
 1

Η παρούσα διατριβή εξετάζει το σώμα ως αντικείμενο αλλά και υποκείμενο 

της γνώσης, τη συμμετοχή του στη γνωστική/εκπαιδευτική διαδικασία, τους  

φυσικούς/σωματικούς περιορισμούς, τις πειθαρχήσεις και τις τεχνικές σωματικής 

διαχείρισης που υπόκειται κατά τις τυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης.  

Κύριο ερευνητικό ερώτημα  είναι ο τρόπος με τον οποίο οι Εκπαιδευτικοί Φυσικής 

Αγωγής (Εκ.Φ.Α.), που υλοποιούν και διαμορφώνουν την κατ’ εξοχήν τεχνική 

σωματικής διαχείρισης της εκπαίδευσης, τη Φυσική Αγωγή (Φ.Α.), 

διαπραγματεύονται τη φυσική αίσθηση του εαυτού τους, ο τρόπος με τον οποίο 

συγκροτούνται επιστημονικά και δομούν την επαγγελματική τους ταυτότητα στο 

πλαίσιο της αρχικής τους κατάρτισης. Η έρευνα εστιάζει στις τεχνικές και τους 

μηχανισμούς που επιστρατεύονται κατά τη διάρκεια αυτής της αρχικής εκπαίδευσης 

των Εκ.Φ.Α και, ανάγοντας το σώμα σε τόπο εγγραφής γνώσης και εξουσίας, 

διαμορφώνουν τις υποκειμενικότητες τους. 

H προσέγγιση του ερευνητικού ερωτήματός μας, του πώς, δηλαδή, το άτομο 

μετατρέπεται σε υποκείμενο, γίνεται αξιοποιώντας αφ’ ενός τη θεωρία του Bernstein, 

ο οποίος μιλά για την εκπαιδευτική διαδικασία ως βιωμένη εμπειρία εκπαιδευτών και 

εκπαιδευόμενων και αναγνωρίζει τη σωματική διάσταση της συγκρότησης του 

ατόμου σε υποκείμενο, και αφ’ ετέρου τη θεωρία του Foucault  που  αναδεικνύει 

πληρέστερα τη υλικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας κυρίως μέσα από την έννοια 

των τεχνικών του εαυτού, οι οποίες ερμηνεύουν πώς το άτομο γίνεται υποκείμενο  

μιας γνωστικής, ηθικής και πολιτισμικής τάξης μέσα από τη συσχέτισή του με τον 

ενσώματο εαυτό του (Foucault, 2001). Οι δυο θεωρίες αλληλοσυμπληρώνονται 

καθώς η σύλληψη  του Bernstein της παιδαγωγικής ταυτότητας ως αποτέλεσμα της 

ενθήκευσης μιας σταδιοδρομίας σε μια συλλογική βάση (Bernstein, 2000), 

εξελίσσεται ακόμα περισσότερο από τη θεωρητική προσέγγιση του Foucault, 

σύμφωνα με τον οποίο το άτομο μετατρέπεται σε υποκείμενο ενστερνιζόμενο τις 

κυρίαρχες ιδεολογίες/λόγους και υιοθετώντας τις επικρατούσες πρακτικές των 

συλλογικοτήτων στις οποίες εντάσσεται (Foucault, 2001).  

Ως κύρια μεθοδολογική τεχνική στην έρευνα χρησιμοποιείται η ανάλυση 

λόγου, ο οποίος ορίζεται ως ο φορέας μοναδικής αλήθειας και  δομείται, σύμφωνα με 

τον Foucault (1991), από πρακτικές, μορφές μετατροπής των ατόμων σε υποκείμενα, 

τρόπους παραγωγής γνώσης συν τις εγγενείς σχέσεις εξουσίας τους. Η ανάλυση λόγου 

μας επιτρέπει τον καθορισμό των εξαρτήσεων μέσα στον ίδιο τον λόγο, ανάμεσα σε 

διαφορετικούς λόγους, ή μεταξύ διαφορετικών μετασχηματισμών του λόγου 
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(Foucault, 1980, Σολομών, αχρονολόγητο). Τα ερευνητικά ερωτήματά κατ’ αρχάς 

μελετώνται μέσα από την ανάλυση των Οδηγών Σπουδών (Ο.Σ.) των Τμημάτων 

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμόυ (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), οι οποίοι συνιστούν 

παιδαγωγικά κείμενα (Bernstein, 2000, Solomon & Tsatsaroni, 2001), αφού μέσα από 

την επιλογή και την οργάνωση του περιεχομένου τους διαμορφώνουν το πεδίο εντός 

του οποίου συγκροτούνται οι υποκειμενικότητες των μελλοντικών Εκ.Φ.Α. και 

ταυτόχρονα ανακατασκευάζουν τον Παιδαγωγικό λόγο που αρθρώνεται σε ένα Ο.Σ.  

και μέσω αυτού (Τσατσαρώνη & Κουλαϊδής, 2010), αναδεικνύοντας τον τρόπο με 

τον οποίο οι αρχές οργάνωσης του Λόγου προσδιορίζουν τα όρια διαμόρφωσης της 

ταυτότητας/υποκειμενικότητας. Παράλληλα διερευνάται με συνεντεύξεις και 

ερωτηματολόγια ο τρόπος με τον οποίο ο λόγος πραγματώνεται στα ιδρύματα 

εκπαίδευσης των Εκ.Φ.Α., ως αποτέλεσμα της δυναμικής που δημιουργεί η 

αλληλεπίδραση διδασκόντων και διδασκομένων. Μέσα από την ανάλυση των 

κωδίκων της γνώσης και των τεχνικών του εαυτού που χρησιμοποιούνται στη 

διαμόρφωση συγκεκριμένων υποκειμενικοτήτων Εκ.Φ.Α., η εργασία επιδιώκει 

συμπληρωματικά τη δημιουργία κάποιων σοβαρών μεθοδολογικών εργαλείων και 

ενός θεωρητικού μοντέλου χρήσιμου στη συνολικότερη διερεύνηση του πεδίου των 

πολιτικών, όπου διαμορφώνεται ένας ευρύτερος ρυθμιστικός λόγος, και των 

παιδαγωγικών πεδίων, στα οποία ο ρυθμιστικός μετατρέπεται σε διδακτικό λόγο.  
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