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Γλωσσάριο
Προκατάληψη:  Προκατάληψη σημαίνει η αρνητική στάση απέναντι στους 
ανθρώπους που αποτελούν μια ομάδα της κοινωνίας, στάση κατά βάση στη 
συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη ομάδα ( Κοκκινάκη,2006:211)

Στερεότυπα: Πεποιθήσεις των ανθρώπων που απαρτίζουν μια ομάδα με βάση το πώς
είναι και πως συμπεριφέρονται τα μέλη μιας άλλης ομάδας. (Κοκκινάκη, 2006:212)

Κοινωνικό φύλλο:  στη γραμματική ο όρος «gender» αναφέρεται στη διάκριση των 
κατηγοριών των ουσιαστικών και συμβαδίζει σύμφωνα με αυτή της διάκρισης του 
φύλου. Ο όρος του κοινωνικού φύλου σημαίνει ότι οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν 
πολιτισμικές διαφορές μεταξύ τους βασισμένη στο βιολογικό διαχωρισμό των φύλων 
μεταξύ τους, δηλαδή, σε αρσενικό και θηλυκό, η διαφορά του αρσενικό και θηλυκού 
φύλου βασίζεται στις διάφορες κουλτούρες των δυο φύλων (R. W. Connell, 2006 , 
49).

Ευχαριστίες
Στο κομμάτι αυτό της εργασίας επιθυμώ σε πρώτη φάση να ευχαριστήσω τους 
ανθρώπους που δέχτηκαν να με βοηθήσουν, πραγματοποιώντας τις συνεντεύξεις. Στη
συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω την πολύ σημαντική βοήθεια της επιβλέπουσας 
καθηγήτριας μου, κ. Κωσταντινίδου που με προθυμία και διάθεση με συμβούλευε 
οποιαδήποτε στιγμή και αν χρειαζόμουνα κάτι. Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω
την οικογένεια μου που δεν έπαψε στιγμή να με στηρίζει στα δύσκολα και δύσβατα 
κομμάτια της φοιτητικής μου σταδιοδρομία.
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Περίληψη

Στην έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε μια μελέτη για τη σχέση του φύλου και του 
επάγγελμα του νηπιαγωγού. Στο επάγγελμα αυτό συνηθίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό
να είναι γυναίκες. Οι άνδρες όπως είναι γνωστό είναι αρκετά λιγότεροι. Στην Ελλάδα 
αλλά και σε σκανδιναβικές χώρες οι άνδρες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον χώρο της
εργασίας τους καθημερινά, για παράδειγμα, οι σχέσεις με τις συναδέλφισσες τους δεν
είναι στο πνεύμα της συνεργασίας, αλλά και οι σχέσεις τους μεταξύ των γονιών δεν 
είναι οι αναμενόμενες, δηλαδή, εκπαιδευτικός με γονιός. Οι γονείς συνήθως έχουν 
μια στερεοτυπική στάση απέναντι στους άνδρες εκπαιδευτικούς, για παράδειγμα, 
τους υποτιμάνε, οι γονείς δεν αισθάνονται ασφάλεια που η τάξη των παιδιών τους 
έχει άνδρα νηπιαγωγό. Αυτό συμβαίνει γιατί από παλιότερα κυρίως χρόνια η 
κοινωνία έχει συνδέσει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού γενικότερα, αλλά το 
επάγγελμα του νηπιαγωγού ειδικότερα με τις γυναίκες, καθώς πριν από χρόνια το 
εκπαιδευτικό σύστημα, η κυβέρνηση έδινε μεγαλύτερη έμφαση στην κατάρτιση των 
κοριτσιών εκπαιδευτικών. Η γυναίκα και ο άνδρας δεχόντουσαν διαφορετικά 
πρότυπα συμπεριφοράς, οι γυναίκες πιο ευαίσθητες και να ασχολούνται με τα 
οικιακά, ενώ οι άνδρες πιο σκληροί και είχαν περισσότερες ευκαιρίες να 
κυριαρχήσουν στον επαγγελματικό χώρο. Η παρούσα έρευνα  εστίασε την προσοχή 
της σε φοιτητές σχολής νηπιαγωγών, ηλικίας 20 με 22 ετών, συνολικά τα άτομα ήταν 
εννέα, τέσσερα αγόρια και πέντε κορίτσια. Οι ερωτήσεις είχαν σχέση στην 
πλειοψηφία τους με το αν το κριτήριο του φύλου είναι σημαντικό ή όχι στο 
επάγγελμα του νηπιαγωγού. Τα ευρήματα αναλύθηκαν σε δέκα- πέντε  κατηγορίες, 
έτος που βρίσκονται, πρώτη επιλογή, όχι πρώτη επιλογή, το φύλο δεν είναι σημαντικό
κριτήριο για το επάγγελμα του νηπιαγωγού(σπουδές), περισσότερες γυναίκες-
λιγότεροι άνδρες, λόγοι που συμβαίνει αυτό, εμπειρίες με παιδιά, δεν υπάρχουν 
εμπειρίες με παιδιά, η επιδίωξη μετά τις σπουδές να δουλέψουν ως νηπιαγωγοί, το 
φύλο είναι σημαντικό κριτήριο, το φύλο δεν είναι σημαντικό κριτήριο, σχέσεις με 
παιδιά, με συναδέλφους, με γονείς και τελευταία κατηγορία είναι η κοινωνική 
κατασκευή.

Λέξεις κλειδιά

Κοινωνικό φύλο, κοινωνική κατασκευή, προκατάληψη, στερεότυπα, προσχολική 
αγωγή. 
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Abstract
In this research a study was carried out concerning the relationship between the 
gender and the profession of an early childhood   educator.   In   this   profession it  is 
known that   the majority of people are women. Men, as known, are far fewer than 
women. In Greece but   also in Scandinavia, men face difficulties in   
their workplace everyday, for example, relationships with their colleagues are not 
based on the idea of cooperation, but also their relationship with parents is not as it is 
expected to be. Parents usually have a stereotyped   attitude towards male teachers, for
example, they underestimate them and they feel insecure with the fact that their 
children's class has a male educator. The main reason for this is  because, many years 
now, the society has connected the profession of a teacher in general, and in particular
the profession of an early  childhood educator, with women, since, according to the 
education system, the government had long ago put more emphasis on women's 
teaching education. Women had different  ways of behavior from men, they have 
always been more sensitive and also housewives, while men were more tough and had
more opportunities to dominate in their workplace. The present research has focused 
on students who study to become an early childhood educator, aged 20-22 years, nine 
in total, four boys and five girls. The majority of questions were related to whether or 
not the gender criteria is important in the profession of a kindergarten teacher. The 
findings were analyzed in fifteen categories, their year of studies, their first choice, 
not their first choice, the gender is not an important criteria for the profession of early 
childhood educator (studies), more women-fewer men, reasons for   this, experience 
with children, no experience with children, the pursuit after studies to work as 
an early childhood educator, the gender is an important criteria,the gender is not an 
important criteria, relationship with children, with colleagues, with parents and last 
category is the social class.

Key – words

Gender, social construction, prejudice, stereotype, early childhood education
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1.Εισαγωγή
Είναι  σημαντικό  να  μελετήσουμε  την  έμφυλη  διάσταση  στο  επάγγελμα  των
νηπιαγωγών,  επειδή  συνηθίζεται  το  επάγγελμα  της  νηπιαγωγού  να  το  ασκούν
γυναίκες ως επί το πλείστον, και αυτό γιατί, σύμφωνα με την παραδοσιακή άποψη, οι
γυναίκες από τη φύση τους έχουν μια κλίση προς τα παιδιά, ίσως επειδή είναι πιο
ευαίσθητες  από  τους  άνδρες.  Αντίθετα,  στους  άνδρες  δε  συνηθίζεται,  γιατί,  πάλι
σύμφωνα με την άποψη αυτή, αυτοί δεν ανταποκρίνονται τόσο καλά όσο οι γυναίκες
στην ανατροφή και στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Βέβαια, αυτό δε σημαίνει ότι
δεν  υπάρχουν  άντρες  νηπιαγωγοί  που  δουλεύουν  περισσότερο,  διαβάζουν  και
ασχολούνται περισσότερο με τα παιδιά. Στις μέρες μας, παρά το ότι το επάγγελμα
των νηπιαγωγών μπορούν να ασκούν γυναίκες και άντρες, οι άντρες είναι πολύ λίγοι.
Επίσης,  οι  νέοι  φοιτητές  συνήθως  δεν  έχουν  επιλέξει  να  φοιτήσουν  σε  τμήματα
νηπιαγωγών,  και  σπουδάζουν  στα  τμήματα  αυτά  είτε  πέρασαν  τυχαία  μέσω
εξετάσεων είτε δεν είχαν άλλη επιλογή, εξαιτίας της επίδοσής τους στις εξετάσεις. 

Το  θέμα  των  ανδρών  εκπαιδευτικών  στην  προσχολική  εκπαίδευση  έχει
χαρακτηριστεί  συναισθηματικό  και  συγχρόνως  επίκαιρο.  Τα  τελευταία  χρόνια
εντείνει περισσότερο το ενδιαφέρον για να προσληφθούν περισσότεροι άνδρες στο
τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης.(Peeters,2007 ό. α. στο Sakellariou,  ). Αυτό που
συμβαίνει στην Ελλάδα για τους ελάχιστούς εκπαιδευτικούς στη βαθμίδα αυτή, το
ίδιο  συμβαίνει  και  στις  περισσότερες  χώρες  εκτός  από  τις  σκανδιναβικές.
Συγκεκριμένα  στην  Ελλάδα,  Πανελλήνια  Ένωση  Εργαζομένων  της  Ημέρας
επισήμανε ότι υπάρχουν μόνο 17 άνδρες μέλη από τα 2.800. Όμως δεν υπάρχουν
στατιστικά  στοιχεία  για  τα  παιδαγωγικά  τμήματα  νηπιαγωγών  σε  πανεπιστήμια.
Στερεότυπα και μύθοι υποστηρίζουν ότι οι άνδρες δεν θέλουν να δουλέψουν με μικρά
παιδιά γιατί από πιο παλιά θεωρείται  η φροντίδα παιδιών γυναικείο επάγγελμα. Η
έρευνα αυτή στοχεύει στο να διερευνηθεί η προοπτική των γυναικών για τα εμπόδια
που  αντιμετωπίζουν  οι  άνδρες.  Ακόμη,  τις  στρατηγικές  για  την  πρόσληψη
περισσότερων  ανδρών  στον  τομέα  αυτό.  Το  δείγμα  της  παρούσας  έρευνας
αποτελούταν από 30 γυναίκες εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής στα Ιωάννινα. Οι
ηλικίες αυτών που συμμετείχαν ήταν από 26 έως 51 χρονών. Τα χρόνια που είχαν
εμπειρία κυμαίνονταν από 1 μέχρι 25. Η μελέτη εξετάστηκε βάση κλίμακας  Likert.
Το πρώτο στάδιο της έρευνας ζητά από τους ερωτώμενους να εκφράσουν τις απόψεις
τους για την απόφαση των ανδρών να γίνουν εκπαιδευτικοί στην προσχολική αγωγή
και η στάση της κοινωνίας απέναντι στους εκπαιδευτικούς της βαθμίδας αυτής. Το
δεύτερο μέρος της έρευνας επικεντρώνεται στους λόγους για τους οποίους οι άνδρες
δεν διαλέγουν την βαθμίδα αυτή. Από τα ευρήματα βρέθηκε ότι παρά το γεγονός ότι
εξακολουθούν  να  διαλέγουν  οι  άνδρες  το  επάγγελμα  αυτό,  το  στερεότυπο  όμως
υπάρχει για τον ρόλο των ανδρών στην προσχολική εκπαίδευση. Ο ι γυναίκες που
συμμετείχαν  υποστηρίζουν  ότι  οι  χαμηλοί  μισθοί  και  ότι  δεν  υπάρχει  δομή  στο
επάγγελμα αυτό είναι από τους κυριότερους λόγους που οι άνδρες δεν διαλέγουν το
επάγγελμα. Συχνά αναφέρεται ότι οι άνδρες διαλέγουν με κύρος και με περισσότερα
χρήματα. Οι άνδρες ενώ γίνονται αποδεκτοί σε αυτό το επάγγελμα από τους γονείς,
από  την  κοινωνία  και  μπορούν  εύκολα  να  προσληφθούν,  δεν  αναγνωρίζονται  τα
κίνητρα που έχουν για να γίνουν εκπαιδευτικοί στην προσχολική αγωγή. Οι γυναίκες
που συμμετείχαν υποστήριξαν ότι υπάρχουν στερεότυπα και ότι οι άνδρες πιστεύουν
ότι το επάγγελμα της νηπιαγωγού είναι γυναικείο. Οι γυναίκες έχουν προκαταλήψεις
απέναντι  στους  άνδρες  και  δήλωσαν  ότι  είναι  πιο  ικανές  να  υποστηρίξουν  το
επάγγελμα αυτό. Αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι από τη μία οι άνδρες
καλωσορίζονται  στον  τομέα  αυτό  αλλά  εξακολουθούν  να  υπάρχουν  στερεότυπα
σχετικά με τους ρόλους των φύλων. Μπορεί η κοινωνία να προχωράει και οι άνδρες
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να  ασχολούνται  με  την  αγωγή  και  τη  φροντίδα  των  παιδιών.  Η  εισαγωγή
περισσότερων ανδρών σε τομείς όπως η φροντίδα και η φύλαξη παιδιών είναι μια
διαδικασία που χρειάζεται χρόνο και δεν γίνεται τόσο άμεσα. Θα ήταν ωφέλιμο να
ξεκινούσε  αυτή  η  διαδικασία  γιατί  για  την  ποιοτική  εκπαίδευση  χρειάζεται  να
υπάρχουν και άνδρες και γυναίκες στον τομέα αυτό.(ΟΟΣΑ,2006). (Sakellariou &
Rentzou, χ. χ.)

Τα τελευταία δέκα χρόνια απασχολεί πολλούς το πόσο αναγκαίο είναι να 
προσληφθούν άνδρες στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης. Εξακολουθεί όμως 
να μην υπάρχει ισορροπία μεταξύ των φύλων στην φροντίδα των παιδιών στα πρώτα 
τους χρόνια στο σχολείο. Σε ευρωπαϊκές  και σε σκανδιναβικές χώρες οι άνδρες σε 
αυτόν τον τομέα είναι πολύ λιγότεροι. Η παιδική φροντίδα και η ανατροφή των 
παιδιών είναι ένα έργο το οποίο το αναλαμβάνουν κυρίως γυναίκες. Τα τελευταία 
όμως χρόνια οι γονείς ζητούν άνδρες στην προσχολική εκπαίδευση.  Μύθοι θεωρούν 
ότι υπάρχουν τόσο λίγοι άνδρες στον τομέα αυτό επειδή δεν θέλουν να δουλεύουν 
μαζί τους. Παλιότερες έρευνες από την Ελλάδα(  Rentzou  & Ziganitidou, 2009) 
έδειξαν ότι με βάση τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής εκπαίδευσης, οι γονείς 
είναι προσεκτικοί, ύποπτοι και φοβισμένοι. Η μελέτη αυτή σχεδιάστηκε για να 
εξετάσει τις απόψεις των γονέων για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνδρες που
εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης.  Ο στόχος της έρευνας αυτής ήταν μα βρει 
τόσο άνδρες που εργάζονται σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας όσο και κέντρα που δεν 
εργάζονται άνδρες.( Rentzou, 2011)

Οι άνδρες αφού διαλέγουν να γίνουν εκπαιδευτικοί στη προσχολική αγωγή, 
τοποθετούνται έτσι σε ένα πλαίσιο όπου η πλειοψηφία είναι οι γυναίκες. Οι άνδρες 
εκπαιδευτικοί της βαθμίδας αυτής ίσως να αισθάνονται ότι έρχονται αντιμέτωποι με 
δυσκολίες επειδή κατά το πλείστον κυριαρχούν οι γυναίκες. Οι δάσκαλοι υποτίθεται 
κυρίως των πρώτων χρόνων του σχολείου είναι γυναίκες(Smedley, 1996 ό. α. στο 
Rentzou  & Ziganitidou, 2009 ), και αυτή η υπόθεση βασίζεται στο γεγονός οι 
γυναίκες είναι κατάλληλες για αυτήν την βαθμίδα λόγω του μητρικό τους 
ένστικτο(Danid, 1990, ό. α. στο Rentzou & Ziganitidou, 2009 ). Αποτελέσματα 
παλιότερων ετών έχουν δείξει ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί στη προσχολική αγωγή 
είναι σπάνιοι.(Sargent,  2004, ό.α. στο  Rentzou & Ziganitidou , 2009). Οι άνδρες που
ασχολούνται με το επάγγελμα αυτό είναι σημαντικοί για την ανάπτυξη του παιδιού 
και έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας( Sakellariou, Rentzou , 2007).  Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο να 
διερευνήσει αν οι έλληνες εκπαιδευτικοί στη πρωτοβάθμια βαθμίδα αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες. Συγκεκριμένα οι στόχοι είναι δύο. Από τη μία πλευρά έχει να διερευνήσει 
τις απόψεις και τις προτιμήσεις των ανδρών εκπαιδευτικών για το επάγγελμα που 
ακολουθούν και για ποιους λόγους το επιλέγουν. Ακόμη έχει σκοπό να διερευνήσει 
τις σχέσεις τους με τις γυναίκες συναδέλφισσες τους. Από την άλλη πλευρά στοχεύει 
να διερευνήσει πως ποικίλες κοινωνικές ομάδες αντιμετωπίζουν την εισαγωγή των 
ανδρών στη βαθμίδα αυτή ως εκπαιδευτικοί. Το δείγμα της έρευνας αυτής 
αποτελούνταν από πέντε άνδρες που εργάζονται με παιδιά στις πόλεις Ιωάννινα, 
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Βέροια και Νάουσα. Η ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 26 μέχρι 45 ετών και η μέση 
ηλικία ήταν 34 ετών. Οι συνεντεύξεις κάθε συμμετέχοντα πραγματοποιήθηκαν σε 
χρόνο και σε τόπο που οι ίδιοι το διάλεξαν. Οι ερωτήσεις ήταν σε μορφή ημι 
-δομημένης συνέντευξης προσαρμοσμένη από τον Shaham(1991),  για την εισαγωγή 
των συνεντεύξεων αξιοποιήθηκαν ερωτήσεις για να συλλεχθούν ορισμένα 
δημογραφικά δεδομένα. Ο ερευνητής στις συνεντεύξεις κρατούσε σύντομες 
σημειώσεις. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν σε πέντε κατηγορίες, στάση απέναντι 
στην επιλογή του επαγγέλματος, σχέσεις με άλλους, αντιλήψεις των άλλων, 
συγκρούσεις με γυναίκες συναδέλφισσες και την προσχολική αγωγή ως ανδρικό 
επάγγελμα. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι οι άνδρες επέλεξαν αυτό
τον τομέα εξαιτίας των παιδιών τους, όμως όλοι οι άνδρες δεν διαλέγουν αυτό το 
επάγγελμα για τους ίδιους λόγους. Στην παρούσα μελέτη οι άνδρες δεν επέλεξαν το 
επάγγελμα αυτό για λόγους κύρους και οικονομικής κατάστασης.( Robinson,  1988, 
ό. α. στο Rentzou & Ziganitidou, 2009). Την ίδια στιγμή σύμφωνα και με 
προηγούμενα αποτελέσματα, η μελέτη αυτή δείχνει ότι άνδρες υπάρχουν στους 
οποίους αρέσει να εργάζονται με παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Όλοι οι άνδρες δεν 
επιλέγουν αυτό το επάγγελμα για τους ίδιους λόγους. Συμβαίνει πιο συχνά οι άνδρες 
να θεωρούν τον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης ως καριέρα δεύτερης ευκαιρίας. 
Σύμφωνα με την παρούσα έρευνα η οποία έδειξε ότι οι άνδρες δεν επέλεξαν αυτό το 
επάγγελμα για λόγους  χρημάτων και εξουσίας. Οι άνδρες συναντάνε δυσκολίες με 
τους συναδέλφους τους λόγω το ότι οι άνδρες όπως υποστηρίζουν είναι πιο 
ειλικρινής. ( Rentzou & Ziganitidou, 2009)

Η μελέτη σχετικά με τις όψεις της επαγγελματικής ταυτότητας των 
εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα: διερεύνηση του ρόλου της 
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής εμπειρίας παρουσιάζει τα 
αποτελέσματα ενός ερευνητικού προγράμματος που ερευνά την επαγγελματική 
ταυτότητα των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα και συγκεκριμένα 
εκπαιδευτικών που είχαν ακολουθήσει διαφορετικό προσανατολισμό. Στόχος της 
έρευνας ήταν η αναζήτηση των παραμέτρων που επηρεάζουν όχι μόνο τη δημιουργία,
αλλά και πως αναμορφώνεται ανάλογα με το στάδιο της επαγγελματικής ζωής κάθε 
συμμετέχοντα εκπαιδευτικού. Σχετικά όμως των παραμέτρων που επηρεάζουν την 
επαγγελματική ταυτότητα του διδάσκοντα όχι μόνο διαμορφώνεται αλλά 
μεταβάλλεται, επικεντρώνοντας στο βαθμό που η εκπαίδευση και συγκεκριμένα η 
ανώτατη εκπαίδευση, έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τους δασκάλους να 
αντικαταστήσουν τις πεποιθήσεις και τις αξίες και την πρόκληση των σύγχρονων 
αναγκών για την κατάρτιση και την πρακτική. Σκοπός της μελέτης είναι με ποιον 
τρόπο οι εκπαιδευτικοί διαχειρίζονται την απόσταση ανάμεσα του σύγχρονου 
προσανατολισμού του Πανεπιστημίου, όπου οι ταυτότητες και οι ρόλοι συχνά 
αναμιγνύονται και στο κέντρο του ενδιαφέροντος δεν είναι ο ρόλος του δασκάλου, 
αλλά ο αναπληρωτής επαγγελματίας.  Σύμφωνα με τις νέες προσεγγίσεις που 
αναπτύχθηκαν τα τελευταία περίπου τριάντα χρόνια αφορούν ζητήματα σχετικά με 
τις συμμετοχικές διαδικασίες, την αποκατάσταση, την αυτονομία και τη χειραφέτηση.
Η επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών εξελίσσεται βαθμιαία μέσω βημάτων
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που είναι αλληλένδετα μεταξύ τους, της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, της
επαγγελματικής ένταξης και της άσκησης επαγγελματικών καθηκόντων και συνεχούς 
κατάρτισης. Οι συνεντεύξεις αποτελούνταν από είκοσι καθηγητές σχετικά με την 
επαγγελματική τους ταυτότητα. Επιλέχτηκαν δύο κατηγορίες καθηγητών, δάσκαλοι 
που αποφοιτήσαν από δίχρονη εκπαίδευση σε κολέγια διδασκάλων νηπιαγωγείου και 
δάσκαλοι που παρακολούθησαν τέσσερα χρόνια στη σχολή πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης του πανεπιστημίου Αθηνών. Επιλέχτηκαν δύο κατηγορίες διαφορετικές 
διότι τα προφίλ τους είναι διαφορετικά αλλά συνυπάρχουν στον τομέα της 
προσχολικής εκπαίδευσης. Οι καθηγητές από αυτές τις κατηγορίες εργάζονται στο 
ίδιο επαγγελματικό πλαίσιο με το ίδιο πρόγραμμα σπουδών, συνυπάρχουν στον ίδιο 
χώρο. Η ανάλυση των συνεντεύξεων έγινε με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης των
περιεχομένων, χρησιμοποιώντας τέσσερις κατηγορίες, τις παιδαγωγικές αρχές και 
πρακτικές, το επαγγελματικό πλαίσιο, τις πεποιθήσεις και τις στάσεις  και η 
αυτοβιογραφία, δηλαδή, λόγοι που επέλεξαν αυτό το επάγγελμα. Τα αποτελέσματα 
των συνεντεύξεων έδειξαν ότι από τη μια μπορεί να έχουν διαφορετική κατάρτιση 
αυτές οι δυο ομάδες και διαφορετικές ηλικίες, όμως έχουν κοινές αναπαραστάσεις 
στην επαγγελματική τους ταυτότητα. Ο πυρήνας των προκαταλήψεων παραμένει στο 
επίκεντρο και δεν είναι εύκολο να σπάσει αυτό το κυρίαρχο μοντέλο.( Androusou & 
Tsafos, 2018)

Σύμφωνα  με  τις  παραπάνω  έρευνες,  θα  μπορούσαμε  να  πούμε  ότι  το
επάγγελμα  των  νηπιαγωγών  προσδιορίζεται  από  μια  έμφυλη  προκατάληψη.  Στο
πλαίσιο της παραδοσιακής Κοινωνικής Ψυχολογίας, αυτό σημαίνει ότι το φύλο ως
σημαντική κοινωνική ταυτότητα παράγει θετικές και αρνητικές αξιολογήσεις για τις
γυναίκες και τους άνδρες με βάση στερεότυπα φύλου.

