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Βιογραφική ανάλυση στην εκ̟αιδευτική έρευνα: 
Τεχνικές ανάδυσης της µικρο-ιστορίας της 

εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής   

 Ευαγγελία Καλλεράντε 
Πανε̟ιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας 

 

 

Περίληψη. Στο άρθρο αυτό ̟αρουσιάζουµε το θεωρητικό µοντέλο της βιογραφικής 
ανάλυσης µε έµφαση στην τεχνική του λόγου στην εκτύλιξη γεγονότων και καταστάσεων 
̟ου σχετίζονται µε την καθηµερινότητα των εκ̟αιδευτικών. Ε̟ικεντρωνόµαστε στην 
µετ-ερµηνεία των υ̟οκειµένων-εκ̟αιδευτικών, ως χρηστών της εκ̟αιδευτικής 
νοµοθεσίας και διαµεσολαβητών ανάµεσα στο Υ̟ουργείο και στην εκάστοτε κυβέρνηση- 
̟ου σχηµατο̟οιούν και νοµοθετούν αρχές και θέσεις για τη λειτουργία του σχολείου- 
και στην εκ̟αιδευτική κοινότητα και ευρύτερα την κοινωνία, ̟ου γίνεται α̟οδέκτης 
µιας ̟ροσδιορισµένης  εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής. Στη βιογραφική ανάλυση αξιο̟οιείται 
ο λόγος των υ̟οκειµένων-εκ̟αιδευτικών, οι ο̟οίοι µέσα α̟ό την ροή των αναµνήσεων 
εννοιολογούν και νοηµατοδοτούν ρητές ή υ̟όρρητες στιγµές της εκ̟αιδευτικής τους 
σταδιοδροµίας ̟ου είναι ταυτόχρονα α̟οτύ̟ωση της µικρο-ιστορίας της εκ̟αιδευτικής 
̟ολιτικής. Ο λόγος των υ̟οκειµένων-εκ̟αιδευτικών µετ-ερµηνεύει ̟ολιτικά δρώµενα, 
̟ολιτισµικά γεγονότα, εκ̟αιδευτικές καταστάσεις, αναδεικνύοντας την ίδια τη 
δυναµική της εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής. Στ άρθρο µας συνδυαστικά ̟αρουσιάζεται ο 
̟ροφορικός λόγος των υ̟οκειµένων-εκ̟αιδευτικών µε τον κειµενικό τους λόγο σε 
̟ροσω̟ικές σηµειώσεις, ώστε η αφήγηση για γεγονότα του ̟αρελθόντος να συγκριθεί µε 
κειµενικές αναλύσεις τους στη διάρκεια εξέλιξης των εκ̟αιδευτικών γεγονότων. Με τη 
σύνθετη ̟αρουσίασή τους  τα µέλη της εκ̟αιδευτικής κοινότητας,  σε συµ̟υκνωµένο 
χρόνο και χώρο διαµορφώνουν - µε λειτουργικό αναστοχασµό ̟ου αναδοµείται µε 
θυµικούς όρους και έλλογη ε̟εξεργασία- την ̟αράλληλη βιο-εξέλιξή τους, σε µια δια-
δραστική αφήγηση. Η αφήγηση και ο κειµενικός λόγος ̟ου α̟οτυ̟ώνει τα ̟ροσω̟ικά 
βιώµατα των υ̟οκειµένων-εκ̟αιδευτικών συνεξετάζεται µε αρχειακό υλικό των ̟ρος 
διερεύνηση ̟εριόδων, ώστε τελικά να ̟ροσδιοριστεί η δοµή και το ̟εριεχόµενο της 
µικρο-ιστορίας της εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής. 

Λέξεις κλειδιά: Bιογραφική ανάλυση, κειµενικός λόγος, κοινωνικά υ̟οκείµενα, 
εκ̟αιδευτική ̟ολιτική 

Summary. This article presents the theoretical model of biographical analysis with an 
emphasis on the discourse technique applied to successive stages and situations in 
educators-subjects’ daily experiences. Educators’ discourse media reflective of subjective 
orientations are analyzed as to the structure through which political and educational 
processes are channelled. Discourse analysis aids in locating key elements around which 
an educator’s identity and school-educational realities take shape. Competing and 
conflicting causes highlighting divisions of educators teaming up in different 
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educational domains of interest are recorded. The paper focuses on a meta-analysis of the 

subject-educators as users of educational legislation and as mediators among the Ministry of 

Education and government (who formulates policy and legislates on the operation of schools), the 

educational community, and broader society which is the receptor of a specific educational policy. 

Educational policy is expressed by concentration on pivotal educational moments 
arising from legislatively expressed political discourse and then converted into 
educational practice in the school environment.  Educational policy, as discourse, 
intervenes, clarifies meanings drawing on policy, the economy and culture at large, and 
analyzes, synthesizes and influences lawmaking by means of discourse. Biographical 
analysis utilizes the educators- subjects’ discourse analysis, which defines and signifies 
express and implied educational career experiences of educational policy micro-history. 
The educators- subjects’ discourse retrospectively interprets political activity, cultural 
events, educational stages, bringing to surface the dynamics of educational policy itself. 
Their discourse, as a language complex serves as building stock for working conditions, 
educational expectations and their own relationship with the educational environment 
through a momentum of successive phases. The discourse order as analysis of 
educational term analysis highlights structural limitations, as well as development or 
intervention potentialities by individuals to the educational model. This paper presents 
both the discourse of the educators-subjects and their written words in personal notes so 
that narratives of the past can be compared with analyses written while educational 
events were taking place. The educators-subjects’ use of pictorial context resulted in a 
visual record of the educational milieu, so that interrelations, identities, and situations 
evolving in it may be crystallized. In condensed time and space, members of the 
educational community provide a complex presentation their own evolution in an 
interactive, transcending narrative that uses effective recollection and a logical process 
permeated by emotional nuances. The narrative and the written word that reflect 
educators-subjects’ personal experiences are checked against existent files for period 
research so that the micro-history of educational policy may be defined as to structure 
and content. Biographical analysis is based on linguistics textual discourse which 
reproduce social political and cultural processes. Discourse is reformulated in 
consolidated language evolving in a dynamic educational milieu. Text analysis 
interprets ideological positions and theorizes on educational practices and educational 
policy itself. Special weight ought to be given to the interpretation by educators-subjects 
who reproduce social relationships and political conditions by means of their discourse 
practices. 

Keywords: biographical analysis, social subjects, textual discourse educational policy 

Εισαγωγή  

Στην εργασία µας ε̟ικεντρωνόµαστε στη δυναµική της βιογραφικής ανάλυσης, ώστε 
να ̟αρουσιαστεί ο άµεσος λόγος των υ̟οκειµένων στην καταγραφή γεγονότων και 
̟ροσω̟ικών στιγµών ̟ου α̟οτυ̟ώνουν ερµηνείες και θεωρήσεις για τον ε̟αγγελµατικό 
τους ρόλο στους ε̟αγγελµατικούς χώρους ̟ου εντάσσονται (Τσιώλης, 2002, 2005), όχι µόνο 
ως λειτουργικοί εκτελεστές ̟ολιτικών ̟ροθέσεων και ε̟ιλογών αλλά και ως ενεργοί ̟ολίτες 
και ε̟αγγελµατίες ̟ου τυ̟ικά ή άτυ̟α διαµορφώνουν στάσεις και συµ̟εριφορές, κριτικά, 
α̟έναντι στο ̟ολιτικό µοντέλο (Archer, 2003).   

Ε̟οµένως, µας ενδιαφέρει το σώµα των µετ-ερµηνειών της ̟ολιτικής ̟ου 
̟ραγµατο̟οιείται α̟ό τα ίδια τα υ̟οκείµενα σε µια ̟ροσ̟άθεια ̟αρέµβασης τους στο 
̟ολιτικό ̟αίγνιο. Πέρα α̟ό ψυχολογικές ερµηνείες για τον ρόλο των εκ̟αιδευτικών στο 
̟εριβάλλον του σχολείου ̟ροβάλλεται η συµµετοχή τους, ρητή ή υ̟όρρητη, σε όλες τις 
φάσεις διαµόρφωσης του ̟ολιτικού λόγου. Στόχος είναι να σχηµατο̟οιηθούν οι ρεαλιστικές 
και µη ρεαλιστικές ̟ροσδοκίες και ε̟ιδιώξεις σε ένα ανοιχτό σύστηµα. Φαίνεται ότι η 
ε̟ινοητικότητα των ατόµων και η ̟ροσδιορισµένη εξατοµίκευση, ανάλογα µε το εύρος της 
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̟ολιτικής τους αυτονοµίας, διαµορφώνει εκ̟αιδευτικά ̟ρότυ̟α µέσα α̟ό δεσµούς και 
σχέσεις στον εκ̟αιδευτικό χώρο σε µια κατάσταση ε̟ινόησης της εκ̟αιδευτικής ολότητας 
στη βιωµένη ̟ολιτική κοινότητα αρχών και θέσεων.  

Η ε̟ικέντρωση στα άτοµα, ειδικότερα στις κατηγορίες των εκ̟αιδευτικών, µας 
οδηγεί στην ανίχνευση των ιδιαίτερων τρό̟ων αντίληψης του ̟ολιτικού λόγου µέσα σε ένα 
συγκείµενο, ό̟ου κοινωνικές και ̟ολιτισµικές διαστάσεις ορίζουν την ̟ολιτική κατάσταση 
ως σύνολο στιγµών στον ιστορικό χωρο-χρόνο. Τόσο η εκ̟αιδευτική ιστορία όσο και η 
εκ̟αιδευτική ̟ολιτική µέσα α̟ό τη βιογραφική ανάλυση του λόγου των εκ̟αιδευτικών 
εµ̟λουτίζουν το ̟εριεχόµενο των ̟ρος ερµηνεία σηµείων, µέσα α̟ό αχαρτογράφητα ̟εδία, 
µε τη µελέτη µιας ̟αρά̟λευρης ̟ολιτικής µε ε̟ικέντρωση και στο σκηνικό φόντο ̟ου 
δηµιουργείται. Ειδικότερα µε την αξιο̟οίηση της βιογραφικής ανάλυσης στις κοινωνικές 
ε̟ιστήµες µε έµφαση στην ερµηνεία των ίδιων των υ̟οκειµένων, µέσα α̟ό την ̟αράθεση 
των εµ̟ειριών τους α̟εικονίζεται η κατανόηση και η εννοιολόγηση των συµβάντων (Dex, 
1992). Με τη δράση  των εκ̟αιδευτικών ̟ροσεγγίζουµε την εκ̟αιδευτική ̟ολιτική, ό̟ου ο 
ε̟ίσηµος ̟ολιτικός λόγος, η νοµοθεσία, ε̟ανα̟ροσδιορίζονται συνδυαστικά µέσα α̟ό µια 
διαδικασία αµφίδροµης ερµηνείας ανάµεσα στη γλώσσα των συλλογικών εκ̟αιδευτικών 
̟ολιτικών και στη γλώσσα των εκ̟αιδευτικών υ̟οκειµένων. Γενικά,  η γλώσσα συνδέεται ως 
σύνολο συµβόλων µε τον ε̟ικοινωνιακό γλωσσικό κώδικα αξιών και κοινωνικών 
σηµαινόντων (Bourdieu, 1999� Chafe, 1970� Fishman, 1972). ∆ηλαδή, ο υ̟οκειµενικός λόγος 
συνδέεται µε την αλήθεια, δηλαδή µε το ̟ώς αντικειµενο̟οιείται, ̟ροκειµένου µέσα α̟ό µια 
διαδικασία ορθολογικο̟οίησης να α̟οµείωσει τις ̟ροσω̟ικές, δεσµευτικές ̟ροδιαθέσεις 
(Besley & Peters, 2007). 

