: 54 βγήκα αλλά δεν, βγήκα αναγκαστικά. 

10.Συνεντεύκτρια: Δεν θέλατε 

11.Ομιλήτρια: Όχι 

12.Συνεντεύκτρια: Λόγω; 

13.Ομιλήτρια: Λόγω ποδιών. (Συνεντεύκτρια: Α, ποδιών, ιατρικό). Είχα πρόβλημα 

14.σοβαρό. Τελευταία χρονιά ‘τα είδα όλα’. Πάρα πολύ ζορίστηκα και αναγκάστηκα 

15.να, να βγω. Τελευταία μέρα υπέβαλα την παραίτηση μου (Συνεντεύκτρια: γιατί 

16.επιδεινώθηκε η κατάσταση) ναι, γιατί με πίεζε ο άντρας μου. Βγες, δεν είναι 

17.κατάσταση αυτή, πάλι όλη τη χρονιά, γιατί εγώ δεν ήθελα να μείνω πίσω από 

18.τίποτα. (Συνεντεύκτρια: σωστά). Ήθελα να τα κάνω όλα. Και μάλιστα όταν 

19.επιδεινώθηκε η κατάσταση δούλευα πιο πολύ γιατί νόμιζα ότι επειδή δεν είμαι 

20.καλά ότι μήπως κάτι  (Συνεντεύκτρια: από τύψεις) κάνω λιγότερο. Ναι και έτσι, 

21.για αυτό βγήκα 54 χρονών τέλος πάντων 

22.Συνεντεύκτρια: 32 χρόνια, δηλαδή, δουλέψατε= 

23.Ομιλήτρια: =Ναι 32. 

24.Συνεντεύκτρια: Κι από αυτά τα χρόνια ήσασταν προϊσταμένη πάντα;= 

25.Ομιλήτρια: =Τα 2 πρώτα δεν ήμουνα. Όταν πρωτοδιορίστηκα 

26.Συνεντεύκτρια: Άρα 30 χρόνια.= 

27.Ομιλήτρια: =Όχι, όταν πρωτοδιορίστηκα πάλι έκανα χρέη γιατί την πρώτη χρονιά 

28.που διορίστηκα ήμουνα σε ένα χωριό, αντικατέστησα μια έγκυο, οπότε έκανα 

29.χρέη, 2 μήνες κάπου. Μετά, έγκυος διορίστηκα, πήρα άδεια κύησης, όταν 

30.επέστρεψα πήγα σε άλλο σχολείο, πάλι έκανα χρέη διευθύντριας, γιατί πάλι 

31.αντικατέστησα μια έγκυο, ε μετά ήρθα εδώ, 2  χρόνια νομίζω έμεινα με την 

32.Ασημούλα, που ήτανε εκείνη διευθύντρια και μετά όλα τα άλλα τα χρόνια 

33.[ήμουνα διευθύντρια 
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34.Συνεντεύκτρια: [ήσασταν διευθύντρια 

35.Ομιλήτρια: Σχεδόν 30 χρόνια πες 

36.Συνεντεύκτρια: Ναι, πολλά χρόνια εμπειρίας σαν προϊσταμένη 

37.Ομιλήτρια: Ναι, εντάξει. 

38.Συνεντεύκτρια: Πώς το επιλέξατε το επάγγελμα της νηπιαγωγού;= 

39.Ομιλήτρια:= Ε, εντάξει. Πάντα ήθελα να γίνω εκπαιδευτικός, γενικά. Μου άρεζε 

40.πάρα πολύ, αλλά και, (.) είχε σχέση με τα μαθήματα που δίναμε. (.) Ήμουν πιο 

41.καλή στα φιλολογικά και σ΄ αυτά. Μάλιστα μια σκέψη μου στην αρχή ήτανε να 

42.δώσω φιλολογία, αλλά μετά: με κέρδισε 

43.Συνεντεύκτρια: Νηπιαγωγός 

44.Ομιλήτρια: Ναι, γιατί δεν δήλωσα δασκάλα. Η πρώτη μου επιλογή ήταν 

45.νηπιαγωγός. Ναι. Και μ΄άρεσε κιόλας αλλά και τα μαθήματα που δίναμε με 

46.βοηθούσαν, ήμουν καλή σ΄αυτά. Δεν μπορούσα μαθηματικά και τέτοια ενώ, αν 

47.και ήμουν άτυχη. Τη χρονιά που δώσαμε (Συνεντεύκτρια: ναι) δεν δίναν αρχαία 

48.Συνεντεύκτρια: Όταν δώσατε για νηπιαγωγός δεν δίνανε αρχαία; 

49.Ομιλήτρια: Όχι, το κόψανε εκείνη τη χρονιά 

50.Συνεντεύκτρια: Μόνο αρχαία δεν δώσατε 

51.Ομιλήτρια: Και έκθεση, εμείς γράφαμε στην, (.) αυτό ε, στην καθαρεύουσα και 

52.την ημέρα που πήγαμε να δώσουμε, μας είπαν, ήταν αμέσως τότε με τη 

53.μεταπολίτευση, το 74 δώσαμε εμείς. Μας είπανε μπορείτε να γράψετε και στην 

54.απλή: καθαρεύουσα, χωρίς έτσι την, ναι. Εντάξει δυσκολεύτηκα λίγο αλλά η 

55.έκθεση με έβαλε (Συνεντεύκτρια: προτιμήσατε, όμως, να γράψετε) ναι, πολύ 

56.υψηλό βαθμό πήρα στην έκθεση. Το θέμα ήτανε περισσότερο από όλους πρέπει να 

57.σέβεσαι τον εαυτό σου. Αλλά δεν είχε αρχαία που πόνταρα στα αρχαία εγώ. Είχε 

58.ιστορία, φυσική, χημεία. Ένα μάθημα φυσική – χημεία (Συνεντεύκτρια: φυσική, 

59.χημεία), δηλαδή, μια κόλλα 

60.Συνεντεύκτρια:  Ναι, ναι, δεν μπορούσατε να το αποφύγετε την χημεία; 

61.Ομιλήτρια: Δεν μπορούσα να το αποφύγω κι ευτυχώς έγραψα πολύ καλά ιστορία 

62.και έκθεση και πέρασα 

63.Συνεντεύκτρια: Πολύ ωραία. Θεσσαλονίκη 

64.Ομιλήτρια: Θεσσαλονίκη πέρασα 

65.Συνεντεύκτρια: Πώς ήταν τα χρόνια [των σπουδών; 

66.Ομιλήτρια: [Των σπουδών; Ε, όχι. (.) Σαν άνθρωπος ή έτσι γενικά σαν σπουδές; 

67.(Συνεντεύκτρια: σαν σπουδές) Σαν σπουδές στη σχολή; (Συνεντεύκτρια: ναι) 
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68.Ομιλήτρια: Ε, εντάξει, καλά ήτανε όχι τίποτα φοβερό 

69.Συνεντεύκτρια: Τα μαθήματα δηλαδή δεν ήταν 

70.Ομιλήτρια: Ναι, ήμασταν σαν σχολείο. Πως ήτανε στο γυμνάσιο; Έτσι. Πηγαίναμε 

71.και Σάββατο βέβαια, τότε, χτυπούσε το κουδούνι κανονικά, ((γέλια)) παίρνανε 

72.απουσίες κανονικά και τέτοια, δηλαδή έτσι σαν σχολείο, δεν μου φάνηκε να έκανα 

73.φοιτητική ζωή, φοιτητική- φοιτητική, ε, έμενα σε οικοτροφείο (.) με την Ελένη 

74.(Συνεντεύκτρια: γι΄αυτό), αλλά όχι και μέσα στη σχολή δεν είχε εκείνο τον αέρα, 

75.ας πούμε, έκανα μετά και Διδασκαλείο και ήταν αλλιώς 

76.Συνεντεύκτρια: Μετά από αρκετά χρόνια όμως  

77.Ομιλήτρια: Ναι μετά από πολλά. Μετά από είκοσι χρόνια που ήμουν 

78.διορισμένη,18. Ε, σαν δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω 

79.Συνεντεύκτρια: Τα μαθήματα= 

80.Ομιλήτρια: =Τα μαθήματα, μμμ μόνο του πρακτικού τύπου μου άρεσαν, εκεί 

81.διδασκαλίες, που παρακολουθούσαμε, αυτά, έ τα άλλα ήταν πολύ θεωρία, πολύ 

82.θεωρία 

83.Συνεντεύκτρια: 2 χρόνια; = 

84.Ομιλήτρια: =2 χρόνια έκανα, ναι. Και ήτανε νομίζω από, (.) δεν είχε πολύ καιρό 

85.που έγινε 2 χρόνια 

86.Συνεντεύκτρια: Όταν φοιτήσατε εσείς. 

87.Ομιλήτρια : Ναι , αλλά δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα κιόλας. Αλλιώς  [το 

88.περίμενα 

89.Συνεντεύκτρια:  [το περίμενα 

90.Ομιλήτρια: Ίσως κι εγώ δεν ήμουνα, ξέρω γω, ίσως κάτι άλλο περίμενα δεν ξέρω 

91.Συνεντεύκτρια: Προφανώς 

92.Ομιλήτρια: Ναι, ναι. Εκείνα τα μαθήματα που μου άρεζαν ήταν όταν 

93.παρακολουθούσαμε τις άλλες νηπιαγωγούς, όταν κάναμε εμείς διδασκαλίες, έτσι 

94.με τα παιδιά σε επαφή αλλά αυτή η πολλή θεωρία δεν (Συνεντεύκτρια: ναι, ναι). 

95.Γενικώς δεν είμαι πολύ της θεωρίας 

96.Συνεντεύκτρια: Περισσότερο της πράξης; 

97.Ομιλήτρια: Ναι, είμαι της πράξης 

98.Συνεντεύκτρια: Οπότε έχετε κάνει Διδασκαλείο.  

99.Ομιλήτρια: Έκανα 

100.Συνεντεύκτρια: Εκτός από αυτό; εξομοίωση; 

101.Ομιλήτρια: Και εξομοίωση. Έκανα πρώτα Διδασκαλείο και μετά εξομοίωση. 
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102.Συνεντεύκτρια: Έπρεπε να γίνει αυτό; Η εξομοίωση; Ή το θεωρήσατε εσείς; 

103.Ομιλήτρια: Η εξομοίωση είπανε ότι, εντάξει ήθελα να το κάνω γιατί μας είχανε 

104.έτσι κι αλλιώς εξομοιώσει (Συνεντεύκτρια: μισθολογικά) μισθολογικά κι αυτά 

105.αλλά εγώ δεν ήθελα να είμαι διετούς, ήθελα να είμαι τετραετούς. Ε:, (.) τα 

106.κυνηγούσα αυτά γι΄αυτό κι έκανα και Διδασκαλείο. Έδωσα, πέρασα, έκανα 2 

107.χρόνια υπέροχα. Εκεί, μάλιστα, πέρασα πολύ ωραία 

108.Συνεντεύκτρια: Ήταν και Θεσσαλονίκη. Πηγαινοερχόσασταν. 

109.Ομιλήτρια: Όχι έμενα. (Συνεντεύκτρια: μένατε)   Ήμουνα φοιτήτρια. 

110.(Συνεντεύκτρια: ξανά φοιτήτρια)  Έμενα με τα παιδιά  

111.Συνεντεύκτρια:  Τα παιδιά σας. 