Όπως  υποστηρίζεται  στην  παραδοσιακή  Κοινωνική  Ψυχολογία,  υπάρχουν
φορές  που  οι  άνθρωποι  αντιλαμβάνονται  τον  εαυτό  τους  και  τους  άλλους  ως
ανεξάρτητα  όντα,  δηλαδή,  άτομα  που  διαθέτουν  συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά,
προτιμήσεις,  συνήθειες  και  αξίες.  Έτσι,  οι  συμπεριφορές  και  οι  σχέσεις
διαμορφώνονται με βάση την αντίληψη αυτή. Όμως υπάρχουν περιπτώσεις που οι
άνθρωποι  αντιλαμβάνονται  τον  εαυτό  και  τους  γύρω  τους  ως  μέλη  ομάδων  της
κοινωνίας, είτε βρίσκονται στην ίδια ομάδα είτε σε διαφορετική. Με βάση αυτές τις
περιπτώσεις, η συμπεριφορά τους και η μεταξύ τους σχέσεις καθορίζονται από την
αντίληψη της συμμετοχής τους στην ομάδα. Η σχέση μεταξύ των μελών σε μια ομάδα
λέγονται  διαπροσωπικές.  Οι  ομάδες  αυτές  σχετίζονται  με  τις  σχέσεις  μελών  μιας
ομάδας  ή  με  τις  μελών  άλλης  ομάδας.  Δυστυχώς,  όταν  τα  μέλη  βρίσκονται  σε
διαφορετικές  ομάδες,  οι  σχέσεις  μεταξύ  τους  δεν  είναι  φιλικές  και  συνήθως
χαρακτηρίζονται  από  προκατάληψη  διακρίσεις  και  συγκρούσεις.  Συγκεκριμένα,
υπάρχει  ρατσισμός,  διακρίσεις  σε  βάρος  των  γυναικών  και  των  ανδρών,  καθώς
υπάρχουν  συγκρούσεις  ακόμη  μεταξύ  εθνικών  και  θρησκευτικών  ομάδων
(Κοκκινάκη, 2006: 210). Η προκατάληψη ορίζεται ως αρνητική στάση απέναντι στα
μέλη μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας, στάση η οποία βασίζεται αποκλειστικά
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στην  κατηγοριοποίησή  τους  ως  μελών  της  ομάδας  αυτής.  Ορισμένοι  ερευνητές
θεωρούν την προκατάληψη ως το συναισθηματικό στοιχείο αυτής της στάσης και
χρησιμοποιούν  τους  όρους  στερεότυπα  και  διακρίσεις  για  να  περιγράψουν  το
γνωστικό  και  συμπεριφοριστικό  στοιχείο,  αντίστοιχα.  Επίσης,  άλλοι  ερευνητές
υποστηρίζουν  ότι  ο  ορισμός  προκατάληψη  εμπεριέχει  και  τα  τρία  αυτά  δομικά
στοιχεία (Κοκκινάκη, 2006: 211). Η κοινωνική συμπεριφορά διαμορφώνεται από την
προκατάληψη και τις διακρίσεις και δεν συμπεριλαμβάνει μόνο τις σχέσεις μεταξύ
εθνικών,  θρησκευτικών,  ή  φυλετικών  ομάδων.  Κάποιες  από  τις  μορφές  της
προκατάληψης είναι πολύ σημαντικές, γιατί τα μέλη αυτών των ομάδων είναι θύματα
διακρίσεων.  Η  προκατάληψη  έχει  δυο  μορφές  τον  ρατσισμό  και  τον  σεξισμό
(Κοκκινάκη,  2006:  217).  Ο  σεξισμός  αναφέρεται  στην  προκατάληψη  και  τις
διακρίσεις  σε βάρος  των γυναικών και των ανδρών. Οι διαφορές ανάμεσα στους
άνδρες και τις γυναίκες δεν αφορούν τόσο το φύλο ως βιολογικό χαρακτηριστικό όσο
τον  κοινωνικό  ρόλο  που  οι  άνδρες  και  οι  γυναίκες  παραδοσιακά  αναλαμβάνουν.
Αυτές οι πεποιθήσεις περί σεξισμού και τα στερεότυπα για τις ικανότητες των δυο
φύλων  δημιουργούνται  νωρίς  στη  ζωή  των  ατόμων  δηλαδή,  πριν  ένα  παιδί  να
γνωρίσει  καλά τα  μέλη της  (Tajfel,  1981).  Όμως,  εκτός  από το  ρατσισμό και  το
σεξισμό,  υπάρχουν  και  άλλες  πιο  συνηθισμένες  μορφές  προκατάληψης  και
διακρίσεων,  όπως  διακρίσεις  προς  τους  ηλικιωμένους,  των  ομοφυλόφιλων,  των
ατόμων με φυσική ή διανοητική αναπηρία (Κοκκινάκη, 2006: 218, 220, 221). Και
αυτό γιατί τα μέλη κάθε ομάδας αντιμετωπίζουν με θετικό τρόπο τα μέλη της  ομάδας
που ανήκουν και συμμετέχουν αλλά όχι τα μέλη που βρίσκονται σε άλλες ομάδες.
Αυτό  το  φαινόμενο  οφείλεται  στην  κοινωνική  κατηγοριοποίηση.  Κοινωνική
κατηγοριοποίηση είναι  η  διάκριση ή κατηγοριοποίηση ατόμων με βάση κάποιο ή
κάποια κοινά  χαρακτηριστικά (Κοκκινάκη, 2006:235). Η έννοια αυτή της κοινωνικής
κατηγοριοποίησης βασίζεται  στη θεωρία της κοινωνικής  ταυτότητας.  Με βάση τη
θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας, η κατηγοριοποίηση δημιουργεί φαινόμενα ενδο-
ομαδικής μεροληψίας. Πιο αναλυτικά, τα μέλη της ίδιας ομάδας διατηρούν μια πιο
θετική στάση της δικιάς τους ομάδας παρά των μελών άλλης ομάδας. Η κοινωνική
ταυτότητα σχετίζεται με τις διαφορές που αναλύει το άτομο όσον αφορά στην ομάδα
που ανήκει  και στην ομάδα που δεν είναι μέλος.  Σύμφωνα με τις συγκρίσεις  που
αναλύει το άτομο, αναπτύσσει μια πιο θετική εικόνα για τον εαυτό στην ομάδα , όταν
η  σύγκριση  βοηθάει  την  προκείμενη  κατάσταση.  Όμως  όταν  το  άτομο  νιώθει
μειονεκτικά, τότε η σύγκριση είναι μη αποτελεσματική. (Κοκκινάκη, 2006: 237, 239).

 1.1 H  σχέση του φύλου με την επαγγελματική ταυτότητα των 
νηπιαγωγών.
Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών συμπεριλαμβάνεται στο εκπαιδευτικό σύστημα στο 
οποίο λειτουργεί. Η προσέγγιση της στο περιεχόμενο και στους στόχους της, θα 
πρέπει να είναι μέρος της θεωρίας που έχει σχέση με το σύστημα της εκπαίδευσης, 
στο οποίο εντάσσεται και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών.
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Το σχολικό σύστημα είναι ο θεσμός εκείνος ο οποίος διαμορφώνεται από της σχέσεις 
ανάμεσα στις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές ομάδες, οι οποίες συγκροτούν το
κράτος. Ο θεσμός της εκπαίδευσης υποστηρίζει τις ανάγκες των κοινωνικών τάξεων 
και ιδεολογιών που κυριαρχούν. Το σχολείο απαρτίζεται από διάφορες ομάδες 
συμφερόντων. Οι μεταβολές που προκύπτουν είναι αποτέλεσμα πολιτικού αγώνα, 
που συντελείται στο πλαίσιο του κράτους ανάμεσα στις ομάδες που αγωνίζονται για 
περισσότερη ίση αντιμετώπιση και στις ομάδες που ζητούν αποδοτικότητα και 
αποτελεσματικότητα.

Τα τελευταία δέκα χρόνια εμφανίσθηκε ένας προβληματισμός και 
διαμορφώθηκαν διαφορετικές αντιλήψεις για το ρόλο του εκπαιδευτικού, τη φύση της
γνώσης, το ρόλο του σχολείου καθώς και τη μέθοδο της μάθησης και της 
διδασκαλίας. Σύμφωνα με τους συμπεριφοριστές το επάγγελμα του δασκάλου 
κατατάσσεται στα εφαρμοσμένα επιστημονικά επαγγέλματα με έντονο τεχνοκρατικό 
χαρακτήρα.

Βάση της κατάρτιση των δασκάλων, κατά τη περίοδο της οθωμανικής 
κυριαρχίας στα κοινά σχολεία τα «κολλυβογράμματα» διδάσκονταν από δασκάλους 
που δεν ήταν καταρτισμένοι ιδιαίτερα, είχαν ελάχιστη μόρφωση και ασκούσαν το 
επάγγελμα επί της τουρκοκρατίας.

Η αντίληψη για την ειδική προετοιμασία του δασκάλου διαμορφώθηκε στη 
νεοελληνική σκέψη και διατυπώθηκε από έλληνες διανοούμενους την περίοδο του 
νεοελληνικού Διαφωτισμού και κατά τη διάρκεια να συσταθεί ελληνικό εθνικό 
κράτος.

Διάσπαρτες απόψεις, αλλά και ολοκληρωμένες προτάσεις για τα 
χαρακτηριστικά του δασκάλου και την κατάρτιση του μπορούμε να βρούμε στα έργα 
των ελλήνων διανοούμενων από τα μέσα του 18ου αιώνα μέχρι την επανάσταση. 
(Μπουζάκης & Τζήκας, 2002: 113-16).

Το Διδασκαλείο ήταν το πρώτο επαγγελματικό λύκειο και αυτό γιατί η 
κατάρτιση των δασκάλων ήταν η βάση πάνω στην οποία θα θεμελίωναν την 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το Διδασκαλείο συστάθηκε στο Ναύπλιο τον Απρίλιο του
1834 και ένα χρόνο μετά μεταφέρθηκε στην Αθήνα, όπου λειτούργησε μέχρι το 1864.
(Μπουζάκης & Τζήκας, 2002:22).

Στις βασικές διατάξεις του νόμου για τη σύσταση του Διδασκαλείου 
προγραμμάτιζαν και τη κατάρτιση των διδασκαλισσών. Καμία υποψήφια δασκάλα 
δεν φοίτησε στο Διδασκαλείο λόγω για τα αυστηρά κοινωνικά πρότυπα και των 
αντιλήψεων για το ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία. Η γυναίκα την εποχή εκείνη 
έπρεπε να περιοριζόταν στην οικογενειακή ζωή και δεν τους επιτρεπόταν να έρχονται
σε επαφή με άνδρες. Μετά το 1850 το κράτος έχει κάποιους προβληματισμούς για 
την εκπαίδευση των διδασκαλισσών με την ανάθεση της κατάρτισης της δασκάλας σε
ιδιωτικούς φορείς και όχι σε κάποιο Διδασκαλείο για κορίτσια.(Μπουζάκης & 
Τζήκας, 2002:27). 
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Εκτός από το ότι αφορά ένα ζήτημα προκατάληψης μεταξύ των ατόμων ως
μελών ομάδων, είναι σημαντικό να μελετήσουμε τις απόψεις των φοιτητριών και των
φοιτητών που σπουδάζουν νηπιαγωγοί, επειδή και ο ίδιος ο θεσμός του νηπιαγωγείου
ιστορικά έχει καθοριστεί από παραδοσιακές συλλογικές απόψεις για τα δύο φύλα σε
σχέση με τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας και τις ικανότητες των γυναικών και
των ανδρών.

Το  ελληνικό  νηπιαγωγείο  δεν  ήταν από την αρχή της  καθιέρωσής  του  ως
θεσμού στη δικαιοδοσία του κράτους.  Το νηπιαγωγείο τότε θεωρούνταν ιδιωτικός
φορέας,  αποτελούνταν  από  παιδιά  εύπορων  οικογενειών,  που  μπορούσαν  να
καταβάλλουν  δίδακτρα  για  την  εκπαίδευση  των  παιδιών  τους.  Το  νηπιαγωγείο
δημιουργήθηκε  λόγω  των  συνθηκών  που  επικρατούσαν   κατά  την  περίοδο
βιομηχανικής ανάπτυξης σε κράτη της Ευρώπης. Η γυναίκα λόγω της αύξησης της
συμμετοχής της στην εργασία , έλλειπε πολλές ώρες από το σπίτι και δεν είχε τον
απαιτούμενο  χρόνο  για  τη  φροντίδα  των  νηπίων,  έτσι  τα  νηπιαγωγεία  έγιναν
υποκατάστατο  του  ρόλου  της  μητέρας  στο  σπίτι  (Χαρίτος,  1998,  36-37).  Στις
παλιότερες εποχές οι κοινωνίες δεν προέβλεπαν την ένταξη των παιδιών νηπιακής
ηλικίας  σε  οργανωμένα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα.  Πιο  αναλυτικά,  στη  νεότερη
ελληνική κοινωνία εκτός από τη μητέρα μπορούσαν να αναλαμβάνουν την αγωγή των
παιδιών οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Στις αρχές του 19ου αιώνα η λειτουργία των
νηπιαγωγείων  συνδέονταν  με  τα  εργατικά  κοινωνικά  στρώματα  και  των
βιομηχανικών κυρίως  περιοχών λόγω της  ανάγκης της  γυναίκας  για εργασία.  Στο
νηπιαγωγείο υπήρχε η νηπιαγωγός γυναίκα καθώς δεν έχουμε αναφορές για άνδρες
νηπιαγωγούς.  Στην ουσία  η γυναίκα  νηπιαγωγός  λόγω φύλου  παίζει  το  ρόλο της
μητέρας.  Ακόμη  διάφορα  εκπαιδευτήρια  και  συγκεκριμένα  το  «Φιλελληνικό
παιδαγωγείον» είχε κύριο στόχο την εκπαίδευση κοριτσιών. Ήταν ακόμη ένα ίδρυμα
που  το  έργο  του  αποσκοπούσε  στην  εκπαίδευση  των  γυναικών.  Έτσι  αυτό  το
εκπαιδευτήριο  ήταν  από  τα  πρώτα  στην  Ελλάδα  που  προετοίμαζαν  υποψήφιες
δασκάλες,  και  αυτό  γιατί  πίστευαν  ότι  η  γυναίκα  μπορεί  να  φανεί  αντάξια  στις
ανάγκες  των  μικρών  παιδιών.  Επίσης,  το  σχολείο  του  Χιλ  προσδοκούσε  την
εκπαίδευση  των  πρώτων  νηπιαγωγών,  όπως  και  τα  ανώτερα  εκπαιδευτήρια
προσδοκούσαν  την  εκπαίδευση  γυναικών  για  δασκάλες  και  νηπιαγωγούς.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με θρησκευτικές και εθνικές  παραδόσεις  στους τομείς  της
προσχολικής  εκπαίδευσης,  προτιμούσαν τις  γυναίκες  στην ανατροφή των παιδιών.
Σύμφωνα  με  την  Ελένη  Φουρναράκη  το  ενδιαφέρον  για  την  προσχολική  αγωγή
αφορά την οικογένεια και την μητέρα αλλά και εξειδικευμένα εκπαιδευτήρια . Εκτός
από  παραδόσεις,  σημαντικά  ονόματα  και  νομοσχέδια  ορίζουν  τη  λειτουργία  των
νηπιαγωγείων με γυναίκες κυρίως νηπιαγωγούς αφού οι άνδρες σπάνια ασκούσαν το
επάγγελμα  νηπιαγωγού.  Όπως  γίνεται  κατανοητό  η  εκπαίδευση  των  νηπιαγωγών
αφορά τη γυναικεία εκπαίδευση στην Ελλάδα. Όπως και στην Ευρώπη έτσι και στην
Ελλάδα η γυναίκα απέκτησε επαγγελματικά δικαιώματα , αλλά κατά τον 19ο αιώνα το
μόνο επάγγελμα που μπορούσε να ασκήσει η Ελληνίδα γυναίκα ήταν η άσκηση της
διδασκαλίας. Η κατάρτιση των νηπιαγωγών , όπως και η εκπαίδευση των κοριτσιών
είναι ιδιωτική. Οι πρώτοι φορείς που ασχολήθηκαν ήταν κυρίως ιδιωτικοί. Καθώς δεν
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υπήρχε καμία βοήθεια από το κράτος για την κατάρτιση των νηπιαγωγών, αλλά και η
προσχολική  αγωγή  δεν  βρισκόταν  υπό  την  αιγίδα  του  κράτους.  Το  πρώτο
διδασκαλείο ιδρύθηκε από την Ένωση Ελληνίδων με κύριο στόχο την κατάρτιση των
νηπιαγωγών. Όσο καθυστέρησε η κατάρτιση και η αναγνώριση των νηπιαγωγών ,
καθυστέρησε να θεσμοθετηθεί  από το κράτος και  η προσχολική αγωγή. Η πρώτη
αναφορά του νηπιαγωγείου ως εκπαιδευτική βαθμίδα του κράτους γίνεται με το νόμο
ΒΤΜΘ΄ του 1895. Με τη διάταξη του παραπάνω νόμου, το οποίο ορίζει τη σύσταση
και  το  πρόγραμμα  των  νηπιαγωγείων.  Μέχρι  το  1914  το  Διδασκαλείο  των
νηπιαγωγών  της  Ένωσης  των  Ελληνίδων  ήταν  το  μοναδικό  που  παρείχε  τη
δυνατότητα να εκπαιδεύει  νηπιαγωγούς. Κατά την περίοδο 1987-1900 λειτούργησε
ως μονοτάξιο, την περίοδο 1900-1908 λειτούργησε με δυο τάξεις και ύστερα με τρεις
τάξεις.  Το 1904 το ελληνικό κράτος αναγνώρισε το Διδασκαλείο των νηπιαγωγών
παράλληλα ορίστηκαν κάποια από τα εξής μαθήματα, ψυχολογία η παιδαγωγική, η
διδακτική , χειροτεχνία.    (Μπουζάκης, 2002,42,44). Παρόλο που η θεσμοθέτης της
προσχολικής αγωγής από το κράτος έγινε στα τέλη του 19ου αιώνα, το ενδιαφέρον του
έγινε  αισθητό  την  περίοδο  του  20ου αιώνα.  Η  φοίτηση  προβλεπόταν  διετής  και
υποχρεωτική.  Η εισαγωγή στα Διδασκαλεία των νηπιαγωγών γίνονταν, με εισιτήριες
εξετάσεις,  απόφοιτοι  αστικών  σχολείων  και  κατά  τα  δυο  πρώτα  έτη,  απόφοιτοι
ανώτερων  οκτατάξεων  παρθεναγωγείων,  όπως  και  αυτοί  που  είχαν  ενδεικτικό  Α’
τάξης τετρατάξιου Γυμνασίου ή Β’ τάξης εξατάξιου Γυμνασίου. Το Διδασκαλείο της
Θεσσαλονίκης  στο  οποίο  η  διάρκεια  κρατούσε  δυο  έτη  και  η  εισαγωγή  σε  αυτό
γίνονταν  μετά  από εισιτήριες  εξετάσεις  ,  πτυχιούχοι  νηπιαγωγοί.  Στις  αποφοίτους
αυτού του τμήματος χορηγούνταν πτυχίο καθηγήτριας νηπιαγωγικών και τεχνικών
μαθημάτων, ακόμη τους δινόταν η δυνατότητα να διδάσκουν μαθήματα σε αυτά τα
Διδασκαλεία των νηπιαγωγών και στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης των κοριτσιών.
Μέχρι το 1920 ιδρύθηκαν και λειτούργησαν επτά Διδασκαλεία νηπιαγωγών με βάση
τις ρυθμίσεις του νόμου του 1914 που αφορούσε στη λειτουργία των Διδασκαλείων.
Αναγνωρίστηκε το Διδασκαλείο στη Καλλιθέα , παρόμοιο ιδρύθηκε στα Γιάννενα.
Ακόμη Διδασκαλεία ιδρύθηκαν στην Έδεσσα, στις Σέρρες , στη Καστοριά και στη
Φλώρινα. Τα Διδασκαλεία από διτάξια μετατράπηκαν σε τριτάξια το 1920. Το 1923
ιδρύθηκε Διδασκαλείο με έδρα στην Κοζάνη. Τα τριτάξια Διδασκαλεία νηπιαγωγών
λειτούργησαν μέχρι το 1930 γιατί δεν ήταν επαρκή η μόρφωση για αυτή την ηλικία.
Γι’ αυτό το λόγο συστάθηκαν τετρατάξια Διδασκαλεία στα οποία θα γίνονταν δεκτοί
όσοι  τέλειωναν  τα  εξατάξια  δημοτικά  σχολεία.  Ο επιπλέον  χρόνος  στόχευε  στην
κάλυψη  με  καλύτερο  τρόπο  τη  γενική  και  φιλοσοφική  μόρφωση ,  αλλά  και  την
τεχνική και  επαγγελματική εκπαίδευση των νηπιαγωγών.  Το 1931 σταμάτησαν να
λειτουργούν  το  Διδασκαλείο  στην  Έδεσσα,  Κοζάνης  και  Φλώρινας  καθώς
μετατράπηκαν   σε  πρακτικές  σχολές  θηλέων,  ενώ  τα  υπόλοιπα  Διδασκαλεία
λειτουργούσαν κανονικά . (Μπουζάκης, 2002, 60-65).  

Το συγκεκριμένο επάγγελμα το προτιμούσαν κυρίως γυναίκες, θεωρώντας ότι
μέσα τους λειτουργεί το μητρικό «ένστικτο». Όμως έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά
έχουν την ανάγκη να βλέπουν και τους άνδρες (Owen, 2003). Εκτός από αυτό τα
παιδιά  ωφελούνται  να  τα  φροντίζουν  άνδρες  νηπιαγωγοί  και  αυτό  βοηθά  στη
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περίπτωση που υπάρχει  μονογονεϊκή  οικογένεια  και  συγκεκριμένα όταν η μητέρα
μεγαλώνει  μόνη  της  το  παιδί.  Αυτό  ωφελεί  περισσότερο  τα  αγόρια,  επειδή
συνηθίζουν να αντιγράφουν τη συμπεριφορά από τους άνδρες δασκάλους και ιδίως το
πρότυπο του πατέρα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε έλλειψη σε άνδρες νηπιαγωγούς.
Υπάρχουν αναφορές που υποστηρίζουν ότι οι άνδρες δεν επιλέγουν να δουλέψουν με
μικρά παιδιά επειδή δεν θέλουν και δεν νιώθουν την ανάγκη. Ακόμη, δεν επιλέγουν
το συγκεκριμένο επάγγελμα επειδή ο μισθός είναι χαμηλός, δεν υπάρχει δυνατότητα
επαγγελματικής  ανέλιξης.  Αυτοί είναι  οι  κυριότεροι  λόγοι που δεν είναι  έντονη η
συμμετοχή των ανδρών σε αυτό τον τομέα. Οι άνδρες, όπως θεωρείται καθιερωμένο,
προτιμούν να εργαστούν σε τομείς που θα τους αποφέρουν υψηλότερους μισθούς και
φυσικά θα συμβάλλουν στην καριέρα τους. Οι άνδρες πιστεύουν ότι η προσχολική
αγωγή είναι κατάλληλη και ταιριάζει απόλυτα στις γυναίκες γιατί οι γυναίκες είναι
πιο στοργικές και τα καταφέρνουν καλύτερα με τα παιδιά. Παρόμοια άποψη έχουν οι
Millward,  Houston,  Barret και  Larkin (  2006,  Σεπτέμβριος), πίστευαν  ότι  η
απασχόληση και  η εργασία εξαρτάται  από το κοινωνικό φύλο,  δηλαδή, οι  άνδρες
είναι πιο πιθανό από τις γυναίκες να διαλέγουν δουλειές που θεωρούνται ως ανδρικές,
ενώ οι γυναίκες είναι πιο πιθανόν από τους άνδρες να προτιμήσουν επαγγέλματα τα
οποία  τα  οποία  χαρακτηρίζονται  ως  γυναικείες  δουλειές.  Μπορεί  στον  τομέα  της
προσχολικής  αγωγής  ο  ανδρικός  πληθυσμός  να  είναι  μειονότητα,  οι  γονείς  όμως
ζητούν την εισαγωγή και τη συμμετοχή των ανδρών στον τομέα αυτό, γιατί οι γονείς
επιθυμούν με την ένταξη των ανδρών ως νηπιαγωγών να γνωρίσουν τα παιδιά ότι οι
άνδρες εκτός από τη σκληρή πλευρά, διαθέτουν και ικανότητες, με βάση τις οποίες
μπορούν  να  διαπαιδαγωγήσουν  και  να  φροντίσουν  παιδιά.  ( Hovingh,   Nezwek,
Pryor –Bayard,  Schmoldt,   Steven, Sturrus,  Wabeke ,  Weaver.  Barnard,  2000).