Έτσι, η εκ̟αιδευτική ̟ολιτική σε ένα ορισµένο ιστορικό χωρο-χρόνο εκτιµάται µέσω 
µιας διαδικασίας, ό̟ου η αναβιώµενη εκ̟αιδευτική κατάσταση α̟ό τα εκ̟αιδευτικά 
υ̟οκείµενα ̟αρουσιάζεται ως ένα ̟αράλληλο κείµενο ̟ου είναι στη διάθεση των 
ερευνητών.  Έτσι, θα αναδυθεί το ̟λαίσιο διαµόρφωσής της, οι συνέ̟ειές της και το ̟ώς 
τελικά ε̟ικυρώνεται ή ακυρώνεται στο εκ̟αιδευτικό ̟εριβάλλον.  

Η βιογραφική ανάλυση στην εκ̟αιδευτική ̟ολιτική 

Με τον όρο βιογραφική ανάλυση αναφερόµαστε στον λόγο των ίδιων των 
υ̟οκειµένων, στο ̟ώς ̟αρουσιάζουν τον εαυτό τους µέσα στο εργασιακό τους ̟εριβάλλον 
και ̟ώς δοµούν τον εαυτό τους αναφορικά µε τις συλλογικότητες στον ε̟αγγελµατικό χώρο, 
δηλαδή στο ̟ώς µετασχηµατίζεται η ατοµικότητα σε κοινωνικό υ̟οκείµενο (Harre, 1993). 
Ε̟οµένως, α̟οκτά ενδιαφέρον η δυναµική του υ̟οκειµενικού λόγου και τα όρια ανά̟τυξής 
του, καθώς και το ̟ώς µ̟ορεί να αξιο̟οιηθεί στις κοινωνικές ε̟ιστήµες (Ellis & Flaherty, 
1992). Η σχέση της εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής µε τους εκ̟αιδευτικούς ορίζεται α̟ό την 
̟ολιτική κουλτούρα ̟ου διαµορφώνεται ως ένα σύµ̟λεγµα ̟ολιτικών στάσεων, 
̟ε̟οιθήσεων και συµ̟εριφορών ̟ου σταδιακά σχηµατο̟οιούνται σε ένα σύνθετο ̟λέγµα 
̟ροκαθορισµένων ̟ολιτικών στόχων αλλά και εξελισσόµενων αξιών και σκο̟ών- µέσα α̟ό 
µια ̟ολιτική διαχείριση των εκ̟αιδευτικών, οι ο̟οίοι «µεταφράζουν» την εκ̟αιδευτική 
̟ολιτική σε εκ̟αιδευτική ̟ραγµατικότητα- ε̟οµένως ̟αρεµβάλλονται θεσµοί και 
εκ̟αιδευτικές σχέσεις ̟ου ορίζονται µεταξύ ̟ολιτικής και εκ̟αιδευτικής κουλτούρας 
(Πα̟αδάκης, 2009 · Προβατά, 2013). 

Η εξέλιξη του αφηγηµατικού λόγου µέσω και των καθοδηγητικών ερωτήσεων του 
ερευνητή ανασύρει γεγονότα α̟ό το ̟αρελθόν, τα ο̟οία εκδι̟λώνονται µε τη ροή του 
λόγου, και οι α̟αντήσεις, αν και φαίνονται ως αντιφατικές ή α̟οκλίνουσες, δια̟νέονται 
α̟ό την «αλήθεια» του ερωτώµενου. Ένας µετα-λόγος ως ̟αροντική µνήµη εκτυλίσσει τη 
σχέση των νοηµάτων µε την ̟ολιτική δοµή και την εκ̟αιδευτική κατάσταση, ό̟ως τα 
βίωσαν στο εκ̟αιδευτικό ̟εριβάλλον, δηλαδή ̟ρόκειται για διαδοχικές «µεταφράσεις» της 
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̟ραγµατικότητας, οι ο̟οίες ερµηνεύουν το ̟εριεχόµενο της εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής, 
α̟αντώντας στο ερώτηµα ̟οια είναι η σχέση ̟ολιτικής και εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής µέσα σε 
ένα ̟ροσδιορισµένο κοινωνικό µοντέλο. Παρατηρούµε ότι ̟ρόκειται για την ανάδυση 
σχέσεων και καταστάσεων, ό̟ου ο ̟ολιτικός σκο̟ός, ο εκ̟αιδευτικός στόχος ε̟ιτυγχάνεται 
µε µια σειρά µέσων ̟ου χρησιµο̟οιούνται ως εργαλεία, ώστε να αναδυθεί µια εκ̟αιδευτική 
κατάσταση. Προσδιορίζεται η αναγκαιότητα µιας ̟ολιτικής, η ο̟οία σε διαφορετικές 
ιστορικές ̟εριόδους δηµιουργεί διαφορετικές εντάσεις, καθώς η καθηµερινότητα των 
εκ̟αιδευτικών ενσωµατώνει αρχές και θέσεις ̟ου κατ’ ανάγκη δεν συµφωνούν µε την 
θεσ̟ιζόµενη εκ̟αιδευτική ̟ολιτική. Ε̟οµένως, αναφερόµαστε και στην κοινωνική ζωή των 
υ̟οκειµένων µε έµφαση στους κοινωνικούς χώρους ̟ου καθορίζουν την ατοµικότητά τους, 
ό̟ως οικογένεια, οµάδες συµ̟ολιτών, συναδέλφων κ.λ̟. (Alexander, 2003). 

Στο σηµείο αυτό ε̟ισηµαίνουµε ότι οι εντάσεις ̟ου διαµορφώνονται στους 
εκ̟αιδευτικούς χώρους ή οι ̟ροβλε̟όµενες εντάσεις ̟ου θα δηµιουργηθούν σχετίζονται µε 
τις σχέσεις εξουσίας και ελέγχου οι ο̟οίες ε̟ιβάλλονται µε την εφαρµογή µιας 
εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής.  

Η βιογραφική ανάλυση µέσα α̟ό την ανάδυση των εκ̟αιδευτικών στιγµών ως µια 
ο̟ερασιοναλιστική διαδικασία ̟ροβάλλει ταυτόχρονα τον τρό̟ο σκέψης και την 
̟αραγωγική ορθολογικότητα µε την ο̟οία ̟ροσεγγίζεται η εκ̟αιδευτική ̟ολιτική, ώστε 
ανάλογα να εκφραστεί η αυτονόµηση ή η αντίθεση των ίδιων των υ̟οκειµένων. Η σύνδεση 
της εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής µε την εφαρµοζόµενη ̟ολιτική σε διαφορετικές ̟εριόδους, 
µέσα α̟ό τον λόγο των υ̟οκειµένων, µας δίνει στοιχεία για τα µέσα ̟ου χρησιµο̟οιεί το 
κράτος ̟ροκειµένου µε την εφαρµογή µιας µορφής έννοµης βίας να α̟οτρέψει τον «άλλο» 
λόγο, να χειραγωγήσει τα εκ̟αιδευτικά υ̟οκείµενα δηµιουργώντας συνθήκες αναγκαστικής 
ανα̟ροσαρµογής.  

Παρακολουθούµε τα όρια και τις δυνατότητες του ̟ολιτικού συστήµατος µε στόχο 
τον έλεγχο των ατόµων και, ανάλογα µε την ̟ολιτική κατάσταση, τον ̟εριορισµό των 
ελευθεριών τους. Η βιογραφική ανάλυση βασίζεται στην ενεργή ̟αρουσία των 
εκ̟αιδευτικών ̟ου θα α̟οφύγουν τον στείρο θεωρισµό (speculation) και θα ̟ροσ̟αθήσουν 
σε συνεργασία µε τον ερευνητή να ̟αρουσιάσουν στοιχεία για τη λειτουργία του ̟ολιτικού 
και εκ̟αιδευτικού µηχανισµού. Με τον αυθόρµητο λόγο,  οι ̟ροσω̟ικές βιογραφούµενες 
στιγµές ανασύρουν γεγονότα α̟ό την εκ̟αιδευτική καριέρα, ̟ου ορίζονται α̟ό τη σχέση 
του βιογραφούµενου µε το εκ̟αιδευτικό ̟εριβάλλον ως ένα σύστηµα αξιών, τρό̟ων 
συµ̟εριφοράς, εφαρµογής ̟ολιτικής, ορισµού της γνώσης1. Τελικά, τα θέµατα της 
δηµοκρατίας, των ελευθεριών, της µείωσης της ανισότητας σχηµατο̟οιούν τις κοινωνικές 
και ̟ολιτικές εµ̟ειρίες.  

Η τεχνική της βιογραφικής ανάλυσης εντάσσεται στη µεταµοντέρνα τάση της 
αξιο̟οίησης των αναµνήσεων (Erl, 2011· Erl,  Nünning, & Young, 2010) ως ε̟ιστηµονικής 
µεθόδου για τη µελέτη του λόγου των υ̟οκειµένων µέσα α̟ό µια διαδικασία αξιο̟οίησης 
της µνήµης. Το γεγονός ότι τα υ̟οκείµενα ε̟ανα̟ροσδιορίζουν εκ̟αιδευτικά γεγονότα και 
καταστάσεις ̟ου ε̟αναφέρουν στο ̟αρόν α̟ό το ̟εριβάλλον της µνήµης σχετίζεται µε µια 
διαδικασία µετάβασης α̟ό τη «σιω̟ή» στην ̟ροβολή γεγονότων.  