112.Ομιλήτρια: Τα παιδιά μου ήταν φοιτητές και γω ήμουνα φοιτήτρια, πήγα να 

113.συγκατοικήσω μαζί τους. Όταν πήγα μου είπανε «δεν βλέπεις, δεν ακούς, δεν 

114.μιλάς» 

115.Συνεντεύκτρια: Το τηρήσατε. 

116.Ομιλήτρια: Εγώ εκεί πέρασα πολύ ωραία, παρακολούθησα τα πάντα,(κλείσ΄το αν 

117.δεν σε ενδιαφέρει, Συνεντεύκτρια: κοιτάζω αν γράφει) ό,τι πολιτιστικό υπήρχε, 

118.ό,τι σεμινάριο, ό,τι ήτανε σχετικό έτσι με ποίηση, με αυτά, όλα τα 

119.παρακολούθησα. Είδα πολύ ωραία πράγματα και θέατρα και, όλων των ειδών τα 

120.θέατρα, πολύ, πολύ, πολύ . Πέρασα υπέροχα. Και ταβερνούλες και κρασάκια. 

121.Οπότε ένα βράδυ πήγα κατά τις τρεις η ώρα σπίτι, μου λένε τα παιδιά μου «ρε 

122.μάνα, τι έγινε ((γέλια)); Τα παιδιά στο σπίτι και η μάνα γυρίζει;». Λέω «δεν 

123.βλέπετε, δεν ακούτε, δεν μιλάτε, έτσι δεν μου είπατε; ( Συνεντεύκτρια: Πολύ 

124.ωραίο) Όλοι φοιτητές είμαστε». Ναι. 

125.Συνεντεύκτρια:: Άρα κάνατε τη φοιτητική ζωή που δεν είχατε κάνει 

126.Ομιλήτρια: Τη φοιτητική ζωή που δεν έκανα και θα σου πω γιατί δεν έκανα, γιατί 

127.τότε μέναμε στο οικοτροφείο, τέλος πάντων ναι, ήμουν αρραβωνιασμένη, 

128.παντρεύτηκα το Πάσχα του πρώτου έτους, (Συνεντεύκτρια: Ε, ναι εντάξει, τι 

129.φοιτητική ζωή),  γυρνούσα από, το Σάββατο ερχόμουν με την ψυχή στο στόμα να 

130.καθαρίσω να κάνω εδώ, πεθερός, πεθεροί, πράγματα θάματα, και την Κυριακή το 

131.βράδυ να πάω για να είμαι, να μη χάσω πρώτη ώρα. Δεν έχανα καμία. Και 

132.παντρεμένη, πήγα την Κυριακή του Θωμά το βράδυ για να είμαι τη Δευτέρα, που 

133.το μισό σχολείο έλειπε, η μισή σχολή έλειπε, εγώ ήμουνα εκεί. (Συνεντεύκτρια: 

134.πάντα τυπική) Πήρα υποτροφία από το πρώτο έτος στο δεύτερο και πήρα και με 
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135.άριστα, παντρεμένη ούσα, έμεινα έγκυος, το έχασα, έπαθα πολλά τέτοια, οπότε τι 

136.φοιτητική ζωή. 

137.Συνεντεύκτρια: Οπότε δεν το χαρήκατε, ήταν οι συγκυρίες που δεν σας 

138.βοηθούσαν 

139.Ομιλήτρια: Το χάρηκα μετά 

140.Συνεντεύκτρια: Ναι,  σας το χρωστούσε μάλλον 

141.Ομιλήτρια: Ναι, ναι. Άλλο. 

142.Συνεντεύκτρια: Αυτή η συνεχής σας επιμόρφωση, το Διδασκαλείο, η Εξομοίωση 

143.και γενικά που το ψάχνατε, επηρέασε το έργο σας σε σχέση με τα παιδιά;  

144.Ομιλήτρια: Να κάνω μια παρένθεση. Η εξομοίωση δεν με βοήθησε 

145.(Συνεντεύκτρια: δεν σας βοήθησε, καθόλου) στη δουλειά μου’. Πολύ θεωρητικό 

146.ήτανε 

147.Συνεντεύκτρια: Ναι, ενώ το Διδασκαλείο 

148.Ομιλήτρια: Το Διδασκαλείο όμως με βοήθησε. Ναι. Γιατί δεν ξέρω και 

149.ανταλλάσσαμε με τις συναδέλφους, (Συνεντεύκτρια: ήταν όλες εργαζόμενες) ε, 

150.κάναμε, κάναμε, ε, παρουσιάζαμε δουλειές, έτσι, πολύ ωραία ήτανε, διαφορετικά 

151.ήτανε 

152.Συνεντεύκτρια: Είχατε παρόμοιες εμπειρίες 

153.Ομιλήτρια: Πήρα πολύ πράγμα από εκεί. Από το διδασκαλείο δεν πήρα τίποτα  

154.Συνεντεύκτρια: Από το διδασκαλείο; Από την εξομοίωση 

155.Ομιλήτρια: Από την εξομοίωση. Δεν πήρα εντάξει, κάποια θεωρητικά, τα οποία 

156.τα ήξερα κιόλας από το Διδασκαλείο, και τους καθηγητές τους περισσότερους 

157.τους ήξερα, δεν πήρα κάτι. Ήταν πολύ θεωρητικό 

158.Συνεντεύκτρια: Ήταν για να γίνει απλά για να έχετε το αβαντάζ αυτό 

159.Ομιλήτρια: Ναι από το Διδασκαλείο πήρα πολλά 

160.Συνεντεύκτρια: Και αυτό επηρέασε το έργο σας, λοιπόν, σε σχέση με τα παιδιά; 

161.Ομιλήτρια: Πολύ. Το διδασκαλείο πολύ. Όταν γύρισα, το Διδασκαλείο. Η 

162.εξομοίωση δεν με επηρέασε σε τίποτα, αλλά όταν γύρισα από το διδασκαλείο, 

163.συνέπεσε να έχω πάρει, όσο ήμουν στο διδασκαλείο, να έχω πάρει μετάθεση από 

164.το 1
ο
 (.) στο 4

ο, 
στο οποίο

 
 ήμουνα και μόνη μου. (.) Ε:, εκεί δεν ξέρω, επειδή 

165.ήμουνα και μόνη μου, επειδή ήταν και το κτίριο, ήμουνα εγώ υπεύθυνη για όλα. 

166.Είχα και τα οικονομικά εγώ κι όλα εγώ γιατί μέχρι τότε ήμασταν με τα δημοτικά 

167.Συνεντεύκτρια: Ενιαία σχολική επιτροπή ήτανε  

168.Ομιλήτρια: Όχι, μόνη μου ήμουνα 
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169.Συνεντεύκτρια: Όχι. Μέχρι τότε; 

170.Ομιλήτρια: Ναι, ναι. Έτσι δεν ξέρω επειδή συνέπεσε και η σύμβουλος να είναι η 

171.Ζωγράφου, με την οποία ήμασταν μαζί στο Διδασκαλείο, γνωριζόμασταν κι 

172.έγινε, τότε, σύμβουλος και δεν, ντρεπότανε που να πάει πρώτα και την είπα «έλα 

173.σε μένα» και ξεκίνησε από μένα και την είπα ό,τι θέλεις εγώ θα σε βοηθήσω κι 

174.αυτά. Έτσι η μία βοήθησε την άλλη και δεν ξέρω, μετά από εκεί νομίζω ότι 

175.ήμουν άλλη νηπιαγωγός. Την όρεξη την είχα πάντα, αλλά μετά δεν ξέρω, έτσι, 

176.κάτι άλλαξε 

177.Συνεντεύκτρια: Αισθανθήκατε ότι απελευθερωθήκατε που πήγατε εκεί πέρα γιατί 

178.ήσασταν μόνη σας, σε έναν δικό σας χώρο 

179.Ομιλήτρια: Ναι, ναι, ναι. Δούλευα όσο ήθελα. Είχα αυτό το πρόβλημα εγώ. 

180.Επειδή έμενα πολλές ώρες στο σχολείο, και εκτός ωραρίου και αυτά, με 

181.ειρωνεύονταν, με λέγανε «το πανεπιστήμιο το τελείωσαν τα παιδιά σου ακόμα;» 

182.ξέρω γω, για τα νήπια, «πανεπιστήμιο είσαι;», δηλαδή πολύ ειρωνεία έτσι, δεν το 

183.είχαν 

184.Συνεντεύκτρια: Από τις συναδέλφους;  

185.Ομιλήτρια: Οι συνάδελφοι, ναι, δεν το είχαν και πολύ. (Συνεντεύκτρια: μάλιστα)  

186.Ναι. Οπότε εδώ μόνη μου 

187.Συνεντεύκτρια: Και με τα παιδιά πώς ήταν η σχέση σας; 

188.Ομιλήτρια: Και με τα παιδιά. Κοίταξε όταν πρωτοδιορίστηκα, δεν ξέρω αν 

189.πρέπει να πω από την αρχή, ας πούμε, όταν πρωτοδιορίστηκα 

190.Συνεντεύκτρια: Αυτό. Να μου το πείτε 

191.Ομιλήτρια: Εντάξει, είχα πολλή όρεξη αλλά δεν είχα πείρα, φαίνεται, δεν ξέρω. 

192.Ήταν κι εκείνη η ενιαία συγκεντρωτική διδασκαλία , που έπρεπε να βρούμε 

193.οπωσδήποτε το τρένο κάνουμε, τραγούδι για το τρένο, χειροτεχνία για το τρένο, 

194.αυτό το πράγμα το έτσι. Κι ορεξάτη εγώ και ήθελα να κάνω πολλά πράγματα, δεν 

195.ξέρω αν ήμουνα τόσο καλή. Δεν πρέπει να ήμουνα, ας πούμε, μέχρι να αποκτήσω 

196.πείρα. Βέβαια, τα έκανα όλα με όρεξη, αγαπούσα πάντα τα παιδιά αλλά δεν είχα 

197.την πολλή υπομονή, ήθελα να είναι τέλεια, δεν άφηνα πολλές φορές τα παιδιά να 

198.αυτενεργήσουν, να κάνουν μια χειροτεχνία, όπως να ναι. Ήθελα να είναι τέλειο, 

199.όταν πάει σπίτι και αυτά. Αυτά τα είχα στην αρχή, ήθελα να είναι όλα ωραία και 

200.έβαζα το χεράκι μου πολύ, στην αρχή. Μετά όμως, σιγά σιγά, και ιδίως μετά από 

201.τις επιμορφώσεις, άλλαξα πάρα πολύ. Δεν με ενδιέφερε, αλλά ξέρεις τι; Μπορεί 

202.να άλλαξε και ο κόσμος και το τι περιμέναν από τις νηπιαγωγούς  
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203.Συνεντεύκτρια: Οι μητέρες, οι γονείς; 

204.Ομιλήτρια: Οι γονείς, ναι. Δηλαδή κάποτε, όταν είχε το παιδί έναν φάκελο με 

205.πολύ τέλειες χειροτεχνίες και όλες τέλειες εργασίες κι αυτά, ε σημαίνει ότι η 

206.νηπιαγωγός ήταν πολύ καλή 

207.Συνεντεύκτρια: Ότι δούλευε με τα παιδιά 

208.Ομιλήτρια: Ναι, οπότε, καταλαβαίνεις, τώρα. 