Η φροντίδα των παιδιών είναι ασχολία του γυναικείου φύλου και άρα αυτό
μπορεί να χαρακτηριστεί ως φυλετικό( Ρέντζου και Ζιγνιτίδου, 2009). Η εκπαίδευση
είναι  ένας  επαγγελματικός  τομέας  που  αποτελείται  κυρίως  από γυναίκες.  Έτσι,  η
κατανομή  αυτή  εμφανίζεται  στην Ελλάδα και  σε  όλο τον  κόσμο ,  εκτός  από τις
σκανδιναβικές χώρες.

Μετά τα πενήντα χρόνια της εφαρμογής της προοδευτικής αγωγής σε 
νηπιαγωγεία και σε σχολεία, κανείς πλέον θα μπορούσε να επιδιώξει να κρίνει τις 
θεωρητικές αρχές. Η κ. Βιδάλη επικεντρώνεται σε κάποια ερωτήματα, « ο δρόμος για
να επιτευχθεί η κοινωνική ισότητα και η δημοκρατία περνά πράγματι από την 
προσωπική απελευθέρωση; Που οδήγησε η άποψη ότι η πραγμάτωση της προσωπικής 
ελευθερίας πρέπει να ανατίθεται στη φροντίδα των θεραπευτών και στην παρέμβαση 
της ψυχολογίας στο σχολείο; Και παρακάτω ποια είναι τα αποτελέσματα της 
απροβλημάτιστης μεταφοράς μέσα στο σχολείο της άποψης εκείνης που εξισώνει 
δασκάλους με καταπιεστές και μαθητές με καταπιεζόμενους;». Η συγγραφέας επιδιώκει
να τοποθετηθεί στα ερωτήματα αφού έχει επικεντρωθεί κατά βάση στην αίθουσα του 
νηπιαγωγείου. Στη συνέχεια αναφέρεται για τη σχέση της δασκάλας με των παιδιών, 
οι σχέσεις αυτές δεν είναι εύκολο να καθοριστούν από την αρχή, αλλά αλλάζουν, 
δηλαδή, πότε το άτομο να αισθάνεται αδύναμο και πότε να είναι « σε θέση ισχύος». 
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Η εξουσία όπως φαίνεται είναι μεταβλητή. Η ουσία για τις σχέσεις εξουσίας είναι ότι 
οι μαθητές και οι δάσκαλοι είναι ίσοι. ( Βιδάλη, 2000, 65-66).

Σύμφωνα με τη Βιδάλη η οποία υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα σχεδόν 
αποκλειστικά « γυναικείο» επάγγελμα. Η νηπιαγωγός αυτής της προοδευτικής τάξης 
είναι σε θέση να προσανατολίζει το παιδί για να εξασκηθεί στη λογική σκέψη, σε 
αντίθεση στην ίδια ως γυναίκα δεν συμβαίνει το ίδιο, δηλαδή, να διαθέτει μια τέτοιου
είδους ικανότητα. Ωστόσο στην κοινωνία της πατριαρχίας η λογική σκέψη στη 
γυναίκα δεν σχετίζεται με τη θέση της στην οικογένεια. Η γυναίκα δεν ταιριάζει με 
τις θετικές επιστήμες και τα μαθηματικά στα οποία απαιτείται λογική και είναι ένα 
ανδρικό χαρακτηριστικό, σε αντίθεση με το συναίσθημα το οποίο αδιαμφισβήτητα 
είναι γυναικείο χαρακτηριστικό. Σύμφωνα με την Carolyn Steedman (1985)  ως 
πρότυπο για την νηπιαγωγό του σήμερα χρησιμοποιήθηκε η μητέρα της πόλης του 
20ου αιώνα και η λαϊκή παραμάνα του 19ου αιώνα. Η παραμάνα πρέπει να υπηρετεί τα 
παιδιά που προέρχονται από αριστοκρατικές οικογένειες, διέθετε ανώτερη μόρφωση 
αλλά η θέση της στην κοινωνία ήταν κατώτερη. ( Βιδάλη, 2000, 68-69).

Η κ. Βιδάλη στη συνέχει θέτει το εξής ερώτημα, «εάν η απελευθέρωση του 
παιδιού έχει ως αντίτιμο την καταπίεση της γυναίκας στο πρόσωπο και το σώμα τις 
δασκάλας, τι γίνεται με τις μικρές μαθήτριες;»  Δεν γίνεται κατανοητό το γεγονός ότι 
το προοδευτικό αυτό σύστημα έχει ως στόχο να προετοιμάζει κορίτσια για να είναι σε
θέση να κατακτήσουν τη λογική σκέψη, ή να τα βοηθάει να φροντίζουν τους άλλους.

Όταν τα κορίτσια εκδηλώνουν κάποια επιθυμία τους τότε χαρακτηρίζεται ως 
παθολογική, ενώ το «φυσιολογικό» είναι δυναμικό, έχει λογική και αρσενικό φύλο. 
Το «φυσιολογικό» συμπίπτει με τα χαρακτηριστικά του πολιτισμού της δυτικής 
Ευρώπης. Το σύγχρονο υποκείμενο ως φυσιολογικό παράγεται από την εκπαίδευση 
και την οικογένεια. Όταν το φυσιολογικό υποκείμενο παράγεται, τότε η καταπίεση 
της γυναίκας –δασκάλας παίζει σημαντικό ρόλο. (Βιδάλη, 2000, 69-70).

Η Valerie Walkerdine (1981) συμπληρώνει μια συζήτηση που 
μαγνητοφώνησε στην τάξη ενός νηπιαγωγείου η οποία πραγματοποιήθηκε ανάμεσα 
σε δυο αγόρια ηλικία τεσσάρων, ένα τρίχρονο κορίτσι και τη δασκάλα τους. Αυτό 
που δεν θεωρεί αναμενόμενο είναι ότι μεταχειρίζονται τη γλώσσα με τέτοιο τρόπο 
ώστε να ασκούν εξουσία που ταιριάζει στο φύλο τους πάνω στη δασκάλα. Η δασκάλα
ενώ βρίσκεται στη θέση του διδάσκοντος, δέχεται προσβολή από τα παιδιά ως 
γυναίκα και τα δυο αγόρια διαθέτουν μια δύναμη λόγω του φύλου τους. Τα αγόρια  
αντιστέκονται στην επιθυμία της δασκάλας τους και δεν εκτελούν τις εντολές της, 
μέσα από το γεγονός αυτό γίνεται κατανοητό ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα 
αγόρια και στα κορίτσια. Η διαφορά αυτή εμπεριέχει δύναμη και κατά βάση στο λόγο
τους όπου η δασκάλα αισθάνεται πιο αδύναμη. Τα παιδιά παρά το γεγονός ότι δεν 
είναι ακόμα αναπτυγμένοι, μπορούν μέσω του λόγου να κατέχουν δύναμη η οποία 
έχει αποτελέσματα στους άλλους. Η δύναμη αυτή αποκτιέται αρχικά με το να 
αρνιούνται να συνειδητοποιήσουν τη μη δυναμική θέση που κατέχουν εξαιτίας του 
λόγου της δασκάλας , αλλά η ίδια η δασκάλα τοποθετείται σε μια πιο μειονεκτική 
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θέση του δικού τους λόγου. Μέσα από αυτό το λόγο η γυναίκα εξακολουθεί να είναι 
η δασκάλα της τάξης αλλά πλέον δεν επιβάλλεται.(Βιδάλη, 2000,70-71).

Στη διαμάχη για ποιος τελικά θα εξουσιάσει το παιδί ή η δασκάλα, χρειάζεται 
να ληφθεί υπόψη και ο παιδαγωγικός λόγος όπου μέσω αυτού η δασκάλα έχει την 
ευκαιρία και τη δυνατότητα να κατανοήσει την συμπεριφορά των παιδιών. 
Συγκεκριμένα τη συζήτηση που πραγματοποίησε η Walkerdine  στην οποία 
αναφερθήκαμε πιο πάνω, η νηπιαγωγός μετά το επεισόδιο βρήκε δικαιολογημένη την 
συμπεριφορά των παιδιών για την ηλικία που έχουν. Ακόμη υποστήριξε ότι στον 
βαθμό που δεν ενοχλούν κανένα, θα ήταν ωφέλιμο να τους δίνεται η ευκαιρία να 
εκδηλώνουν την επιθετικότητα τους. Σύμφωνα με την προοδευτική παιδαγωγική 
απαγορεύει τη δασκάλα να τιμωρήσει τα παιδιά, αλλά βάση των παιδαγωγικών 
αρχών, έχει την υποχρέωση να βοηθήσει το παιδί να εκφράσει τη παιδική 
σεξουαλικότητα. Η επιθετικότητα χρειάζεται να εκφράζεται, γιατί αλλιώς τα παιδιά 
αντιδρούν με μη κοινωνικές συμπεριφορές, για παράδειγμα, υπερβολικός 
ανταγωνισμός, αναρχικές πράξεις και πόλεμος. Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα η 
νηπιαγωγός να καταπιέζεται για να εκδηλωθεί η ανδρική σεξουαλικότητα. (Βιδάλη, 
2000,72).

Το επάγγελμα της νηπιαγωγού θεωρείται γυναικείο επάγγελμα, παρά το 
γεγονός ότι μπορούν να ασχοληθούν και οι άνδρες με αυτό το επάγγελμα, θεωρείται 
όμως γυναικείο επάγγελμα. Ο υποστηρικτής της παραδοσιακής δασκαλοκεντρικής 
μορφής διδασκαλίας ένας διδάσκοντας που γνωρίζει τα πάντα που παράλληλα 
αντιστοιχεί συμβολικά στη θέση του πατέρα. Το νηπιαγωγείο όμως της προοδευτικής 
παιδαγωγικής θέτει αυτή τη θέση ως πηγή φροντίδας, έτσι αν ο άνδρας ή γυναίκα που
τοποθετείται σε αυτή τη θέση έχει συμβολικά τη θέση της μητέρας.

Αυτή η σημασία της νηπιαγωγού πρωτοεμφανίστηκε από τις θεωρίες περί 
παιδαγωγικής των Frobel και Pestalozzi (1746-1827), οι οποίοι στηρίζουν το μοντέλο 
του νηπιαγωγείου και συγκεκριμένα τη σχέση δασκάλας-παιδιού (Walkerdine, 1990). 
Οι θεωρίες αυτών των δυο παιδαγωγών βασιζόντουσαν σε παρατηρήσεις που έκαναν 
σε μητέρες όταν ασχολιόντουσαν  με τα παιδιά τους. O Frobel υποστηρίζει ότι η 
αληθινή μητέρα δεν είναι αναγκαίο να έχει εκπαιδευτεί αλλά αυτό που κάνει να το 
αισθάνεται.  Αυτό που χρειάζεται από τη μητέρα και κατ’ επέκταση από την 
νηπιαγωγό, είναι να συνδέεται συναισθηματικά με το παιδί. (Walkerdine, ό. α. στο 
Βιδάλη, 2000). Ο τρόπος ο οποίος γίνεται αντιληπτός σε εμάς πως χρειάζεται να είναι
νηπιαγωγός σήμερα συνδέεται με εκείνους τους όρους που κατασκευάστηκε η 
μητρότητα στο δυτικό πολιτισμό. Η Carolyn Steedman (1985), εξιστορεί γεγονότα 
που της συνέβη όταν εργαζόταν ως δασκάλα σε μικρά παιδιά. Δεν τα εγκατέλειπα 
ποτέ, με απασχολούσαν τις νύχτες σε όλα τα όνειρα μου. Ήμουν πολύ κουρασμένη, 
συνεχώς με πονούσαν τα κόκκαλα μου. Χωρίς να το έχω πάρει χαμπάρι, από μέσα μου,
περίμενα να γίνω μητέρα, και χωρίς να το καταλάβω, έγινα, και μόνο καμιά φορά τη 
νύχτα σταματούσα για να αναρωτηθώ: Μα τι μου συμβαίνει λοιπόν;
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Το μητρικό ένστικτο υποστηρίζεται ότι είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασμα 
σύμφωνα με τη Nancy Chodorow (1978) στη μελέτη της για την αναπαραγωγή της 
μητρικής σχέσης. Αρκετά πρόσφατα ανακαλύφθηκε η μητρότητα ως φυσικό 
ένστικτο. Μέχρι τον περασμένο αιώνα τα παιδιά που προερχόντουσαν από αστικές 
οικογένειες δεν τους επέτρεπε να μεγαλώνουν με τη φυσική τους μητέρα και αυτός 
είναι ένας λόγος που η παραμάνα και η τροφός ήταν υπεύθυνες για την ανατροφή 
τους. Η μητέρα μόνο είχε την εποπτεία της ανατροφής του παιδιού. Από τη μεριά της 
μάνας δεν επιτρεπόταν η συναισθηματική προσκόλληση, αλλά ούτε και από τη μεριά 
του παιδιού, αντίθετα το παιδί δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει τα ταξικά του 
συμφέροντα. Από την άλλη όμως σύμφωνα με τα πρότυπα της παλιάς εποχής, η 
σημερινή μητέρα και ταυτόχρονα η σημερινή νηπιαγωγός είναι ωφέλιμο να φροντίζει 
τόσο για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του παιδιού όσο και για τη συναισθηματική 
του ανάπτυξη. Με παρόμοιο τρόπο και οι δυο μαθαίνουν στο παιδί για τον κόσμο 
στον οποίο ζουν, να τους μεταδώσουν γνώσεις, τη γλώσσα και τη κουλτούρα της 
κοινωνίας του.

Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου σε γυναικεία περιοδικά 
δημοσιεύονται άρθρα που στόχο να υποδείξουν στις μητέρες πως θα πρέπει να 
λειτουργεί το φυσικό της ένστικτο. (Βιδάλη, 2000,74-76).

2.Θεωρητικό μέρος
  

 2.1 Το  φύλο ως κοινωνική κατασκευή

Ακόμα  και  στις  σύγχρονες  κοινωνίες  οι  γυναίκες  αφιερώνουν  χρόνο  κυρίως  στα
οικιακά και στη φροντίδα των παιδιών. Οι γυναίκες δεν έχουν πολλές πιθανότητες να
εργαστούν σε αντίθεση με τους άνδρες οι οποίοι  έχουν περισσότερες ευκαιρίες από
αυτές  να  εργαστούν.  Ακόμα  και  στην  περίπτωση  που  οι  γυναίκες  εργάζονται,  η
αμοιβή  τους  είναι  χαμηλότερη  από  αυτή  των  ανδρών,  παρόλο  που  οι  γυναίκες
συνηθίζουν να δουλεύουν σχεδόν τις  ίδιες  ώρες με τους άνδρες και περισσότερες
ώρες. ( R. W. Connell, 2006, 37)

Επιπλέον,  σε  παγκόσμια  κλίμακα  τα  αγόρια  και  τα  κορίτσια  διδάσκονται
διαφορετικούς τρόπους συμπεριφοράς. Τα κορίτσια διδάσκονται να είναι επιθυμητά ,
ενώ τα αγόρια μαθαίνουν να φαίνονται σκληρά και να κυριαρχούν. Σύμφωνα με το
γεγονός αυτό, δεν προκαλεί έκπληξη το ότι οι άνδρες προτιμούν επαγγέλματα που
απαιτούν  να  χειροδικήσουν  (αστυνομία,  στρατός,  ιδιωτική  φύλαξη,  εξιχνίαση
εγκλημάτων κατά της ζωής).(R. W. Connell, 2006,39) Το γεγονός αυτό της διάκρισης
του άνδρα και  της γυναίκας  σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά  της προσωπικότητας
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τους  γίνεται  πιο  κατανοητό  στη  λογοτεχνία  όπου  σε  διάφορα  παιδικά  βιβλία  τα
αγόρια φαίνεται να είναι πιο δυναμικά, ενώ τα κορίτσια από την άλλη φαίνεται ότι
χρειάζονται βοήθεια και αδύναμα να ανταπεξέλθουν σε ακραίες καταστάσεις. Εκτός
από τη λογοτεχνία και την εργασία, αισθητή διαφορά συναντάμε σε διάφορους τομείς
τις καθημερινής μας ζωής, για παράδειγμα, σε διαφημίσεις της τηλεόρασης και του
ραδιοφώνου σε εκπομπές αντίστοιχα. Ακόμη και στη γλώσσα συναντάμε διαφορές,
όπου μέσω τις γλώσσας συλλέγουμε συμπεριφορές, σκέψεις και τα άτομα έχουν τη
δυνατότητα να εκφράσουν τα συναισθήματα τους με τη βοήθεια της γλώσσας (Burr ,
1998, 30).

Όπως είναι γνωστό στην καθημερινή μας ζωή αναγνωρίζουμε το φύλο ως κάτι
οικείο και δεδομένο, δηλαδή, αμέσως αναγνωρίζουμε ένα άτομο αν είναι άνδρας ή
γυναίκα.  Σύμφωνα  με  αυτή  τη  διάκριση  οργανώνουμε  διάφορα  καθήκοντα,  για
παράδειγμα,  οι  γάμοι  απαιτούν  έναν  από  κάθε  φύλο,  κόβουμε  τα  μαλλιά  μας  με
διαφορετικό τρόπο ώστε η διαφορά ανάμεσα σε γυναίκα και άνδρα να είναι διακριτή ,
αγοράζουμε τα ρούχα μας από διαφορετικά μαγαζιά, και καταλήγουμε σε ξεχωριστές
τουαλέτες. Παρόλο που αυτές οι συμβάσεις αποτελούν μέρος της τάξης στη φύση ,
δηλαδή  από  τη  φύση  μας  ,  αρσενικό  και  θηλυκό  φύλο  διαλέγουμε  διαφορετικά
πράγματα R.  W.  Connell, 2006,40).  Καθώς η ομοφυλοφιλία θεωρείται αφύσικη και
αντιμετωπίζεται ως κάτι το αρνητικό και το κακό. Άρα, το να είσαι άνδρας ή γυναίκα
δεν  κάτι  αμετάβλητο,  αλλά  μια  διαδικασία  που  εξελίσσεται  και  μεταβάλλεται.
Φαίνεται  από  τα  παραπάνω  ότι  υπάρχουν  ασάφειες  ως  προς  την  έννοια  του
κοινωνικού  φύλου.  Για  παράδειγμα,  υπάρχουν  ανδροπρεπείς  γυναίκες  και
θηλυπρεπείς  άνδρες.  Υπάρχουν  γυναίκες  που  κυριαρχούν  και  άνδρες  που
ασχολούνται με την αγωγή των παιδιών, γυναίκες στρατιώτες και άνδρες νοσοκόμοι.
Με  βάση  μια  ψυχολογική  έρευνα  που  υποστηρίζει  ότι  οι  άνθρωποι  συνδυάζουν
αρσενικά και  θηλυκά χαρακτηριστικά,  συνειδητοποιούμε ότι  υπάρχει  μια ασάφεια
στην έννοια του φύλου, δηλαδή το φύλο δεν είναι μια σταθερή φυσική οντότητα αλλά
μια κοινωνική κατασκευή που βρίσκεται σε συνεχή αλλαγή.

Όσο  εντονότερη  γίνεται  η  ευαισθητοποίηση  σε  διάφορα  ζητήματα  τόσο
απαιτείται  η δημιουργία νέας ορολογίας.  Αν και δεν είναι  παγκοσμίως γνωστός ο
όρος του κοινωνικού φύλου, στην αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται ο όρος (gender)
για να περιγράψει ζητήματα του φύλου γενικά. Συγκεκριμένα, στη γραμματική ο όρος
«gender» αναφέρεται στη διάκριση των κατηγοριών των ουσιαστικών και συμβαδίζει
σύμφωνα με αυτή της διάκρισης του φύλου. Ο όρος του κοινωνικού φύλου σημαίνει
ότι οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν πολιτισμικές διαφορές μεταξύ τους βασισμένη
στο βιολογικό διαχωρισμό των φύλων μεταξύ τους, δηλαδή, σε αρσενικό και θηλυκό,
η διαφορά του αρσενικό και θηλυκού φύλου βασίζεται στις διάφορες κουλτούρες των
δυο φύλων  (R.  W.  Connell, 2006 , 49). Όπως σε όλες τις ορολογίες έτσι και στον
ορισμό του κοινωνικού φύλου υπάρχουν και οι αντιρρήσεις μεταξύ των επιστημών.
Όμως  η  επιστήμη  της  κοινωνίας  διαθέτει  τους  κατάλληλους  τρόπους  ώστε  να
αντιμετωπιστούν  αυτές  οι  δυσκολίες.  Το  κοινωνικό  φύλο  εξ  ορισμού  αφορά
ζητήματα κοινωνικών σχέσεων μέσα στις οποίες εμπλέκονται τα άτομα και οι ομάδες.
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Ο Αριστοτέλης, ο Γαληνός και οι σύγχρονοι υποστηρικτές τους έχουν αναφερθεί σε
ζητήματα που αφορούν τις  σχέσεις  μεταξύ  άνδρα και  γυναίκα.  Τα δυο φύλα δεν
έχουν  διαφορές  μόνο  ως  προς  το  σώμα  τους  αλλά και  ως  προς  το  πνεύμα  τους.
(Thomas Laqueuer, 2003, 38).  Παρά τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των δυο
φύλων  ως  προς  τη  σωματική  διαφορά  και  τις  κοινωνικές  επιδράσεις
συνειδητοποιούμε  ότι  συνδέονται  από  την  ιδέα  της  διαφορετικότητας  των
χαρακτηριστικών  της  προσωπικότητας.  Οι  γυναίκες  διαθέτουν  τα  ανάλογα
χαρακτηριστικά  και  οι  άνδρες  αντίστοιχα.  Οι  γυναίκες  είναι  πιο  στοργικές,
ομιλητικές,  ενθαρρύνουν  μια  συζήτηση,  συναισθηματικές,  δηλαδή  οι  γυναίκες
εκφράζουν πιο εύκολα τα συναισθήματα τους σε μια σχέση. Αντίστοιχα οι άνδρες
είναι  επιθετικοί,  την  επιθετικότητα  κυρίως  την  καλλιεργούν  από  μικρή  ηλικία
λιγομίλητοι,  λογικοί,  αναλυτικοί.  Επιπροσθέτως,  οι  ικανότητες  του  λόγου  των
κοριτσιών  είναι  σε  αρκετά  ικανοποιητικό  στάδιο,  ενώ  τα  αγόρια  από  την  άλλη
διαθέτουν  υψηλά  επίπεδα  σε  οπτικά  θέματα.  Επιπλέον,  ακόμη  μια  διαφορά
εντοπίζουμε στα χαρακτηριστικά μεταξύ άνδρα και γυναίκα, η γυναίκα όσον αφορά
στις φιλικές τις σχέσεις μιλάει για τα προσωπικά της θέματα, από την άλλη ο άνδρας
στηρίζει τη φιλία του σε θέματα δράσης, για παράδειγμα, σε κάποιο άθλημα. Χρόνια
πριν ήθελαν τη γυναίκα με λιγότερες νοητικές ικανότητες και για αυτό το λόγο δεν
είχε  δικαίωμα  ψήφου  και  δεν  επιτρεπόταν  η  εισαγωγή  τους  στην  τριτοβάθμια
εκπαίδευση, παρόλη την εισαγωγή του στο πανεπιστήμιο και τη δυνατότητα ψήφου,
υπάρχει  ακόμα διαχωρισμός στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μεταξύ των
δυο  φύλων.  Κατά  τον  Parsons η  διάκριση  του  ρόλου  άνδρας  και  γυναίκα
αντιμετωπίστηκε ως διαφορά ως προς τον τρόπο που λειτουργούσε η κοινωνία. Για
πολύ καιρό ορίστηκε ο ρόλος του άνδρα ως εκτελεστικός ,  ενώ ο ρόλος της γυναίκας
ως εκφραστικός. Από την άλλη , άλλοι συγγραφείς όσον αφορά για τους έμφυλους
ρόλους δικαιολόγησαν τη διάκριση μεταξύ εκτελεστικού  και εκφραστικού πέρα από
τη βιολογική διαφορά, εικάζοντας  ότι  οι  νόρμες  του ρόλου εξέφραζαν τη φυσική
διαφορά (Connell, 2006).