Τις ̟ερισσότερες φορές η βιογραφική ανάλυση εκφράζει την ίδια την ανάγκη των 
υ̟οκειµένων µέσω της ίδιας της βιογραφικής εξιστόρησης να εγγράψουν κρυφές 
εκ̟αιδευτικές ιστορικές στιγµές, ώστε  οι ίδιοι να τις καταγράψουν  ως γεγονότα-συµβάντα. 
Παρατηρούµε ότι ̟ρόκειται για µια σύνθετη διαδικασία, ό̟ου ο εκ̟αιδευτικός διευρύνει 
τον εκ̟αιδευτικό του ρόλο µέσα α̟ό τα ̟ροσω̟ικά του «sites of memories», ανασύροντας 
θεµατικές µνήµης, υ̟ογραµµίζοντας εκ̟αιδευτικές καταστάσεις σε µια υ̟όρρητη 
διαδικασία ερµηνείας της εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής. 
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Μεθοδολογία έρευνας   

Η βιογραφική ανάλυση εντάσσεται στη µελέτη αναµνήσεων (memory studies). 
Πρόκειται για µια διαδικασία ̟ου ήδη αξιο̟οιείται α̟ό ιστορικούς, ψυχολόγους και 
κοινωνικούς ε̟ιστήµονες. Στόχος είναι να ̟αρουσιαστεί µια δεδοµένη ιστορική ή κοινωνική 
κατάσταση µέσα α̟ό τον λόγο των υ̟οκειµένων. Έτσι αξιο̟οιούνται ειδικές ̟εριγραφές 
τους, τόσο όσο ̟ρος την εκτύλιξη των γεγονότων ̟ου ̟αρουσιάζουν όσο και ως ̟ρος τη 
βιωµατική τους κατάσταση (Alheit, 1997· Τσιώλης, 2006, 2014). Στην εκ̟αιδευτική ̟ολιτική 
η µέθοδος µ̟ορεί να εφαρµοστεί για να δώσει στοιχεία για µια συγκεκριµένη εκ̟αιδευτική 
̟ερίοδο ή για ̟ερισσότερες εκ̟αιδευτικές ̟εριόδους.  

Αξιο̟οιούµε εκ̟αιδευτικούς ̟ου ήταν σε ενεργή δράση όταν εφαρµοζόταν µια 
συγκεκριµένη εκ̟αιδευτική ̟ολιτική, ̟ροκειµένου να αναδείξουµε ειδικά ζητήµατα, ό̟ως: 
α) µε ̟οιο τρό̟ο γνωστο̟οιείται µια εκ̟αιδευτική ̟ολιτική; β) α̟ό την ̟ολιτική των 
̟ροθέσεων µέχρι και την εφαρµογή, ̟οιος ήταν ο ρόλος των εκ̟αιδευτικών; γ) ̟οια ήταν η 
δράση των οµάδων ̟ίεσης, δ) εφαρµοζόταν ̟ράγµατι αυτή η εκ̟αιδευτική ̟ολιτική; ε) ̟οια 
ήταν εκ̟αιδευτική κατάσταση στα σχολεία; στ) ̟οιος ήταν ο ρόλος της το̟ικής 
αυτοδιοίκησης, ζ) ̟ώς είχε διαµορφωθεί η κουλτούρα της εκ̟αίδευσης; και η) ̟οια ήταν η 
καθηµερινότητα των εκ̟αιδευτικών; Ενδιαφέρον ̟αρουσιάζει και η σύνδεση της 
καθηµερινότητας µε τα στάδια ζωής, ό̟ου το υ̟οκείµενο στην αφήγηση  εκτυλίσσει 
συνδυαστικά σενάρια α̟ό διαφορετικά ̟εδία του κοινωνικού χώρου (Josselson & Lieblich, 
1993). Τα ερωτήµατα αυτά είναι ενδεικτικά για να µας δώσουν το ̟εριβάλλον διαµόρφωσης 
µιας εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής αλλά και τον ρόλο των ίδιων των υ̟οκειµένων. 

Ταυτόχρονα, αναδεικνύουν ειδικά ζητήµατα για το µορφωτικό κεφάλαιο των 
εκ̟αιδευτικών, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους ως ε̟αγγελµατιών αλλά και το ρόλο τους 
µέσα στην κοινωνική και ̟ολιτική ̟ραγµατικότητα της ε̟οχής τους. Η βιογραφική 
ανάλυση σε συνδυασµό µε άλλα εργαλεία ̟ροσέγγισης δηµιουργεί ̟ροϋ̟οθέσεις για τη 
µελέτη µιας εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής, ώστε να ̟ροσεγγιστούν τα αίτια και οι συνέ̟ειες της, ο 
λόγος της ως ̟ολιτικός λόγος και η δυναµική της σε εθνικό ή διεθνές ε̟ί̟εδο.  

Παρατηρούµε ότι µέσα α̟ό τη βιογραφική ανάλυση αναλύεται ο ̟ολιτικός λόγος, η 
εκ̟αιδευτική κουλτούρα αλλά και ιδιαίτερα θέµατα για τον ρόλο και το έργο των 
εκ̟αιδευτικών. Στη βιογραφική ανάλυση χρησιµο̟οιούµε τη συνέντευξη ως µέσο για την 
εκτύλιξη της σκέψης των εκ̟αιδευτικών ̟ου έχουν ε̟ιλεγεί για να δώσουν στοιχεία για µια 
συγκεκριµένη εκ̟αιδευτική ̟ερίοδο ή για διαφορετικές εκ̟αιδευτικές ̟εριόδους, ώστε στη 
δεύτερη ̟ερί̟τωση να ε̟ικεντρωνόµαστε στην εκ̟αιδευτική καριέρα του/της 
εκ̟αιδευτικού µε έµφαση στην ̟εριγραφή γεγονότων ̟ου αντιστοιχούν σε διαφορετικές 
εκ̟αιδευτικές ̟εριόδους, ώστε να δίνεται η δυνατότητα της σύγκρισης, µέσα α̟ό 
̟αράλληλες αναφορές σε διαφορετικές χωρο-χρονικές στιγµές της εκ̟αιδευτικής τους 
̟ορείας.  

Ό̟ως φαίνεται και α̟ό τις ̟ροϋ̟οθέσεις της έρευνας α̟αραίτητο στοιχείο είναι ο 
συνεντευξιαζόµενος να έχει τη διάθεση  να ̟αραθέσει στοιχεία, δηλαδή να θέλει να 
συµβάλλει µε το λόγο του στη διερεύνηση ιστορικών και ̟ολιτικών στιγµών. Ερευνητικά 
µας α̟ασχολεί η οργάνωση της συνέντευξης και ̟ώς αυτή µ̟ορεί να λειτουργήσει σε 
̟οιοτικές και ̟οσοτικές µεθόδους ανάλυσης (Wengraf, 2001). Ε̟οµένως, γίνεται ε̟ιλογή των 
συνεντευξιαζόµενων µε κριτήρια ̟ου τίθενται α̟ό τον ερευνητή. Γενικά θα µ̟ορούσαµε να 
̟ούµε ότι για την οργάνωση του δείγµατος λαµβάνεται υ̟όψη: α) το φύλο, β) το µορφωτικό 
κεφάλαιο, γ) η ̟ολιτική ένταξη και δ) ιδιαίτερα θέµατα ̟ου σχετίζονται µε τον ρόλο του 
εκ̟αιδευτικού στα εκ̟αιδευτικά συµβάντα µιας ̟εριόδου.  

Συνήθως χρησιµο̟οιείται η µέθοδος της χιονοστιβάδας (snowball) (Krysik & Finn, 
2010) για την οργάνωση του δείγµατος, ώστε να έχουµε εκ̟αιδευτικούς ̟ου να είναι σε θέση 
να ̟αρουσιάσουν γεγονότα έχοντας α̟οδεχτεί ένα ρόλο «άτυ̟ης συγγραφής» µιας 
εκ̟αιδευτικής ̟ραγµατικότητας. Η µέθοδος συνδέεται µε τη θεωρητική δειγµατοληψία ̟ου 
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στα διαφορετικά στάδια της εξέλιξης της έρευνας δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να 
κατευθύνει την έρευνα του ανάλογα µε τα στοιχεία ̟ου συγκεντρώνει διευρύνοντας τη βάση 
του δείγµατος του, ώστε να αντα̟οκρίνεται στα ερευνητικά ζητήµατα ̟ου τίθενται. 
Πρόκειται για µια κλιµακωτή εξελισσόµενη διαδικασία εξαιρετικά ευέλικτη, ̟ου 
αντα̟οκρίνεται στο γενικότερο µοντέλο της ̟οιοτικής ανάλυσης (Henry, 1990). 

Στη συνέντευξη µας ή στις ε̟αναλαµβανόµενες συνεντεύξεις  χρησιµο̟οιούµε ηµι-
δοµηµένο ερωτηµατολόγιο, ώστε να µ̟ορούµε να ανα̟ροσαρµόζουµε τις θεµατικές 
ενότητες αξιο̟οιώντας το λόγο του συνεντευξιαζόµενου, γιατί αυτό ̟ου µας ενδιαφέρει 
είναι η ανάδυση γεγονότων και η ̟εριγραφή καταστάσεων. Ε̟οµένως, η ̟αρέµβασή µας θα 
̟ρέ̟ει να είναι ιδιαίτερα ̟ροσεκτική και µόνο όταν χρειάζονται διευκρινίσεις, ώστε να µην 
ανακό̟τεται ο ειρµός των σκέψεων του  συνεντευξιαζόµενου, όταν βρίσκεται σε µια 
διαδικασία ανάσυρσης γεγονότων α̟ό τη µνήµη.  

Το ηµι-δοµηµένο ερωτηµατολόγιο, ειδικά στη βιογραφική ανάλυση, δίνει τη 
δυνατότητα στον ερωτώµενο να εκτυλίξει ̟τυχές της ̟ροσω̟ικής του ζωής  µε µια 
διαδικασία συµ̟ληρωµατικών αναφορών ̟ου φαίνεται ως εξέλιξη συµβάντων, διαδοχή 
γεγονότων σε ένα ̟αρελθοντικό χρόνο (Galletta & Cross, 2013). 