209.Συνεντεύκτρια: Μετρούσαν το φάκελο 

210.Ομιλήτρια: Αυτό, αυτό δεν νομίζω ότι ισχύει τώρα 

211.Συνεντεύκτρια: Όχι βέβαια. 

212.Ομιλήτρια: Δεν ξέρω αν ακόμα υπάρχει γονέας που να θέλει να βλέπει μια 

213.χειροτεχνία τέλεια, που σίγουρα δεν την έκανε το παιδί του 

214.Συνεντεύκτρια: Που φαίνεται ότι έχει πέσει βοήθεια από τη νηπιαγωγό, ναι ναι. 

215.Ομιλήτρια: Οπότε. (.)  Δεν ξέρω  αν κάτι άλλο θέλεις, πες μου ότι θέλεις 

216.Συνεντεύκτρια: Θα τα πούμε 

217.Ομιλήτρια: κι άμα θυμηθώ 

218.Συνεντεύκτρια:  Ναι κι άμα θυμηθείτε και κάτι άλλο, ναι. Και όταν ξεκινήσατε 

219.τη δουλειά σας πώς ήτανε στην αρχή; 

220.Ομιλήτρια: Όταν πρωτοδιορίστηκα, σου είπα ότι πήγα στο Δροσερό, σε ένα 

221.κτίριο που ήμουνα μόνη μου, ήταν μακριά από το Δημοτικό, που είχε και σπίτι 

222.πάνω για τη νηπιαγωγό κιόλας, έγκυος, (Συνεντεύκτρια: και μένατε εκεί;) όχι, 

223.δεν είχα καμιά επαφή με κανένα συνάδελφο. Στα χαμένα, πώς να σου πω; Πήγα, 

224.είδα τι έκανε η παλιά και εκεί τους δύο μήνες έκανα, 30 και 30, 60 μέρες; 60 

225.θέματα. Δηλαδή κάθε μέρα νόμιζα ότι έπρεπε κάθε μέρα να κάνω 

226.Συνεντεύκτρια: και κάτι διαφορετικό ((γέλιο)) 

227.Ομιλήτρια: Όταν γύρισε η κοπέλα, που ήταν εκεί και με συνάντησε σε μια 

228.συνάντηση που είχαμε, μου λέει «καλά βρε κορίτσι μου όλα τα θέματα τα 

229.έκανες, εγώ τι θα κάνω τώρα; ((γέλια)). Ναι. Εντάξει, είχα 12 παιδάκια, τα 

230.αγαπούσα, με αγαπούσανε και χρόνια μετά πήρα και γράμμα τους και αυτά, 

231.δηλαδή είχα καλές, καλές σχέσεις, αλλά εντάξει ήτανε ένα σχολείο καλούτσικο, 

232.αλλά λεφτά δεν είχα, δεν ξέρω τότε, δεν ξέρω πως γινότανε, δεν ήξερα να ζητάω; 

233.Δεν ξέρω. Ότι μας λέγανε 

234.Συνεντεύκτρια: Για υλικά, λέτε; 
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235.Ομιλήτρια: Ναι, υλικά και τέτοια εκ των ενόντων. (Συνεντεύκτρια:ναι)  Άσε που 

236.μονίμως έβγαζα από την τσέπη μου, δεν το συζητάω αυτό. Έλεγε ο άντρας μου 

237.«εσύ,  εμείς για το σχολείο δουλεύουμε». Εντάξει, καλά ήτανε στο Δροσερό. 

238.Συνεντεύκτρια: Και μετά από το Δροσερό; 

239.Ομιλήτρια: Μετά πήγα στο Γυψοχώρι 

240.Συνεντεύκτρια: Είχε ακόμα νηπιαγωγείο. 

241.Ομιλήτρια: Εκεί ήταν πολύ χάλια. Ήταν χάλια γιατί, ήταν στην ίδια αυλή με το 

242.δημοτικό, ένα σαν παράπηγμα ένα πράγμα, τέλος πάντων ένα, ‘δεν ξέρω τι 

243.ήτανε’. Θα σου πω και δω όταν ήρθα μετά την άλλη χρονιά στα μαγειρεία του 1
ου 

244.ήτανε. Συνήθως τα νηπιαγωγεία τα βάζανε σε κάτι τέτοια. Ήμουνα μαζί με το 

245.δημοτικό, πάλι δεν είχαμε λεφτά και τέτοια, αλλά εκεί ήτανε και 7 παιδιά 

246.γραμμένα και ερχόντουσαν τα 5. Ήταν πολύ κουραστικό και πολύ βαρετό. Δεν 

247.ξέρω, δεν είναι ωραίο όταν έχεις λίγα παιδιά. (Συνεντεύκτρια: Ναι, όταν έχεις 

248.τόσο μικρό αριθμό) Ναι, ήταν 7 γραμμένα αλλά στη χάση και στη φέξη 

249.ερχόντουσαν τα 2, οπότε είχα μονίμως 5 παιδάκια. (.) Αδιάφορα, δεν. Δηλαδή 

250.νομίζω ότι η καριέρα μου άρχισε από τότε που διορίστηκα κανονικά, από τότε 

251.που ήρθα εδώ (Συνεντεύκτρια: στην Κρύα Βρύση) στο 1
ο
. Ναι, εδώ. Κι εδώ που 

252.διορίστηκα ήμασταν 2 τμήματα, πρωί απόγευμα. Αυτό το απόγευμα να 

253.κοιμούνται τα παιδιά πάνω στα παγκάκια 

254.Συνεντεύκτρια: Έπρεπε να κοιμηθούν; 

255.Ομιλήτρια: Όχι, κοιμόντουσαν γιατί νυστάζανε. 2 η ώρα, 2 η ώρα τώρα να πας 

256.σχολείο, στα παλιά μαγειρεία του 1
ου

, πάλι, ενιαία σχολική επιτροπή, ε: μας 

257.έπιασε και (.) στις πλημμύρες, πλημμύρισαν τα πάντα, έγγραφα, αυτά, τα πάντα, 

258.τα πάντα, πολύ χάλια κατάσταση. Τέλος πάντων εκεί. Όταν έγινε το καινούργιο 

259.το κτίριο, μεταφερθήκαμε στο καινούργιο το κτίριο, αλλά ο διευθυντής του (.) 

260.δημοτικού, μια μέρα να φανταστείς μου έστειλε και ραβασάκι «μην πειράζουν τα 

261.παιδιά τα δέντρα» του σχολείου. Άλλη φορά ραβασάκι «δεν θα καρφώσετε ένα 

262.καρφί στον τοίχο», ούτε να, δεν μ΄άφηνε ούτε να κρεμάσω μια αφίσα, ούτε 

263.τίποτε. Επειδή ήταν και καινούργιο το σχολείο; δεν ξέρω. Επίσης μια φορά ήθελα 

264.να πάρω τηλέφωνο, πήγα να πάρω τηλέφωνο, λέει  «γιατί είναι;» Λέω «πάντως 

265.φωτιά δεν πήραμε», ήτανε το παιδί μου άρρωστο και ήθελα και δεν μ΄άφησε ούτε 

266.τηλέφωνο να πάρω. Ήτανε  έτσι κάπως περίεργη 

267.Συνεντεύκτρια: απέναντι σας  
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268.Ομιλήτρια: Ναι απέναντι σε μένα. Ναι, εκεί. Όχι απέναντι  στο νηπιαγωγείο, 

269.φαντάζομαι στις νηπιαγωγούς, ξέρω γω; Και στις δύο. (Συνεντεύκτρια: Ναι) 

270.Μετά που πήγαμε στο καινούργιο σχολείο, υπέφερα λίγο, γιατί ήταν εντάξει 

271.καινούργιο το σχολείο  αυτά, αλλά είχα πολλά προβλήματα, έτσι συγκατοίκησης, 

272.που λένε 

273.Συνεντεύκτρια: Ναι 

274.Ομιλήτρια: Τα παιδιά φωνάζουνε, τα παιδιά δεν θα τα βγάζεις, έπρεπε με το 

275.δημοτικό να βγουν διάλειμμα. Εντάξει δεν γίνεται έτσι. Νηπιαγωγός είμαι 

276.Συνεντεύκτρια: Όλα με πρόγραμμα 

277.Ομιλήτρια: Ναι, να μην πειράζουν τα δέντρα, να μην πιάσουν τα κλαδιά, να μην 

278.κάνετε τους τοίχους τίποτα. Ίσως και αυτός ο διευθυντής, τότε επειδή ήτανε 

279.καινούργιο το σχολείο, ξέρω γω πώς το είδε έτσι; Ήθελε  (Συνεντεύκτρια: να το 

280.διατηρήσει) ‘να μη δει τίποτα’. Ναι. Πάντως δεν μπορώ να πω ότι πέρασα πολύ 

281.ωραία, εκεί, αλλά σαν νηπιαγωγός όμως έτσι και σαν, ήτανε λίγο καλύτερα. 

282.Βέβαια δεν είχαν ποτέ λεφτά για το νηπιαγωγείο, δεν φτάναν ποτέ. Ναι αυτό το 

283.πράγμα με είχε αγανακτήσει. Γιατί εγώ ήθελα να φτιάχνω πολλά πράγματα και 

284.πάντα σκοντάφταμε στο οικονομικό θέμα.  (Συνεντεύκτρια: έδιναν τα λιγότερα) 

285.Με τα υλικά και αυτά, ζητούσαμε βέβαια από τους γονείς να φέρουνε κάτι, αλλά 

286.πάντα ήμουνα πολύ προσεκτική έτσι, λίγα πράγματα ζητούσα γιατί φοβόμουνα 

287.κιόλα να μην 

288.Συνεντεύκτρια: Και να μην τους επιβαρύνετε 

289.Ομιλήτρια: Και να μην τους επιβαρύνω και γενικά να μην λένε, ξέρω γω. Αλλά 

290.ήταν καλύτερα όμως, ήταν καλύτερα από το παράπηγμα 

291.Συνεντεύκτρια: Και μετά από εκεί, από το 1
ο
 πήγατε 

292.Ομιλήτρια: Μετά από το 1
ο
 έμεινα, στο 1

ο
 έκανα 18 χρόνια 

293.Συνεντεύκτρια: Αρκετά. Πολλά χρόνια, τι αρκετά. 

294.Ομιλήτρια: Ναι. 18. Μετά πήγα στο Διδασκαλείο, συμπλήρωσα 20 χρόνια 

295.δηλαδή, τέτοια, υπηρεσίας, ε, και μετά όσο ήμουν στο Διδασκαλείο πήρα 

296.μετάθεση στο 4
ο
 και πήγα στο 4ο 

297.Συνεντεύκτρια: Και το στήσατε εξολοκλήρου εσείς το 4ο 

298.Ομιλήτρια: Ναι, καλά δεν το συζητώ. Όταν έφτασα στο 4
ο
 έκατσα μες στη μέση 

299.στο αυτό και έκλαιγα. Λέω τον άνδρα μου, θα ζητήσω να γυρίσω πίσω, στο 

300.σχολείο μου. Γιατί εκεί το είχαμε οργανώσει, μετά σιγά σιγά, κάναμε και παζάρια 

301.και αυτά , λίγο, πήραμε υλικά, τέτοια. Μετά από 18 χρόνια κάτι έγινε. Και πήγα 
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302.εκεί και δεν έβρισκα ούτε στυλό να γράψω και  πήγα πάνω από το δημοτικό 

303.ζήτησα ένα στυλό και χαρτί 

304.Συνεντεύκτρια: Γιατί πρώτη φορά λειτούργησε 

305.Ομιλήτρια: Όχι λειτουργούσε, αλλά ήτανε, επειδή όσες ερχόντουσαν ήταν για 

306.ένα χρόνο, ήταν πολύ παρατημένο 

307.υνεντεύκτρια: Ναι  

308.Ομιλήτρια: Τίποτα δεν είχε το σχολείο 

309.Συνεντεύκτρια: Νόμιζα ότι πρώτη φορά εσείς το στήσατε.  