3. Μεθοδολογία

3.1  Ημι -δομημένη συνέντευξη
Οι συνεντεύξεις τοποθετείται στο τέταρτο στάδιο ανάλυσης λόγου. Τα έγγραφα και οι
απομαγνητοφωνήσεις έχουν πλεονεκτήματα. Οι συνεντεύξεις παρέχουν τη 
δυνατότητα στον ερευνητή να θέσει ερωτήσεις για τυπικούς λόγους σε όλα τα άτομα 
του δείγματος για τα ίδια θέματα, ώστε να μπορεί ο ερευνητής να συγκρίνει τις 
απαντήσεις και να γίνεται πιο απλή η αρχική κωδικοποίηση.

Σκοπός των παραδοσιακών συνεντεύξεων είναι να μετρήσουν τη συνέπεια 
των απαντήσεων που δίνονται από τους συμμετέχοντες, μέσω της συνέπειας οι 
απαντήσεις είναι και πιο έγκυρες. Ο λόγος του συνεντευξιαζόμενου πρέπει να είναι 
συνεπής, δηλαδή, πρέπει να συμβαδίζει με την πραγματικότητα και από αυτό γίνεται 
αντιληπτό ότι ο ερευνητής έχει εντοπίσει φαινόμενα που είναι γνήσια και όχι 
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απαντήσεις που δεν είναι επίκαιρες. Η συνέπεια συμβάλλει στην ανάλυση του λόγου, 
όταν ο ερευνητής επιδιώκει να εντοπίσει επαναλαμβανόμενα μοτίβα στη χρήση της 
γλώσσας. Η συνέπεια σημαίνει ότι αυτοί που συμμετέχουν στην συνέντευξη, αφού 
απαντούν στις ερωτήσεις, αντλούν από κάποιο αριθμό συμβατών λόγων ή 
ερμηνευτικών ρεπερτορίων. Οι αναλύσεις που αποτελούνται από συνεπείς 
απαντήσεις, δεν είναι πάντα καθοριστικές, εξαιτίας του γεγονότος ότι περιορισμένος 
αριθμός πραγμάτων δηλώνουν για το συνολικό εύρος των πόρων λογοδοσίας που 
αξιοποιούν οι άνθρωποι, όταν προσπαθούν να κατανοήσουν τον κόσμο της κοινωνίας
στην οποία ζουν.  Είναι δύσκολο να μην υπάρχουν οι ποικιλότητες αυτές, αντίθετα να
ο συμμετέχοντας περιοριστεί σε ένα ναι και ένα όχι. Η ακριβής απομαγνητοφώνηση 
οποιασδήποτε συνέντευξης φανερώνει ότι οι απαντήσεις μπορεί να μεταβάλλονται.

Ο ερευνητής μέσω της συνέντευξης θα πρέπει να παρεμβαίνει και να μην 
περιορίζεται μόνο στις τυπικές ερωτήσεις, γιατί αυτή η διαδικασία συμβάλλει στην 
αποσαφήνιση των συνδέσεων μεταξύ των πρακτικών λογοδοσίας του ατόμου που 
συμμετέχει στη συνέντευξη και των μεταβολών στο λειτουργικό πλαίσιο. Για την 
επίτευξη αυτού επαναλαμβάνεται το ίδιο ερώτημα πολλές φορές στην ίδια 
συνέντευξη, σε όλη τη συζήτηση για πολλά και διαφορετικά θέματα. Μια άλλη 
μέθοδος είναι ο ερευνητής να διατυπώνει διευκρινιστικές ερωτήσεις σύμφωνα με τις 
απαντήσεις που δίνει ο συνεντευξιαζόμενος, ώστε να υπάρχουν περισσότερες 
ευκαιρίες σχολιασμού μέσω των εναλλακτικών απόψεων και προβληματισμών 
απέναντι στον συνεντευξιαζόμενο.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όταν πραγματοποιούνται τέτοιου είδος 
συνεντεύξεις, ωφέλιμο θα ήταν να υπάρχει ένα πρωτόκολλο με τις ερωτήσεις που 
πρόκειται να ερωτηθούν και να συζητηθούν, αλλά και ερωτήσεις πιο διευκρινιστικές 
οι οποίες πρέπει να τεθούν σε συγκεκριμένες απαντήσεις που θα προκύψουν. Το 
πρωτόκολλο αυτό συμβάλλει στην πιο αποτελεσματική διεξαγωγή της συνέντευξης, 
δηλαδή, καθοδηγεί τον ερευνητή με τη βοήθεια των ερωτήσεων, εξασφαλίζει ότι θα 
τεθεί ίδια ερώτηση σε άτομα που συμμετέχουν στην συνέντευξη και ταυτόχρονα 
καταγράφει κάθε πληροφορία που θα είναι χρήσιμή στον συνεντευκτή. Χρειάζεται 
χρόνος και δεξιότητα για να ολοκληρωθεί μια συνέντευξη που περιλαμβάνει ποικίλα 
θέματα, δίνει όμως την ευκαιρία στον συνεντευξιαζόμενο να εκφράσει τις απόψεις 
του με φυσικό τρόπο συνομιλίας. Είναι απαραίτητο και χρήσιμο η πραγματοποίηση 
και η απομαγνητοφώνηση κάποιων συνεντεύξεων πριν από την κανονική έρευνα, 
ώστε να γίνεται αξιολόγηση του πρωτοκόλλου και να γίνονται αλλαγές στη 
διατύπωση των ερωτήσεων και στην οργάνωση.(Potter & Wetherell, 2009: 226-228).

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ακόμη και οι ερωτήσεις του ερευνητή 
αναλύονται γιατί η ο τρόπος που γίνεται η ερώτηση σχετίζεται με τον τρόπο που 
ολοκληρώνεται η απάντηση. Η συνέντευξη ολόκληρη θα πρέπει να 
απομαγνητοφωνείται  και όχι μόνο οι απαντήσεις. 

Το ερώτημα ως κείμενο τοποθετείται πριν από τα αποσπάσματα και προέρχεται από 
το χρονοδιάγραμμα των συνεντεύξεων. Σχεδιάστηκε για τη συνέντευξη και στοχεύει 

21



στην μετάβαση από την προηγούμενη συνέντευξη, στην συγκέντρωση του 
ενδιαφέροντος της μελέτης, στην αναζήτηση σημαντικών θεμάτων που δεν είχαν 
προκύψει στην πρώτη συνέντευξη ή ακόμη αν ο ερωτώμενος είχε περισσότερες 
σκέψεις σχετικά με τα θέματα που αναφέρθηκαν, στην αναφορά τυχόν αρνητικών 
συναισθημάτων από την πρώτη συνέντευξη και στην παροχή ενός γενικού πλαισίου 
για πιο ειδικά ερωτήματα στα επόμενα τμήματα του προγράμματος της συνέντευξης.

Σημαντική ερευνητική μέθοδος θεωρείται η συνέντευξη στις κοινωνικές 
επιστήμες. Η συνέντευξη είναι μια μορφή ομιλίας, η οργάνωση και η δομή της 
αποτελείται από ερωτήσεις και απαντήσεις, καθώς εξαρτάται από πεποιθήσεις, 
εμπειρίες, συναισθήματα και προθέσεις. (Mishler, 1996).

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι απαντήσεις δεν είναι ανεξάρτητες από 
την μορφή των ερωτήσεων. (Beza, 1984, οπ. αναφ. στο Mishler, 1996), το κατά πόσο 
μπορεί να την καταλάβει ο συνεντευξιαζόμενος, την ακολουθία των ερωτήσεων και 
απαντήσεων (Schuman & Presser. 1981,  οπ. αναφ στο Mishler, 1996), και 
γενικότερα από το πλαίσιο που αποτελεί η συνέντευξη. Ο Lazarsfeld (1935, οπ. αναφ.
στο Mishler, 1996) υποστηρίζει ότι ο συνεντευκτής είναι αναγκαίο να διακατέχεται 
από χαλαρότητα και ελευθερία την στιγμή που χειρίζεται τη συνέντευξη και να δίνει 
έμφαση στο νόημα παρά στη διατύπωση της.

3.2 Συμμετέχοντες
Διάφορες τεχνικές ανάλυσης μπορούν να αξιοποιηθούν για να επικυρωθούν τα 
ευρήματα ερευνών παρόμοιου είδους. Μια από αυτές τις τεχνικές είναι ο 
προσανατολισμός των συμμετεχόντων.

Στις αναλύσεις του λόγου οι αναλυτές  δεν δίνουν έμφαση στους ορισμούς 
που δίνονται από τα λεξικά, αλλά οι διακρίσεις των συμμετεχόντων στην πράξη όταν 
αλληλεπιδρούν, που έχουν συνέπειες στην πρακτική τους. Οι αναλυτές στηρίζονται 
κατά βάση στο τι θεωρούν συνεπές και διαφορετικό.

Στην ανάλυση συνομιλίας,  η κατάσταση για τον ερευνητή διευκολυνόταν, 
λόγω του γεγονότος ότι οι συνομιλίες οργανώνονται σε μια βάση διαδοχικών 
συμβόλων από του συνομιλητές. Έτσι, τρόπος που ο συνομιλητής θα τοποθετήσει την
ερώτηση στο λόγο του, τότε και ο αναλυτής θα την αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο.(
Potter & Wetherell, 2009: 235-236).
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3.3 Ημερολόγιο συνεντεύξεων
Συνέντευξη Φωτεινής

Η συνέντευξη διήρκησε κοντά στα είκοσι λεπτά. Ήταν αρκετά σύντομη. Η 
συνεντευξιαζόμενη μέσα από τις απαντήσεις που έδωσε μπορεί να καταλάβει κάνεις 
ότι ήταν απόλυτη στην άποψη της ότι το φύλο δεν παίζει σημαντικό ρόλο στο 
επάγγελμα του νηπιαγωγού. Αυτός ήταν και ένας λόγος που δεν δικαιολογούσε με 
περαιτέρω επιχειρήματα για ποιο λόγο το υποστηρίζει αυτό. Οι απαντήσεις της 
μπορεί να ήταν σύντομες, αλλά ο λόγος της ήταν αυθόρμητος. Εξαιτίας του 
γεγονότος αυτού έγιναν και παραπάνω ερωτήσεις γιατί η συνέντευξη ήταν μικρή. 
Δυσκολεύτηκε σε κάποιες ερωτήσεις, για παράδειγμα,  από την πρώτη ενότητα, στις 
ερωτήσεις 4 και 5, στην ενότητα 2, ερώτηση 10.

Συνέντευξη Μάριου

Η συνέντευξη αυτή διήρκησε είκοσι λεπτά. Υπήρχαν ερωτήσεις που χρειάστηκε 
περισσότερος χρόνος για να τις σκεφτεί, για παράδειγμα, την 4 και τη 5 από την 
πρώτη ενότητα. Οι απαντήσεις του δεν ήταν ακριβείς πάνω στο ερώτημα. 
Χρησιμοποίησε αρκετές φορές τη φράση «όπως είπα και προηγουμένως», αυτός ήταν
και ένας λόγος που οι ερωτήσεις για το φύλο, η διατύπωση του τροποποιήθηκε για να
μην βαρεθεί ο συνεντευξιαζόμενος. Η συνέντευξη κύλησε αρκετά ομαλά, 
πραγματοποιήθηκαν και περαιτέρω ερωτήσεις από τις ερωτήσεις που ήταν 
καθορισμένες να γίνουν και αυτό γιατί ο συνεντευξιαζόμενος ήταν πρόσχαρος και 
είχε τη διάθεση να διατυπώσει τις ιδέες του για αυτό το ζήτημα.

Συνέντευξη Νίκου

Η συνέντευξη διήρκησε 25 λεπτά. Στην τέταρτη ερώτηση της πρώτης ενότητας δεν 
απάντησε με ακρίβεια στο τι ζητούσε η ερώτηση. Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες 
ερωτήσεις γιατί μέσα από τις απαντήσεις που έδινε ο συνεντευξιαζόμενος δόθηκε η 
ανάλυση και άλλων θεμάτων σχετικών με την έρευνα. Σε σημεία της συνέντευξης 
ανάφερε ότι υπήρχαν επαναλαμβανόμενες  ερωτήσεις συγκεκριμένα ότι είναι 
πανομοιότυπες και αυτό φαίνεται από εκφράσεις που χρησιμοποιήθηκαν, για 
παράδειγμα, όπως προείπα, όπως είπα και προηγουμένως.

Συνέντευξη Μαρίας

Η διάρκεια της συνέντευξης ήταν είκοσι λεπτά. Η συνεντευξιαζόμενος χρειάστηκε 
χρόνο για να σκεφτεί στις ερωτήσεις 4 και 5. Ο λόγος της ήταν κατανοητός, ήταν 
πρόθυμη και ευδιάθετη να βοηθήσει και να αναφέρει πράγματα σχετικά με το 
επάγγελμα του νηπιαγωγού. Ακόμη δυσνόητη ερώτηση ήταν για αυτή η 9 από τη 
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δεύτερη ενότητα σχετικά με τους γονείς. Επίσης, αυτή η συνέντευξη ήταν άλλη μια 
περίπτωση που ήταν σταθερή στις απόψεις για αν το φύλο είναι σημαντικό κριτήριο.

Συνέντευξη Ανθής

Η συνέντευξη της Μαρία διήρκησε και αυτή περίπου στα είκοσι με είκοσι-δυο λεπτά.
Ήταν πρόθυμη να απαντήσει, χαλαρή και ευδιάθετη. Η ερωτήσεις για τις 
συνεντεύξεις γινόντουσαν μια –μια και υπήρχαν και παραπάνω ερωτήσεις για να 
αναλυθούν κάποια πράγματα. Στις απόψεις της ήταν πιο διαλεκτική.  Η διατύπωση 
των ερωτήσεων σχετικά με το φύλο ήταν διαφορετική.

Συνέντευξη Βασίλη

Η συνέντευξη διήρκησε κοντά στα είκοσι λεπτά. Στην τέταρτη ερώτηση της πρώτης 
ενότητας η απάντηση δεν ήταν ακριβής και απάντησε γενικά με βάση τη θέληση. Το 
ίδιο συνέβη και στην Πέμπτη ερώτηση της ίδιας ενότητας η απάντηση δεν ήταν πάνω 
στην ερώτηση αλλά αν υπάρχουν μαθήματα χρήσιμα ή όχι. Ήταν πρόθυμος  να 
δικαιολογήσει και γενικότερα να συζητήσει για αυτό το θέμα και θέσει επιχειρήματα. 
Κάποιες ερωτήσεις της βρήκε παραπλήσιες, για παράδειγμα, στις ερωτήσεις της 
τρίτης ενότητας, ερώτηση 15 και 16, και ότι σε κάθε ερώτηση υπήρχε υποερώτημα 
σχετικά με το κριτήριο του φύλου αν είναι σημαντικό ή όχι.

Συνέντευξη Μαρίας

Η συνέντευξη διήρκησε περίπου 40 λεπτά. Υπήρχαν εύκολες και πιο απαιτητικές 
ερωτήσεις. Κάποιες χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για σκέψη, δηλαδή ήταν πιο 
περίπλοκες, για παράδειγμα, οι ερωτήσεις 4,16,17 και 20. Λόγω του ότι κάποιες 
ερωτήσεις επαναλαμβανόντουσαν αυτό συνέβαινε με τις απαντήσεις αντίστοιχα και 
αυτό φαίνεται στις εξής φράσεις, «όπως είπα και πιο πριν», «για τον ίδιο λόγο που 
είπα και πιο πριν», «καταλήγουμε πάλι στο ίδιο». Από την άλλη πλευρά υπήρχαν 
ερωτήσεις οι οποίες ήταν πιο ενδιαφέρουσες, συγκεκριμένα η ερώτηση 6, 13 και 
άλλες ερωτήσεις και αυτό γίνεται αντιληπτό στην έκταση κάποιων απαντήσεων γιατί 
έβρισκε πολλά να αναφέρει.

Συνέντευξη Σούλας

Αυτή η συνέντευξη ήταν από εκείνες που διήρκησαν μισή ώρα. Η αλήθεια είναι πως 
σε αυτήν την συνέντευξη αναλύθηκαν πολλά θέματα, η ερωτούμενη ήταν πρόθυμη να
απαντήσει και αυτό φαίνεται στις μεγάλες απαντήσεις που έδινε.  Σε κάποιες 
ερωτήσεις οι απαντήσεις δεν ήταν τόσο ξεκάθαρες γι αυτό και σε κάποιες δόθηκε η 
ευκαιρία για περισσότερη ανάλυση.

Συνέντευξη Γιάννης

Η διάρκεια της συνέντευξης ήταν είκοσι λεπτά. Στην ερώτηση 5 της πρώτης ενότητας
χρειάστηκε περισσότερο χρόνο να τη σκεφτεί για να την απαντήσει, καθώς σε αυτήν 
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την ερώτηση έγινε μια ερώτηση παραπάνω.  Υπήρχαν ερωτήσεις στις οποίες 
μπερδεύτηκε γιατί μεταξύ τους μοιάζουν, για παράδειγμα στην ερώτηση 9 της 
δεύτερης ενότητας.  Στις ερωτήσεις 17 και 18 έκανε παρατήρηση ότι είναι ακριβώς οι
ίδιες. Τέλος, ανέφερε ότι υπήρχαν ωραίες ερωτήσεις- απαντήσεις

3.4 Λογοδοτήσεις ως προς το επικοινωνιακό πλαίσιο.

Μέσα από το έργο του Austin μπορεί κανείς να κατανοήσει τις λογοδοτήσεις. 
Σύμφωνα με τον Austin ο οποίος υποστήριξε ότι υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι που οι 
λογοδοτήσεις μελετιούνται. Οι δικαιολογίες γίνονται εμφανείς σε καταστάσεις που 
προηγήθηκε μια αποτυχία, έτσι η μελέτη μπορεί να εξηγήσει τη φύση του 
φυσιολογικού.  Ένας ακόμη λόγος για να μελετηθούν οι δικαιολογίες είναι να 
μπορούν οι άνθρωποι να κατανοούν τις αιτίες που συμβαίνει κάτι. ( Potter& 
Wetherell, 2009: 112).

Ένα κλάδος της επιστήμης είναι η ανάλυση συνομιλίας με στόχο τη μελέτη 
της ομιλίας των ανθρώπων. Ασχολείται με ποιον τρόπο οι συμβολές των διαφόρων 
ομιλητών εμπλέκονται μαζί στις συνομιλίες, καθώς πως οι άνθρωποι μεταχειρίζονται 
ποικίλους τρόπους πράξεων και μορφών, χαιρετισμούς και δικαιολογίες.

Η καθημερινή συνομιλία μπορεί από τη μια να είναι μια κουβεντούλα. Από 
την άλλη όμως είναι και αξιοσημείωτη. Η συνομιλία είναι παρούσα σε όλη τη 
διάρκεια της καθημερινότητας μας, για παράδειγμα, όταν δεν είμαστε στη δουλειά, 
όταν δεν κοιμόμαστε και δεν βλέπουμε τηλεόραση. Σύμφωνα με τον Sacks αυτού του
είδους η ομιλία είναι σημαντική για να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί ένας 
κοινωνικός κόσμος.

Η ενθομεθοδολογική έρευνα συνεχίζεται με την ανάλυση της συνομιλίας και
μοιράζεται  με  αυτής  πολλά  από  τα  βασικά  της  μελήματα  (Heritage,  1984).  Η
αναλυτική της προσέγγιση είναι διαφορετική γιατί επικεντρώνεται σε στοιχεία που
στην αρχή δεν φαίνονται τόσο σημαντικά των φυσικών συνομιλιών που παράγονται,
αυτές  παρουσιάζονται  απομαγνητοφωνημένες,  δηλαδή  αυτούσια,  λέξη  προς  λέξη.
Είναι  σύνηθες  το  γεγονός  ότι  οι  αναλυτές  μελετούν  διάφορες  περιπτώσεις  ενός
φαινομένου προσπαθώντας να αιτιολογήσουν τα συστηματικά του γνωρίσματα. Οι
μελέτες αυξάνονται, η περιγραφή της λεπτομέρειας της συνομιλίας είναι πιο δυνατή.
(Levinson, 1983).Η εξέταση των λογοδοτήσεων γίνεται όπως συμβαίνουν χωρίς να
αλλάξει  κάτι  στο  πλαίσιο  που έχουν  ενσωματωθεί  στις  συνομιλιακές  ακολουθίες.
Σύμφωνα με τους αναλυτές συνομιλίας για την επιβεβαίωση του τρόπου λειτουργίας
των λογοδοτήσεων θα πρέπει πρώτα να γίνει εξέταση βάση της ακολουθιακής τους
θέσης στη συνομιλία. 

Οι λογοδοτήσεις αναπτύσσονται για να αντιμετωπίσουν τα διαφορετικά είδη
προβλημάτων,  την  απόρριψη  μιας  προσφοράς  ή  να  αμφισβητηθεί  μια  κατηγορία
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χωρίς κάποια διαφωνία να προκληθεί. Αν οι λογοδοτήσεις γίνουν κατανοητές τότε
γίνονται  κατανοητές  και  οι  κατηγορίες  ευρύτερα  της  λογοδοσίας  αλλά  και  οι
λεπτομέρειες  των  ατομικών  λογοδοτήσεων.  Η  μετακίνηση  από  καθημερινές
καταστάσεις σε πιο επίσημες γίνονται με τη βοήθεια της ανάλυσης συνομιλίας, όπου
ζητήματα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον σχετίζονται με τον έλεγχο και την εξουσία.

4.Ανάλυση αποσπασμάτων

 

4.1 Ταξινομήσεις

Ενότητα 1. Σπουδές
1. Σε ποιο έτος των σπουδών σου βρίσκεσαι;

- Απάντηση Φωτεινής… Βρίσκομαι στο 4ο έτος των σπουδών μου.

- Απάντηση Μάριου…. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι επί πτυχίω.

- Απάντηση Νίκου… Στο 4ο 

- Απάντηση Μαρίας…. Στο τέταρτο

- Απάντηση Ανθής…. Στο 4ο έτος, στο 8ο εξάμηνο πλέον.

- Απάντηση Βασίλη…. Στο τέταρτο

- Απάντηση Μαρίας… Σπουδάζω στο 7ο εξάμηνο, είμαι στο 4ο έτος. 

- Απάντηση Σούλας… Αυτή τη στιγμή στο 4ο έτος είμαι στο 7ο εξάμηνο συγκεκριμένα

-Απάντηση Γιάννη… Στο τρίτο.

 2.Το τμήμα νηπιαγωγών ήταν η πρώτη σου επιλογή για να σπουδάσεις; Αν ναι, για
ποιους λόγους ήταν η πρώτη επιλογή σου; Αν όχι, για ποιους λόγους αποφάσισες να
σπουδάσεις σε αυτό;

-  Απάντηση Φωτεινής …Ναι φυσικά ήταν η πρώτη μου επιλογή. Επειδή το 
συγκεκριμένο επάγγελμα σχετίζεται με τα μικρά παιδιά που αγαπώ πάρα πολύ.

- Απάντηση Μάριου.. Ναι. Γιατί από μικρός μου άρεζαν τα παιδιά και ήταν κάτι που 
το αγαπούσα βέβαια έπαιξε ρόλο και η μητέρα μου που είναι εκπαιδευτικός, αλλά 
παρόλαυτά ήταν η πρώτη μου επιλογή και το ήθελα εγώ ο ίδιος.

- Απάντηση Νίκου… Δεν ήταν η πρώτη μου επιλογή. Ήθελα κάτι διαφορετικό από. 
έτσι να διδάσκω αν και με ενδιέφερε το αντικείμενο τελικά δεν πέρασα αυτό που ήθελα 
και δεύτερη επιλογή ήταν των νηπιαγωγών.
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- Απάντηση Μαρίας….  Ναι ήταν η πρώτη. Ίσως να με έχει επηρεάσει ότι η αδελφή 
μου είναι νηπιαγωγός, οπότε είχα μια επαφή με το επάγγελμα, αλλά και το ότι είμαι 
καλή με τα παιδιά.