Παράλληλα µε τις συνεντεύξεις αξιο̟οιούµε αρχειακό υλικό ̟ου έχουν στη διάθεση 
τους οι συνεντευξιαζόµενοι. Τα τελευταία χρόνια χρησιµο̟οιείται αρχειακό υλικό στην 
εκ̟αιδευτική έρευνα µε ειδική αναφορά στην εννοιολόγηση της εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής. 
(Mcculloch, 2004� Ramsey, Sharer, L’ Eplattenier, & Mastrangelo, 2009). Ειδικά οι 
συνταξιούχοι εκ̟αιδευτικοί µ̟ορούν να µας φανούν χρήσιµοι µε το αρχειακό τους 
εκ̟αιδευτικό υλικό, ̟ου µ̟ορεί να ̟εριλαµβάνει: α) φωτογραφικό υλικό εκ̟αιδευτικών 
εκδηλώσεων, β) εκ̟αιδευτικές εγκυκλίους, γ) αλληλογραφία µε φορείς, δ) ̟ροσω̟ικά 
σηµειώµατα, ε) ̟ρακτικά συνεδρίων, ζ) αντίτυ̟α ε̟ιστηµονικών εκ̟αιδευτικών ̟εριοδικών, 
στ) ενηµερωτικά δελτία εκ̟αιδευτικών συνδικαλιστικών συλλόγων και η) ηµερολόγια. 

Παρατηρούµε ότι σε ειδικές κατηγορίες εκ̟αιδευτικών, ̟έρα α̟ό τη συνέντευξη, 
µ̟ορούµε να συγκεντρώσουµε έντυ̟ο υλικό (Frisch,  Harris, Kelly, & Parker, 2012) ̟ου θα 
µας διευκολύνει στη µελέτη µιας εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής µέσα α̟ό ένα συνδυασµό 
̟ροφορικού και έντυ̟ου λόγου, ό̟ου το θέµα της ατοµικής µνήµης συνδέεται µε τη µνήµη 
̟ου διασώζεται µέσα στα κείµενα. Πρόκειται για µια ̟ολυσχιδή διαδραστική έρευνα, ό̟ου 
η εκ̟αιδευτική ̟ολιτική νοηµατοδοτείται και ερµηνεύεται µε διαφορετικά εργαλεία 
̟ροσέγγισης, αξιο̟οιώντας τον λόγο των υ̟οκειµένων και δευτερεύον αρχειακό υλικό ̟ου 
ως κειµενική ανάγνωση της εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής εννοιολογεί τη δοµή και το 
̟εριεχόµενο της.  

Η λειτουργία των αφηγήσεων ως ερµηνευτικών σεναρίων του εκ̟αιδευτικού 
̟εριβάλλοντος  

Στην εργασία µας, ό̟ως ήδη έχουµε αναφέρει, αναλύονται διαδικασίες ένταξης της 
βιογραφικής ανάλυσης στη µελέτη ζητηµάτων εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής. Παρουσιάζουµε 
ενδεχόµενες δυναµικές ̟ροσεγγίσεις του αφηγηµατικού λόγου. Η ̟ροτεινόµενη µέθοδος 
βασίζεται στη θεωρητική α̟οδιαφορο̟οίηση ̟ου µε την αξιο̟οίηση του αφηγηµατικού 
λόγου µ̟ορεί να ερµηνεύει θεσµικές δοµές, µακρο/µικροεκ̟αιδευτικές εξελίξεις, ̟ολιτικο-
εκ̟αιδευτικά ̟αίγνια.  

Στα κεφάλαια ̟ου θα ακολουθήσουν γίνεται εκτενής αναφορά στις δυνατότητες της 
βιογραφικής ανάλυσης ως εργαλείου στην µακρο-̟ολιτική κατανόηση της εκ̟αιδευτικής 
̟ολιτικής, δηλαδή στο ̟ώς θεσµο̟οιούνται, συγκροτούνται, ανα̟αράγονται ή 
µετασχηµατίζονται ̟ολιτικές θέσεις για την εκ̟αίδευση.  

Οι αφηγήσεις των εκ̟αιδευτικών λειτουργούν ως ρευστός λόγος ̟ου εµ̟λέκει 
̟οικίλα νοήµατα µέσα α̟ό µια ζωντανή ̟εριγραφή, ό̟ου χρησιµο̟οιούνται µεταφορές και 
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εικόνες ̟αρουσιάζοντας δοµηµένα συγκείµενα. Το ̟λεονέκτηµα του αφηγηµατικού λόγου 
βρίσκεται στη δηµιουργία του λόγου α̟ό τα υ̟οκείµενα, ̟ου ανασυνθέτουν την 
εκ̟αιδευτική ̟ραγµατικότητα µε τη χρήση ευέλικτου ρηµατικού άµεσου λόγου, ό̟ου 
ορθολογισµός και συναίσθηµα σχηµατο̟οιούν ένα ̟εριεχόµενο ερµηνείας,  αντανακλώντας 
και βαθύτερες ψυχολογικές διαδικασίες. 

Η ανάλυση των εκ̟αιδευτικών στιγµών  ̟ροϋ̟οθέτει την ανάγνωση και κατανόησή 
τους α̟ό τα ίδια τα υ̟οκείµενα,  τα ο̟οία µε τη χρήση της γλώσσας τις ε̟ανα-συνθέτουν, 
ε̟ικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους σε συγκεκριµένες δοµές και σχήµατα, ̟ροβάλλοντας 
το ενδιαφέρον τους ̟ου βασίζεται σε ε̟ιλογή γεγονότων και καταστάσεων. Η ίδια η 
διαδικασία της ε̟ιλογής λαµβάνεται υ̟όψη στην ανάλυση του λόγου, διότι µε βάση αυτή 
την ε̟ιλογή, τα υ̟οκείµενα δηµιουργούν νοήµατα, δηλαδή ερµηνεύουν την εκ̟αιδευτική 
̟ρακτική, τις σχέσεις εξουσίας και τη λειτουργικότητα του εκ̟αιδευτικού συστήµατος µέσα 
α̟ό µια συνθετική ̟ροσέγγιση, ό̟ου η µνήµη αξιο̟οιείται ως ̟εριεχόµενο νοήµατος ̟ου θα 
ανασυρθεί και θα ε̟ικαιρο̟οιηθεί δηµιουργώντας νόηµα στο ̟λαίσιο της διάδρασης µε τον 
ερευνητή. 

Όταν ̟ροσεγγίζονται ζητήµατα ̟ου εξελίσσονται στο χρόνο, αυτό ̟ου ενδιαφέρει 
τον ερευνητή είναι η δηµιουργία και η µεταβολή του λόγου ̟ου ανα̟αριστά τις ̟ολιτικές 
και εκ̟αιδευτικές καταστάσεις σε ρηµατικές κατασκευές. Ο λόγος, ως διαδοχή γεγονότων, 
̟αρουσιάζει ̟ράξεις σε εξέλιξη σε διαφορετικό χωρο-χρόνο αναδεικνύοντας την κοινωνική 
διάδραση ̟ου διαρθρώνεται στο εκ̟αιδευτικό ̟εριβάλλον. Ο ερευνητής αναλύει τις 
αφηγήσεις των ατόµων ̟ροσ̟αθώντας να εξοικειωθεί µε το ̟λαίσιο ερµηνείας και εξήγησης 
των ίδιων των υ̟οκειµένων, ̟ου τυ̟ικά ή άτυ̟α θεµατο̟οιούν τις θεωρήσεις τους, 
συγκροτώντας ε̟ιµέρους λόγους, διαµορφώνοντας ερµηνευτικά σενάρια.  

Τα ερµηνευτικά σενάρια ̟αρουσιάζονται ως δυναµικά µοντέλα λόγου µε τη χρήση 
της γλώσσας ̟ου χρησιµο̟οιείται στην καθηµερινή ζωή των ατόµων. Με βάση αυτή την 
α̟λή γλώσσα τα υ̟οκείµενα ανασυγκροτούν την εκ̟αιδευτική ̟ραγµατικότητα, ό̟ως αυτή 
έχει καταγραφεί στην µνήµη τους, µέσω της ο̟οίας την εννοιολογούν σε διαφορετικές 
̟εριόδους, νοηµατοδοτώντας τη διαλεκτική σχέση της εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής µε άλλες 
διαστάσεις του κοινωνικού και του ̟ολιτικού. Τα ίδια τα υ̟οκείµενα κατασκευάζουν 
ερµηνευτικά σενάρια ως ̟ολύτρο̟α κείµενα, συσχετίζοντας γεγονότα, αναδεικνύοντας την 
καθηµερινότητα τους µέσα α̟ό σχέσεις και δράσεις  ̟ου α̟οκτούν σηµασία για τον 
ερευνητή, διότι συγκροτούν τον εκ̟αιδευτικό χώρο. 

Η ̟ολυτρο̟ικότητα στη βιογραφική ανάλυση ε̟ιτυγχάνεται µε τον αφηγηµατικό 
λόγο των ερωτώµενων, τις συµ̟ληρωµατικές ̟αρακαταθήκες µνήµης ̟ου συνδυαστικά 
ενισχύουν την ̟αροντική µνήµη, ό̟ως είναι τα σηµειωµατάρια, οι φωτογραφίες, οι 
ε̟ιστολές και τα α̟οσ̟άσµατα κειµένων. Πρόκειται για τεκµήρια ̟ου ως υλικά θραύσµατα 
ανα̟αράγουν τα εναλλακτικά σενάρια των γεγονότων ̟ου έχουν καταγραφεί στην µνήµη. 
Τα ιδιωτικά τεκµήρια σε συνδυασµό µε τον αφηγηµατικό λόγο, ως ̟αροντική µνήµη, 
ενισχύουν την κατασκευή της ιστορίας της εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής, ανακτώντας και 
αναδιαµορφώνοντας τους «εκ̟αιδευτικούς τό̟ους» του ̟αρελθόντος (Hodson, 1999). 

Ο εκ̟αιδευτικός χώρος ̟αρουσιάζεται µέσα α̟ό το γλωσσικό-ρηµατικό ̟εριεχόµενο 
ως σύνολο εκ̟αιδευτικών φαινοµένων και διαδικασιών, ̟ου νοηµατοδοτεί τη συγκρότηση 
της εκ̟αιδευτικής ̟ραγµατικότητας και ερµηνεύει στο µικρο-ε̟ί̟εδο στάσεις και 
συµ̟εριφορές των ατόµων και στο µακρο-ε̟ί̟εδο το ε̟ί̟εδο των εκ̟αιδευτικών ρυθµίσεων, 
δηλαδή την «τάξη του νόµου», ̟ου µετασχηµατίζεται σε εκ̟αιδευτικές ̟ρακτικές.  

Οι συναρθρώσεις του λόγου των συνεντευξιαζόµενων συµµορφώνονται σε ορισµένες 
̟ροδιαγραφές ̟ου καθορίζονται α̟ό τον ερευνητή, ̟ροκειµένου κύρια και ε̟ιµέρους 
στοιχεία να καταγραφούν, ώστε να αναδειχθούν οι εκ̟αιδευτικές διαδικασίες. Το δοµικό 
ε̟ί̟εδο του σχολείου, ό̟ως ̟αρουσιάζεται α̟ό τους συνεντευξιαζόµενους, καθορίζεται α̟ό 
λόγους ̟ου ̟αρουσιάζονται υ̟οκειµενικά και ορίζουν τους εκ̟αιδευτικούς ή την 
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εκ̟αιδευτική κοινότητα ως άτοµα ή οµάδες δράσης, οι ο̟οίες ε̟ηρεάζουν ως οµάδες ̟ίεσης 
τη διαµόρφωση της εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής. 