310.Ομιλήτρια: Όχι, όχι. Και είπα, είπα θα γυρίσω πίσω, αλλά εντάξει. Πάντα είχα 

311.βέβαια τον άντρα μου που με βοηθούσε σε όλα (Συνεντεύκτρια: Ευτυχώς) και 

312.ψυχολογικά, και αυτός με έσπρωξε να πάω και στο Διδασκαλείο και αυτά και 

313.όλα αυτός 

314.Συνεντεύκτρια: μπράβο 

315.Ομιλήτρια: Ναι. Αλλά τα τελευταία 12 χρόνια ήταν τα ωραιότερα της καριέρας 

316.μου. Γιατί ήμουνα μόνη μου, αυτόνομη, δεν είχα να δώσω λογαριασμό σε 

317.κανένα, δούλευα όσο ήθελα, όλη μέρα 

318.Συνεντεύκτρια: Ναι, αυτό που θέλατε αυτό κάνατε 

319.Ομιλήτρια: Με ρωτούσανε, με ρωτούσε η μάνα μου «παιδί μου εσένα σε δίνουν 

320.πιο πολύ μισθό;» 

321.Συνεντεύκτρια: Ναι ((γέλια )) 

322.Ομιλήτρια: Ή καμιά φορά έλεγε «θα σε φάνε οι λύκοι εκεί στην άκρη»  νύχτα το 

323.χειμώνα, αλλά πέρασα πολύ ωραία και έκανα και πολύ έργο όχι μόνο με τα 

324.παιδιά και με τους γονείς 

325.Συνεντεύκτρια: Ναι 

326.Ομιλήτρια: Γιατί αναπτύχθηκε έτσι μια σχέση και δικιά μου με τους γονείς αλλά 

327.και μεταξύ των γονέων, φιλίες και τέτοια και γνωριμίες που κρατάνε ακόμα 

328.Συνεντεύκτρια: Αυτό εσείς δεν το θέλατε και για τα παιδιά τους περισσότερο για 

329.να γίνει αυτό; 

330.Ομιλήτρια: Ναι. Και αυτοί είχανε και μια διέξοδο ας πούμε. Λέγανε η κυρία μας 

331.θέλει να δουλέψουμε, να κάνουμε τα απογεύματα και αυτό το πράγμα 

332.δημιούργησε έτσι, πολύ καλό κλίμα σε όλους. 

333.Συνεντεύκτρια: Ναι  

334.Ομιλήτρια: Και τα παιδιά ήταν καλύτερα και οι γονείς καταλάβαιναν τι  γίνεται 

335.στο σχολείο. Ήθελα να είναι μες στα πόδια μου (Συνεντεύκτρια: Αλήθεια; Μέσα 
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336.στο σχολείο;). Ναι ήθελα, πολύ το ήθελα αυτό, γιατί εντάξει, για να βλέπουν τι 

337.κάνουμε, τι δουλειά κάνουμε. 

338.Ομιλήτρια:  Οι πιο πολλοί στην αρχή λέγανε « ε και τι κάνει, τραλαλά τραλαλό, 

339.περνάει η μέρα» 

340.Συνεντεύκτρια: Αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Πώς αντιμετώπιζαν, ας πούμε, οι 

341.γονείς στην αρχή, στα πρώτα χρόνια πώς το βιώσατε; 

342.Ομιλήτρια:  Να σου πω, πρώτα από όλα υπήρχαν συγγενείς μου που λέγανε τα 

343.παιδιά τους «να παιδί μου διάβασε, τουλάχιστον, τουλάχιστον μια νηπιαγωγός να 

344.γίνεις». Αυτό το τουλάχιστον, εμένα με πείραζε γιατί θεωρούνταν το τελευταίο 

345.επάγγελμα  

346.Συνεντεύκτρια: Ναι 

347.Ομιλήτρια: Και τι είναι η νηπιαγωγός; τίποτα. Λες δυο τραγουδάκια, κάνεις, και 

348.μπορεί έτσι να ήταν στην αρχή, δεν ξέρω τότε με τις μονοετούς κι όλα κι αυτά, 

349.πότε να προλάβουν και να μορφωθούν και να κάνουν, κι αυτές μάλλον έτσι. Κι οι 

350.ώρες ήταν λιγότερες πρώτα    

351.Συνεντεύκτρια: Όταν δούλευαν εννοείται (οι μονοετούς);  

352.Ομιλήτρια: Ναι τότε νομίζω λιγότερο δουλεύανε. 3 ώρες ήτανε, πόσο ήτανε; 

353.Μετά αυξήθηκε λίγο, κανένα τέταρτο, τσινούσανε κιόλα γιατί αυξήθηκε, μετά 

354.λίγο παραπάνω. Τελευταία έγινε, ας πούμε, 8 με 12 και [μισή 

355.Συνεντεύκτρια: [μισή. Και μετά ήρθε το ολοήμερο 

356.Ομιλήτρια: Αλλά στην αρχή ήταν πολύ απαξιωτικό ((γέλια)) το νηπιαγωγείο. Ε, 

357.εντάξει. 

358.Συνεντεύκτρια: Από τους γονείς το ζήσατε εκτός από τον περίγυρο; 

359.Ομιλήτρια: Στην αρχή αρχή. Ναι 

360.Συνεντεύκτρια: Μετά; 

361.Ομιλήτρια: Μετά όχι. Δεν ξέρω. Ίσως επειδή, τώρα να, δεν ξέρω να μην 

362.περιαυτολογήσω, αλλά ίσως με σέβονταν επειδή βλέπαν ότι δουλεύω πάρα πολύ, 

363.ότι, δεν μου είπανε ποτέ τίποτα, ούτε μου είπανε αυτά περί, με τα δέντρα και τα 

364.τέτοια που είπανε στους άλλους. Αλλά ξέρω ότι στην αρχή αρχή λέγανε 

365.«τουλάχιστον μια νηπιαγωγός», αυτό το άκουσα και επίσης το άλλο που άκουσα 

366.ήταν από συνάδελφο δάσκαλο 

367.Συνεντεύκτρια: Ότι; 

368.Ομιλήτρια: Που με σύστησαν, ας πούμε, ((γέλιο)) δεν ξέρω αν το ξέρεις και 

369.γελάς 
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370.Συνεντεύκτρια: Όχι δεν το ξέρω 

371.Ομιλήτρια: Ε, ναι. Τέλος πάντων, ένα συγγενικό πρόσωπο αρραβωνιάστηκε με 

372.μια δασκάλα. Ε, με σύστησαν «από δω». Α, λέω «τι δουλειά κάνετε;», 

373.«Δασκάλα», «Αχ, λέω, τι καλά, συνάδελφος». Λέει «δασκάλα είστε;». Λέω «όχι, 

374.νηπιαγωγός». « Ε, όχι και συνάδελφος» 

375.Συνεντεύκτρια: Μάλιστα  

376.Ομιλήτρια: Ναι ((γέλια)) το έζησα κι από, προσωπικά εγώ από συνάδελφο 

377.Συνεντεύκτρια: Από της πρωτοβάθμιας. Από την δευτεροβάθμια τι αντιμετώπιση 

378.είχατε; 

379.Ομιλήτρια: Από την δευτεροβάθμια δεν ξέρω, δεν είχα καμιά εμπειρία, έτσι,  

380.κάτι που να με κάνει να. Όσους γνώρισα. Γιατί επειδή ο Γιώργος ήταν διευθυντής  

381.περάσανε από το σπίτι μας πολύ κόσμος, όλοι δεν, δεν φάνηκε κάτι απαξιωτικό ή 

382.αυτό. Ίσα ίσα, με συμπεριφέρονταν σαν ίσο. (Συνεντεύκτρια: συνάδελφοι) Σαν 

383.συνάδελφο. Ναι. Αλλά δεν  ξέρω αν έφταιγα το ότι ήταν διευθυντής ο άντρας 

384.μου και το ότι τους φιλοξενούσα 

385.Συνεντεύκτρια: Ναι 

386.Ομιλήτρια: Δεν ξέρω, δηλαδή, μπορεί να έπαιζε κι αυτό ρόλο. Δεν ξέρω πώς θα 

387.ήτανε, κάπως αλλιώς. Πάντως εγώ δεν, δεν είδα. Αυτά τα δύο «τουλάχιστον μια 

388.νηπιαγωγός σαν τη Νόπη» και « Ε, όχι και συνάδελφος». Από δύο συναδέλφους. 

389.Και άλλη συνάδελφος μου το έκανε  

390.Συνεντεύκτρια: Άρα, έχουνε μία απαξίωση για το επάγγελμα. 

391.Ομιλήτρια: Ναι δεν ξέρω ακόμα αν υπάρχει. Πάντως αυτοί οι δυο δουλεύουνε 

392.ακόμα. Δεν ξέρω όμως, αν έχουν την ίδια άποψη ακόμα 

393.Συνεντεύκτρια: Ναι δεν ξέρουμε με το πέρασμα των χρόνων 

394.Ομιλήτρια: Μπορεί να αλλάξανε. Και ύστερα στο κάτω κάτω εγώ πιστεύω ότι οι 

395.νηπιαγωγοί τα τελευταία χρόνια κάνουν πιο πολύ δουλειά και πιο ουσιαστική 

396.από τους δάσκαλους 

397.Συνεντεύκτρια: Ναι, απλά αν το ξέρουν εκείνοι, αν ενδιαφέρονται να το μάθουν. 

398.Δεν ξέρω 

399.Ομιλήτρια: Εγώ θυμάμαι, γιατί εμείς με τη Ζωγράφου όλα τα καινούργια τα 

400.φτιάχναμε [πρώτοι 

401.Συνεντεύκτρια: [Ναι, ναι, πρώτοι 

402.Ομιλήτρια: Και θυμάμαι τα πορτφόλια και αυτά, που τα στελνα στο δημοτικό 

403.ούτε τα κοιτάζανε, τζάμπα τα φτιαχνα 
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404.Συνεντεύκτρια: Μα δεν ξέρουν 

405.Ομιλήτρια: Για ενθύμια τα φτιαχνα τελικά, για τους γονείς 

406.Συνεντεύκτρια: Ναι 

407.Ομιλήτρια: Ούτε κοιτάζανε, ούτε καν, μια νηπιαγωγός, μία δασκάλα, στα 12  

408.χρόνια, που ήμουνα στο 4
ο
 με ρώτησε για τα παιδιά. Μία δασκάλα, που θα 

409.πήγαιναν πρώτη τάξη. Καμία άλλη. Θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα; Δεν ξέρω 

410.Συνεντεύκτρια: Ή ότι θα τα μάθουν εκεί 

411.Ομιλήτρια: Ναι, αλλά δεν είναι καλό να ξέρεις, ρε παιδί μου, λίγο κάτι; 

412.Συνεντεύκτρια: Καλό είναι να υπάρχει βοήθεια 

413.Ομιλήτρια: Οπότε δεν ξέρω γιατί το παίζανε τόσο ανώτεροι οι δάσκαλοι, δεν 

414.ξέρω. Τέλος πάντων 

415.Συνεντεύκτρια: Τέλος πάντων, αυτά μόνο οι ίδιοι  τα γνωρίζουν 

416.Ομιλήτρια: Ναι 

417.Συνεντεύκτρια: Ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι επηρέασαν την επαγγελματική 

418.σας ταυτότητα;  

419.Ομιλήτρια: Δηλαδή τι ταυτότητα; Τι εννοείς; Πώς ήμουνα σαν νηπιαγωγός; 

420.Συνεντεύκτρια: Ναι, ναι 

421.Ομιλήτρια: Πρώτα από όλα εγώ η ίδια. Μου άρεζε πάρα πολύ η δουλειά μου, το 

422.έκανα, δεν έγινα τυχαία δηλαδή νηπιαγωγός. Ήταν η πρώτη μου επιλογή, ήθελα 

423.να ασχοληθώ με τα μικρά παιδιά και (.) δεν ξέρω, τα λάτρευα τα παιδιά κι όσο 

424.μεγάλωνα τόσο πιο πολύ υπομονή είχα. Αυτό ξέχασα να το πω ότι στην αρχή δεν 

425.είχα τόσο υπομονή, όσο περνώντας τα χρόνια. Ειδικά τα τελευταία χρόνια είχα 

426.ιώβεια υπομονή και καταλάβαινα, μπορούσα να ρθω στη θέση τους δηλαδή. 