-Απάντηση Ανθής…  Ναι γιατί από πολύ μικρή αγαπούσα τα παιδιά και ήθελα το 
επάγγελμα με το οποίο θα ασχοληθώ στο μέλλον να έχει σχέση με αυτό.

-Απάντηση Βασίλη… Όχι. Γιατί ήθελα άλλο αντικείμενο. Δεν ήταν πρώτη επιλογή 
ήταν από τις επικρατέστερες. Δεν ήταν όμως η πρώτη.

 - Απάντηση Μαρίας… Ναι ήταν η πρώτη μου επιλογή, ήθελα βασικά γενικά 
παιδαγωγικά, το δημοτικής με βόλευε αλλά πιο πολύ ήθελα των νηπιαγωγών , επέλεξα 
πρώτα τις πιο κοντινές περιοχές στον τόπο καταγωγής μου , αλλά ήθελα είναι η 
αλήθεια την συγκεκριμένη πόλη. Γιατί από μικρό παιδάκι ήθελα να γίνω δασκάλα όπως
είναι και πιστεύω ότι όνειρο πολλών παιδιών αυτό και ήθελα να γίνω δασκάλα, 
δασκάλα , δασκάλα έλεγα και εγώ, οπότε αναγκαστικά δεν μου έφυγε, αν και στην 
πορεία είχα και άλλες ιδέες στο μυαλό μου, αλλά τελικά έμεινα σταθερή και επέλεξα τα 
παιδαγωγικά.

- Απάντηση Σούλας,… Λοιπόν στο μηχανογραφικό μου όχι, η πρώτη μου επιλογή ήταν
αγγλικής φιλολογίας αλλά ενδόμυχα ήθελα να γίνω εκπαιδευτικός, οπότε ενώ δεν ήταν 
συγκεκριμένα πρώτη επιλογή, η θέληση μου ήταν για πρώτη επιλογή ήθελα να 
ακολουθήσω αυτή τη πορεία. Δηλαδή μέχρι και την 3η λυκείου αρχές ήθελα αγγλική 
φιλολογία αλλά βαθιά μέσα μου κάτι μου έλεγε ότι, εντάξει μεν είναι μια «καλύτερη 
επιλογή» από άποψη αποκατάστασης μετέπειτα. Το κομμάτι αυτό της εκπαίδευσης 
πάντα μου κέντριζε το ενδιαφέρον, πάντα ήθελα να ασχοληθώ, οπότε ίσως είχα 
επηρεαστεί λιγάκι και από τους δικούς μου που μου λέγανε ότι αγγλική φιλολογία θα 
βρεις σίγουρα δουλειά. Οπότε σου λέω, ενώ το είχα ως δεύτερη επιλογή στο 
μηχανογραφικό μου δεν ξέρω αν θα μου ταίριαζε τόσο η αγγλική φιλολογία που ήταν η 
πρώτη μου επιλογή. Πάντα ήθελα να γίνω νηπιαγωγός. Συνειδητά ναι ήταν η πρώτη 
μου επιλογή. Γιατί μου αρέσει το όλο περιβάλλον, το κλίμα, η αλληλεπίδραση που έχεις 
με τα παιδιά, δεν βαριέσαι ποτέ, το ότι είσαι εσύ αυτός που θα τους μεταδώσεις κάποια 
πράγματα. Ναι οκ σε πρώτη φάση είναι η οικογένεια αλλά μαθαίνουν πολλά πράγματα 
και από εμάς, δουλεύεις, έρχεσαι καθημερινά σε επαφή μαζί τους και δίνεις πράγματα 
και από αυτά, όταν είσαι ψυχολογικά χάλια μια τους κουβέντα ή μια τους λέξη μπορεί 
να σε κάνει εντελώς να αλλάξεις συναισθήματα, δεν ξέρω πώς να περιγράψω, είναι 
τελείως διαφορετικό.

-Απάντηση  Γιάννη…  Όχι.  Καταρχάς  το  ξανά  σκέφτηκα  για  να  το  σπουδάσω,
ερχόμουνα σε κάποια μαθήματα και είδα ότι μου ψηλοταιριάζει σαν σχολή και μετά
γνώρισα άτομα και λέω εντάξει εδώ είμαστε.

3.Ήταν  το  φύλο  σημαντικό  κριτήριο  για  να  σπουδάσεις  νηπιαγωγός;  Αν ναι,  για
ποιους  λόγους  ήταν  σημαντικό  κριτήριο;  Αν  όχι,  για  ποιους  λόγους  δεν  ήταν
σημαντικό κριτήριο;
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- Απάντηση Φωτεινής…. Όχι μπορώ να πω ότι το φύλο δεν είναι σημαντικό κριτήριο 
για να σπουδάσει κάποιος νηπιαγωγός. Γιατί πιστεύω όπως μια γυναίκα, έτσι και ένας 
άνδρας μπορεί να ανταπεξέλθει το ίδιο καλά αρκεί να αγαπάει το συγκεκριμένο 
επάγγελμα. 

- Απάντηση Μάριου… Όχι. Δεν θεωρώ ότι το φύλο σε κάνει στο επάγγελμα, ότι τα 
επαγγέλματα διαχωρίζονται από το φύλο ,πιστεύω πια ότι κάπως έχει εξομαλυνθεί αυτή
η κατάσταση.

- Απάντηση Νίκου… Όχι τόσο σημαντικό, δεν υπολόγισα καν το φύλο. Απλώς μου 
άρεσε το αντικείμενο που είχε η σχολή. Γιατί πιστεύω ότι δεν έχει σχέση το φύλο, είτε 
είσαι άντρας , είτε είσαι γυναίκα, αρκεί να θες αυτό που θα σπουδάσεις.

- Απάντηση Μαρίας…  Νομίζω ο οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει όποια δουλειά θέλει 
άσχετο με το φύλο, δηλαδή, να είναι άντρας ή γυναίκα.

- Απάντηση Ανθής… Όχι καθόλου, δεν το σκέφτηκα καν. Γιατί θεωρώ ότι όλοι έχουμε 
ίσα δικαιώματα σε κάθε θέση εργασίας και δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί με 
βάση το φύλο.

- Απάντηση Βασίλη… Όχι. Γιατί δεν πιστεύω ότι το φύλο παίζει τόσο σημαντικό ρόλο 

στο επάγγελμα του νηπιαγωγού.

- Απάντηση Μαρίας… Λοιπόν , στην αρχή δεν το  επέλεξα με βάση το κριτήριο, 
δηλαδή, θεωρώ δεν με επηρέασε καθόλου , δηλαδή να πω ότι είμαι γυναίκα άρα θα 
γίνω δασκάλα. Παρόλο που κυριαρχούν οι γυναίκες , γνώμη μου έτσι, στο παιδαγωγικό 
τομέα, αλλά  δεν με επηρέασε στην αρχή τουλάχιστον. Δεν το είχα στο μυαλό μου , ήταν
ακόμα στην αρχή , λίγο μέχρι να καταλήξω  σε αυτό που μου άρεσε, οπότε δηλαδή ήταν
αυτό που μου άρεσε, όποτε δεν έβαλα το ότι είμαι κορίτσι ως προτεραιότητα για να 
πάω σε αυτή τη σχολή .

-Απάντηση Σούλας… Νομίζω πως όχι δεν με επηρέασε, να σου πω την αλήθεια δεν 
μπορώ να ξέρω με σιγουριά. Εννοείς ότι επειδή είμαι γυναίκα με επηρέασε να γίνω 
νηπιαγωγός. Δεν ξέρω αν ήμουν του άλλου φύλου, αν θα επέλεγα πάλι το ίδιο. Μου 
αρέσει αυτό που είναι το κομμάτι του εκπαιδευτικού, αυτό που είναι ο εκπαιδευτικός ο 
ίδιος. Ναι το επάγγελμα και όχι το φύλο. Το τι σου προσφέρει εσένα ως άνθρωπος.

-Απάντηση  Γιάννη…   Όχι  καθόλου.  Δεν  θεωρώ  ότι  σε  καμιά  σχολή  υπάρχει  το
κριτήριο του φύλου.

4.Τα μαθήματα που παρακολούθησες μέχρι τώρα σε οδήγησαν να σκεφτείς ότι το
φύλο είναι σημαντικό κριτήριο για να σπουδάσει κάποια ή κάποιος νηπιαγωγός; Αν
ναι, ποια μαθήματα ήταν αυτά; Για ποιους λόγους σε οδήγησε το καθένα από αυτά να
σκεφτείς ότι το φύλο είναι σημαντικό κριτήριο για να σπουδάσει κάποια ή κάποιος
νηπιαγωγός; Αν όχι, για ποιους λόγους δε σε οδήγησαν να σκεφτείς ότι το φύλο είναι
σημαντικό κριτήριο για να σπουδάσει κάποια ή κάποιος νηπιαγωγός;
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- Απάντηση Φωτεινής… Θα έλεγα όχι τα μαθήματα που παρακολούθησα δεν με 
έδειξαν σε σκέψη ότι το φύλο είναι σημαντικό κριτήριο για να σπουδάσει κάποιος ή 
κάποια νηπιαγωγός. Δεν έχουμε κάνει κάποιο μάθημα που να σχετίζεται με το φύλο.

Απάντηση Μάριου… Ίσως σαν κοινωνία να είναι έτσι να το έχουμε αυτό το πράγμα 
ως προς το φύλο. Δεν πιστεύω ότι τόσο υπάρχει. Από την κοινωνία έχει προέρθει, 
δηλαδή είναι κοινωνικό κατασκεύασμα καθαρά το ότι υπάρχουν γυναικεία επαγγέλματα
και ανδρικά επαγγέλματα. Πλέον έχει αρχίσει σιγά-σιγά με χρόνια να σπάει κάπως 
αλλά αυτά τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις από το παρελθόν είναι βαθιά 
ριζωμένα, ιδιαίτερα τώρα από προσωπική άποψη ιδιαίτερα στην Ελλάδα.

 -Απάντηση Νίκου…  Πιστεύω πως είναι , ειδικά για τα κορίτσια που είναι πιο κοντά 
στο επάγγελμα, πιο κοντά στα παιδιά, πιστεύω ότι παίζει σημαντικό κριτήριο το φύλο. 
Είναι σημαντικό γιατί έρχεσαι πιο κοντά στα παιδιά , μαθαίνεις μέσα από αυτά, σου 
δίνονται  και βγάζουν περισσότερες ευκαιρίες για να μάθεις τα παιδιά. Εεε από τη φύση
τους οι γυναίκες είναι πιο κοντά στα παιδιά γι αυτό πιστεύω.

- Απάντηση Μαρίας… Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω παρακολουθήσει συγκεκριμένα
μαθήματα με βάση το φύλο.

- Απάντηση Ανθής... Όχι σε καμία περίπτωση. Νομίζω σε κανένα μάθημα δεν 
αναφέρεται ότι πρέπει ένα συγκεκριμένο φύλο να εκτελεί το ρόλο του νηπιαγωγού και 
τα δυο φύλα μπορούν να σταθούν ικανά να αναλάβουν το λειτούργημα του 
εκπαιδευτικού.

-Απάντηση Βασίλη… Δεν θα το έλεγα τόσο σημαντικό κριτήριο, κυρίως είναι αν το θες
πραγματικά να το κάνεις, νομίζω π.χ. μια γυναίκα μπορεί να πέρασε νηπιαγωγός που 
να μην είναι τόσο καλή όσο είναι ένας άνδρας νηπιαγωγός που επίσης θέλει να το 

εξασκήσει.

- Απάντηση Μαρίας… Λοιπόν, περίπλοκη ερώτηση μισό λεπτό. Τα μαθήματα που 
έχουμε κάνει μέχρι τώρα στη σχολή εννοείς; Λοιπόν τα μαθήματα επειδή πολλά από 
αυτά δεν έχουν άμεση σχέση με τη δουλειά τη δική μας ως νηπιαγωγοί. Νομίζω δεν 
ασκούν επιρροή πάνω στο επάγγελμα και να σε οδηγήσουν στο να σπουδάσεις 
νηπιαγωγός ή όχι. Οπότε θεωρώ τουλάχιστον σε εμένα ότι δεν με επηρέασε αυτό τα 
μαθήματα. Λοιπόν, μα τα μαθήματα δεν έχουν θεωρώ άμεση σχέση με το αν είσαι 
άνδρας ή γυναίκα με το τι θα ακολουθήσεις στο μέλλον, τι επαγγελματική πορεία θα 
διαλέξεις. Αυτό πιστεύω τώρα αν ήταν κάποιο μάθημα σχετικό, ίσως να επηρέαζε αλλά 
δεν έχουν άμεση σχέση οπότε νομίζω δεν σε επηρεάζει τόσο το μάθημα  ως προς το να 
είσαι άνδρας η γυναίκα να συνεχίσεις, είναι έτσι και αλλιώς ουδέτερα κατά μια έννοια.

- Απάντηση Σούλας… Λοιπόν μέχρι στιγμής όσα μαθήματα έχουμε κάνει, νομίζω ότι 
δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο το κομμάτι της έμφυλης ταυτότητας. Δεν έχουμε κάνει 
κανένα μάθημα που να ασχολείται με αυτό το ζήτημα. Τα μαθηματικά, ας πούμε οι 
προμαθηματικές  ή ψυχολογία, η πληροφορική δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο στο να  σε 
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οδηγήσει κάπου. Είναι γνώσεις γενικές, τις κατακτάς και τελείωσε η υπόθεση, δεν σε 
επηρεάζει στο κομμάτι του φύλου. 

-Απάντηση Γιάννη…  Όχι, βασικά. Γιατί θεωρώ ότι όλα τα μαθήματα αφοράνε τους
ανθρώπους γενικά, τα παιδιά, αναφέρεται και σε γυναίκες και σε άνδρες νηπιαγωγούς.

5.Τα μαθήματα που παρακολούθησες μέχρι τώρα σε οδήγησαν να αποφασίσεις ότι
θέλεις να δουλέψεις ως νηπιαγωγός, όταν τελειώσεις τις σπουδές σου, με σημαντικό
κριτήριο το φύλο; Αν ναι, ποια μαθήματα ήταν αυτά; Για ποιους λόγους σε οδήγησε
το καθένα από αυτά να αποφασίσεις ότι θέλεις να δουλέψεις ως νηπιαγωγός, όταν
τελειώσεις  τις  σπουδές  σου,  με  σημαντικό  κριτήριο  το  φύλο;  Αν όχι,  για  ποιους
λόγους δε σε οδήγησαν τα μαθήματα να αποφασίσεις  ότι  θέλεις  να δουλέψεις  ως
νηπιαγωγός, όταν τελειώσεις τις σπουδές σου, με σημαντικό κριτήριο το φύλο;

-Απάντηση Φωτεινής… Μέχρι στιγμής τα μαθήματα που έχω παρακολουθήσει δεν με 
οδήγησαν στο να δουλέψω ως νηπιαγωγός  όταν τελειώσουμε με κριτήριο το φύλο. 
Λόγω του ότι έχει να κάνει με το ότι δεν έχω παρακολουθήσει μαθήματα να με κάνουν 
να δουλέψω ως νηπιαγωγός με σημαντικό κριτήριο το φύλο. Ναι φυσικά το ήθελα, 
νομίζω ότι δεν παίζει σημαντικό κριτήριο το φύλο.

-Απάντηση Μάριου… Δεν με βοήθησε ως προς στο φύλο, με βοήθησαν όμως στο να 
μάθω και  να γίνω καλύτερος ως νηπιαγωγός και να γνωρίσω πράγματα που δεν ήξερα 
για τα παιδιά όσον αφορά στο επάγγελμα. Γιατί κατά την προσωπική μου άποψη δεν 
είμαι άνθρωπος ο οποίος κατηγοριοποιεί με βάση το φύλο τα επαγγέλματα.

-Απάντηση Νίκου… Πιστεύω πως ναι , πολλά μαθήματα στη σχολή έχουν να κάνουν 
με το φύλο και πιστεύω ότι δεν βάζουν στο καλούπι ότι αναγκαστικά μόνο οι γυναίκες 
πρέπει να είναι νηπιαγωγοί αλλά και  εξίσου και οι άνδρες. Ας πούμε για τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση που έλεγε για τους άνδρες και τις γυναίκες , ότι οι γυναίκες 
μπορεί να έχουν λιγότερα δικαιώματα από τους άνδρες αλλά και στο συγκεκριμένο 
είναι αυτές που κυριαρχούν, είναι η πλειοψηφία και αυτό.

Απάντηση Μαρίας … .Εεε νομίζω πως όχι. Τα μαθήματα με οδήγησαν να σκεφτώ ότι 
θέλω να δουλέψω ως νηπιαγωγός αλλά όχι με βάση το κριτήριο του φύλου, με 
βοήθησαν στο να σιγουρευτώ στην επιλογή μου, δηλαδή, στο να δουλέψω ως 
νηπιαγωγός, ότι θέλω να γίνω νηπιαγωγός, αλλά όχι με βάση το φύλο.

-Απάντηση Ανθής … Όχι, από μαθήματα δεν φάνηκε ότι το φύλο μπορεί να επηρεάσει 
τον ρόλο του νηπιαγωγού, γενικότερα διατηρείται μια ουδέτερη στάση και προωθείται η
ανάπτυξη κάποιου φύλου στο επάγγελμα αυτό.

-Απάντηση Βασίλη… Μερικά ναι, μερικά όχι. Ας πούμε είναι χρήσιμα αυτά με την 
ψυχολογία και τα σχετικά, διαπολιτισμική εκπαίδευση, αλλά ας πούμε οι υπολογιστές 
πιστεύω ότι δεν χρησιμεύουν τόσο στο επάγγελμα νηπιαγωγός. Τώρα δεν πιστεύω μικρά
παιδιά, όχι ότι δεν χρησιμοποιούν υπολογιστές εννοώ να βοηθήσουν μέσα από το 

επάγγελμα ως νηπιαγωγός.
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-Απάντηση Μαρίας … Λοιπόν, είμαι κορίτσι αν διάλεγα να δουλέψω ως νηπιαγωγός 
με τα μαθήματα που κάνουμε στη σχολή , πιστεύω ότι θα άλλαζα επαγγελματική 
κατεύθυνση από την πρώτη μέρα γιατί όπως είπα και πριν που με ρώτησες για τα 
μαθήματα , δεν έχουν καμία άμεση σχέση με τη δουλειά , την δική μας ως νηπιαγωγοί , 
οπότε δεν νομίζω να κρατούσα αυτό το επάγγελμα   , στην ουσία ναι επηρεάζουν , αλλά 
αν το έχεις διαλέξει θα δουλέψεις ως νηπιαγωγός άσχετα με τα μαθήματα γιατί δεν 
μπορείς να κάνεις κάτι άλλο , κάποια μαθήματα σχετίζονται  κάποια όχι , αλλά 
αναγκαστικά αυτός είναι ο κανονισμός , αυτά πρέπει να γίνουν  θα το παρακολουθήσει,
οπότε δεν έχεις άλλη λύση πιστεύω. Βασικά ο μοναδικός λόγος νομίζω είναι αυτό ότι 
δεν θα επηρεαζόμουν γιατί είναι η σχολή  που πρέπει  να πάρεις που αντιμετωπίζουν οι 
περισσότεροι  ως ένα πτυχίο  και δεν έχουν άμεση επαφή με το επάγγελμα το 
περιεχόμενο των μαθημάτων , ο βασικότερος λόγος νομίζω. 

-Απάντησης Σούλας… Να σου απαντήσω στο πρώτο κομμάτι, εντάξει έχουμε πάρει 
πολλές γνώσεις, έχουμε παρακολουθήσει πολλά μαθήματα μέχρι στιγμής, κάποια 
χρήσιμα, κάποια άχρηστα, αλλά και από τα άχρηστα μπορούμε να κερδίσουμε κάποια 
πράγματα. Σου προσφέρουν μια ευρύτερη μόρφωση αλλά εξαρτάται από εσένα το πόσο 
θα το προχωρήσεις και πόσο θα φτάσεις. Αν θα ακολουθήσεις μετέπειτα αυτή τη 
πορεία, ναι εγώ θα ήθελα να ασχοληθώ βάση αυτών των μαθημάτων, δηλαδή, 
μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα έχοντας μια γνώση πάνω σε αυτό. Ως προς την 
ταυτότητα νομίζω ότι το σχολίασα πιο πριν. Εντάξει τα μαθήματα μας ήταν γενικά, δεν 
εστίαζαν κάπου συγκεκριμένα.

-Απάντηση Γιάννη…  Θα ήθελα να  δουλέψω νηπιαγωγός,  αλλά αν  δεν  είναι  τόσο
εφικτό, δεν θα με πείραζε κιόλας, δεν θα το επιδίωκα. Ναι θα ήθελα να δουλέψω, αλλά
δεν παίζει κανένα λόγο το φύλο σε αυτό. Γιατί όπως και πριν πιστεύω ότι τα μαθήματα
αφοράνε γενικά τους ανθρώπους και όχι το φύλο.

6.Έχεις παρατηρήσει μέχρι τώρα αν στο τμήμα φοιτούν λιγότεροι άνδρες από 
γυναίκες; Αν ναι, για ποιους λόγους πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό;

-Απάντηση Φωτεινής… Ναι η αλήθεια είναι ότι έχω παρατηρήσει περισσότερες 
γυναίκες από τι άνδρες και για αυτό πιστεύω στα παλιότερα χρόνια το θεωρούσαν 
καθαρά ως γυναικείο επάγγελμα, αλλά στην πορεία πιστεύω οι άνδρες άρχισαν να 
σκέφτονται διαφορετικά και ότι μπορούν και αυτοί να εξασκήσουν το συγκεκριμένο 
επάγγελμα και μπορώ να πω ότι βλέπω πιο πολλά αγόρια σε μικρότερα έτη. Διότι 
μάλλον τα νέα παιδιά το βλέπουν αλλιώς και δεν πιστεύουν ότι μόνο οι γυναίκες 
μπορούν να δουλέψουν ως νηπιαγωγοί, αλλά μπορούν και αυτοί να κάνουν κάτι τέτοιο.

-Απάντηση Μάριου… Ναι περισσότερο οι γυναίκες. Γιατί όπως είπα και 
προηγουμένως δυστυχώς η κοινωνία είναι αυτή που καλλιεργεί στο να στραφούν 
περισσότερο οι γυναίκες σε επαγγέλματα που αφορούν τη γαλούχηση παιδιών, δηλαδή, 
παιδαγωγικές σχολές, φιλολογικά και πιο πολύ γυναίκες εκεί πέρα και οι άνδρες 
στρέφονται σε διαφορετικούς κλάδους.
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-Απάντηση Νίκου… Σίγουρα , λιγότεροι άνδρες. Γιατί όπως είπα θεωρείται  ότι είναι 
αμιγώς γυναικείο επάγγελμα από παιδιά, δηλαδή, από παλιά πολλές γυναίκες πηγαίνουν
για να γίνουν νηπιαγωγοί. Όσο πάει περισσότεροι άνδρες γίνονται νηπιαγωγοί.

-Απάντηση Μαρίας… Είναι αισθητά λιγότεροι οι άνδρες το πιστεύεις; Νομίζω ότι δε 
τολμούν να δουλέψουν ως νηπιαγωγοί, υπάρχει μια, δεν ξέρω, σε ένα στερεότυπο στο 
ότι οι άνδρες δεν αποφασίζουν να δουλέψουν με μικρότερες ηλικίες παιδιά.

-Απάντηση Ανθής… Ναι η πλειοψηφία είναι γυναίκες και υπάρχουν πολύ λίγοι άνδρες.
Υπάρχει γενικά η πεποίθηση ότι οι γυναίκες μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις 
ανάγκες του παιδιού. Μπορούν να αναπτύξουν μια καλύτερη σχέση μαζί τους, με 
αποτέλεσμα να θεωρείται ότι αυτές μπορούνε να αναλάβουν  πιο ουσιαστικά το ρόλο 
του νηπιαγωγού. Υπάρχει αυτή η προκατάληψη από πολύ παλιά, ίσως επειδή και οι 
άνδρες ανέκαθεν αναλαμβάνουν πιο σκληρές δουλειές , ενώ οι γυναίκες 
ασχολιόντουσαν κυρίως με την ανατροφή των παιδιών.

-Απάντηση Βασίλη… Περισσότερες γυναίκες. Γιατί θεωρείται ανέκαθεν ένα γυναικείο 
επάγγελμα, από την αρχή από τότε που ξεκίνησε το επάγγελμα από πολύ παλιά είναι 
κατεξοχήν γυναικείο επάγγελμα, πολύ περισσότερες γυναίκες.