Η θεωρητικο̟οίηση των θέσεων των συνεντευξιαζόµενων και η ενδελεχής µελέτη των 
νοηµάτων κατασκευάζει σηµασίες, δηλαδή τάξεις νόµου, κατάστασης, συνεργασίας ή 
σύγκρουσης και ηγεµονίας ή εξουσίας. Μέσα σε αυτή την κατηγοριο̟οιηµένη τάξη λόγου 
διαµορφώνεται ένα ̟εδίο αντικειµενικότητας, στο ο̟οίο τα άτοµα ορίζουν τον εαυτό τους, 
συναινούν γύρω α̟ό γενικές αρχές διατυ̟ώνοντας ρεαλιστικούς στόχους, λαµβάνοντας 
υ̟όψη τους δοµικούς ̟εριορισµούς και τις δυνατότητες ̟ου τους δίνει το ̟ολιτικό µοντέλο.  

Συνεντευξιαζόµενοι µε διαφορετική θέση στο εκ̟αιδευτικό σύστηµα ̟αρουσιάζουν 
διαφορετική τάξη λόγου, µε την ο̟οία ερµηνεύουν την ̟ολιτική, τις ταυτότητες, την 
εκ̟αιδευτική κατάσταση, τους στόχους της εκ̟αίδευσης και τη γραφειοκρατική οργάνωση. 
∆ηλαδή, µεθοδολογικές ̟ρακτικές και ̟ροσεγγίσεις βασίζονται στην ανάλυση της 
εκ̟αιδευτικής κατάστασης µε βάση τον ρόλο τους στην εκ̟αιδευτική διαδικασία. Έτσι, ρητά 
ή υ̟όρρητα ̟ροβάλλονται στάσεις συµµόρφωσης, υ̟οταγής, ανταγωνισµού ή σύγκρουσης. 
Τα ίδια τα υ̟οκείµενα εµ̟λέκονται σε σχέσεις, ό̟ου η κάθε υβριδική αφήγηση κινείται σε 
ένα «̟εδίο αλήθειας» µέσα στην κυρίαρχη ̟ρακτική του λόγου ̟ου δηµιουργεί ο̟τικές 
̟ροσέγγισης και αντίληψης των καταστάσεων (Foucault, 1973). 

Οι διαφορετικές ̟ροσεγγίσεις των συνεντευξιαζόµενων αξιο̟οιούνται για να 
κατασκευαστεί η εκ̟αιδευτική ̟ραγµατικότητα µιας ̟εριόδου µέσα α̟ό την α̟οδόµηση 
του λόγου των υ̟οκειµένων, ώστε τα ερµηνευτικά τους σενάρια, ως αναλυτικές κατηγορίες 
λόγου, να κατασκευάσουν την φαντασιακή εκ̟αιδευτική κοινότητα. 

Αναφερόµαστε στη φαντασιακή εκ̟αιδευτική κοινότητα, διότι ερµηνευτικά σχήµατα 
και νοήµατα ̟ου κατασκευάζονται µεµονωµένα α̟ό τους συνεντευξιαζόµενους 
συγκροτούνται σε ένα ρευστό ̟εριεχόµενο λόγου, ό̟ου µάλλον ̟ροβάλλεται η 
ενδεχοµενικότητα της εκ̟αιδευτικής ̟ραγµατικότητας ̟αρά η αντικειµενικότητα στην 
οργάνωση του εκ̟αιδευτικού χώρου.  

Η καταγραφή, ερµηνεία και ̟αρουσίαση των α̟οτελεσµάτων α̟ό τις συνεντεύξεις 
̟ροβάλλει την εκ̟αιδευτική κατάσταση ως οργάνωση, αναδεικνύοντας τις λειτουργίες της 
υ̟ερδοµής ̟ου καθορίζουν τη συγκρότηση της υ̟οκειµενικότητας και τη λειτουργία των 
ατόµων σε ένα ̟ολιτικό σύστηµα σε συνδυασµό µε τη δράση των υ̟οκειµένων στο µικρο-
ε̟ί̟εδο της σχολικής µονάδας. Εκεί, δηλαδή, ̟ου φυσικο̟οιούνται στάσεις, συµ̟εριφορές 
και εξουσιαστικές σχέσεις σε διαφορετικά ε̟ί̟εδα.  

Στη µελέτη των διαφορετικών εκ̟αιδευτικών συστηµάτων, δηλαδή στη µετάβαση 
α̟ό ένα εκ̟αιδευτικό σύστηµα σε ένα άλλο, οι συνεντευξιαζόµενοι ορίζουν τις «σηµασίες» 
των εκ̟αιδευτικών αλλαγών δίνοντας νόηµα σε ανταγωνιστικούς λόγους ̟ου 
συναρθρώνονται σε διαφορετικά ̟ολιτικά ̟εδία. Ταυτόχρονα, εξετάζονται οι µηχανισµοί µε 
τους ο̟οίους ανα̟αράγεται ένα εκ̟αιδευτικό σύστηµα, αµφισβητείται ή µετασχηµατίζεται. 
Οι εκ̟αιδευτικές στιγµές αντιστοιχούν σε σηµαινόµενα, δηλαδή σε λόγους και σηµασίες ̟ου 
ερµηνεύονται α̟ό τα ίδια τα υ̟οκείµενα και διαµορφώνουν τα ερµηνευτικά σενάρια, 
ε̟ικαιρο̟οιώντας ̟ολιτικά δίκτυα λειτουργίας και οργάνωσης της εκ̟αίδευσης, 
̟ροσεγγίζοντας µορφές συνάρθρωσης, ιδεολογίας και ̟ρακτικής εφαρµογής. 

Ερµηνεία και α̟οτίµηση του εκ̟αιδευτικού ̟εριβάλλοντος: οι αφηγήσεις των 
εκ̟αιδευτικών ως εκ̟αιδευτικός λόγος  

Η εστίαση στις αφηγήσεις των εκ̟αιδευτικών εντάσσεται στη µετα-νεωτερική 
̟ροσέγγιση, ̟ροκειµένου να αναλυθεί η εκ̟αιδευτική κουλτούρα, οι δοµές και οι ̟ρακτικές 
της εκ̟αιδευτικής κοινότητας. Η δυναµική της βιογραφικής ανάλυσης ως εργαλείου 
̟ροσέγγισης της εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής σε συνδυασµό µε άλλες µεθόδους οδηγεί σε 
ερµηνευτικές ̟ροτάσεις. Βασίζεται στην ̟ροβολή των «κρυφών» ̟ολιτικών κωδίκων ̟ου 



Βιογραφική ανάλυση στην εκ̟αιδευτική έρευνα 195 

αναδύονται στον ρηµατικό λόγο των εκ̟αιδευτικών. Ο ρηµατικός λόγος των εκ̟αιδευτικών 
µέσα α̟ό την υ̟οβολή ερωτηµάτων τείνει σε ένα συγκερασµό των ̟ολιτικών θέσεων για την 
εκ̟αίδευση µε την ̟ροσω̟ική θέση των δρώντων υ̟οκειµένων σε µια διαδικασία 
διασύνδεσης και διάδρασης των µελών της εκ̟αιδευτικής κοινότητας. 

Ειδικότερα, σε κάθε εκ̟αιδευτική ̟ερίοδο γίνεται ανασύνθεση του εκ̟αιδευτικού 
̟εριβάλλοντος µε έµφαση στην εσωτερική ρήξη ή α̟οδοχή της ̟ολιτικής, ώστε τα 
συστήµατα ιδεών, ̟ε̟οιθήσεων αλλά και στάσεων και συµ̟εριφορών να διερευνώνται 
διασυνδεόµενα µε την ̟ροτεινόµενη ή εφαρµοζόµενη ̟ολιτική. Στο σηµείο αυτό 
αναφερόµαστε στην «̟ανουργία» του εκ̟αιδευτικού λόγου, ό̟ου η εκ̟αιδευτική ̟ολιτική 
ως ένα σύστηµα οργάνωσης και λειτουργίας της εκ̟αίδευσης, µέσα α̟ό την ερµηνεία των 
ίδιων των υ̟οκειµένων και τη στάση τους φαίνεται να διαµορφώνει ̟ολιτικά α̟εικάσµατα 
ως εκ̟αιδευτικές θέσεις, ενδυναµώνοντας ή α̟οδυναµώνοντας την ε̟ικοινωνία µε τους 
φορείς διαµόρφωσης ̟ολιτικής. Παρατηρούµε ότι οι αφηγήσεις των εκ̟αιδευτικών οδηγούν 
σε µια θεωρητική ανασύνθεση εστιάζοντας σε κρυφούς κώδικες ε̟ικοινωνίας στο 
εκ̟αιδευτικό ̟εριβάλλον, µέσα α̟ό µια συµβολική αλληλόδραση ̟ου υ̟ερβαίνει  το 
µοντέλο της συµµόρφωσης στην εκ̟αιδευτική ̟ολιτική. 

Η συµβολική αλληλόδραση ̟ου ̟ραγµατο̟οιείται στο εκ̟αιδευτικό ̟εριβάλλον 
µέσα α̟ό τη διαδικασία αναστοχαστικότητας κατά τη διάρκεια της αφήγησης ε̟ανα-
κατασκευάζει  σχέσεις και α̟όψεις των ίδιων των υ̟οκειµένων. Ζήτηµα ̟ου µας α̟ασχολεί 
είναι ̟ώς η αφήγηση εκ̟αιδευτικών συµβάντων εµ̟λέκεται µε γεγονότα της ζωής, ώστε η 
ε̟αγγελµατική κατάσταση να ενσωµατώνεται σε ευρύτερα ε̟ικοινωνιακά και 
̟εριβαλλοντικά ̟λαίσια (Clough, Goodley, Lawthom, & Moore, 2004). Αν η εκ̟αιδευτική 
̟ολιτική εντάσσεται στο ολιστικό εννοιολογικό ̟λαίσιο, στη µακρο-εκ̟αιδευτική 
κατάσταση, δίνεται έµφαση στη κατασκευή ̟ολιτικής για την εκ̟αίδευση και ευρύτερα στην 
ανα̟αραγωγή του κοινωνικού και ̟ολιτικού µοντέλου. Οι αφηγήσεις των εκ̟αιδευτικών, 
ακόµη και ως ασύνδετος λόγος, ανασύρουν γεγονότα της καθηµερινότητας σε ένα ιστορικο-
µικρο-κοινωνιολογικό ̟λαίσιο, ό̟ου η οργάνωση του χώρου ως δοµικού ̟εριβάλλοντος, οι 
σχέσεις µεταξύ εκ̟αιδευτικών και µαθητών συνδυάζονται ̟αράλληλα µε τη «φαντασιακή 
κοινότητα» της εκ̟αίδευσης σε εθνικό ή διεθνές ε̟ί̟εδο.  