427.Ειδικά τις πρώτες μέρες όταν ερχόντουσαν και τα καημένα 

428.Συνεντεύκτρια: Κλαίγανε  

429.Ομιλήτρια: Ναι, τα καταλάβαινα και να μην κλαίνε, αισθανόντουσαν έτσι κάπως. 

430.Πολύ, δηλαδή μ΄άρεζε πολύ. Πρώτα εγώ, γιατί το ήθελα πολύ και μετά το 

431.περιβάλλον μου. (Συνεντεύκτρια: Το περιβάλλον;) Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ 

432.ο άντρας μου να πω και γενικά. Ό,τι ήθελα με έσπρωχνε, με βοηθούσε να μάθω 

433.καινούργια πράγματα, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο. Ό,τι δεν μπορούσα να 

434.κάνω, με βοηθούσε να το κάνω. Ό,τι μου κατέβαινε στο μυαλό, θα κάνω αυτό, 

435.ήμουνα σίγουρη ότι θα το κάνω γιατί  θα με βοηθήσουνε. Και ο αδελφός μου για 

436.πρακτικά θέματα και ο άντρας μου και τα παιδιά μου, πολλές φορές 

437.Συνεντεύκτρια:  Είχατε στήριξη 
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438.Ομιλήτρια: Πολλή στήριξη είχα, ναι και γενικά το περιβάλλον μου ήτανε τέτοιο, 

439.εκπαιδευτικό (Συνεντεύκτρια: ναι) και αυτό ίσως να βοηθούσε, δεν ξέρω. 

440.Μπαινόβγαιναν κιόλα πολύς κόσμος στο σπίτι. Όλοι για εκπαιδευτικά θέματα 

441.μιλούσαν. Καμιά φορά τους έλεγα «σταματήστε να πω κι εγώ για τα 

442.νηπιαγωγικά, όλο για τα, για το αυτό». Θέλω να πω ότι ήμουνα μέσα σε ένα 

443.τέτοιο κλίμα, ήταν θετικό απέναντι μου το κλίμα όλο, το περιβάλλον μου και εγώ 

444.η ίδια 

445.Συνεντεύκτρια: Και παρόλες τις υποχρεώσεις όμως που είχατε και παιδιά 

446.Ομιλήτρια: Ναι και γέρους 

447.Συνεντεύκτρια: Ναι, οπότε θέλατε και βρίσκατε το χρόνο 

448.Ομιλήτρια: Και όταν είχα μικρά παιδιά (Συνεντεύκτρια: αυτό) 

449.ξημεροβραδιαζόμουν στο σχολείο, που σημαίνει ότι  είχαν υπομονή μαζί μου, οι 

450.άλλοι. Δεν είναι τώρα και ωραίο να φεύγεις απ΄το σπίτι σου στις 4 και να γυρνάς 

451.στις 8 το απόγευμα. Παιδιά έχεις, αυτά έχεις, Δεν το συζητάμε μετά που φύγαν 

452.τα παιδιά μου 

453.Συνεντεύκτρια: Τότε ναι, τότε γεμίζατε ίσως και το χρόνο που θέλατε να τον 

454.γεμίσετε 

455.Ομιλήτρια: Ναι, αλλά είχα και έναν άντρα ο οποίος δεν γκρίνιαξε ποτέ. Ίσα ίσα 

456.που είχε αγωνία για το τι θα γίνει, πώς θα γίνει, με βοηθούσε σε πρακτικά 

457.θέματα, δεν ήξερα στην αρχή πολύ καλά τον υπολογιστή, να μου κάνει αυτό, να 

458.μου κάνει εκείνο. Να μου γράψει τα ονόματα, να μου γράψει ό,τι ήθελα, ξέρω 

459.γω, πολύ. Να κάνω τις αφίσες για διάφορα πράγματα που έκανα, ναι. 

460.Συνεντεύκτρια: Πάντα βοηθός, λοιπόν. 

461.Ομιλήτρια: Ναι, είχα. Το περιβάλλον με βοήθησε πολύ. Αλλά και η όρεξη η δικιά 

462.μου. Ήθελα πολύ, μ΄άρεσε. 

463.Συνεντεύκτρια: Και συνεχώς επιμορφωνόσασταν λοιπόν και συνεχώς ναι. Και 

464.στον υπολογιστή μετά τα καταφέρατε 

465.Ομιλήτρια: Ναι άρχισα ύστερα σιγά σιγά, δύσκολα στην αρχή, σιγά σιγά όμως, 

466.εντάξει τα κατάφερα. Δεν είμαι και τέλεια ούτε και τώρα, αλλά τις δουλειές μου 

467.τις έφτιαχνα. Αλλά δεν μπορούσα να κάνω πράγματα, ας πούμε αφίσες και 

468.τέτοια. 

469.Συνεντεύκτρια: Αυτά είναι πιο εξειδικευμένα 

470.Ομιλήτρια: Αλλά με βοηθούσαν και οι φίλοι και ο άντρας μου κι άμα δεν 

471.μπορούσε ο άντρας μου είχα και  φίλους που ξέραν και με βοηθούσαν 
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472.Συνεντεύκτρια: Ναι 

473.Ομιλήτρια: Ναι, και μόνη μου τα σημειώματα κι αυτά και ότι ήτανε. Τα ονόματα 

474.μετά και τέτοια τα έφτιαχνα πια μόνη μου. Πήγα και, έκανα και τέτοιο 

475.Συνεντεύκτρια: Το α΄επίπεδο; 

476.Ομιλήτρια: Μόνο το α΄ επίπεδο.  

477.Συνεντεύκτρια: Ε, το β΄ μετά βγήκε 

478.Ομιλήτρια: Γιατί για το β δεν 

479.Συνεντεύκτρια:  Τώρα το κάναμε κι εμείς μην στεναχωριέστε ((γέλια)) 

480.Ομιλήτρια: Ο Θεόφιλος τώρα το κάνει ο γιος μου 

481.Συνεντεύκτρια: Τώρα τελείωσε το β΄, εσείς πήρατε σύνταξη. Μην 

482.στεναχωριέστε. Μέσα σε όλα ήσασταν 

483.Ομιλήτρια: Ναι. 

484.Συνεντεύκτρια: Η υπηρεσία πώς σας αντιμετώπιζε; 

485.Ομιλήτρια: Ε, διοικητικά; 

486.Συνεντεύκτρια: Ναι, διοικητικά 

487.Ομιλήτρια: Ε, εντάξει δεν είχα  και πολλά πάρε δώσε, αλλά δεν είχα πρόβλημα. 

488.Μια χαρά με αντιμετώπιζαν. Και μετά ας πούμε με τη σύμβουλο και αυτά και 

489.τέτοια πάρα πολύ καλά 

490.Συνεντεύκτρια: Ακόμα καλύτερα 

491.Ομιλήτρια: Ε, ναι με τη σύμβουλο γυρίσαμε τη μισή Ελλάδα, έκανα, γιατί 

492.ήμουνα πρωτοπόρος. Ό,τι άλλαζε, πρόγραμμα, εγώ το έφτιαχνα πρώτη. Πόσα 

493.πιλοτικά προγράμματα έκανα ξέρεις; Και που δεν πήγα, Κέρκυρα, Γιάννενα 

494.Συνεντεύκτρια: Σας καλούσαν; Πηγαίνατε μαζί στα συνέδρια; 

495.Ομιλήτρια: Ναι για να παρουσιάσουμε τις δουλειές μας. Οι δουλειές, 3 δουλειές 

496.μου είναι και στο ένα βιβλίο του Πανεπιστημίου με τα σχέδια εργασίας και μια 

497.άλλη δουλειά μου πάλι είναι σε ένα άλλο βιβλίο για τα σχολικά ατυχήματα 

498.Συνεντεύκτρια: Ναι 

499.Ομιλήτρια: Και γενικά παρουσίαζα, στο πανεπιστήμιο παρουσίασα δουλειές και 

500.στη μισή Ελλάδα 

501.Συνεντεύκτρια: Πρωτοπόρος τότε με τα πρότζεκτ, έ, με τη βιωματική μάθηση; 

502.Ομιλήτρια: Ναι και είπα τη Ζωγράφου, τη σύμβουλο,  ότι και να αλλάξει το αυτό 

503.εγώ μόνο πρότζεκτ θα δουλεύω 

504.Συνεντεύκτρια: Σας άρεσε 

505.Ομιλήτρια: Πάρα πολύ γιατί με απελευθέρωνε 
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506.Συνεντεύκτρια: Γιατί κατά τη διάρκεια των χρόνων άλλαζαν τα αναλυτικά 

507.Προγράμματα 

508.Ομιλήτρια: Ωχ, ωχ, ωχ Παναγία μου 

509.Συνεντεύκτρια: Έχετε ζήσει αλλαγές 

510.Ομιλήτρια: Έζησα ναι. Ήταν πρώτα αυτό το ενιαίο συγκεντρωτικό, πώς το λένε 

511.δεν ξέρω (Συνεντεύκτρια: Η ενιαία συγκεντρωτική διδασκαλία). Αυτό το 

512.πράγμα, το τροχοπέδη, όλα έπρεπε να είναι τρένο, λουλούδι, μέλισσα, πεταλούδα 

513.κτλ. Μετά είχαμε τους τομείς νομίζω, κοινωνικός τομέας (Συνεντεύκτρια: ναι , 

514.ψυχοκινητικός, νοητικός). Εκείνο ήταν λίγο καλύτερο, σχετικό. Ήταν κάπως 

515.καλύτερα. Και μετά ήταν αυτά το τελευταίο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. 