-Απάντηση Μαρίας… Ξεκάθαρα εδώ ξεκάθαρα , βέβαια να πω ότι στην αρχή όταν 
πρώτο μπήκαμε στη σχολή δεν περίμενα και δεν το είχα στο μυαλό μου ότι θα είναι 
περισσότερα τα κορίτσια ή περισσότερα τα αγόρια , αλλά μετά με τον καιρό φάνηκε 
ξεκάθαρα ότι τα κορίτσια είναι περισσότερα από τα αγόρια και για την ακρίβεια αφού 
είμαστε εκατόν δεκαπέντε κορίτσια πάνω κάτω , έχουμε ούτε πέντε αγόρια , αλλά 
εντάξει θεωρώ ότι είναι στην επιλογή του καθενός για να το συσχετίσουμε με το φύλο 
που σε ενδιαφέρει  και ο βασικός λόγος που συμβαίνει αυτό πιστεύω γιατί ίσως έχει 
επικρατήσει η σκέψη; Έχει επικρατήσει τέλος πάντων αυτή η διάκριση να θεωρούν ότι 
για τη θέση της νηπιαγωγού είναι οι γυναίκες για αυτό ίσως είναι περισσότερα τα 
κορίτσια από τα αγόρια  γιατί δεν θεωρούν ότι σε αυτό το επάγγελμα επικρατούν οι 
άνδρες . Ταιριάζει πιο πολύ στις γυναίκες γιατί είναι και μανούλες και λοιπά και λοιπά .
Είναι πιο στοργικό επάγγελμα.

-Απάντηση Σούλας… Ναι, νομίζω ότι στο δικό μας το έτος έχουμε τρείς ή τέσσερα όλο
το πανεπιστήμιο μπορεί να έχει είκοσι, μπορεί να λέω και πολλά, ούτε καν είκοσι.

-Απάντηση Γιάννη… Ναι είμαστε πολύ λίγα τα αγόρια, πολύ λίγοι. Αυτό συμβαίνει μια 
αντίληψη στον κόσμο, κυρίως στην Ελλάδα ότι το επάγγελμα του νηπιαγωγού αφορά 
μόνο τη γυναίκα. Γιατί έχουν συνδυάσει ότι τα παιδιά πρέπει να τα μεγαλώνουν με τη 
μητρότητα, με τις γυναίκες και όχι με τους άνδρες. 

Ενότητα 2. Επαγγελματική εμπειρία με παιδιά
7.Μέχρι τώρα, έχεις εμπειρίες σε επίπεδο επαγγέλματος με παιδιά; Αν ναι, ποιες είναι
αυτές;  Το  επιδίωξες;  Αν  ναι,  για  ποιους  λόγους  το  επιδίωξες;  Ήταν  το  φύλο
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σημαντικό  κριτήριο  που  το  επιδίωξες;  Αν  ναι,  γιατί  ήταν  το  φύλο  σημαντικό
κριτήριο; Πιστεύεις ότι ήταν σημαντικό κριτήριο το φύλο για τα παιδιά; Αν ναι, για
ποιους  λόγους  ήταν  σημαντικό;  Αν  όχι,  για  ποιους  λόγους  δεν  ήταν  σημαντικό;
Πιστεύεις ότι ήταν το φύλο σημαντικό κριτήριο για τους γονείς; Αν ναι, για ποιους
λόγους ήταν σημαντικό; Αν όχι, για ποιους λόγους δεν ήταν σημαντικό;

-Απάντηση  Φωτεινής  …Η  αλήθεια  είναι  ότι  σε  επίπεδο  επαγγέλματος  δεν  έχω
εμπειρίες με παιδιά. 

-Απάντηση Μάριου… Έχω, εντάξει δεν το θεωρώ τόσο επαγγελματικό γιατί δεν έχω 
πάρει πτυχίο ακόμα. Εγώ προσωπικά το βλέπω κάτι σαν δημιουργική προσχολική 
απασχόληση αλλά προσωπικά έχω. Κοιτάω δυο δίδυμα, πηγαίνω σε σπίτι και κάνω 
δημιουργική απασχόληση, κάνουμε μαζί  δραστηριότητες έτσι το εντάσσω ας πούμε 
στην καθημερινότητα. Όχι. Όχι δεν ήταν το φύλο πιστεύω και οι άνδρες μπορούν να 
ασχοληθούνε με τα παιδαγωγικά και όσον αφορά σε μικρότερες ηλικίες όπως 
νηπιαγωγοί ακόμη και βρεφονηπιοκόμοι και άλλωστε πολλοί λένε και έχει αποδειχθεί 
στη τελική ότι επειδή οι άνδρες έχουν καλύτερη ανταπόκριση από τις γυναίκες διότι στα
σπίτια των ελλήνων επειδή βρισκόμαστε στην Ελλάδα, επειδή έχουν ανάγκη τα παιδιά 
από πατρικό πρότυπο και ο πατέρας λείπει τις περισσότερες ώρες από το σπίτι και οι 
περισσότεροι μπαμπάδες δεν συντελούν, δεν συμμετέχουν στο μεγάλωμα των παιδιών 
τους τόσο πολύ όσο οι γυναίκες οι οποίες είναι κοντά στο παιδί τους, αυτό έχει 
καλύτερη ανταπόκριση νηπιαγωγοί άνδρες, βρεφονηπιοκόμοι από τα παιδιά. Ναι πάρα 
πολύ στην αρχή δυσκολεύτηκα τρομερά και τη δουλειά που πήρα στο να με προσλάβουν
ήτανε πολύ συγκρατημένοι, πλέον αυτό με τον καιρό έχει αρχίσει και εξομαλύνεται η 
κατάσταση.

-Απάντηση Νίκου… Έχουμε κάνει πρακτική σε νηπιαγωγείο , πήγαμε και 
παρατηρήσαμε την τάξη και μετά κιόλας αναλάβαμε μια οργανωμένη δραστηριότητα. 

-Απάντηση Μαρίας … Όχι πολύ μεγάλη, μόνο από την πρακτική που είχαμε κάνει στο 
δεύτερο έτος και έχω κρατήσει παιδιά αλλά όχι ολόκληρη τάξη. Η αλήθεια είναι ότι 
ήθελα να δουλέψω είτε σε παιδικό σταθμό, είτε σε νηπιαγωγείο, είτε σε παιδότοπο αλλά
τελικά δεν έγινε. Όχι. Νομίζω για τον ίδιο λόγο. Και οι γυναίκες και οι άνδρες 
αποφασίζουν εκείνοι ποια δουλειά θα κάνουν άσχετα με το κριτήριο του φύλο. Νομίζω 
ότι οι γονείς θα αισθάνονται με περισσότερη ασφάλεια ότι στην τάξη του παιδιού τους 
θα είναι μια γυναίκα νηπιαγωγός γιατί είμαστε περισσότερες στο επάγγελμα, οπότε 
έχουν συνηθίσει μια γυναικεία φιγούρα.

-Απάντηση Ανθής… Ναι, έχω κάνει και πρακτική –παρατήρηση σε νηπιαγωγείο αλλά 
και διευρυμένη πρακτική σε κέντρο δημιουργικής απασχόλησης. Ναι το ήθελα πολύ από
τη στιγμή που είναι κάτι που σπουδάζω και έχω σκοπό να ασχοληθώ με αυτό 
μελλοντικά. Όχι δεν έπαιξε κανένα ρόλο το φύλο, δεν με επηρέασε καθόλου. Πιστεύω 
ότι αν ήταν πιο έντονη η παρουσία των ανδρών στο νηπιαγωγείο για τα παιδιά δεν θα 
είχε καμία σημασία το φύλο αλλά από τη στιγμή που η ύπαρξη των γυναικών υπερτερεί 
στο επάγγελμα αυτό τα επηρεάζουν σίγουρα σε ένα βαθμό. Αυτή η προκατάληψη έχει 
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περάσει και στα παιδιά και τους φαίνεται περίεργο όταν βλέπουν στην τάξη έναν άνδρα 
νηπιαγωγό.

-Απάντηση Βασίλη… Την παρατήρηση που υλοποιήσαμε σε ένα νηπιαγωγείο από αυτό
κάτι άλλο σε νηπιαγωγείο και σε αυτά δεν έχω εξασκηθεί, μόνο στην πρακτική μέσω 
της σχολής. Η αλήθεια είναι πως δεν το επιδίωξα, θα ήθελα όμως να το κάνω λόγω 
συγκυριών, λόγω έλλειψης χρόνου δεν το έχω κάνει.

-Απάντηση Μαρίας… Ευτυχώς για καλή μου τύχη είχα ναι από το δεύτερο έτος των 
σπουδών και προέκυψε να κάνω κατηχητικό σε δυο κιόλας ενορίες παιδιά αυτής της 
ηλικίας, οπότε έχω αρκετή καλή εμπειρία , οπότε αυτό με βοηθάει κιόλας.  Δεν έχει να 
κάνει θεωρώ με το φύλλο αυτή η περίπτωση γιατί δεν το επιδίωξα εγώ προσωπικά μου 
προέκυψε και επειδή μου άρεσε κιόλας και με βοηθούσε δεν είχα κάποιο πρόβλημα και 
ίσως μετά θα επιδιώξω να το συνεχίσω κιόλας αλλά το ότι είμαι κορίτσι εντάξει δεν 
θεωρώ ότι αυτό επηρέασε κάπως την κατάσταση. Λοιπόν γιατί  όπως σου είπα μου το 
πρότειναν λόγω το ότι  απουσίαζε μια κοπέλα  και ήθελαν να βρουν ένα άτομο για να 
κάνει, αντικαταστήσει την κοπέλα αυτή και αναγκαστικά συμμετείχα εγώ και στην 
πορεία είχε αρκετό ενδιαφέρον που όσο πάει γίνεται και καλύτερο και δεν έχει να κάνει
με το ότι δεν είμαι αγόρι και είμαι κορίτσι , ίσως και αυτό είναι μια πιο οικεία εικόνα 
προς τα παιδάκια να βλέπουνε μια κυρία και όχι ένα κύριο , όχι ότι δεν υπάρχουν 
παιδιά σαν και εμένα που δεν κάνουν αντίστοιχα σε άλλες ενορίες και να είναι αγόρια. 
Λοιπόν , το γεγονός ότι οι γονείς στο κατηχητικό είχαν να κάνουνε με κυρία και όχι με 
κύριο, νομίζω ότι ήταν μια αναμενόμενη εικόνα για αυτούς, έχω πει σε περισσότερες 
ερωτήσεις, σε απαντήσεις μάλλον , έχει να κάνει το ότι έχουν συνηθίσει με αυτή την 
εικόνα και περιμένουν στη θέση του δασκάλου να είναι γυναίκα στη, θέση της 
δασκάλας δηλαδή, οπότε οι γονείς δεν επηρέασαν ούτε επηρεάστηκαν, όχι ότι θα είχαν 
θέμα αν θα ήταν αγόρι κατηχητής ή όχι.

-Απάντηση Σούλας… Ναι έχω κάνει πρακτική, τις παρατηρήσεις στο δεύτερο έτος και 
έχω κάνει διευρυμένη πρακτική για ένα μήνα σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο, δούλευα εκεί 
για ένα μήνα. Όχι γιατί ήθελα να δω τι μπορώ να κάνω, ποιες είναι οι δυνατότητες μου 
και πως μπορώ να τις αξιοποιήσω για να φτάσω σε ένα σημείο τώρα να ξεκινήσω να 
αναλάβω εγώ τη διδασκαλία μιας /ενός θέματος σε μια σχολική τάξη. Νομίζω πως ναι, 
να σου πω την αλήθεια νομίζω ότι μας έχουν σαν υποκατάστατο της μαμάς οπότε ίσως 
και για αυτό όπως σου είπα προηγουμένως ότι το έβλεπαν λίγο περίεργα οι μαμάδες 
όταν έχουν στην τάξη άνδρα, με εμάς ίσως να είναι πιο εύκολα να συνεννοηθούν, να 
μας εμπιστευτούν όχι για τα παιδιά αλλά και για κάτι προσωπικό. Τώρα σε έναν άνδρα 
δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε μια γυναίκα, ή μια μαμά να μπορέσει να πει για 
παράδειγμα ότι δέχομαι κακοποίηση, ή ότι υπάρχουν σενάρια να με απατάει ο σύζυγος 
κλπ. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορείς να το εμπιστευτείς σε κάποια άλλη γυναίκα 
νομίζω. Ναι πάλι λίγο πολύ ναι γιατί ακόμα και στη πρακτική που έκανα με 
αντιμετώπιζαν ως κυρία της τάξης και όχι ως φοιτήτρια.

-Απάντηση Γιάννη… Έχω παρακολουθήσει παιδιά σε κάτι εργασίες, αλλά 
επαγγελματικά όχι. Το επιδίωξα να δουλέψω ως μπειμπισιτινγκ αλλά από τις πρώτες 
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προσπάθειες , έμαθαν ότι είμαι αγόρι αλλά αυτοί έψαχναν κορίτσια. Δεν έγινε, δεν 
έτυχε.

8.Αν  δεν  έχεις  εμπειρίες,  για  ποιους  λόγους  δεν  το  επιδίωξες;  Ήταν  το  φύλο
σημαντικό κριτήριο που δεν το επιδίωξες;  Αν ναι,  γιατί  ήταν το φύλο σημαντικό
κριτήριο;

-Απάντηση Φωτεινής ...Όχι μπορώ να πω ότι δεν το επιδίωξα Όχι καμία σχέση δεν 
έχει το φύλο για το λόγο που δεν επιδίωξα να δουλέψω με μικρά παιδιά.

-Απάντηση Νίκου… Δεν ξέρω, δεν είναι ότι δεν ήθελα τόσο εγώ απλά εκτός σχολής θα
το δούνε κάπως καχύποπτα στα νηπιαγωγεία. Δεν ξέρω και εγώ αν θα μπορούσα να 
ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις, ο νηπιαγωγός είναι ένα αρκετά απαιτητικό επάγγελμα 
έχεις να κάνεις με παιδιά και πιο πολύ φοβήθηκα θα έλεγα. Εν μέρει πιστεύω πως ναι 
από ότι έχω παρατηρήσει τα παιδιά είναι πιο θερμά απέναντι στις γυναίκες από τι έχω 
δει και στην πρακτική αυτό έχω παρατηρήσει.

-Απάντηση Βασίλη… Για προσωπικούς λόγους, δεν είχα χρόνο λόγω δουλειάς κλπ 
κ.λπ. 

-Απάντηση Γιάννη… δεν το ξανά επιδίωξα γιατί δεν θα έβρισκα εύκολα κάποιον 
άνδρα νηπιαγωγό που δεν θα τον εμπιστευότανε. Το φύλο ήταν σημαντικό κριτήριο που
δεν το επιδίωξα, ξεκάθαρα.

Ενότητα 3. Άσκηση του επαγγέλματος νηπιαγωγού μετά τις σπουδές
9.Μετά τις σπουδές, σκοπεύεις να επιδιώξεις να δουλέψεις ως νηπιαγωγός; Αν ναι,
για ποιους λόγους σκοπεύεις να το κάνεις αυτό; Είναι το φύλο σημαντικό κριτήριο
για να το κάνεις; Αν ναι, για ποιους λόγους είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο; Αν
όχι, για ποιους λόγους δεν είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο;

-Απάντηση Φωτεινής…. Μετά τις σπουδές μου θέλω να δουλέψω ως νηπιαγωγός. 
Γιατί το συγκεκριμένο επάγγελμα μου άρεσε ανέκαθεν και θέλω να προσπαθήσω, να 
κάνω δηλαδή τα πάντα για να εξασκήσω αυτό το επάγγελμα. Όχι δεν είναι γιατί 
πιστεύω ότι το φύλο δεν παίζει κανένα ρόλο. Γιατί πιστεύω ότι και οι άνδρες και οι 
γυναίκες μπορούν να κάνουν το συγκεκριμένο επάγγελμα, αρκεί να τους αρέσει.

-Απάντηση Μάριου… Θα το ήθελα πάρα πολύ, δεν ξέρω, δεν μπορώ να είμαι 
σίγουρος για τίποτα, παρόλαυτά δεν λέω ότι θα ήθελα μόνο νηπιαγωγός, το βλέπω πολύ
πλευρικά το πράγμα, δεν θα με χάλαγε το να δουλέψω σε άλλο τομέα εργασίας. Δεν έχω
πρόβλημα, δεν θα με χάλαγε καθόλου, ίσα- ίσα χαρά μου να δούλευα πάνω στο 
αντικείμενο που σπούδασα. Καλύτερα για μένα αλλά δε λέω όχι και στο να δουλέψω σε 
άλλο επαγγελματικό κλάδο από αυτό που έχω εγώ σπουδάσει. Όχι, δεν ξέρω, δεν είμαι 
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σίγουρός το ότι θα βρω. Επαγγελματικά από άποψη επαγγέλματος καθαρά, δεν ξέρω αν
θα βρω πάνω στο αντικείμενο που έχω σπουδάσει.

-Απάντηση Νίκου… Δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητες μου να δουλέψω ως 
νηπιαγωγός, αν και το ήθελα βέβαια γιατί σκέφτομαι να ασχοληθώ με μεταπτυχιακά, 
θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό, να είναι κάτι παραπλήσιο με το επάγγελμα του 
νηπιαγωγού. Στο μέλλον θα ήθελα να διοριστώ να γίνω νηπιαγωγός αλλά δεν είναι στα 
άμεσα σχέδια μου. Δεν είναι ότι δεν μου αρέσει το επάγγελμα του νηπιαγωγού αλλά 
θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Να δοκιμάσω κάτι άλλο. Επειδή ως νηπιαγωγός η 
σχολή έχει διάφορα πεδία, όπως, ψυχολογία , κοινωνιολογία. Επειδή η πρώτη μου 
επιλογή ήταν η ψυχολογία θα ήθελα να ασχοληθώ κάτι με ψυχολογία για αυτό.

-Απάντηση Μαρίας … Ναι. Καταρχήν είχα αποφασίσει από πολύ πιο πριν ότι θέλω να 
δουλέψω ως νηπιαγωγός και γιατί ήταν μια από τις πρώτες μου επιλογές και γιατί μου 
αρέσει αυτό το επάγγελμα. Νομίζω πως όχι δεν είναι. Δεν επιλέγει κάποιος το 
επάγγελμα το φύλου με το αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Σε κάποια επαγγέλματα είναι 
περισσότεροι ή οι άνδρες ή οι γυναίκες αλλά στο δικό μας επάγγελμα το νηπιαγωγού 
πιστεύω ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν και οι γυναίκες και οι άνδρες.

-Απάντηση Ανθής… Ως πρώτος μου στόχος είναι να κάνω κάποιο μεταπτυχιακό, 
γενικά να το ψάξω λίγο παραπάνω και μετά αναλόγως να δω αν θα αποφασίσω να 
μπω σε κάποιο νηπιαγωγείο ή να κάνω κάτι άλλο. Είναι κάτι που το ήθελα από μικρή 
μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά θέλω να έχω καλή σχέση με τα παιδιά σίγουρα. Τώρα αν
θα μπω σε κάποιο νηπιαγωγείο ή σε κάποιο άλλο φορέα δεν γνωρίζω αλλά θέλω να 
συσχετίζεται με τη δουλειά. Όχι σε καμία περίπτωση δεν σκέφτομαι ποτέ έτσι. Σε κάθε 
επάγγελμα τα δικαιώματα είναι ίσα και για τα δυο φύλα, οπότε δεν με πειράζει το ότι 
είμαι γυναίκα για να γίνω νηπιαγωγός.

-Απάντηση Βασίλη… Ναι θα ήθελα. Γιατί θέλω να μάθω και άλλα πράγματα μέσα 
από αυτή τη δουλειά, πιστεύω ότι δεν είναι δουλειά είναι λειτούργημα, μαθαίνεις μέσα 
από τα παιδιά και αυτά μαθαίνουν μέσα από εσένα και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και 
δεν κουράζεσαι. Εεεε πιστεύω πως για τον περισσότερο κόσμο είναι. Γιατί υπάρχει 
προκατάληψη ότι οι γυναίκες είναι καλύτερες νηπιαγωγοί από τους άνδρες. -Ίσως 
υπάρχει η αντίληψη ότι γενικά τα παιδιά είναι πιο κοντά στο θηλυκό γένος, από τις 
αρχές της πρώτης παραδοσιακή κοινωνίας που ο πατέρας δούλευε, οι γυναίκες έμεναν 
σπίτι για να προσέχουν τα παιδιά, τους πήγαινε σχολείο, μαγείρεμα, φροντίδα για το 
σπίτι, ασκήσεις για το σπίτι, ενώ οι άνδρες δεν είχαν τόσο χρόνο να εξοικειωθούν με τα
παιδιά. Όχι ακριβώς υποκατάστατο, είναι πιο, οι άνδρες χαρακτηρίζονται πιο σκληροί, 
πιο, τους βγάζουν κάτι πιο. Ναι ότι οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες, καταλαβαίνουν 
πιο πολύ τα παιδιά. Αυτό.

-Απάντηση Μαρίας… Αυτή ήταν η καλύτερη περίπτωση , η ιδανικότερη , στις μέρες 
μας αυτό είναι και λίγο δύσκολο αλλά ποτέ κανείς δεν χάνεται αν ψαχτεί και 
ενδιαφέρεται πραγματικά. Μιας και που έχω αυτή την άκρη με τα κατηχητικά μπορεί να
επιδιώξω κάτι μέσα από αυτό αλλά και έχω και άλλα  πράγματα που σχετίζονται με το 
επάγγελμα και το επέλεξα στην ουσία να το σπουδάσω επειδή το θέλω οπότε είναι 
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λογικό να ψαχτώ για να το ασκήσω. Γιατί όπως είπα στην αρχή μου αρέσει , μου 
αρέσουν τα παιδάκια και το ήθελα από μικρή να το κάνω αυτό το πράγμα που 
συναναστρέφομαι με τα μικρά παιδιά στο κατηχητικό και βλέπω πως συμπεριφέρονται ,
με χαροποιεί ιδιαίτερα και με κάνει να το θέλω όλο και πιο πολύ. Βλέπω ότι έχει 
ενδιαφέρον και είναι το χτίσιμο του χαρακτήρα του παιδιού σε αυτήν την ηλικία , έχει 
και την μεγαλύτερη σημασία , είναι  ωραίο από όλες τις πλευρές πώς να το κάνουμε. 
Από τη μία ναι και από την άλλη όχι  γιατί το λέω αυτό, γιατί δεν έχει να κάνει με το αν 
είσαι άντρα η γυναίκα για να κάνεις μάθημα σε παιδάκια αλλά με το να είσαι άνθρωπος
κατά κύριο λόγο. Ναι γιατί είναι πιο οικείο και στα παιδιά γιατί έχει επικρατήσει 
παλιότερα και όχι ένα κύριο. Θυμάμαι και εγώ χαρακτηριστικά στο δημοτικό που όταν 
μας έβαλαν δάσκαλο λέγαμε τι δάσκαλο; Τι δάσκαλο ; και δεν το θέλαμε και όμως 
αποδείχτηκε και καλύτερος μην σου πω , οπότε δεν πιστεύω ότι επηρεάζει αυτό , απλά 
έχει γίνει πιο οικείο γιατί τα παιδιά παρομοιάζουν την νηπιαγωγό , τη δασκάλα με την 
μαμά τους οπότε σε αυτό είναι πιο οικείο και πιο τρυφερό, οπότε λες στο σπίτι έχω τη 
μαμά μου στο σχολείο έχω την κυρία .

 -Απάντηση Σούλας…  Θα το ήθελα πάρα πολύ και ευελπιστώ να καταφέρω να το 
πραγματοποιήσω, διορισμούς εξανήγγηλε ο υπουργός μας, οπότε ποιος ξέρει. Γιατί μου
αρέσει ο τομέας με τον οποίο ασχολούμαι θέλω να δώσω, νομίζω πως μπορώ να τα 
καταφέρω σε μια τάξη . Κάποιες φορές φωνάζεις λίγο παραπάνω αλλά εντάξει, είναι 
μια παράπλευρη απώλεια ,δεν έχει σημασία. Γενικά είναι το όλο κλίμα ότι είσαι 
συνέχεια με τα παιδιά όπως σου είπα και πριν, μπορεί να επικρατεί το χάος αλλά να 
γίνει κάτι τόσο μικρό και να σε βοηθήσει να ξεπεράσεις κάποια πράγματα.