Η εσωτερική λογική οργάνωση µιας σχολικής µονάδας αναδεικνύει τις ̟τυχές της 
εκ̟αιδευτικής ζωής κατασκευάζοντας συµβολικούς τό̟ους, δράσεις µέσα α̟ό τη διερεύνηση 
του µετασχηµατισµού σε διαφορετικές ̟εριόδους, ό̟ου οι ίδιες οι αξίες της κοινότητας 
µορφο̟οιούν ανάγκες, δηµιουργούν ̟ροδιαθέσεις και ̟ροσδοκίες εκ̟αιδευτικών ρόλων. 
Ακόµη και όσον αφορά την ̟αθητική κατάσταση ̟ου ̟εριγράφεται σε ̟εριόδους µη 
δηµοκρατικής λειτουργίας του κράτους, ό̟ου  φαίνεται οι εκ̟αιδευτικοί να 
συµµορφώνονται µε τις κανονιστικές α̟αιτήσεις του συστήµατος, τα κοινωνικά υ̟οκείµενα 
φαίνεται να αντιστέκονται και η εικόνα της οµοιοµορφίας ̟ου ̟ροβάλλεται να είναι 
̟αρα̟λανητική.  

Ε̟οµένως, το µακρο-ε̟ί̟εδο της εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής σε συνδυασµό µε το µικρο-
ε̟ί̟εδο της εκ̟αιδευτικής ανάλυσης µε µεθοδολογικό εργαλείο τις αφηγήσεις των 
εκ̟αιδευτικών κατασκευάζει νοήµατα ̟ου δείχνουν ότι οι εκ̟αιδευτικοί συµµετέχουν σε 
̟ολύ̟λοκα εκ̟αιδευτικά ̟αίγνια, και το ζήτηµα της ωφέλειάς τους α̟ό τις ε̟ιλογές τους 
α̟οσυνδέεται α̟ό τη συνήθη ο̟τική των ερευνητών για την εννοιολόγηση των σκο̟ών των 
µέσων και της δράσης των υ̟οκειµένων µε βάση την εκ̟αιδευτική ̟ολιτική. Η 
ο̟ερασιοναλιστική ε̟ιλογή ̟ολιτικής α̟οκρύ̟τει την εκ̟αιδευτική ̟ροσέγγιση α̟ό τα ίδια 
τα υ̟οκείµενα και ως ιδεατός τύ̟ος ̟ολιτικής ε̟ισκιάζει το άτυ̟ο ̟λαίσιο εντός του ο̟οίου 
αλληλοε̟ιδρά η εκ̟αιδευτική κοινότητα µε ευρύτερες κοινότητες, διότι η έµφαση  βρίσκεται 
στο θεσµικό ̟λαίσιο. 

Στο θεωρητικό ̟λαίσιο της βιογραφικής ανάλυσης αναδεικνύονται οι ερµηνευτικές 
µικρο-εκ̟αιδευτικές ̟ροσεγγίσεις, έτσι ώστε α̟ό τα ̟ολιτικά κατασκευασµένα νοήµατα της 
εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής να οδηγηθούµε στα εµ̟ειρικά εκ̟αιδευτικά σενάρια της 
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καθηµερινότητας. Στο ε̟ί̟εδο της καθηµερινότητας διασαφηνίζονται και θέµατα 
οργάνωσης του σχολείου, ό̟ως η το̟ικότητα των εκ̟αιδευτικών ιδρυµάτων, δηλαδή η 
σχέση τους µε  την ευρύτερη το̟ο-κοινωνία2. Μια αλυσίδα σηµαινόµενων (Crow, 2010) µέσα 
α̟ό τον λόγο ̟αρουσιάζει τις διασυνδέσεις του σχολείου ως χώρου και των εκ̟αιδευτικών 
ως φορέων δράσης και συντελεστών θεσµικών δοµών µε την κοινωνία, σε ένα 
̟ροσδιορισµένο ιστορικο-κοινωνικό χρόνο.  

Ο ίδιος ο ε̟ικοινωνιακός λόγος µέσα στην εκ̟αιδευτική κοινότητα αλλά και 
ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο εννοιολογεί τις ̟ολιτικές κατασκευές, τους τύ̟ους εξουσίας, 
τα ̟ειθαρχικά συστήµατα, τις ανταγωνιστικές σχέσεις ακόµη και τους τύ̟ους γνώσης ̟ου 
ρητά ή υ̟όρρητα αναγνωρίζονται στις σχολικές µονάδες. Οι χρονικές ̟ερίοδοι ως στιγµές 
συµβολικά κατασκευάζουν διαφορετικά ̟λαίσια αναφοράς µέσα α̟ό την έµµεση ή άµεση 
̟ροβολή των α̟αιτήσεων του κοινωνικού και ̟ολιτικού συστήµατος. 

 Έτσι, οι εκ̟αιδευτικές ̟ρακτικές ως έλλογες ε̟ιλογές έχουν το συµβολικό στοιχείο 
της εφαρµογής της εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής ως αναγκαιότητας, ̟ου όµως η εκ̟αιδευτική 
στρατηγική µέσα α̟ό µια διαδραστική στάση αναµορφώνει ρητά ή υ̟όρρητα την 
̟ροτεινόµενη ̟ολιτική, αµφισβητώντας θεσµικές δοµικές διεργασίες, µεταβάλλοντας την 
ευθύγραµµη σχέση-εκ̟αιδευτική ̟ρόθεση, εκ̟αιδευτική νοµοθεσία και εκ̟αιδευτική 
εφαρµογή.  

Τελικά, ο̟οιεσδή̟οτε γενικεύσεις για την εφαρµογή της εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής 
φαίνεται να µην ενσωµατώνουν τις λανθάνουσες αξίες ή τις διαδικασίες αµφισβήτησης α̟ό 
τα ίδια τα κοινωνικά υ̟οκείµενα σε σηµείο ώστε να α̟οκτά ιδιαίτερο ερευνητικό 
ενδιαφέρον το ̟ώς οι ίδιοι οι εκ̟αιδευτικοί σε διαφορετικές ιστορικές ̟εριόδους ̟ροτείνουν 
ή ε̟ιβάλλουν θεσµικές αλλαγές, µετασχηµατσµούς, ανα̟ροσαρµογές ή και µεταρρυθµίσεις- 
ώστε η έννοια της ̟ροσαρµογής να µην α̟οδίδει την ̟ραγµατική κατάσταση στην 
εφαρµογή της εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής.  

Η βιογραφική ανάλυση ε̟ικεντρωµένη στον λόγο των εκ̟αιδευτικών ενσωµατώνει 
τη δηµοκρατική θέση για την ̟ροβολή του ρόλου των ατόµων στο συµβολικό ̟εριβάλλον 
της κατασκευής της εκ̟αιδευτικής κουλτούρας. Έτσι, η µνήµη συνδέεται µε τη δηµοκρατία 
µέσα α̟ό την ̟ροβολή της αναγκαιότητας για την  ανάδυση γεγονότων α̟ό το ̟αρελθόν, 
ώστε να κατανοηθούν και να ερµηνευτούν (Misztal, 2003, 2005� Olick, 2008� Young, 1997). Ο 
λόγος των εκ̟αιδευτικών κατασκευάζει ̟αραστάσεις της εκ̟αιδευτικής ̟ραγµατικότητας, 
οι αδιαφανείς σχέσεις εξουσίας, τα µοντέλα γραφειοκρατικής οργάνωσης, αλλά και οι 
συµµετρικές σχέσεις ε̟ικοινωνίας διασαφηνίζονται  µέσα α̟ό τον κειµενικό λόγο των 
εκ̟αιδευτικών, ̟ου ̟αρουσιάζουν τις εµ̟ειρίες τους ερµηνεύοντας το ̟εριεχόµενο της 
εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής, της ιδεολογίας και της κουλτούρας. Η ̟αρουσίαση των 
εκ̟αιδευτικών ̟ρακτικών, οι σχέσεις και οι ταυτότητες ̟ου διαµορφώνονται στο 
εκ̟αιδευτικό ̟εριβάλλον εννοιολογούν τη συγκρότηση της κοινωνικής ̟ραγµατικότητας, 
δίνοντας έµφαση σε ̟ραγµατικές αφανείς εκ̟αιδευτικές δοµές και θέσεις, δηλαδή, ο λόγος 
των εκ̟αιδευτικών συγκροτεί τη θεώρηση της εκ̟αιδευτικής ̟ραγµατικότητας. 

Η µελέτη του λόγου των υ̟οκειµένων αναδεικνύει τις µη ̟ροσδιορισµένες 
̟ροσδοκίες, τα λανθάνοντα συστήµατα αναγκών, αξιών και ̟ροσδοκιών µε έµφαση στην 
ανίχνευση των χώρων αυτονοµίας, ό̟ου ̟αράγονται νοήµατα και ε̟ινοούνται στρατηγικές 
σε ένα ̟ιθανά διαφορετικό ̟λαίσιο ερµηνείας της εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής.  

Οι εκ̟αιδευτικοί, είτε ως ε̟αγγελµατική κατηγορία είτε ως άτοµα,  ̟αρουσιάζουν 
τους διαδραστικούς σχηµατισµούς στο χώρο του σχολείου, ̟ου φαίνεται να δρουν 
̟αράλληλα µε το θεσµικό ̟λαίσιο. Το θέµα της ανταγωνιστικότητας των συστηµάτων και 
των ατόµων ̟ροβάλλεται α̟ό τους εκ̟αιδευτικούς ως κατάσταση σε µια κατασκευή σχέσεων 
̟ου τελικά συσχετίζουν την ιδεατή µορφή της εκ̟αιδευτικής κουλτούρας µε άλλες ̟ιο 
υλικές, ̟ου συσχετίζουν το εκ̟αιδευτικό έργο µε οικονοµικά θέµατα ε̟ιβίωσης έτσι ώστε 
στην αφήγηση α̟εικονίζονται και ιδιαίτερα θέµατα, ό̟ως η συνδικαλιστική δράση αλλά και 
θεσµικές ή εξω-θεσµικές  στάσεις, ̟ου ερµηνεύουν τη διασύνδεση ̟ολιτικών σηµαινόντων 
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µέσα α̟ό µια ιδεολογική ̟ροσέγγιση η ο̟οία θέτει στόχους για την αλλαγή του 
εκ̟αιδευτικού συστήµατος. 