516.Υπάρχει; Αυτό είναι; 

517.Συνεντεύκτρια: Αυτό είναι σε ισχύ απλά έχει γραφτεί και ένα καινούργιο, το 

518.τελευταίο  ναι, αλλά πάλι  

519.Ομιλήτρια: Αυτό δουλεύουνε 

520.Συνεντεύκτρια: Ναι, αυτό δουλεύουμε το ΔΕΠΠΣ 

521.Ομιλήτρια: Ναι  

522.Συνεντεύκτρια: Ναι αυτό, του 2003 

523.Ομιλήτρια: Πάρα πολύ μου άρεσε αυτό. Με απελευθέρωσε. Εγώ πάντα ήμουνα 

524.λίγο τρελούτσικη ήθελα δηλαδή πράγματα. Να φανταστείς ότι ένα σχέδιο 

525.εργασίας ήταν τα όνειρα 

526.Συνεντεύκτρια: Ναι από αυτά που δουλέψατε 

527.Ομιλήτρια: Ναι, τα οποία ήτανε με τα παιδιά που τώρα δίνανε πανελλήνιες, τώρα 

528.δώσανε πανελλήνιες, με αυτά τα παιδιά. Πότε ήτανε, πριν πόσα χρόνια 

529.Συνεντεύκτρια: Πριν 12 χρόνια; 

530.Ομιλήτρια: Πριν 12 χρόνια, όταν 

531.Συνεντεύκτρια: Όταν πρωτοπήγατε στο 4ο 

532.Ομιλήτρια: Σχεδόν όταν πρωτοπήγα, ναι. Ε, γιατί έχω και 5 χρόνια που βγήκα 

533.Συνεντεύκτρια: Ναι, ναι σωστά 

534.Ομιλήτρια: Ε, όταν το ξεκίνησα, εγώ το ξεκίνησα εκείνο, δεν ξέρω τώρα μπορεί 

535.αυτό να είναι και εκτός αλλά 

536.Συνεντεύκτρια: Εγώ κοιτάω απλά το χρόνο για να δω αν γράφει 

537.Ομιλήτρια: Το ξεκίνησα γιατί ήθελα να κάνω κάποιο, (.) κάποιο άλλο σχέδιο. 

538.Κάποιο άλλο είχα στο νου και προσπαθούσα να το φέρω έτσι ώστε [ να βγει 

539.Συνεντεύκτρια: [ Να βγει 
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540.Ομιλήτρια: Αμ δεν έβγαινε αυτό που ήθελα και βγήκανε τα όνειρα 

541.Συνεντεύκτρια: Από τα παιδιά 

542.Ομιλήτρια: Ναι 

543.Συνεντεύκτρια: Προέκυψε κάτι καινούργιο 

544.Ομιλήτρια: Και μάλιστα πήγα στο σπίτι και λέω «Βρε Γιώργο, αυτά επιμένουν με 

545.τα όνειρα, τι στο καλό θα κάνω με τα όνειρα». Έγινε ένα πρότζεκτ, ένα σχέδιο 

546.εργασίας 3-4 μήνες; κράτησε το ενδιαφέρον. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο 

547.καλό βγήκε, πόσο καλό. Και στα Γρεβενά που το παρουσιάσαμε, σε πολλά άλλα 

548.μέρη το παρουσιάσαμε, αλλά στα Γρεβενά ήτανε 2 συνάδελφοι που σηκώθηκαν 

549.και μου λένε «αυτό δεν είναι σχέδιο εργασίας για νηπιαγωγείο.Τι είναι αυτά τι θα 

550.πει όνειρα κι αυτό; Αυτό δεν είναι χειροπιαστό πράγμα, πώς το έκανες; 

551.Συνεντεύκτρια: Ναι 

552.Ομιλήτρια: Και τους είπα «δέστε τι έκανα, δραστηριότητες και πέστε μου σε τι 

553.δεν, μαθηματικά θέλεις, υπολογιστή θέλεις ,ε, τα πάντα είχε μέσα, γλώσσα, αυτό, 

554.εκείνο, φαντασία;  

555.Συνεντεύκτρια: Εικαστικά 

556.Ομιλήτρια: Ναι εικαστικά. Πολύ γιατί να μην το κάνω; Δεν ξέρω 

557.Συνεντεύκτρια: Μα ήταν κάτι που το ξεκινήσαν τα παιδιά, οπότε πως μπορείς να 

558.πεις όχι; 

559.Ομιλήτρια: Ναι αυτό. Και τους καθρέφτες. 

560.Συνεντεύκτρια: Τους καθρέφτες τους ξέρω 

561.Ομιλήτρια: Α, οι καθρέφτες. Ξεκίνησα ήθελα να κάνω για αγωγή υγείας, για τα 

562.δόντια, τέλος πάντων για διατροφή και τέτοια, υγιεινή διατροφή. Και τους 

563.διάβασα την Δόνα Τερηδόνα. Ε:, εγώ τους έλεγα αυτό και αυτοί κόλλησαν στον 

564.καθρέφτη κι αυτός ο καθρέφτης και, δεν ξέρω πώς τους κόλλησε ο καθρέφτης 

565.και «κυρία τι είναι καθρέφτης και αυτά;» τι είναι ο καθρέφτης, να δούμε, ξέρω 

566.και γω; ποτέ δεν τους έλεγα και δεν ήξερα κιόλας για πολλά πράγματα. Να 

567.δούμε, να εδώ ο μπαμπάς του Παναγιώτη ήτανε του Κυριακίδη  

568.Συνεντεύκτρια: Βέβαια 

569.Ομιλήτρια: Είναι αυτό. Θα τον πούμε, τι είναι,  πώς γίνεται ο καθρέφτης και 

570.αυτά. Και έτσι από αυτό κάναμε ολόκληρο πρότζεκτ για τον καθρέφτη και πάει η 

571.Δόνα Τερηδόνα. Δεν έγινε 

572.Συνεντεύκτρια: Και έγινε ένα κομμάτι του βιβλίου ο καθρέφτης 

573.Ομιλήτρια: Ναι το είδες; 
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574.Συνεντεύκτρια: Ναι, ναι το έχω διαβάσει. Πολύ ωραίο είναι. Ήσασταν, είπαμε,  

575.πρωτοπόρος 

576.Ομιλήτρια: Άλλο να το διαβάσεις και άλλο να το ζεις. 

577.Συνεντεύκτρια: Ναι, βέβαια 

578.Ομιλήτρια: Δεν μπορείς να φανταστείς. Ερχόντουσαν τα παιδιά κάθε μέρα και 

579.στον καθρέφτη και στα παιχνίδια. Και για τα παιχνίδια πάρα πολύ ωραίο βγήκε 

580.το πρότζεκτ. Ξεκίνησε από μια κούκλα, από κάτω κι έγινε (.) και κάναμε και 

581.δικές μας κούκλες, που τις έχουμε κιόλα, τις έχω ακόμα. (Συνεντεύκτρια: αυτά 

582.είναι ωραία) Ήτανε τα παιδιά, ένας αναβρασμός πώς να σου πω. Μια 

583.κινητικότητα, εμένα αυτά πολύ μου άρεζαν. Είχα ένα πρόγραμμα, πάντα είχα ένα 

584.υποτυπώδες της εβδομάδας αλλά ποτέ δεν τηρούνταν 

585.Συνεντεύκτρια: Γιατί τα παιδιά σε πήγαιναν αλλού 

586.Ομιλήτρια: Ναι και θυμάμαι ότι μια φορά στην Καστοριά που κάναμε 

587.παρουσίαση τους είπα ότι μια ολόκληρη μέρα, μια ολόκληρη μέρα 

588.ασχοληθήκαμε με το πώς θα μεταμφιεστούμε, πώς θα κάνουμε στολές για να 

589.παίξουμε το όνειρο του, του (.) 

590.Συνεντεύκτρια: Σκιάχτρου; 

591.Ομιλήτρια: Όχι, όχι το όνειρο ενός παιδιού. Μιλούσαμε για τα όνειρα και αυτά 

592.και είπε «Εγώ κυρία είδα απόψε στον ύπνο μου αυτό και έναν πειρατή κι αυτό κι 

593.εκείνο και το άλλο και πώς θα κάνουμε και θέλουμε να το παίξουμε. Πώς θα 

594.παίξουμε αυτό το όνειρο, του Φουλατσικλίδη του: 

595.Συνεντεύκτρια: Του Λάκη του γιου 

596.Ομιλήτρια: Ναι του Λάκη ο γιος. Το οποίο το κάναμε και στο τέλος σχολική 

597.γιορτή, παράσταση 

598.Συνεντεύκτρια: Παράσταση  

599.Ομιλήτρια: Παράσταση, ναι. Το όνειρο  

600.Συνεντεύκτρια: Ενός παιδιού; Πως το βγάλατε; 

601.Ομιλήτρια: Ναι. Ένα ταξίδι:, ένα πειρατικό ταξίδι, τέτοιο όνειρο είχε δει 

602.Συνεντεύκτρια: Ναι, ναι 

603.Ομιλήτρια: Όλη την ημέρα, ενώ είχα άλλο πρόγραμμα. Και σηκώθηκε μια 

604.συνάδελφος και λέει « δεν ξέρεις πόσο με ξεάγχωσες με αυτό γιατί εγώ νομίζω, 

605.νόμιζε ότι πρέπει ό,τι προγραμματίζω να το κάνω. Και γω την είπα όλη μέρα, 

606.αλλά τα παιδιά ασχολήθηκαν πολύ, δηλαδή, περάσαμε από όλα ότι έπρεπε να 

607.κάνουμε, και μαθηματικά κι αυτό κι εκείνο, και εικαστικά οπότε 
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608.Συνεντεύκτρια: Αλλά όχι από τις παραδοσιακές δραστηριότητες 

609.Ομιλήτρια: Όχι  

610.Συνεντεύκτρια: Από κάτι καινούργιο, οπότε δεν τηρούσατε πάντα το πρόγραμμα 

611.Ομιλήτρια:  Όχι δεν το τηρούσα. Μα δεν μπορείς να το τηρήσεις και ακριβώς  

612.Συνεντεύκτρια: Έτσι, έτσι 

613.Ομιλήτρια: Άμα κάνεις τέτοιες δουλειές. Εσείς το τηρείτε ακριβώς όταν κάνετε 

614.σχέδια εργασίας; Δεν τηρείται. 

615.Συνεντεύκτρια: Ναι 

616.Ομιλήτρια: Αλλιώς (Συνεντεύκτρια: μα είμαστε στο νηπιαγωγείο που είναι 

617.ευέλικτο) 

618.μπορείς να πεις στο παιδί όχι τώρα τελείωσε η ώρα θα κάνουμε, ξέρω γω, 

619.μαθηματικά; όχι.  Μέσα από κει θα βρεις να κάνεις και τα μαθηματικά σου 

620.Συνεντεύκτρια: Μα έχει πολύ ωραίο πρόγραμμα το νηπιαγωγείο ακριβώς γι΄αυτό 

621.το λόγο. Δεν μπορούμε να το τηρήσουμε 

622.Ομιλήτρια: Μα δεν χρειάζεται. Αυτό θα ακολουθούσα, όσα χρόνια και να 

623.δούλευα 

624.Συνεντεύκτρια: Αυτά τα προγράμματα δηλαδή αλλάζαν. Εσείς αισθανόσασταν 

625.ότι άλλαζε ο ρόλος σας; Όταν ήσασταν στην ενιαία συγκεντρωτική. 

626.Ομιλήτρια: Κοίταξε στην αρχή αισθανόμουν ότι διεκπεραιώνω κάτι, έτσι κάπως. 

