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 ΖΑΓΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ.

 Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

Περίληψη 

 

Σε αυτή την εργασία διατυπώνονται οι πρακτικές της αφηγηματικής έρευνας στην 

εκπαίδευση. Από τις προσωπικές αφηγηματικές εμπειρίες γεννιέται το ερώτημα αν η 

προσωπική αφήγηση μπορεί να φανεί χρήσιμη στην εκπαιδευτική έρευνα και κάτω 

από ποιες προϋποθέσεις. Αυτός ο προβληματισμός προέκυψε μετά από μελέτη 

κειμένου το οποίο κατέγραφε την προσωπική αφήγηση  του Αλέξανδρου Δελμούζου  

σε σχέση με τα παιδαγωγικά θέματα που αντιμετώπιζε η εκπαίδευση στην εποχή του. 

 

 

1.    Αφόρμηση

 

Μια από τις παιδαγωγικές αρχές της σύγχρονης εκπαίδευσης αποτελεί η καλλιέργεια 

της αυτενέργειας του μαθητή, σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός γίνεται 

σύμβουλος και καθοδηγητής του μαθητή, χωρίς ποτέ να επιβάλλει τη δική του σκέψη 

και πολλές φορές με τρόπο αυταρχικό. 

Γι’ αυτό το λόγο το σχολείο αυτό ονομάστηκε, στην κοιτίδα της παιδαγωγικής 

επιστήμης τη Γερμανία, στις αρχές του 20ου αιώνα Σχολείο Εργασίας. Οι απόψεις 

αυτές που συνθέτουν το παιδαγωγικό έργο του Γερμανού παιδαγωγού 

Kerschensteiner(Δανασσής-Αφεντάκης 1992, 191-192), βρήκαν απήχηση στο 

ανήσυχο πνεύμα του Δελμούζου ο οποίος είχε εγκατασταθεί τότε στο Μόναχο. 

Γι’ αυτό το λόγο όταν επέστρεψε στην Ελλάδα θέλησε να μετατρέψει το σχολείο σε 
Σχολείο Εργασίας, σε ένα δηλαδή ζωντανό χώρο γνώσης και δημιουργίας, όπου ο 
μαθητής αυτενεργεί με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού και οδηγείται στη νέα γι’ 
αυτόν γνώση καλλιεργώντας την κριτική σκέψη χωρίς την αυθεντία του 
εκπαιδευτικού και τη στείρα απομνημόνευση(Δανασσής-Αφεντάκης, 1992, 277-279 
και 285-290/Φουντοπούλου 2013, 128). Πρωτεργάτης των σύγχρονων αυτών 
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παιδαγωγικών μεθόδων στην Ελλάδα υπήρξε ο Αλέξανδρος Δελμούζος[58]
(Δελμούζος 1958, 158-159), ο οποίος ενστερνίστηκε τις νέες θεωρίες και τις 
συνέδεσε με το θέμα της διδασκαλίας της ζωντανής ελληνικής γλώσσας στα σχολεία, 
δηλαδή του εκπαιδευτικού δημοτικισμού[59](Παπανούτσος 1984).
Η αρνητική επίδραση που ασκούσε το αυταρχικό, συντηρητικό σχολείο της εποχής 

του πάνω στην παιδική ψυχή αποτυπώνεται σε επιστολή του, στην οποία αφηγείται 

τις αντιλήψεις του για την εκπαιδευτική πολιτική και παιδαγωγική αντιμετώπιση 

δίνοντας έμφαση στις πνευματικές ανησυχίες και στα ενδιαφέροντα του μαθητή.

Διεισδύοντας στα ενδότερα της προσωπικής αφήγησης του Δελμούζου όπως και του 
Καζαντζάκη[60] παρατηρούμε τα βιώματα και τις εμπειρίες από την παιδική και 
σχολική δράση και συμπεριφορά[61]. Από τις προσωπικές τους αφηγηματικές 
εμπειρίες γεννιέται ο προβληματισμός, η υπόθεση αν η προσωπική αφήγηση μπορεί 
να φανεί χρήσιμη στην εκπαιδευτική έρευνα. 
 

 

2.    Η αφηγηματική έρευνα στην εκπαίδευση

 

Η έρευνα σε ένα χρονικό διάστημα περίπου των τελευταίων 40 ετών έχει εξελιχθεί 

από ένα λογικό επιστημονικό μοντέλο γνώσης σε ένα μοντέλο γνώσης που θεωρεί 

την αφηγηματική έρευνα ως ένα σημαντικό, επιστημολογικό εργαλείο με το οποίο η 

ανθρώπινη εμπειρία γίνεται κατανοητή(Bruner 1990). Αυτή η στροφή στην αφήγηση 

πηγάζει από το ενδιαφέρον μας να καταλάβουμε πως οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται 

τη ζωή και τις εμπειρίες τους, άλλωστε από την αφήγηση βιωμάτων και ιστοριών 

μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως τη ζωή του άλλου(Coles 1989). Μέσα από τις 

αφηγήσεις μπορούμε να διαπεράσουμε τα πολιτισμικά σύνορα, να δώσουμε φωνή 

στις εμπειρίες και να κατανοήσουμε τις προθέσεις και τις πράξεις των ανθρώπων.