Κριτική ̟ροσέγγιση των ερµηνευτικών σχηµάτων στη βιογραφική ανάλυση 

Ό̟ως αναλύθηκε ̟ιο ̟άνω, στη βιογραφική ανάλυση ̟ροσεγγίζεται ο λόγος των 
εκ̟αιδευτικών ως ̟εριγραφή υ̟οκειµενικών θέσεων µέσα α̟ό µια δοµή λόγου ̟ου αναδύει 
τις εκ̟αιδευτικές και ̟ολιτικές διαδικασίες. Η ανάλυση του λόγου τους µας βοηθά να 
εντο̟ίσουµε κοµβικά στοιχεία γύρω α̟ό τα ο̟οία οργανώνεται η ταυτότητα εκ̟αιδευτικός 
και η ̟ραγµατικότητα σχολείο-εκ̟αίδευση. Καταγράφονται και ερµηνεύονται και οι 
συγκρουσιακοί, ανταγωνιστικοί λόγοι, οι ο̟οίοι αναδεικνύουν την διαίρεση των 
εκ̟αιδευτικών σε οµάδες ̟ου ε̟ενδύουν σε διαφορετικά εκ̟αιδευτικά σηµαίνοντα. 

Ειδικότερα, διασυνδέονται τα νοήµατα των κοινωνικών υ̟οκειµένων µε τον 
̟ολιτικό λόγο µέσα α̟ό την υ̟οβολή ερωτηµάτων, ό̟ου το «διαλογικό καθεστώς» 
ενεργο̟οιεί µηχανισµούς ̟ροσέγγισης της ερµηνείας της εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής, του 
µετασχηµατισµού της, µε βάση την ο̟τική γωνία των εκ̟αιδευτικών ως φορέων δράσης. Ο 
στόχος δεν είναι η αξιακή γενίκευση, αν και ̟ροβάλλεται ένα σύστηµα ̟ολιτικών και 
εκ̟αιδευτικών αξιών · δεν µ̟ορούµε να αναδείξουµε ένα κοινό νόηµα. Οι ό̟οιες 
θεσµο̟οιήσεις σχετίζονται µε διαφορο̟οιηµένους ̟ολιτικούς λόγους σε ένα υ̟οσύστηµα 
λανθάνουσας αξίας, ό̟ως είναι η ̟αιδεία. Η βιογραφική ανάλυση ̟αρουσιάζει τα 
εξελικτικά στάδια διαµόρφωσης της ̟ολιτικής, τη διάχυση του εκ̟αιδευτικού νοήµατος, τη 
διαφορο̟οίηση ή την ̟ροσαρµογή και τελικά τη δοµική σχέση των κοινωνικών φορέων 
µέσα στο εκ̟αιδευτικό ̟ολιτικό σύστηµα. 

Η έννοια της εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής ̟ροσδιορίζεται µε την καθήλωση της 
σηµασίας των εκ̟αιδευτικών στιγµών, ̟ου είναι α̟οτέλεσµα του µετασχηµατισµού σε 
̟ολιτικό λόγο, ό̟ως ̟αρουσιάζεται στη νοµοθεσία  και σε εκ̟αιδευτική ̟ράξη στο σχολικό 
̟εριβάλλον. Η εκ̟αιδευτική ̟ολιτική ως λόγος ̟αρεµβαίνει, καθορίζει νοήµατα, 
συναρθρώνοντας στοιχεία α̟ό την ̟ολιτική, την οικονοµία και την ευρύτερη κουλτούρα. 
Τα αναλύει και τα συνθέτει και ως ρηµατική κατασκευή τα διαµορφώνει σε νόµους. 

Μέσα α̟ό τον λόγο τους ως ρηµατικό ̟εδίο κατασκευάζονται οι εργασιακές 
συνθήκες, οι εκ̟αιδευτικές ̟ροϋ̟οθέσεις, οι σχέσεις εξάρτησης µέσα α̟ό το µετασχηµατισµό 
του εκ̟αιδευτικού ̟εδίου σε ένα σύνολο εξελισσόµενων στιγµών. Η τάξη του λόγου ως 
ανάλυση των εκ̟αιδευτικών όρων ̟αρουσιάζει τους δοµικούς ̟εριορισµούς αλλά και τις 
δυνατότητες εξέλιξης ή ̟αρέµβασης των ατόµων µέσα στο εκ̟αιδευτικό µοντέλο.   

Οι ̟ρακτικές του λόγου ως κείµενα συγκροτούν το εκ̟αιδευτικό ̟εριβάλλον, τις 
εκ̟αιδευτικές ταυτότητες και τις εκ̟αιδευτικές σχέσεις. Ο λόγος µε τον ο̟οίο α̟ευθύνονται 
τα υ̟οκείµενα εκ̟αιδευτικοί, ως ̟αραστατικά συµφραζόµενα, βασίζεται και σε «εικόνες», 
δηλαδή σε ο̟τικο̟οίηση του εκ̟αιδευτικού ̟εριβάλλοντος, ̟ροκειµένου να 
α̟οκρυσταλλωθούν καταστάσεις, σχέσεις και ταυτότητες ̟ου διαµορφώνονται στο 
εκ̟αιδευτικό ̟εριβάλλον.   

Η βιογραφική ανάλυση βασίζεται στον γλωσσικό, κειµενικό λόγο ̟ου ανα̟αράγει 
τις κοινωνικές, ̟ολιτικές και ̟ολιτισµικές διαδικασίες. Ο λόγος ως ρηµατική συγκρότηση 
αναδιαµορφώνεται µέσα σε ένα δυναµικό εκ̟αιδευτικό ̟εριβάλλον. Η κειµενική ανάλυση 
ερµηνεύει ιδεολογικές θέσεις και θεωρητικο̟οιεί εκ̟αιδευτικές ̟ρακτικές και την ίδια την 
εκ̟αιδευτική ̟ολιτική. Α̟οκτά ιδιαίτερη βαρύτητα η ερµηνεία των ίδιων των υ̟οκειµένων, 
των εκ̟αιδευτικών, οι ο̟οίοι µέσω των ̟ρακτικών  λόγου  ανα̟αράγουν κοινωνικές σχέσεις 
και ̟ολιτικές συνθήκες. 

Οι συνεντεύξεις των εκ̟αιδευτικών είναι λόγος ̟ου καθορίζεται α̟ό την κοινωνική 
και ̟ολιτική ̟ρακτική. Ειδικά στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο ερωτώµενος ανακαλεί στοιχεία α̟ό το 
̟αρελθόν συνδέει έµµεσα τα µεµονωµένα γεγονότα ως ατοµικές καταστάσεις µε 
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θεσµο̟οιηµένες και ̟ολιτικά ̟ροσδιορισµένες καταστάσεις. Παρατηρείται ότι στη µελέτη 
του λόγου του εκ̟αιδευτικού αυτό ̟ου ̟αρουσιάζεται ως στιγµή ή ως γεγονός µιας 
εκ̟αιδευτικής κατάστασης συνδέεται διαλεκτικά µε διαφορετικούς λόγους, ̟ου 
ανασυνθέτουν το ευρύτερο ̟εριβάλλον µέσα στο ο̟οίο εντάσσεται η εκ̟αιδευτική ̟ράξη ως 
θεσµο̟οιηµένος λόγος, ατοµική ̟ρακτική ή οµαδική δράση. 

Ο ερευνητής ελέγχει αυτές τις διαλεκτικές αλληλοσυνδέσεις των εκ̟αιδευτικών 
λόγων, ̟ροκειµένου να εξετάσει την αλληλε̟ίδραση µεταξύ των διαφορετικών λόγων ̟ου 
συνθέτουν την ερµηνεία της εκ̟αιδευτικής ̟ραγµατικότητας. Οι ̟ροσεγγίσεις στη 
βιογραφική ανάλυση είναι σύνθετες, διότι συγκροτείται ένας λόγος ̟ου ενσωµατώνει 
κοινωνικές, ̟ολιτικές, ̟ολιτισµικές ̟ρακτικές, οι ο̟οίες ερµηνεύονται α̟ό τους 
συνεντευξιαζόµενους και εντάσσονται σε λογο-αναλυτικές κατηγορίες. 

Η ανάλυση των εκ̟αιδευτικών λόγων σταδιακά α̟ο̟ροσω̟ο̟οιείται, ̟ροκειµένου 
να δοθεί νόηµα σε µια εκ̟αιδευτική ̟ραγµατικότητα ̟ου διαµορφώνεται α̟ό τις ̟ρακτικές 
του λόγου των διαφορετικών υ̟οκειµένων, ̟ου σε µια διαδικασία σύνθεσης χάνεται η 
ιδιαιτερότητα τους ή η διαφορετικότητα τους, δηλαδή δεν διαχωρίζονται ως λόγοι αλλά 
συγκροτείται µια εκ̟αιδευτική ̟ραγµατικότητα µέσα α̟ό την αλληλε̟ίδραση των 
διαφορετικών νοηµάτων ̟ου δίνουν οι συνεντευξιαζόµενοι ως εκ̟αιδευτικά υ̟οκείµενα. 

Οι ̟ροσεγγίσεις των συνεντευξιαζόµενων ως λογο-αναλυτικές κατηγορίες 
ερµηνεύουν µια κατάσταση αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και το δικό τους ρόλο, φέρνοντας 
δηλαδή στο ̟ροσκήνιο την ατοµική τους δράση ή συµβολή.  Ο ερευνητής καλείται να 
αναµετρηθεί µε την «αλήθεια» των συνεντευξιαζόµενων, δηλαδή µε το σύνολο της 
κατασκευής της εκ̟αιδευτικής κατάστασης, τους ιδεολογικούς λόγους στους ο̟οίους 
βασίζεται και άλλους λόγους ̟ου ενεργο̟οιούνται ̟ροκειµένου να ̟ροβάλει την 
ατοµικότητά του µέσα σε µια διαλεκτική συνθήκη, ό̟ου δια̟ραγµατεύεται ανάµεσα σε 
διαφορετικά νοήµατα ή στιγµές τις ο̟οίες θα αναδείξει. 