627.Μετά στους τομείς κάπως καλύτερα ήτανε τα πράγματα,  έτσι λίγο πιο ευέλικτα 

628.ήτανε αλλά στα σχέδια εργασίας αισθανόμουν ότι παίζω ουσιαστικό ρόλο, 

629.δηλαδή συντονιστικό. Πώς να σου πω, συντόνιζα, αυτά που άκουγα, ήμουνα 

630.πολύ αυτή, δηλαδή, συμπλήρωνα, έγραφα. Ήθελα να σου πω ότι η φουρνιά, (.) 

631.πόσα χρόνια, ας πούμε  του Σαχινίδη του Αλέκου η κόρη, η φυσικός 

632.Συνεντεύκτρια: Α, η Δέσποινα, η Ποινιώ 

633.Ομιλήτρια: Η Ποινιώ έχει (.) τετράδιο από το νηπιαγωγείο που λέει πώς ήτανε 

634.τον Σεπτέμβριο, πώς ήταν, δηλαδή θέλω να πω 

635.Συνεντεύκτρια: Κρατούσατε για κάθε παιδί; 

636.Ομιλήτρια: Ναι κρατούσα. Και πάντα ό,τι άκουγα και στις συζητήσεις, τις 

637.απορίες τους τα κρατούσα 

638.Συνεντεύκτρια: Αυτά σαν το πορτφόλιο, αλλά τότε δεν υπήρχε 

639.Ομιλήτρια: Όχι, όχι δεν υπήρχε, αλλά εγώ έτσι, για να δω τα ενδιαφέροντα τους 

640.κι αυτά. Και όταν φτάσαμε σε αυτό το τελευταίο, ήτανε, για μένα ήταν πάρα 

641.πολύ ωραίο γιατί ήξερα πώς να κινηθώ, ήξερα ποιον να χρησιμοποιήσω που, 
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642.ποιον να βοηθήσω, να τον βάλω σε κάποιο ρόλο ώστε να τον βοηθήσω για κάτι, 

643.δηλαδή έτσι με βοηθούσε 

644.Συνεντεύκτρια:  Έτσι εργαζόσασταν πιο πριν οπότε αυτό ήταν (εύκολο) 

645.Ομιλήτρια: με βοηθούσε όλο αυτό το πρόγραμμα το καινούργιο, έτσι με τα 

646.σχέδια, με βοηθούσε  στο να βοηθήσω και τα παιδιά. Και σε αυτά που 

647.υστερούσανε, και σε αυτά που ντρέπονταν, αυτά που είχανε πρόβλημα. Έκανα 

648.πολλά τέτοια. Ας πούμε είχα κάνει το αστεράκι της τάξης 

649.Συνεντεύκτρια: Ναι το ακολουθούμε κι εμείς 

650.Ομιλήτρια: Το κάνετε; Ναι γιατί ήταν πολύ ωραίο, γιατί έτσι, ξέρεις, έβλεπες τα 

651.παιδιά πώς στην αρχή και σιγά σιγά 

652.Συνεντεύκτρια: Ήταν ντροπαλά και πως αλλάζει 

653.Ομιλήτρια: Ή να παρουσιάζουν τους γονείς τους, τις δουλειές τους. Ξέρεις τι 

654.άγχος είχανε όταν ερχότανε η μαμά τους, να τα πούνε όλα καλά, δηλαδή πώς να 

655.σου πω, ζωντανό πράγμα, ζωντανό, ζωντανό. Γι΄αυτό μου άρεσε πολύ. Και με 

656.άλλαζε, γι΄αυτό και αυτό το τελευταίο με άλλαξε κι εμένα ως, με βοήθησε 

657.δηλαδή να μην διεκπεραιώνω απλώς, αλλά να κάνω ουσιαστική δουλειά 

658.Συνεντεύκτρια: Και να ακούμε τα παιδιά πλέον, ναι 

659.Ομιλήτρια: Πάντα τα άκουγα αλλά αυτό βοήθησε πιο πολύ, έτσι να υλοποιώ και 

660.πράγματα που κατά βάθος τα θέλανε. Πολύ 

661.Συνεντεύκτρια: Ναι, έτσι είναι, αυτό το τελευταίο κι εγώ νομίζω ότι είναι το 

662.καλύτερο. Εμείς μόνο το προηγούμενο κάναμε με τους τομείς κι εκείνο στο 

663.πανεπιστήμιο. Από κει και πέρα όταν δούλεψα, δούλεψα με το ΔΕΠΠΣ 

664.Ομιλήτρια: Α, ναι; Άλλο κι αυτό. Άλλα μαθαίνεις, άλλα 

665.Συνεντεύκτρια: Άλλα εφαρμόζεις, τελικά 

666.Ομιλήτρια: Και μεις τότε που πήγαμε, γι΄αυτό σου λέω δεν ξέρω, οι σπουδές μου 

667.δεν 

668.Συνεντεύκτρια: Ναι 

669.Ομιλήτρια: Πολύ θεωρία και τίποτε, μόνο αυτή, είχαμε την Κοσμά και φτιάχναμε 

670.υλικό, μόνο εκείνα μ΄άρεζαν, που φτιάχναμε δικό μας υλικό, γιατί τότε δεν 

671.υπήρχαν ούτε τόμπολες ούτε 

672.Συνεντεύκτρια: Ούτε υλικό στην αγορά 

673.Ομιλήτρια: Όλα εμείς τα φτιάχναμε. Πολύ δουλειά κι εκεί. Εντάξει τώρα στα 

674.χρόνια, η δουλειά σας είναι πολύ πιο εύκολη 

675.Συνεντεύκτρια: Απλά εσείς πιάνατε αμέσως δουλειά, εμείς  
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676.Ομιλήτρια: Όχι, αλλά όταν πιάναμε δουλειά και μετά, έχετε πολύ υλικό να σας 

677.βοηθήσει 

678.Συνεντεύκτρια: Ναι, αυτό είναι αλήθεια 

679.Ομιλήτρια: Και μόνο το να μπεις στο Internet και να ψάξεις 

680.Συνεντεύκτρια: Και το Internet πλέον, ναι. Οι νηπιαγωγοί δίνουν το υλικό 

681.Ομιλήτρια: Ναι, ναι. Εμείς τίποτα. Εκεί μόνοι μας 

682.Συνεντεύκτρια: Ναι δύσκολα ήταν απλά εσείς είχατε αμέσως δουλειά. Αυτό ήταν 

683.το καλό 

684.Ομιλήτρια: Ναι εγώ τελείωσα το 76 και διορίστηκα το 78 

685.Συνεντεύκτρια: Σε 2 χρόνια 

686.Ομιλήτρια: Δεν περίμενα να διοριστώ, γι΄αυτό και ήμουνα έγκυος στον Θεόφιλο. 

687.Είπα θα μεγαλώσω λίγο και τον Θεόφιλο αλλά εκείνη τη χρονιά διορίσανε όλη 

688.την προηγούμενη χρονιά , τη μισή και όλη τη δική μας. Κι έτσι διορίστηκα 

689.Συνεντεύκτρια: Κι έτσι διοριστήκατε. Και πώς ήταν οι απολαβές, πώς ξεκίνησαν 

690.Ομιλήτρια: Α, καλά (γέλια). Έπαιρνα 9 χιλιάδες 800. 9.800- 9.600 κάτι τέτοιο. 

691.Δηλαδή 4.500 το δεκαπενθήμερο. Εντάξει ήτανε μικρή, λίγο και μετά όμως, το 

692.81 με το ΠΑΣΟΚ, ξαφνικά το διπλασίασαν 

693.Συνεντεύκτρια: Όταν ήταν 9000 ήταν και στους άλλους εκπαιδευτικούς; 

694.Ομιλήτρια: Ναι 

695.Συνεντεύκτρια: Οπότε δεν υπήρχε μισθολογική διαφορά 

696.Ομιλήτρια: Όχι εμείς δεν είχαμε.Οι μόνοι που είχανε διαφορά (Συνεντεύκτρια: 

697.Ναι) πριν από μας όμως, ήταν οι (.) μονοετούς. Δεν ξέρω και στο αυτό, και στα 

698.κλιμάκια πώς τα λένε 

699.Συνεντεύκτρια: στα μισθολογικά κλιμάκια 

700.Ομιλήτρια: Ναι, αλλά εμείς δεν είχαμε. Ήμασταν όλοι ίδιοι, γιατί μας είχαν 

701.εξομοιώσει έτσι κι αλλιώς  

702.Συνεντεύκτρια: Ναι, ναι  

703.Ομιλήτρια: Ίδια. Και με τον άντρα μου ίδια έπαιρνα 

704.Συνεντεύκτρια: Ναι, που είναι στη δευτεροβάθμια 

705.Ομιλήτρια: Ναι. Όχι, τα ίδια παίρναμε. Απλώς ήταν πολύ λίγα και πάντα ήταν 

706.λίγα σε σχέση με άλλα επαγγέλματα 

707.Συνεντεύκτρια: Ναι  

708.Ομιλήτρια: Και στην Αγγλία, τώρα που το συζητάμε, η νύφη μου είναι στην 

709.Αγγλία 
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710.Συνεντεύκτρια: Ναι 

711.Ομιλήτρια: Και κει δεν είναι καλοπληρωμένοι οι εκπαιδευτικοί, για αυτό και 

712.βρίσκουν οι εκπαιδευτικοί εύκολα δουλειά 

713.Συνεντεύκτρια: Ναι  

714.Ομιλήτρια: Οι ξένοι που πάνε, ας πούμε, όπως η νύφη μου. Γιατί οι Άγγλοι δεν 

715.το προτιμούνε αυτό το επάγγελμα, επειδή δουλεύουνε  πολλές ώρες και δεν 

716.αμείβονται όπως αμείβονται άλλα επαγγέλματα 

717.Συνεντεύκτρια: Και προτιμούν να βρουν άλλη δουλειά παρά να γίνουν 

718.εκπαιδευτικοί  

719.Ομιλήτρια: Ναι 

720.Συνεντεύκτρια: Και μετά το 81, για συνεχίστε 

721.Ομιλήτρια: Μετά το 81 ξαφνικά ο Αντρέας 

722.Συνεντεύκτρια: Ναι 

723.Ομιλήτρια: Τσοβόλα δώστα όλα, μας τον διπλασίασε το μισθό. Εντάξει.  Βέβαια 

724.ο άντρας μου από τότε «πού τα βρήκε μωρέ τα λεφτά και μας τα διπλασίασε;» 

725.Εντάξει όλοι παίρναμε, άλλαξε πάντως η ζωή μας. Άλλο να παίρνεις 9800 και 

726.άλλο να παίρνεις 19 

727.Συνεντεύκτρια: Αλλάζει, βέβαια. Και 2 εκπαιδευτικοί στο σπίτι 

728.Ομιλήτρια: Εντάξει αλλιώς ήτανε. Καλά ήτανε. Αυτό, γιατί. Γενικά μετά 

729.Συνεντεύκτρια: Σας έφταναν (γέλια) 

730.Ομιλήτρια: Εντάξει. Μας έφταναν. Ποτέ δεν έφταναν εντελώς, γιατί και μεις 

731.εντάξει, είχαμε παιδιά που τα στέλναμε πιάνα και αυτά και εκείνα και πολλές 

732.εξωσχολικές δραστηριότητες και δεν υπήρχαν και εδώ. Πάνε Γιαννιτσά 4 φορές 

733.την εβδομάδα και τέτοια, ήμασταν μεγάλη οικογένεια, είχαμε παππούδες στο ίδιο 

734.σπίτι, που δεν είχανε καμιά απολαβή (.) 