Στην εκπαίδευση, οι ερευνητές χρησιμοποιούν την προσωπική αφήγηση και την 

αυτοβιογραφική έρευνα επειδή πιστεύουν ότι πρέπει να κατανοούμε τις εμπειρίες των

μαθητών αλλά και όλων των φορέων της εκπαίδευσης, αν επιθυμούμε να 

κατανοήσουμε όλες τις παραμέτρους και τις συνθήκες όπως αυτές υπάρχουν στη 

σχολική ζωή (Cole/ Knowles 1993, Collay, 1993, Goodson/Walker, 1991, Grumet ,

1991, Witherell/Noddings, 1991). Η αφηγηματική έρευνα στην εκπαίδευση εξετάζει 
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όλα τα προβλήματα όπως αυτά ενυπάρχουν πολύπλευρα στο σχολικό περιβάλλον. Για

παράδειγμα οι διαφορές μεταξύ των σχολειών διαρκώς αυξάνονται. Οι ερευνητές της 

αφήγησης θεωρούν ότι οι φορείς της εκπαίδευσης (μαθητές, εκπαιδευτικοί, 

διευθυντές και στελέχη εκπαίδευσης) έχουν τη δυνατότητα να μας βοηθήσουν στην 

κατανόηση των συνθηκών, των γεγονότων και των σχέσεων, όπως αυτές συνεχώς 

διαμορφώνονται στη σχολική ζωή. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να 

εντοπίσουμε και να εφαρμόσουμε τις κατάλληλες στρατηγικές επίλυσης των 

αναφερόμενων αυτών προβλημάτων.

Σύμφωνα με τον Jerome Bruner (1990) γνωρίζουμε «πάρα πολύ λίγα» σχετικά με το 

πώς λειτουργούν οι αφηγηματικές μέθοδοι. Ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουμε 

εμπειρίες και καταστάσεις μέσα από τη ζωή χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα 

νοημάτων. Συνεπώς αν η αφηγηματική έρευνα έχει σκοπό να εμβαθύνει τον τρόπο 

που κατανοούμε τις ζωές των άλλων και να μας οδηγήσει σε καλύτερες μεθόδους 

ανταπόκρισης στα κοινωνικά και εκπαιδευτικά θέματα που μας προβληματίζουν, τότε

οι ερευνητές πρέπει να γίνουν άριστοι γνώστες πολλών μεθόδων με τις οποίες οι 

μεθοδολογικές μας υποθέσεις περιορίζουν τις ιστορίες που μπορούν να ειπωθούν 

μέσω της προσωπικής αφηγηματικής έρευνας. Η επίτευξη μεγαλύτερης 

διορατικότητας αυτών των αφηγηματικών εμπειριών είναι σημαντική, εάν εμείς 

σκοπεύουμε να αντλήσουμε τη δύναμη της προσωπικής αφήγησης σαν 

επιστημολογικό εργαλείο.

Ο ερευνητής στην προσωπική αφηγηματική έρευνα πρέπει να έχει υπόψη ότι η 

κοινωνική έρευνα «δεν είναι τόσο ένα είδος έρευνας πάνω στις ανθρώπινες πράξεις 

όσο ένα είδος έρευνας των ανθρώπινων παραγόντων»(Schwandt 1996, 63). 

Επιπρόσθετα η αφήγηση δεν περιέχει μονάχα μια σειρά από ιστορίες και γεγονότα, 

αλλά και έναν αφηγητή και ένα σύνολο ανθρώπων στους οποίους η αφήγηση 

απευθύνεται (Witherell και Noddings, 1991). Το πρόβλημα για κάποιον που 

αφηγείται τα βιώματα του είναι ότι αυτός γνωρίζει πολύ περισσότερα από τον 

ερευνητή. Γι΄ αυτό οι αφηγητές μπορούν να εντοπίσουν τα κενά μεταξύ των 

αφηγημάτων που παράγονται και της ζωής που αυτοί έχουν ζήσει. Οι ερευνητές δεν 

μπορούν (Russell Baker, 1995). 
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Παρ΄ όλα αυτά, αν ο σκοπός της προσωπικής αφηγηματικής έρευνας στην 

εκπαίδευση είναι να κατανοήσουμε καλύτερα την ανθρώπινη εμπειρία, τότε είναι 

προτιμότερο να αναθεωρήσουμε τις αντικειμενικές υποθέσεις ανανεώνοντας τις 

πρακτικές.