Ο συνεντευξιαζόµενος γίνεται το κύριο ̟ρόσω̟ο, ένα υ̟οκείµενο το ο̟οίο 
συγκροτείται µέσω του λόγου του. Ο λόγος του θα α̟οτελέσει το κεντρικό σηµείο της 
ανάλυσης µέσα α̟ό µια κωδικο̟οίηση ή α̟οκωδικο̟οίηση εννοιών και όρων στα ο̟οία 
αναφέρεται. Η γλώσσα ̟ου χρησιµο̟οιεί ο συνεντευξιαζόµενος φτιάχνει θεωρητικά 
µοντέλα ανάλυσης σε ένα ιδεολογικο̟οιηµένο ̟εδίο, ό̟ου αναδεικνύει ̟ραγµατικές ή 
φαντασιακές σχέσεις σε ̟εριβάλλοντα ̟ου δοµούνται µε βάση τη νοµοθεσία και τους 
µηχανισµούς ελέγχου ή σε ̟εριβάλλοντα της κοινότυ̟ης καθηµερινότητας του, τα ο̟οία 
έχει την τάση να ανα̟αριστά ανεξάρτητα α̟ό τη σύζευξη εξουσίας και εκ̟αιδευτικής 
̟ρακτικής. 

Η εκ̟αιδευτική ̟ραγµατικότητα γίνεται αντιλη̟τή ως κοινωνική δοµή ̟ου 
α̟οτελείται α̟ό θεσµούς ̟ου ̟ροσανατολίζουν τα άτοµα σε ρόλους, ώστε να δράσουν και 
να αλληλε̟ιδράσουν σε συγκεκριµένες καταστάσεις. Στη βιογραφική ανάλυση, η ο̟οία έχει 
έναν ερµηνευτικό ̟ροσανατολισµό ̟ου δίνει έµφαση και στις µη κανονικότητες της 
συµµόρφωσης και της ̟ροσαρµογής, αναδεικνύονται οι συσχετικές διασυνδέσεις µεταξύ των 
εκ̟αιδευτικών φορέων και οι ρόλοι των εκ̟αιδευτικών στην εκ̟αιδευτική διάδραση, ό̟ου 
η δια-υ̟οκειµενικότητα δηµιουργεί νέους συσχετισµούς ̟έρα α̟ό το νοµοθετικό 
̟αραδειγµατικό ε̟ί̟εδο.  

Ανακεφαλαιώνοντας, ο αφηγηµατικός λόγος κωδικο̟οιείται µέσω της λειτουργικής 
κατηγοριο̟οίησης, ώστε ε̟ιστηµονικά να µ̟ορούν να καταγραφούν συσχετίσεις νοηµάτων 
και σχέσεις αναφορών. Η αφηγηµατική α̟οκατάσταση µέσα α̟ό την ανα̟αράσταση του 
χρόνου και τη ροή των γεγονότων οδηγεί σε συµ̟εράσµατα ̟ου σε συνδυασµό µε άλλες 
µεθόδους εκτιµάται ότι θα εµ̟λουτίσουν τη µικρο-ιστορία της εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής. 
Ειδικότερα, η κωδικο̟οίηση είναι ένας τρό̟ος κατηγοριο̟οίησης, διασύνδεσης και 
διερµηνείας των δεδοµένων, ώστε να διαµορφωθούν θεµατικές ενότητες ̟ρος διερεύνηση. 
(Gibbs, 2008· Hahn, 2008).  
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Ε̟οµένως, µε τη διαδικασία της κωδικο̟οίησης νοηµατοδοτούνται στοιχεία των 
αφηγήσεων, κατηγοριο̟οιούνται ως δεδοµένα µε βάση ορισµένα κριτήρια ̟ου 
συσχετίζονται µε την αντίστοιχη ̟ροσέγγιση, ̟ου για τη βιογραφική ανάλυση είναι 
συνήθως η ερµηνευτική ή η κριτική ̟ροσέγγιση (Willis & Kim, 2006). Η κωδικο̟οίηση 
µ̟ορεί να γίνει ̟ριν α̟ό την ανάλυση και βασίζεται στα δεδοµένα ή ̟ριν α̟ό την 
διαδικασία της ανάλυσης, ό̟ου η έµφαση βρίσκεται στις θεωρητικές ενότητες της έρευνας. 
Ενδιαφέρον ̟αρουσιάζει και η διαδικασία της αυτόµατης κωδικο̟οίησης α̟ό αντίστοιχο 
λογισµικό ̟ου έχει το ̟λεονέκτηµα της άµεσης ̟ρόσβασης στα δεδοµένα αλλά και το 
µειονέκτηµα του κατακερµατισµού του λόγου (Kyle, 2014). 

Συµ̟εράσµατα 

Η βιογραφική ανάλυση δίνει έµφαση στο άτοµο και ιδιαίτερα στο ̟ώς τα άτοµα 
σχετίζονται µε τις εκ̟αιδευτικές δοµές, ανα̟αράγουν ή µετασχηµατίζουν την εκ̟αιδευτική 
̟ραγµατικότητα. Ο δοµικός λόγος των εκ̟αιδευτικών ως αφήγηση3 και συµβολική 
κατασκευή µνήµης ε̟ικεντρώνεται στις αφανείς διαδικασίες ̟ου δίνουν υ̟όσταση στην 
ατοµικότητα ̟έρα α̟ό τις ̟ολιτικές συµβάσεις, ώστε να αναδεικνύεται το ̟ολυσύνθετο 
εκ̟αιδευτικό ̟εριβάλλον µέσα α̟ό την ̟ροβολή της δράσης των φορέων στον εκ̟αιδευτικό 
χώρο, ό̟ου τα κοινωνικά και ̟ολιτικά ̟αίγνια είναι ενεργά και οι ανάγκες και οι 
̟ροσδοκίες διαµορφώνονται µέσα α̟ό µια συµβολική διάδραση, ό̟ου η µοναδικότητα των 
ατόµων γίνεται διακριτή ̟αράλληλα µε τις α̟εικονιστικές θεσµικές δοµές.  Αυτό ̟ου µας 
α̟ασχολεί είναι  και το συµβολικό ε̟ί̟εδο διάδρασης των υ̟οκειµένων και ̟ώς αυτό 
ενεργο̟οιεί κοινωνικές ̟ροδιαθέσεις ̟ου εκφράζουν ευρύτερες κοινωνικές αξίες ̟ου 
σχετίζονται µε την κουλτούρα (Turner, 1990). 

Είναι σηµαντικό ότι ο αφηγηµατικός λόγος δηµιουργεί µια ανα̟αράσταση του 
χρόνου και του χώρου µέσα α̟ό τη θεατρικότητα της ανα̟αράστασης της ίδιας της ζωής 
των υ̟οκειµένων4, ό̟ου οι εκ̟αιδευτικές ̟ερίοδοι ως ̟ολιτικά ̟εδία εννοιολογούνται 
̟αράλληλα µε την ενδο-δράση των ατόµων και τη διάδραση της εκ̟αιδευτικής κοινότητας 
µε τη κοινωνία και τις θεσµικές δοµές. Οι εις βάθος συνεντεύξεις των εκ̟αιδευτικών 
αναδεικνύουν τη σύνθετη τυ̟ολογία του αναστοχασµού αναφορικά µε την εκ̟αιδευτική 
κουλτούρα, ό̟ου η ασυµβατότητα και η ανατρο̟ή των κανονιστικών συµβάσεων ̟ου 
έχουµε στο µυαλό µας για την οργάνωση της εκ̟αίδευσης είναι ο κανόνας µέσα σε µια 
τεχνητή διαδικασία α̟ενεργο̟οίησης των ενοχών ή των ̟εριορισµών των συνοµιλητών µας 
εκ̟αιδευτικών.  

Η αυτονόµηση των συνεντευξιαζόµενων εκ̟αιδευτικών ε̟ανορίζει τη θέση των 
εκ̟αιδευτικών στο σύστηµα, τις στρατηγικές ̟ου εφαρµόζει µια εκ̟αιδευτική ̟ολιτική, τις 
γραφειοκρατικές δοµές, την εκ̟αιδευτική κουλτούρα και ̟λήθος διορατικών ̟αρατηρήσεων 
για την µικρο- και µακρο-οργάνωση της εκ̟αίδευσης. Η βιογραφική ανάλυση 
̟αρουσιάζεται ως αναστοχαστικός, εκ̟αιδευτικός α̟ολογισµός ̟ου υ̟ερβαίνει την ατοµική 
ερµηνεία δίνοντας τη δυνατότητα κατανόησης ευρύτερων εκ̟αιδευτικών σχηµάτων µε 
έµφαση και στο δυαδικό σχήµα σύγκρουσης και συνεργασίας, ό̟ου οι εκ̟αιδευτικές δοµές 
δεν φαίνονται καθηλωµένες αλλά οι έννοιες του µετασχηµατισµού και της ανατρο̟ής είναι 
δυνατές.  

Ο λόγος των υ̟οκειµένων εκ̟αιδευτικών συµβάλλει στην ανάδειξη σχέσεων 
ανάµεσα σε νόρµες και θεσµούς σε συνάφεια µε τις διαδραστικές, εκ̟αιδευτικές δοµές 
σχέσεων ανάµεσα σε εκ̟αιδευτικούς και συµβολικές ̟ολιτικές δοµές και κοινωνικά ̟εδία, 
ό̟ου τα συστήµατα αρχών, ̟ε̟οιθήσεων, ιδεολογιών και εξουσίας ενεργο̟οιούνται σε 
συγκεκριµένα ̟ολιτικά ̟αίγνια. 
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Σηµειώσεις 

1 Για την εφαρµογή του ̟αιδαγωγικού λόγου, τη δόµηση και το ̟εριεχόµενο µέσα α̟ό τις αφηγήσεις 

των υ̟οκειµένων βλ. γενικά Goodson & Gill, 2010· Καλεράντε, 2013). 
2 Για την έννοια της κουλτούρας και ̟ώς λειτουργεί σε διαφορετικές το̟ο-κοινότητες, ό̟ου οµάδες 

̟ληθυσµού εννοιολογούν διαφορετικά συστήµατα ̟ροδιαθέσεων και αξιών βλ. ενδεικτικά Bhabha, 
1994). 

3 Για τη µορφή και το ̟εριεχόµενο του αφηγηµατικού λόγου σε συσχέτιση µε το ρόλο του 
υ̟οκειµένου στον ̟ροσδιορισµένο χωρο-χρόνο της µελετώµενης ̟εριόδου βλ. ενδεικτικά László, 
2008·Maynes et al., 2008. 

4 Για τη θεατρικότητα ̟αρουσίασης των ρόλων των ατόµων στην καθηµερινότητά τους µε έµφαση στη 
δυνατότητα ανα̟ροσαρµογών για να αντα̟οκρίνονται σε διαφορετικούς ρόλους σε µια ενεργή 
σκηνική ̟αρουσία βλ. γενικά Goffman, 1959). 
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