735.Συνεντεύκτρια: Οπότε συντηρούσατε κι αυτούς 

736.Ομιλήτρια: Με μια σύνταξη του ΟΓΑ, που ήτανε πάρα πολύ μικρή τότε. Εντάξει, 

737.αλλά δεν πεινάσαμε απλώς ζούσαμε αξιοπρεπώς. Δεν  ήμασταν, δεν είχαμε 

738.πολλά λεφτά αλλά δεν ήμασταν και φτωχοί. Πως να σου πω, δεν μας έλειψε και 

739.τίποτα. Αφού είχαμε την πολυτέλεια να πηγαίνουμε τα παιδιά μας στα πιάνα και 

740.σ΄αυτά, στα Γιαννιτσά  

741.Συνεντεύκτρια: Σημαίνει ότι ζούσατε άνετα 

742.Ομιλήτρια: Δεν έκανε ο Γιώργος ποτέ ιδιαίτερα και τέτοια 

743.Συνεντεύκτρια: Ναι 
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744.Ομιλήτρια: Με τον μισθό μας. Αυτά, και δεν είχαμε και από πουθενά αλλού 

745.πόρους 

746.Συνεντεύκτρια: Που είμαστε και σε αγροτική περιοχή 

747.Ομιλήτρια: Όχι, δεν είχαμε τίποτα 

748.Συνεντεύκτρια: Μόνο από το επάγγελμα σας, ναι. 

749.Ομιλήτρια: Εντάξει, καλά ήτανε. Ζήσαμε μια αξιοπρεπή (.) ζωή. Ούτε στερημένη 

750.αλλά ούτε και με πολλά πολλά 

751.Συνεντεύκτρια: Ευχαριστημένη 

752.Ομιλήτρια: Ευχαριστημένη, ναι. Είμαστε γενικώς άνθρωποι  

753.Συνεντεύκτρια: Ολιγαρκείς 

754.Ομιλήτρια: Ναι, ναι. 

755.Συνεντεύκτρια: Και τώρα που ο κύκλος αυτός εργασίας έχει κλείσει θυμάστε 

756.κάποιες ωραίες στιγμές, σας έχουν μείνει κάποιες ωραίες στιγμές;  

757.Ομιλήτρια: Πάρα πολλές, πολύ  και πιο πολύ περίεργο να θυμάμαι από τα 

758.τελευταία χρόνια δεν ξέρω γιατί. Γιατί ίσως ήταν και τα πιο δραστήρια χρόνια 

759.μου, δηλαδή, μπορούσα να κάνω ότι θέλω, απελευθερώθηκα από διευθυντάδες, 

760.από «δεν φτάνουν αυτά, δεν φτάνουν εκείνα», ήμουνα μόνη μου, ό,τι ήθελα 

761.έκανα, όσο ήθελα δούλευα και είχα πολύ ωραίες στιγμές. Είπα και 

762.προηγουμένως ότι και μέσα στην τάξη, ωραίες στιγμές, πολλές και με τους γονείς 

763.πολύ ωραίες στιγμές 

764.Συνεντεύκτρια: Ναι 

765.Ομιλήτρια: Και κάναμε και πάρα πολλά πράγματα, εκδρομές, ήμασταν ανοιχτοί , 

766.δεχόμασταν κόσμο, πηγαίναμε, δηλαδή ήμασταν ανοιχτοί στην κοινωνία και δεν 

767.ξέρω  

768.Συνεντεύκτρια: Τα μπαζάρ 

769.Ομιλήτρια: Καλά και το παζάρι. Και από το να λέμε τα κάλαντα, ας πούμε, χωρίς 

770.να παίρνουμε λεφτά στην αρχή. Με το ζόρι θέλαν να μας δίνουν, εμείς έτσι για 

771.χρώμα στο αυτό, μετά αποφασίσαμε να μαζεύουμε για το «Χαμόγελο του 

772.παιδιού», ό,τι μας δίναν και τα στέλναμε. Απ΄το να υιοθετήσουμε μέσω  

773.Actionaid [παιδάκι 

774.Συνεντεύκτρια:[ το παιδάκι, ναι 

775.Ομιλήτρια: Ναι, Κάναμε πολλά τέτοια πράγματα, εκδρομές σε μουσεία να πάμε, 

776.παραστάσεις θεατρικές να δούμε πολλές, κάναμε πολύ, δηλαδή πολύ ωραίες 
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777.στιγμές έχω να θυμηθώ και με τους γονείς και με τα παιδιά και με πολλά 

778.πράγματα. Και έχω και άσχημες 

779.Συνεντεύκτρια: Αλήθεια; 

780.Ομιλήτρια: Μία άσχημη. Όχι δύο άσχημες έχω, ναι. Μία πολύ παλιά που 

781.τράβηξα το αφτί ενός παιδιού και, δεν έπρεπε, βέβαια κι εγώ να το κάνω, αλλά 

782.ποιος ξέρει τι  

783.Συνεντεύκτρια: Η απειρία είπαμε 

784.Ομιλήτρια: Και η απειρία και, βέβαια,  εντάξει, (.) οι γονείς ήτανε αυστηροί αλλά 

785.δεν, είπανε δεν έπρεπε να, ναι , εντάξει. Βρέθηκα σε δύσκολη θέση. Και μία, που 

786.είχα μια μαμά που ήταν πολύ δύσκολη, μαμά, πάρα πολύ δύσκολη. Τα τελευταία, 

787.εδώ σ΄αυτό στο 4
ο
, στα τελευταία χρόνια, η οποία, μετά μαμά ήρθε στο δικό σας 

788.το σχολείο κι έλεγα την Ελένη «να την προσέχετε», ναι γιατί ήταν πολύ δύσκολη 

789.γυναίκα, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε (.). 

790.Συνεντεύκτρια:  Και δεν θα ήμουν κι εγώ, μάλλον εκεί. 

791.Ομιλήτρια: Όχι δεν ήσουνα. Ήτανε πιο νωρίς. Ήταν μια πολύ ιδιότροπη γυναίκα, 

792.πολύ δύσκολη, τέλος πάντων και μια μέρα φτιάχνοντας ψυχοκίνηση, το πρωί, και 

793.μάλιστα δεν είχα πρόγραμμα να κάνω εκείνη την ημέρα αλλά ο γιος της ήταν  

794.πολύ ζωηρός και τέτοια και ήθελε οπωσδήποτε, λέω για χατίρι του, για το χατίρι 

795.του, Μιχάλη τον λέγανε, λέω  άντε ας κάνουμε. Κι όπως έκανε, αυτός έκανε 

796.άτσαλες κινήσεις, μπροστά στα μάτια μου, έπεσε, χτύπησε στο καρεκλάκι και 

797.έκανε τη γλώσσα του από μέσα 

798.Συνεντεύκτρια: Την έσκισε 

799.Ομιλήτρια: Ναι.  Εντάξει, κάλεσα τον πατέρα, ο πατέρας ήτανε νορμάλ. Πήρε το 

800.παιδί, το πήγε στο Κέντρο Υγείας κι αυτά, εντάξει. Έρχεται το μεσημέρι η μαμά , 

801.πω, πω, πω, πω, ποιος είδε τον Θεό και δεν φοβήθηκε. Πρώτη φορά με 

802.αντιμετώπιζαν έτσι. 

803.Συνεντεύκτρια: Ναι  

804.Ομιλήτρια: Κι εγώ δεν ήμουνα μαθημένη γιατί πάντα είχα πολύ καλές σχέσεις με 

805.τους γονείς. Με έσουρε πάρα πολλά «θα σε πάω στο αυτό, θα σε πάω εκεί». « 

806.Πάνε, πουλάκι μου, όπου θές, στον προϊστάμενο θες, που θες. Εγώ ήμουνα μες 

807.στην τάξη, μπροστά στα μάτια μου τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω και κάτι, 

808.αυτό. Ήτανε το πιο δυσάρεστο 

809.Συνεντεύκτρια: Ναι  
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810.Ομιλήτρια: Άλλο δυσάρεστο τίποτα δεν είχα, ευτυχώς δηλαδή, δεν είχαμε κάτι. 

811.(Συνεντεύκτρια: ήτανε θέμα υγείας).Πάντα είχα το φόβο, κάθε φορά που 

812.τελείωνε μια σχολική χρονιά έλεγα ευτυχώς, γιατί ήμουν και μόνη  μου 

813.Συνεντεύκτρια: Ναι, αυτό. 

814.Ομιλήτρια: Δεν είχα δηλαδή, έπρεπε να είμαι, για αυτό κι όταν γυρνούσα σπίτι 

815.δεν ήξερα που είμαι. Μιλάμε για πολλή κούραση. Όπως έμπαινα στην τάξη, (.) η 

816.ώρα 8 παρά που πήγαινα, μέχρι τις 1 παρά, γιατί είχαν μάθει και οι γονείς δεν 

817.ερχόντουσαν 12 και μισή, 1 παρά τέταρτο, 1 παρά δέκα, τέλος πάντων, μέχρι την 

818.ώρα να φύγει και το τελευταίο παιδί εγώ ήμουνα 

819.Συνεντεύκτρια: Υπ΄ατμόν 

820.Ομιλήτρια: Ναι, γιατί ήμουνα μόνη μου, μέσα, έξω αυτά και να τα βγάλεις, 

821.παντού έπρεπε να είσαι παντού 

822.Συνεντεύκτρια: Το ξέρω, το ζω κι εγώ τα τελευταία 2 χρόνια 

823.Ομιλήτρια: Είναι δύσκολο 

824.Συνεντεύκτρια: Ναι 

825.Ομιλήτρια: Και έλεγα «Δόξα το Θεό και φέτος πέρασε η χρονιά»  

826.Συνεντεύκτρια: Εγώ το έχω το άγχος στην αρχή της χρονιάς 

827.Ομιλήτρια: Και όταν τελείωσα, γιατί ακόμα δεν ήταν σίγουρο ότι θα βγω στη 

828.σύνταξη. Επειδή με πίεζε ο Γιώργος κι επειδή τα πόδια μου τελευταία δεν με 

829.ακούγανε. Τέλος πάντων δεν ήταν προγραμματισμένο να βγω στη σύνταξη και 

830.τελευταία ώρα, τελευταία το αποφάσισα και στη γιορτή του Δημοτικού το πήραν 

831.είδηση αυτοί ότι, και είπανε ξέρω γω κι αυτό κι εκείνο « να πεις κάτι». Τι να πω; 

832.((γέλια)) Βγήκα και τους είπα εγώ φεύγω με τις βαλίτσες μου γεμάτες, γεμάτες. 

833.Έδωσα και πήρα αγάπη και πολλά και εύχομαι στον κάθε εκπαιδευτικό έτσι να 

834.φύγει από την εκπαίδευση. Έτσι. 

835.Συνεντεύκτρια: Ήσασταν ικανοποιημένη, το ζήσατε 

836.Ομιλήτρια: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σου είπα, έφυγα με τις βαλίτσες μου 

837.γεμάτες. Και αγάπη πήρα και εκτίμηση πήρα και πολλή δουλειά προσέφερα και 

838.έδωσα πολλά και πήρα πολλά 

839.Συνεντεύκτρια: Αμοιβαία. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ κυρία Νόπη 

840.Ομιλήτρια: Αυτό ήτανε; 

841.Συνεντεύκτρια: Αυτό εκτός αν έχεις κάτι άλλο να μου πεις 

842.Ομιλήτρια: Όχι. 

 