Ο Smith (1993, 393) σημειώνει ότι ενώ το να γράφει κάποιος τη ζωή του μας 

φαινόταν σαν το πιο ξεκάθαρο είδος γραφής, ίσως εξαιτίας της ελκυστικότητας των 

γεγονότων, τώρα μοιάζει πολύ περίπλοκο για τις λέξεις. Διαβάζοντας προσωπικές 

αφηγήσεις διεισδύουμε σε περίπλοκα θέματα αναπαράστασης, ιδεολογίας, ιστορίας, 

ταυτότητας και πολιτικών όπως όλα αυτά διαφαίνονται στη σφαίρα της 

υποκειμενικότητας.

Η ανάγνωση και ο στοχασμός βρίσκονται στο επίκεντρο της ερευνητικής 

διαδικασίας. Η προσέγγιση αυτή έχει τη δυνατότητα να προωθήσει μια πλουσιότερη 

ενδοσκόπηση στην εμπειρία ζωής.

Αυτό που οφείλουμε να τονίσουμε είναι ότι τα προσωπικά αφηγήματα πρέπει να 

εξετάζονται μέσα από συγκεκριμένο πλαίσιο συνθηκών όπως είναι  οι ιστορικές, 

κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές συνθήκες. Συγκεκριμένα ο Scheibe (1986, 

131) αναφέρει ότι οι ανθρώπινες ταυτότητες ως εξελισσόμενες κατασκευές 

ανακύπτουν από τις συνεχείς κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στη διάρκεια της ζωής. Οι 

προσωπικές αφηγήσεις είναι ολοκληρωμένες ιστορίες που πρέπει να λέγονται μέσα 

σε συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο, με τη χρήση κατάλληλης γλώσσας και έχοντας ως

βάση δεδομένες ιστορικές συμβάσεις και διαμορφωμένο πρότυπο πεποιθήσεων και 

αξιών .
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3.    Συμπεράσματα

 

Η αφηγηματική έρευνα στην εκπαίδευση έχει τη δυνατότητα να εμβαθύνει την 

κατανόηση μας για τις εμπειρίες του ανθρώπου και να κάνει την έρευνα μας 

περισσότερο επιτυχή και χρήσιμη. Ωστόσο η αντικειμενική άποψη που επικρατεί στα 

προγράμματα αφηγηματικής έρευνας, εμποδίζει την προσπάθεια μας να αντλήσουμε 

τη δύναμη της αφήγησης ως ένα επιστημολογικό μέσο. Εάν η αφηγηματική έρευνα 

έχει ως στόχο να εμβαθύνει στην κατανόηση των εμπειριών και βιωμάτων και να μας 

οδηγήσει σε καλύτερους  τρόπους αντιμετώπισης των κοινωνικών και εκπαιδευτικών 

προβλημάτων που μας απασχολούν, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους 

έρευνας που μας καθιστούν ικανούς να εισέλθουμε στις εμπειρίες των αφηγητών. Εν 

τούτοις, το να διεισδύσει κανείς στη ζωή άλλου και να αναπαραστήσει τις ιστορίες 

του, είναι πολύ πιο περίπλοκο από όσο πολλοί πιστεύουν. Εάν θέλουμε να 

κατανοήσουμε τις αφηγηματικές ιστορίες πρέπει να εκτιμήσουμε την διευκρίνιση και 

την επεξήγηση του νοήματος των ιστοριών, όσο εκτιμάμε και την συγκέντρωση τους.

Επιπλέον, πρέπει να αξιολογήσουμε την επεξήγηση αυτών των ιστοριών από τους 

ανθρώπους που τις έχουν ζήσει. Ωστόσο αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να 

αντλήσουμε την επιστημολογική δύναμη της αφήγησης.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της αφηγηματικής έρευνας είναι ότι ασκεί μια τέτοια 

προκλητική δύναμη που είναι σαν να σε οδηγεί σε ένα πραγματικό ταξίδι, στο ταξίδι 

της αφηγηματικής έρευνας. Είναι το ταξίδι που οι ερευνητές και οι αφηγητές πρέπει 

να κάνουν μαζί. Αυτό το ταξίδι της αφηγηματικής έρευνας θα πραγματοποιηθεί σε 

επόμενο άρθρο έχοντας ως αφηγητή τον παιδαγωγό και δημοτικιστή Αλέξανδρο 

Δελμούζο, ο οποίος σε επιστολή του αφηγείται τη σχολική ζωή στα τέλη του 19ου και 

αρχών του 20ου αιώνα.  
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