-Απάντηση Γιάννη… Ναι θα το επιδίωκα. Πιστεύω γενικώς ότι το έχω με τα παιδιά 
και στα μαθήματα μπορώ να τα καταφέρω, μπορώ να καταλάβω τα παιδιά και από τα 
μαθήματα που με έχουν βοηθήσει πιστεύω ότι θα τα κατάφερνα. Όχι γιατί είναι στον 
άνθρωπο πιο πολύ, να νιώθει τα παιδιά να μπορεί να τα καταλάβει τα παιδιά.

10.Πιστεύεις ότι, όπου δουλέψεις ως νηπιαγωγός, θα είναι λιγότεροι οι άνδρες από τις
γυναίκες  νηπιαγωγούς; Αν ναι,  για ποιους λόγους θα συμβαίνει  αυτό; Αν όχι,  για
ποιους λόγους δε θα συμβαίνει αυτό;

-Απάντηση Φωτεινής… Πιστεύω ότι ίσως οι άνδρες να είναι λιγότεροι από τις 
γυναίκες. Γιατί όπως είπα και πριν τόσα χρόνια πίστευαν ότι είναι ένα καθαρά 
γυναικείο επάγγελμα. Αν και πιστεύω ότι με τα χρόνια σταδιακά θα αλλάξει και θα 
βλέπουνε και θα βλέπουμε περισσότερους άνδρες από τι τώρα.

-Απάντηση Μάριου…  Σαφώς. Διότι όπως προείπα και προανέφερα και σε 
προηγούμενα, πιο πολύ γυναίκες κατευθύνονται στα παιδαγωγικά επαγγέλματα. Διότι 
πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει σε σχέση με την κοινωνία στην οποία έχεις μεγαλώσει, ο
τρόπος η κουλτούρα ενός λαού όσον αφορά έχει να κάνει με το λαό και δεν έχει να 
κάνει με το φύλο.

-Απάντηση Νίκου… Ναι πιστεύω πως ναι. Όπως στη σχολή έτσι και όταν διοριστούμε 
οι γυναίκες θα είναι πολύ περισσότερες από τους άνδρες. Μαθηματικά να το πάρεις οι 
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σχολές έχουν περισσότερες γυναίκες ,οπότε αναγκαστικά θα διοριστούν περισσότερες 
γυναίκες και θα διοριστούν λιγότεροι άνδρες.

-Απάντηση Μαρίας … Ναι όπως είπα και  παραπάνω και όταν βγούμε και δουλέψουμε
θα είναι αισθητά λιγότεροι. Λόγω το ότι είναι λιγότεροι στα τμήματα νηπιαγωγών αλλά 
και λόγου του στερεότυπου.

-Απάντηση Ανθής… Ναι είμαι σχεδόν σίγουρη. Γενικά υπάρχει αυτή η προκατάληψη 
στις μέρες μας, από παλιότερα  βασικά ότι οι γυναίκες είναι πιο ικανές να σταθούνε ως 
νηπιαγωγοί και να αναλάβουνε  το ρόλο αυτό , οπότε πιστεύω οι άνδρες ακόμα και να 
το θέλουν και να τους αρέσει δεν το επιδιώκουν να ασχοληθούν με τα παιδιά και να 
έχουν σχέση μαζί του. Σίγουρα και αυτό αλλά και πολλές φορές σκέφτονται ότι δεν 
είναι τόσο ικανοί όσο οι γυναίκες. Δεν μπορούν να αναπτύξουν την ίδια σχέση μαζί 
τους. Εεεε γιατί οι γυναίκες συνήθως είναι πιο ευαίσθητες, μπορούν να επικοινωνούν 
καλύτερα με τα παιδιά και πολλές φορές μπορούν να είναι και η μάνα να το πω έτσι. 
Μπορεί να ισχύει και αυτό ή μπορεί απλά να το συγκρίνουν, το συνδέουν βασικά τη 
μητέρα με τη γυναίκα  οπότε να πιστεύουν ότι η γυναίκα μπορεί να τα βοηθήσει τόσο 
όσο και  η μητέρα τους, οπότε νηπιαγωγός αντίστοιχα. 

-Απάντηση Βασίλη… Φυσικά ναι λιγότεροι οι άνδρες. Γιατί ίσως δεν τους ταιριάζει 
επειδή είναι άνδρες και τώρα που να, μερικοί έχω ακούσει ότι μερικοί να λένε που να 
ασχολούμαι τώρα με τα παιδιά, είναι δύσκολα, δεν μπορείς να τα μεταχειριστείς. Αυτό. 
Ενώ κιόλας μερικοί μπορεί να θέλουν να γίνουν αλλά επειδή θεωρείται γυναικείο 
επάγγελμα να μην το θέλουνε, μήπως στιγματιστούν.

-Απάντηση Μαρίας… Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα τη σήμερον ημέρα δεν μπορώ να 
είμαι σίγουρη , θεωρώ όμως ότι δεν θα αλλάξει αυτό, εντάξει δηλαδή θα υπάρχουν και 
οι άνδρες νηπιαγωγοί στα σχολεία σαν συνάδελφοι. Πιστεύω κατά κύριο λόγο θα 
συνυπάρχω με γυναίκες, έτσι πιστεύω. Τώρα πως θα είναι τα πράγματα δεν μπορώ να 
το ξέρω αυτό αλλά με τα δεδομένα αυτή τη στιγμή διαλέγουν περισσότερο γυναίκες το 
συγκεκριμένο επάγγελμα. Πιστεύω ότι θα συναναστρέφομαι με περισσότερες γυναίκες 
και με άντρες μπορεί και καθόλου. Για τον ίδιο λόγο που είπα και πριν , στις γυναίκες 
πιστεύουν ότι ταιριάζει το επάγγελμα αυτό και μπορούν να γίνουν πιο τρυφερές με τα 
παιδιά , μπορούν να τα διαχειριστούν καλύτερα  , να τα αγαπήσουν περισσότερο , να τα 
αντιμετωπίσουν σωστά σε σχέση με έναν άνδρα , όχι ότι δεν μπορεί να το κάνει 
εννοείται , απλά η γυναίκα το κάνει καλύτερα , όχι ίσως πιστεύω ότι το κάνει καλύτερα 
από τον άνδρα.

-Απάντηση Σούλας…  Καλά αυτό είναι σίγουρο. Μέχρι όσες φορές πήγα σε 
νηπιαγωγείο δεν υπήρχε κανένας άνδρας. Έχω ακούσει μόνο για έναν, αυτό που σου 
είπα στο χωριό, δεν ήταν καν σε πόλη, ήταν σε χωριό. Τον βλέπανε πολύ επιφυλακτικά,
τους έκανε αρνητική εντύπωση. Ήταν ένας άνδρας που πήρε το ρόλο του δασκάλου – 
νηπιαγωγού τέλος πάντων, του εκπαιδευτικού για να μην το προσδιορίσω. Που θα πει 
εσένα θα εμπιστευτώ το παιδί μου, μπορεί και τα χίλιαδυο να μπορεί ο άνθρωπος και 
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μπορεί ο άνδρας να ήταν πολύ καλύτερος από δεκαπέντε άλλες νηπιαγωγούς και έφυγε 
δεν έμεινε δεύτερη χρονιά.

-Απάντηση Γιάννη… Αν δουλέψω στην Ελλάδα ξεκάθαρα είναι πιο λίγοι οι άνδρες, 
στο εξωτερικό πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει τόσο αυτό. Στην Ελλάδα όπως είπαμε και 
πριν υπάρχει προκατάληψη, η γυναίκα πρέπει να μεγαλώνει τα παιδιά, πρέπει να είναι 
νηπιαγωγός βασικά και ότι οι άνδρες είναι για άλλες δουλειές και όχι να ασχολούνται 
με τα παιδιά. 

11.Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά στη δουλειά σου ως νηπιαγωγός; Αν ναι, πιστεύεις
ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο για αυτό; Για ποιους λόγους είναι σημαντικό
κριτήριο το φύλο; Αν όχι, για ποιους λόγους δεν είναι το φύλο σημαντικό κριτήριο;

-Απάντηση Φωτεινής…  Πιστεύω πως ναι θα τα πάω καλά. -Όχι δεν πιστεύω σε καμία
περίπτωση ότι το φύλο είναι σημαντικό κριτήριο ώστε να τα πάει κάποιος καλά σε αυτό
το επάγγελμα ή ακόμη σε οποιοδήποτε άλλο.

-Απάντηση Μάριου …  Για τίποτα δεν είμαι σίγουρος, αλλά πιστεύω ότι πλέον ότι έχω 
τις ικανότητες από την ακαδημαϊκή φοιτητική μου ζωή ότι για αυτό που σπούδασα αυτό
το επάγγελμα ήταν η πρώτη μου επιλογή, ήταν κάτι που το ήθελα και πιστεύω ότι θα 
μπορώ να ανταποκριθώ. Όχι. Γιατί είναι κοινωνική κατασκευή.

-Απάντηση Νίκου… Πιστεύω στην αρχή θα είμαι λίγο σφιχτός δεν θα ξέρω πώς να 
διαχειριστώ τα παιδιά, αλλά πιστεύω με την εμπειρία και την καθοδήγηση των 
μεγαλύτερων συναδέλφων να με βοηθήσουν να τα πάω καλά, γιατί μου αρέσουν τα 
παιδιά και θα ήθελα να το προσπαθήσω. Πιστεύω πως είναι σημαντικό το φύλο, οι 
γυναίκες πιστεύω ότι έχουν περισσότερο με τα παιδιά, οπότε πιο κοντά με τα παιδιά, οι 
γυναίκες ανοίγονται περισσότερο στα παιδιά και τα παιδιά ανοίγονται σε αυτές. Είναι 
βέβαια πως θα το διαχειριστείς εσύ, αν το διαχειριστείς καλά πιστεύω ότι θα είναι 
εξίσου καλά με τις γυναίκες. Είναι επειδή το έχουν μάθει , έχουν συνηθίσει να βλέπουν 
στα νηπιαγωγεία, μπορεί να έχουν και το μητρικό πρότυπο, δηλαδή, να έχουν ως 
πρότυπο τις μητέρες. Οι άνδρες δουλεύουν δεν θα συναναστραφούν με τα παιδιά , δεν 
τα φροντίζουν τα παιδιά  δεν θα κάτσουν να ασχοληθούν τόσο με τα παιδιά. Αυτό ως 
επιχείρημα.

-Απάντηση Μαρίας … Ναι πιστεύω πως ναι. Όχι ιδιαίτερα, νομίζω ότι περισσότερο 
μετράει ότι ως χαρακτήρας είμαι πιο υπομονετική, ότι είμαι πιο κοντά στα παιδιά παρά 
το ότι είμαι γυναίκα. Όχι, αυτό νομίζω ότι μετράνε τα χαρακτηριστικά και ότι έχεις να 
δώσεις στη δουλειά από το αν είσαι άνδρας ή γυναίκα ουσιαστικά.

 -Απάντηση Ανθής … Δεν ξέρω, κρατάω μικρό καλάθι γενικά αλλά το θέλω τόσο πολύ
και μου αρέσει τόσο πολύ που θα το προσπαθήσω και θέλω να πιστεύω ότι θα τα πάω 
καλά ως νηπιαγωγός. Όχι σε καμία περίπτωση, επειδή καθαρά συναισθηματικό είναι 
ότι  αγαπάω πολύ τα παιδιά και θέλω να τα βοηθήσω και ελπίζω να το πετύχω κιόλας. 
Όχι όπως αισθάνομαι εγώ αντίστοιχα μπορεί να αισθάνεται κάποιος άνδρας.
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-Απάντηση Βασίλη… Πιστεύω πως ναι. Γενικά μέσα από τις πρακτικές που είδα τα 
παιδιά ήταν ήσυχα, δεν είχα κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα μαζί τους και αυτοί έδειξαν ότι
επικοινωνούμε καλά, οπότε πιστεύω ότι δεν θα έχω πρόβλημα. Όχι. Γιατί ο καθένας το
βλέπει διαφορετικά, μπορεί, πώς να σου το πω; Αν το θέλεις πραγματικά πιστεύω ότι 
είτε άνδρας είσαι είτε γυναίκα είσαι, θα πετύχεις, θα θέλεις να εξελιχθείς μέσα από 
αυτό, οπότε δεν πιστεύω ότι παίζει κανένα θέμα το φύλο. Τουλάχιστον από εμένα, η 
κοινωνία το βλέπει διαφορετικά.

 -Απάντηση Μαρίας… Λοιπόν, επειδή μου αρέσει πολύ αυτό το πράγμα και θέλω και
άμεσα να το ασκήσω, νομίζω ότι από αγάπη και μόνο και με τον κατάλληλο σεβασμό
και  την σωστή αντιμετώπιση . Πιστεύω ναι θα τα πάμε καλά με τα παιδιά . Εντάξει θα
υπάρξουν και ίσως δυσκολίες , αναποδιές και λοιπά αλλά κατά κύριο λόγο πιστεύω ότι
θα τα πάμε καλά και σίγουρα σε αυτό θα επηρεάσει στο ότι θα είμαι γυναίκα , οπότε θα
μας αντιμετωπίζουν και τα παιδιά διαφορετικά , πιστεύω έτσι , άποψη μου είναι.  Πως
θα αποδειχθεί  στο μέλλον δεν μπορώ να ξέρω , αλλά θεωρώ ότι ναι γιατί όπως σου
είπα  έχει  κυριαρχήσει  αυτή  η  εικόνα  της  γυναίκας  δασκάλας  ,  της  γυναίκας
νηπιαγωγού. Ναι, θεωρώ πως ναι. Γιατί αλλιώς αντιμετωπίζει μια γυναίκα τα παιδιά
και αλλιώς ένας άνδρας. Βασικά για τον ίδιο λόγο που είπα πιο πριν γιατί είναι πιο
στοργικό  επάγγελμα,  πιο  τρυφερό,  πιο  μαμαδίστικο  να το  πω έτσι  και  πράγμα που
πιστεύω ότι δεν μπορεί να το βγάλει ένας άνδρας γιατί ο άνδρας θα τα αφήσει λίγο
περισσότερο  στη  μαμά,  οπότε  ταιριάζει  περισσότερο  σε  μια  γυναίκα.  Άρα  ναι  το
επηρεάζει  για  να  απαντήσω  και  ευθεία  το  φύλο  ,  ίσως  η  γυναίκα  τα  καταφέρνει
καλύτερα.

-Απάντηση Σούλας… Ευελπιστώ πως ναι. Από το πανεπιστήμιο έχουμε κάποιες άλφα 
γνώσεις είναι δική σου επιλογή πως θα τις εξελίξεις. Νομίζω πως ένα καλό υπόβαθρο 
στο να βγάλω αυτό, στο να το προωθήσω στο κομμάτι αυτό των παιδιών, στο τι 
μπορούμε να κάνουμε, έχοντας πάντα ως άξονα το αναλυτικό, βλέπεις ότι δεν είναι 
μόνο άσπρο ή μαύρο, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, μπορούν να υπάρξουν και 
ενδιάμεσες επιλογές στο πως θα προσεγγίσεις διάφορα ζητήματα. Είναι ένα επάγγελμα 
που δεν σε περιορίζει τόσο πολύ. Ναι μεν πρέπει να κάνεις δέκα δεκαπέντε πράγματα, 
αλλά είναι στο δικό σου χέρι το πώς θα τα κάνεις όλα αυτά. Ναι, αν αγαπάει αυτό που 
κάνει και έχει τις γνώσεις γι αυτό και ίσως και καλύτερα μπορεί να τα καταφέρει ο 
άνδρας από εμάς.

-Απάντηση Γιάννη…  Πιστεύω πως ναι. Όχι τους λόγους πιστεύω ότι είναι ίδιοι με
πριν.

12.Πιστεύεις ότι θα συναντήσεις δυσκολίες στη δουλειά σου ως νηπιαγωγός; Αν ναι,
πιστεύεις  ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο για αυτό; Για ποιους λόγους είναι
σημαντικό κριτήριο το φύλο; Αν όχι, για ποιους λόγους δεν είναι το φύλο σημαντικό
κριτήριο;
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-Απάντηση Φωτεινής … Όπως σε όλες τις δουλειές έτσι και σε αυτήν τη δουλειά, 
πιστεύω ότι ίσως θα συναντήσω κάποιες δυσκολίες. Όχι δεν πιστεύω ότι το φύλο παίζει
κάποιο σημαντικό ρόλο στο να αντιμετωπίσει κάποιος κάποια δυσκολία σε αυτό το 
επάγγελμα. Το να αντιμετωπίσει κάποιος δυσκολίες στη δουλειά του δεν έχει να κάνει 
με το αν είναι άνδρας ή γυναίκα αλλά με άλλα χαρακτηριστικά.

-Απάντηση Μάριου… Σαφώς, πιστεύω ότι όλοι οι δάσκαλοι στη ζωή τους συναντάνε 
δυσκολίες με τα παιδιά. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το φύλο ένας δάσκαλος, παρά 
πιστεύω όσο έχει να κάνει με το παιδί, το χαρακτήρα του παιδιού, το πως έχει 
γαλουχηθεί από την οικογένεια του.

-Απάντηση Νίκου… Πιστεύω κυρίως στην αρχή,  μετά με την εμπειρία δεν θα 
δυσκολευτώ τόσο, στην αρχή θα είναι δύσκολα  λόγω απειρίας αλλά μετά πιστεύω ότι 
θα πάω καλά. Πιστεύω όχι, πιστεύω ότι είναι περισσότερο στον άνθρωπο αυτό, μπορεί 
να τύχει μια γυναίκα να μην το θέλει να γίνει νηπιαγωγός και ένας άνδρας να το θέλει 
από μικρός και φυσικά θα είναι πιο πετυχημένος από μια γυναίκα που θα είναι 
αδιάφορη.

-Απάντηση Μαρίας… Σίγουρα, ποια δουλειά δεν έχει δυσκολίες; Νομίζω πως όχι γιατί
ούτως η άλλος είμαι περισσότερες γυναίκες νηπιαγωγοί, οπότε δεν νομίζω να είναι το
φύλο αυτό που θα μου δημιουργήσει δυσκολίες,  ή αυτό που θα με βοηθήσει να τις
ξεπεράσω. Γιατί νομίζω και πάλι υπάρχει ο παράγοντας της τύχης, το τι θα σου τύχει
και στα χαρακτηριστικά που διαθέτεις εσύ ως προσωπικότητα και ως χαρακτήρας για
να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες π.χ. αν μια μαμά έχει δυσκολία στο να παραδώσει το
παιδί της στην τάξη, άγχος αποχωρισμού παραδείγματος χάρη, δεν παίζει ρόλο το ότι
είμαι  γυναίκα  για  να  με  εμπιστευτεί  περισσότερο  το  παιδί,  αλλά  το  ότι  θα  είμαι
υπομονετική και θα βρω πιστεύω το κατάλληλο τρόπο και θα το προσεγγίσω.

-Απάντηση Ανθής …Σίγουρα κάθε επάγγελμα έχει τις δυσκολίες του και τις απαιτήσεις
του έτσι και εγώ θα αντιμετωπίσω και δυσκολίες και εμπόδια , αλλά αυτό θα με 
βοηθήσει να εξελιχθώ και να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να γίνω καλύτερη. Όχι, 
νομίζω και τα δυο φύλα θα αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες του. Δεν θεωρώ ότι είμαι 
γυναίκα θα αντιμετωπίσω λιγότερες δυσκολίες ή περισσότερες δυσκολίες από έναν 
άνδρα.

 -Απάντηση Βασίλη… Φυσικά ναι, σίγουρα. Όχι, σίγουρα θα υπάρχουνε δύσκολες 
καταστάσεις, μπορεί το, βέβαια  θα υπάρχει και στο ίδιο το επάγγελμα, δηλαδή μπορεί 
να είναι δύσκολα παιδιά ή μπορεί στο επαγγελματικό περιβάλλον γενικότερα με τους 
συναδέλφους και με αυτά να μην είναι τόσο καλό, αλλά μπορεί να είναι άλλοι 
κοινωνικοί λόγοι να μην σου αρέσει η πόλη, μπορεί να σε καταβάλει ψυχολογικά και να
μην μπορείς να κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Μπορεί να είναι και εξωτερικοί 
παράγοντες, όχι μόνο μέσα στο περιβάλλον για παράδειγμα. Και στα δυο. Όχι, όπως 
ανέφερα στο επαγγελματικό περιβάλλον, στις ειδικές περιπτώσεις παιδιών που είναι πιο
δύσκολοι ως χαρακτήρες και πώς να το διαχειριστώ. Αυτό. Ας πούμε να μην σου αρέσει
εκεί που είσαι γιατί εγώ το σκέφτομαι αυτό, το να πας να μείνεις σε άλλες πόλεις και να
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είσαι μόνος, μπορεί αυτό να σε καταβάλει ψυχολογικά και να μην μπορείς να κάνεις τη 
δουλειά σου. Ναι εντάξει στην αρχή. Αυτό εννοούσα εξωτερικός παράγοντας

-Απάντηση Μαρίας…  Οοο Σίγουρα , σίγουρα θα συναντήσω δυσκολίες , είναι 
δυνατόν; Στην αρχή θα πεις ότι έχεις μια μικρούλα εμπειρία , εντάξει άλλο το 
κατηχητικό και άλλο το σχολείο σε καθημερινή βάση. Να σου πω την αλήθεια  ότι 
λογικά ναι γιατί καταλήγουμε πάλι στο ίδιο το ότι  όπως και να το κάνουμε μια γυναίκα
θα τα καταφέρει καλύτερα. Δεν μπορείς σα πούμε  να βάλλεις μια γυναίκα να χτίσει 
σπίτι ή όπως και να το κάνουμε θέλει μια μυϊκή δύναμη που μπορούν να κάνουν μόνο 
οι άνδρες , αντίστοιχα είναι και στις γυναίκες το επάγγελμα της νηπιαγωγού . Επηρεάζει
το φύλο για το αν υπάρχουν δυσκολίες στο νηπιαγωγείο μέσα. 

-Απάντηση Σούλας… Καθημερινά, όχι μια και δυο. Συνέχεια από ένα παιδί που 
μπορεί να σου προκαλεί ένα πρόβλημα, ένα άλλο παιδί που μπορεί να έχει ειδικές 
ανάγκες, από μια μαμά που μπορεί να παρεμβαίνει συνέχει μέσα στη τάξη, από μια 
συνάδελφο που μπορεί να σου κάνει το βίο αβίωτο. Σκέψου όλα αυτά να είσαι 
διευθύντρια σε ένα μονοθέσιο, σχολείο κάπου στα βουνά, απομονωμένη. Να λάβεις 
υπόψη ότι πρέπει να έχει θέρμανση , πρέπει να πληρώσεις λογαριασμούς, πρέπει να 
έρθει κάποιος να καθαρίσει, πρέπει να εφοδιαστείς με υλικά, κάτι πρέπει να κάνουν τα 
παιδιά, παιχνίδια για τις ελεύθερες ώρες ή και γραφική ύλη για σένα και σκέψου να μην
έχεις να πούμε διαδίκτυο, εννοώ σύνδεση στο διαδίκτυο δεν είναι μόνο ένα το 
πρόβλημα είναι πολλά και συνεχόμενα, το πώς θα το αντιμετωπίσεις είναι το θέμα. 
Νομίζω ότι σε εμάς είναι περισσότερες οι πιθανότητες του να μας απειλήσει κάποιος 
γονιός, με την έννοια ότι μπορεί ας πούμε να σου πει ότι δεν προσέχεις το παιδί μου 
όσο πρέπει. Τώρα αν ο άλλος είναι άνδρας δεν νομίζω να μπορεί τόσο πολύ να 
επιβληθεί. Σε εσένα θα σε θεωρήσουν ίσως λίγο πιο αδύναμη ότι ¨Έλα μωρέ τώρα σιγά 
τι θα κάνει;¨, ¨Πως μπορεί να αντισταθεί;¨, εδώ έχουν ακουστεί για περιστατικά 
σεξουαλικής παρενόχλησης. Ας πούμε σε εκπαιδευτικούς που εντάξει τώρα σε έναν 
άνδρα νηπιαγωγό δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει, εντάξει γίνεται εννοείται, 
αλλά ίσως σε εμάς είναι λίγο το δικό μας στερεότυπο που υπάρχει ότι είναι γυναίκα άρα
είναι κατώτερη, άρα μπορούμε να την κάνουμε ό, τι  θέλουμε, μπορούμε να τις 
επιβληθούμε, μπορούμε να ορίζουμε και να παρεμβαίνουμε γενικά σε αυτό που θέλει να
κάνει.

-Απάντηση Γιάννη…  Πιστεύω πως ναι. Λόγω φύλου θα με, όχι με τα παιδιά, αλλά
κυρίως με τους γονείς ότι δεν θα με παίρνουν με σωστό μάτι, θα με βλέπουν κάπως
διαφορετικά από ότι θα έβλεπαν μια γυναίκα νηπιαγωγό, θα με κρίνουν πιο σοβαρά,
πιο αυστηρά και θα είναι καχύποπτοι μαζί μου.

13.Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά με τα παιδιά ως νηπιαγωγός; Αν ναι, πιστεύεις ότι
είναι  σημαντικό  κριτήριο  το  φύλο  για  αυτό;  Για  ποιους  λόγους  είναι  σημαντικό
κριτήριο το φύλο; Αν όχι, για ποιους λόγους δεν είναι το φύλο σημαντικό κριτήριο;

-Απάντηση Φωτεινής… Πιστεύω ότι θα τα πάω πολύ καλά με τα παιδιά ως 
νηπιαγωγός γιατί τα αγαπάω πάρα πολύ. Όχι γατί ένας άντρας και μια γυναίκα άμα 
τους αρέσει αυτό το επάγγελμα μπορούν να τα πάνε εξίσου καλά. Γιατί όπως είπα και 
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πριν δεν έχει να κάνει με το ένας νηπιαγωγός αν είναι άντρας ή γυναίκα αρκεί να τους 
αρέσει το επάγγελμα. Αν τους αρέσει το επάγγελμα θα τα πάει καλά και ένας άνδρας και
μια γυναίκα.

-Απάντηση Μάριου… Αυτό θέλω να ελπίζω πως θα τα πάω καλά. Κανείς δεν ξέρει. 
Όχι πιστεύω ότι επειδή και βάση με την προσωπική μου εμπειρία βάση με την πρακτική
μου στο πανεπιστήμιο που υλοποίησα οι γονείς των παιδιών που έκανα πρακτική στο 
νηπιαγωγείο ήταν πολύ προκατειλημμένοι επειδή έβλεπαν αγόρι.  Έχει να κάνει με τη 
κοινωνία και με τη παιδεία του λαού.

 -Απάντηση Νίκου… Πιστεύω πως ναι τα παιδιά είναι πολύ φιλικά, όχι μόνο σε μένα
και  σε  όλους,  έρχονται  να  σε  ρωτήσουν  τα  ίδια  για  σένα,  θέλουν  να  σε  μάθουν.
Πιστεύω ότι θα τα πάω καλά και μου αρέσουν τα παιδιά. Πιστεύω πως στην αρχή ίσως
μπορεί να είναι, αν δούνε μια γυναίκα πιστεύω να την προσεγγίσουν πιο εύκολα από
έναν άνδρα, αλλά πιστεύω μόλις, μάθουν και τον άνδρα, πιστεύω θα είναι το ίδιο, η
ίδια αντιμετώπιση.

-Απάντηση Μαρίας… Πιστεύω πως ναι. Όχι, έχω δει εξίσου και άνδρες νηπιαγωγούς
να  τα  πηγαίνουν  καλά  με  τα  παιδιά,  οπότε  δεν  θα  αποτελέσει  ούτε  ευκολία  ούτε
δυσκολία στο να προσεγγίσω τα παιδιά.

-Απάντηση Ανθής… Αυτό δεν το γνωρίζω. Ελπίζω πως ναι, θα προσπαθήσω να είμαι 
ο εαυτός μου και να είμαι σωστή ως άνθρωπος και ως εκπαιδευτικός. Από εκεί και 
πέρα από τα παιδιά θα φανεί πως θα με κρίνουν και πως, αν θα με θεωρήσουνε καλή 
και θα με εμπιστευτούν. Ίσως στην αρχή να τους κάνει εντύπωση που θα δουν άνδρα 
νηπιαγωγό. Νομίζω στην πορεία θα το αποδεχτούν και πολλές φορές πιστεύω ότι τα 
πηγαίνουν καλύτερα μαζί τους γιατί δεν το έχουν συνηθίσει, οπότε αυτό τους κινεί 
περισσότερο το ενδιαφέρον για να τον γνωρίσουν και να αναπτύξουν μια σχέση μαζί 
του. Δεν πιστεύω ότι θα τα πάει καλύτερα αλλά σίγουρα είναι ικανός να δημιουργήσει 
μια πολύ καλή σχέση μαζί τους.

-Απάντηση Βασίλη… Πιστεύω πως ναι. Γιατί γενικά είμαι φιλικός προς τα παιδιά, 
είμαι ήρεμος, αν δω βέβαια ότι είναι και αυτά κάπως, θα αλλάξω στάση. Ίσως και 
επειδή δεν φαίνομαι έτσι τόσο σκληρός και σοβαρός, ίσως και για αυτό να τους είμαι 
πιο επιεικείς. Όχι. Μπορεί σε έναν που φέρνει εξωτερικά πιο άγριος σε φάτσα, τα 
παιδιά να φοβηθούν, το ίδιο και στη γυναίκα, μπορεί κάποια να είναι πιο σκληρή και 
ας πούμε να μην κάνει πλάκα, να μην προσεγγίζει τα παιδιά με έναν ωραίο τρόπο και 
να…. Αυτό.

-Απάντηση Μαρίας… Λοιπόν, επειδή μου αρέσει πολύ αυτό το πράγμα και θέλω και
άμεσα να το ασκήσω , νομίζω ότι από αγάπη και μόνο και με τον κατάλληλο σεβασμό
και  την σωστή αντιμετώπιση . Πιστεύω ναι θα τα πάμε καλά με τα παιδιά . Εντάξει θα
υπάρξουν και ίσως δυσκολίες , αναποδιές και λοιπά αλλά κατά κύριο λόγο πιστεύω ότι
θα τα πάμε καλά και σίγουρα σε αυτό θα επηρεάσει στο ότι θα είμαι γυναίκα , οπότε θα
μας αντιμετωπίζουν και τα παιδιά διαφορετικά , πιστεύω έτσι , άποψη μου είναι.  Πως
θα αποδειχθεί  στο μέλλον δεν μπορώ να ξέρω , αλλά θεωρώ ότι ναι γιατί όπως σου
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είπα  έχει  κυριαρχήσει  αυτή  η  εικόνα  της  γυναίκας  δασκάλας  ,  της  γυναίκας
νηπιαγωγού.

-Απάντηση Σούλας… Κρίνοντας με κριτήριο τις δυο φάσεις πρακτικής που έχω κάνει 
νομίζω πως ναι. Έχω την εντύπωση ότι δημιουργήσαμε ένα καλό κλίμα μέσα στην 
τάξη, τα παιδιά μας έψαχναν το χρονικό διάστημα που λείπαμε από την τάξη. Έρχεται 
το παιδάκι σε αγκαλιάζει και σου λέει ότι του έλειψες, τότε μάλλον κάτι κάνεις καλά, 
οπότε ναι, νομίζω πως ναι. Να σου πω, δεν θεωρώ ότι θα με επηρέαζε τόσο πολύ το 
φύλο. Όπως προείπαμε και στις ερωτήσεις που προηγήθηκαν είναι κάτι καθαρά 
προσωπικό το πόσο όρεξη θα έχεις εσύ ως άνθρωπος γενικότερα να δουλέψεις με τα 
παιδιά, να τους δείξεις πράγματα, να δουν κάποια πράγματα διαφορετικά. Τώρα αν 
είσαι άνδρας ή γυναίκα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει μέσα στην τάξη. Ίσως
ως άνδρας να φοβούνται περισσότερο τα παιδιά και να είναι πιο υπάκουα γιατί τώρα 
σου λέω η κυρία, αυτό ότι πολλές φορές μας βλέπουν ως υποκατάστατο, δεν είναι η 
μαμά μου εδώ, οπότε θα πάω στην κυρία. Ξαφνικά ένας κύριος, είναι λίγο περίεργο στη
σκέψη των παιδιών. Έχουν συνηθίσει, έχουν ακούσει από άλλους ότι είχα κυρία, κυρία,
κυρία και ξαφνικά έρχεται ένας κύριος, οπότε ίσως σε αποφεύγουν, ίσως δεν έρχονται 
να σου μιλήσουν. Δεν ξέρω.

-Απάντηση Γιάννη…  Με τα παιδιά πιστεύω ότι θα τα πάω πολύ καλά, ναι. Όχι ίσα-
ίσα πιστεύω ότι ένας άνδρας μπορεί να τα πάει καλύτερα με τα παιδιά. Δεν ξέρω, γιατί
έχω και έναν γνωστό που δουλεύει, βασικά αρκετούς γνωστούς που δουλεύουν και τα
παιδιά τους έχουν απίστευτη αδυναμία.  Ίσως τους  φαίνεται  ξεχωριστό που υπάρχει
άνδρας  στα  σχολεία.  Πιστεύω  ότι  υπάρχουν  παιδιά  που  οι  γονείς  τους  είναι
χωρισμένοι, υπάρχουν χωρισμένες οικογένειες που κυρίως μένουν με τις μάνες τους,
πιστεύω ότι χρειάζονται το ανδρικό πρότυπο, το ανδρικό πρότυπο είναι απαραίτητο,
ίσως.

14.Πιστεύεις  ότι  θα συναντήσεις  δυσκολίες  με  τα  παιδιά ως νηπιαγωγός;  Αν ναι,
πιστεύεις  ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο για αυτό; Για ποιους λόγους είναι
σημαντικό κριτήριο το φύλο; Αν όχι, για ποιους λόγους δεν είναι το φύλο σημαντικό
κριτήριο; 

-Απάντηση Φωτεινής … Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι θα συναντήσω δυσκολίες με 
τα παιδιά γιατί κάποια μπορεί να είναι ατίθασα κάποια μπορεί να είναι πιο ζωηρά 
μέχρι αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Όχι δεν πιστεύω ότι έχει σχέση με το φύλο 
τέτοια δυσκολία θα μπορούσε να τύχει στον καθένα δηλαδή και σε έναν άνδρα και σε 
μια γυναίκα δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει καθαρά με το φύλο. Γιατί μια δυσκολία 
μπορεί να αντιμετωπίσει ο οποιοσδήποτε είτε είσαι άνδρας είτε είσαι γυναίκα. Δεν 
πιστεύω ότι επειδή είσαι άνδρας μπορείς να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες  ενώ αν είσαι
γυναίκα δεν μπορείς να τις αντιμετωπίσεις ή και το αντίθετο.

-Απάντηση Μάριου… Σαφώς, πιστεύω ότι όλοι οι δάσκαλοι στη ζωή τους συναντάνε 
δυσκολίες με τα παιδιά. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το φύλο ένας δάσκαλος, παρά 
πιστεύω όσο έχει να κάνει με το παιδί, το χαρακτήρα του παιδιού, το πως έχει 
γαλουχηθεί από την οικογένεια του.
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-Απάντηση Νίκου… Πιστεύω κυρίως στην αρχή,  μετά με την εμπειρία δεν θα 
δυσκολευτώ τόσο, στην αρχή θα είναι δύσκολα  λόγω απειρίας αλλά μετά πιστεύω ότι 
θα πάω καλά. Πιστεύω όχι, πιστεύω ότι είναι περισσότερο στον άνθρωπο αυτό, μπορεί 
να τύχει μια γυναίκα να μην το θέλει να γίνει νηπιαγωγός και ένας άνδρας να το θέλει 
από μικρός και φυσικά θα είναι πιο πετυχημένος από μια γυναίκα που θα είναι 
αδιάφορη.  

-Απάντηση Μαρίας…  Με τα παιδιά ναι Όχι νομίζω ότι αν είναι κάποιες δυσκολίες
μέσα σε μια τάξη με τα παιδιά είτε αυτό είναι μια δυσκολία στο να προσαρμοστούν στην
τάξη, είτε είναι γενετικό σύνδρομο ή κάποιο αντίστοιχο, μπορεί να αποτελέσει δυσκολία
για μια γυναίκα και για έναν άνδρα. Γιατί δυσκολία αν είναι να σου τύχουν άσχετα με
το αν είσαι άνδρας ή γυναίκα οπότε δεν νομίζω να αποτελέσει σημαντικό κριτήριο με
το αν είμαι γυναίκα.

-Απάντηση Ανθής… Σίγουρα, κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Η ανάπτυξη του παιδιού 
διαφέρει, η ανάπτυξη γενικά διαφέρει από παιδί σε παιδί, οπότε σίγουρα με κάποια 
παιδιά θα αντιμετωπίσω δυσκολίες. Όχι πιστεύω ότι καθαρά είναι θέμα χαρακτήρα, 
δεν πιστεύω ότι είναι θέμα φύλου.

-Απάντηση Βασίλη… Πιστεύω πως ναι. Σίγουρα ότι δεν θα είναι όλες οι περιπτώσεις 
εύκολες, θα υπάρχουνε και κάποιες εξαιρέσεις. Οι γονείς είναι ένας παράγοντας. 
Αρχικά, μπορεί για τα παιδιά όπως είπα να υπάρχουν περιπτώσεις που να είναι πιο 
ακραίες, αντίθετος χαρακτήρας, επιβλητικός, να χτυπά τα αλλά τα παιδιά ή και εσένα 
κιόλας, υπάρχουν και αυτά. Μπορεί να έχω και παιδιά με ειδικές ανάγκες, δεν ξέρω αν 
θα είναι από διαφορετικό τμήμα. Ναι μπορεί, βέβαια υπάρχουν και οι γονείς, πολλοί 
γονείς παρεμβαίνουν, έτσι έχω ακούσει ότι παρεμβαίνουν σε αυτό που κάνεις, στη 
διδασκαλία και φυσικά διαφωνώ κάθετα. Μπορεί και οι συνάδελφοι, το επαγγελματικό 
περιβάλλον, η διεύθυνση, δηλαδή ο διευθυντής, ξέρω εγώ, να μην σε προσεγγίζουν 

σωστά. Αυτά. Και στον άνδρα και στην γυναίκα.

-Απάντηση Μαρίας… Με τα παιδιά , εντάξει σίγουρα θα συναντήσω δυσκολίες στο ότι 
θα παραπέμπω στη μαμά τους και θα κάνουμε κάποια άλλα πράγματα στο σχολείο δεν 
σημαίνει ότι το κάθε παιδία δεν είναι διαφορετικό , δεν έχει τα δικά του ζητήματα , δεν 
έχει το δικό του χαρακτήρα ,εννοείται πως θα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες από τα 
παιδιά και νομίζω ότι αυτό είναι το λογικό έτσι;  Και το ότι δεν θα έχουν κύριο ας 
πούμε και θα έχουνε κυρία, θα έχουνε γυναίκα κυρία  και αυτό νομίζω δεν επηρεάζει 
στην προκειμένη περίπτωση  και έχει να κάνει αποκλειστικά με τα παιδιά γιατί δεν είναι
όλα ίδια και χρειάζονται διαφορετική αντιμετώπιση. Μμμμμ γιατί  εδώ εξαρτάται 
καθαρά από τα παιδιά το ότι εγώ είμαι κορίτσι δεν νομίζω να κάνει τον τάδε  να 
αλλάξει χαρακτήρα ή το τα τάδε παιδάκι να αλλάξει χαρακτήρα ή το τάδε παιδάκι να 
γίνει ένα με τα υπόλοιπα , δεν ξέρω να καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Δηλαδή και ένας 
άντρας να ήταν νηπιαγωγός το ότι θα συναντήσει δυσκολίες με τα παιδιά , εντάξει 
ίσως- ίσως καμία φορά , θεωρώ όμως πως όχι , είναι και από τα παιδιά αυτό γιατί 
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μπορεί στο σχολείο να έχουν δασκάλα , γυναίκα νηπιαγωγό και στο δημοτικό μπορεί να
έχουν άνδρα. Εξαρτάται από αυτά πιστεύω.

-Απάντηση Σούλας… Επίσης μια και δυο; Πολλές φορές και συνέχεια. Όχι εντάξει 
αστειεύομαι. Γενικά ναι, μια κακή μέρα δική σου, μια κακή μέρα των παιδιών, ένα 
παιδί που μπορεί να πάθει κρίση, ας πούμε να έχεις ένα παιδί με επιληψία ή με αυτισμό
που πλέον σε κάθε τάξη θεωρώ ότι υπάρχει ένα παιδί με αυτισμό που μπορεί να πάθει 
και κρίση. Κάπως πρέπει να τη διαχειριστείς, αυτό δεν επηρεάζει μόνο εσένα, 
επηρεάζει και τα άλλα παιδάκια, οπότε τα προβλήματα μπορεί να είναι πολλά, το να 
μην σε ακούνε και εσύ θες να κάνεις κάτι γιατί πρέπει να καταθέσεις, ας πούμε στη 
πρωτοβάθμια το σχεδιασμό σου, θα πρέπει να καλύπτει μια ύλη γιατί εμείς δεν έχουμε 
ύλη και να μην μπορούν να κάθονται, να φεύγουν από την παρεούλα, να χτυπιούνται 
μεταξύ τους, να κοροϊδεύουν το ένα το άλλο, τότε εκεί πρέπει να δεις τους τρόπους πως
μπορείς λίγο να τα επαναφέρεις κοντά σου, να σε εμπιστευτούν και να τα κάνεις να σε 
ακούσουν. Υπάρχουν πάντα προβλήματα αλλά είναι το πώς εσύ τα προσεγγίζεις, πως 
εσύ αποφασίζεις να τα λύσεις. Μέσα στην τάξη σου λέω, μπορεί έναν άνδρα να τον 
άκουγαν περισσότερο γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει ότι εμπνέει ένα άλλο κύρος ότι είναι 
πιο στιβαρή προσωπικότητα, οπότε εκεί μπορεί ναι να υπήρχε περισσότερη ησυχία και 
τάξη μέσα στην τάξη. Τώρα γενικά τι άνδρας και τι γυναίκα το αν ένα παιδία δεν θέλει 
να σε ακούσει ή σε γράφει, θα συνεχίσει να σε γράφει ό ,τι και αν είσαι.

-Απάντηση Γιάννη

15.Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά με τους γονείς ως νηπιαγωγός; Αν ναι, πιστεύεις ότι
είναι  σημαντικό  κριτήριο  το  φύλο  για  αυτό;  Για  ποιους  λόγους  είναι  σημαντικό
κριτήριο το φύλο; Αν όχι, για ποιους λόγους δεν είναι το φύλο σημαντικό κριτήριο;

-Απάντηση Φωτεινής… Πιστεύω ότι μπορώ να τα πάω καλά με τους γονείς γιατί είμαι 
ένας άνθρωπος με υπομονή, είμαι συνεννοήσιμη, εκτός και αν οι γονείς είναι 
υπερβολικοί ή είναι καμιά φορά ακραίοι ή αγενείς. Νομίζω σε αυτές τι περιπτώσεις 
ίσως συναντήσω κάποια δυσκολία. Όχι δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με το φύλο. 
Απαιτητικούς γονείς μπορεί να συναντήσει και ένας άνδρας και μια γυναίκα. Φυσικά 
και πιστεύω ότι είναι θέμα χαρακτήρα. Δεν έχει σχέση με το φύλο.

-Απάντηση Μάριου… Αυτό θέλω να ελπίζω πως θα τα πάω καλά. Κανείς δεν ξέρει. 
Όχι πιστεύω ότι επειδή και βάση με την προσωπική μου εμπειρία βάση με την πρακτική
μου στο πανεπιστήμιο που υλοποίησα οι γονείς των παιδιών που έκανα πρακτική στο 
νηπιαγωγείο ήταν πολύ προκατειλημμένοι επειδή έβλεπαν αγόρι. Έχει να κάνει με τη 
κοινωνία και με τη παιδεία του λαού.

-Απάντηση Νίκου… Πιστεύω πως ναι, εγώ ελπίζω να μην είναι γιατί και οι γονείς 
έχουν αρνητική στάση απέναντι μου, μόλις δούνε άντρα τώρα με τα παιδιά, μήπως το 
πάρουνε αλλιώς, αλλά ελπίζω να μην γίνει αυτό. Δεν έχουν συνηθίσει την εικόνα του 
άντρα νηπιαγωγού. Έτσι πιστεύω, ίσως και στη κοινωνία που ζούμε που είναι τα 
πράγματα πιο δύσκολα. Είναι καχύποπτοι απέναντι στον άντρα νηπιαγωγό. Αν μου 
επιτρέπεις να σου δώσω ένα παράδειγμα όταν πήγαμε για παρατήρηση στο 
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νηπιαγωγείο, πολλοί γονείς όταν περιμέναμε έξω από το σχολείο για να μπούμε, πολλοί
γονείς μας κοιτούσαν καχύποπτα, όχι τόσο απέναντι στις γυναίκες, δηλαδή, πήγαιναν 
και μιλούσαν στις κοπέλες, στις συμφοιτήτριες μου, εμείς μαζεμένα τα αγόρια μας 
κοιτούσαν περίεργα και εμείς το καταλάβαμε και δεν μας άρεσε τόσο πολύ αυτό. 
Προσπάθησα να μην δώσω σημασία, ήθελα να τα αποφύγω γιατί δεν μου αρέσει η 
εικόνα γιατί προφανώς υπάρχει ρατσισμός προς αυτό, έτσι πιστεύω. Όχι μόνο οι γονείς 
αλλά και εσύ αν δεις άνδρα νηπιαγωγό, πιστεύω θα σε πουν , ξέρω εγώ  « δεν είναι 
άνδρας αυτός» π.χ. το έχω ακούσει και αυτό.

 -Απάντηση Μαρίας … Πιστεύω πως ναι, έχω τη διαλλακτικότητα και την 
υποτονικότητα στο να συναναστραφώ με τους γονείς, θα ακούσω σε αυτό που θέλουν 
να πουν και αυτοί να ακούσουν στο τι θέλω εγώ να πω. Νομίζω πως στους γονείς 
υπάρχει κριτήριο το φύλο γιατί αισθάνονται πιο άνετα με μια γυναίκα νηπιαγωγό γιατί 
έχουν συνηθίσει να βλέπουν μια γυναικεία φιγούρα μέσα στην τάξη κυρίως γι αυτό γιατί
έχουν συνηθίσει να βλέπουν γυναίκες νηπιαγωγούς, οι άνδρες είναι πιο δύσκολο, 
εμφανίζονται πιο αραιά στα νηπιαγωγεία ως νηπιαγωγοί. Όχι οι γυναίκες διαλέγουν 
περισσότερο το επάγγελμα παρά οι άνδρες. Ίσως επειδή το να γίνεις νηπιαγωγός 
χρειάζονται συγκεκριμένες δεξιότητες με τα παιδιά. Το να έρθεις πιο κοντά τους, να 
καταλάβεις τις ανάγκες τους, να έχεις την υπομονή να μπορείς να πεις κάποιο πράγμα 
πολλές φορές με διαφορετικούς τρόπους κάτι που συνήθως οι άνδρες δεν το έχουν, δεν 
το καταφέρνουν. Δεν ξέρω, δεν το επιλέγουν τόσο εύκολα, νομίζω αν το προσπαθήσουν
και θέλουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του νηπιαγωγού, μπορούν εξίσου να το 
καταφέρουν με τις γυναίκες, δεν υπάρχει καμία διαφορά στο ότι είναι άνδρες ή 
γυναίκες, απλά έχουν συνηθίσει να σκέφτονται πιο λογικά, πιο οργανωμένα, πιο 
έχοντας τη σκέψη τους σε κουτάκια παρά να ελίσσονται και να έχουν τρόπους, 
εναλλαγές.

-Απάντηση Ανθής… Νομίζω πως ναι. Γενικά θα προσπαθήσω να είμαι ειλικρινής, να 
μιλάω με τους γονείς, να τους λέω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το παιδί και θετικά 
και αρνητικά, σίγουρα τι πρέπει να προσέξουν. Πιστεύω ότι η ειλικρίνεια είναι κάτι που
εκτιμάται πολύ από όλους. Όχι θεωρώ πως ούτε και οι γονείς εστιάζουν τόσο αν η 
νηπιαγωγός είναι άνδρας ή γυναίκα. Απλά θέλουν το παιδί τους να έχουν ένα σωστό 
πλαίσιο της τάξης.

-Απάντηση Βασίλη. … Αν υπάρχει κατανόηση και εκ μέρους μου και εκ μέρους τους, 
υπάρχει αλληλοκατανόηση και αλληλοσυνεργασία, δεν υπάρχει, δεν έχουμε κανένα 
εμπόδιο να μην συνεργαστούμε σωστά. Ίσως πιστεύω πως για εμένα τουλάχιστον όχι, 
ίσως αυτοί να το βλέπουνε αλλιώς. Ναι ναι ακριβώς, τώρα άνδρας με τα μικρά παιδιά 
τι δουλειά έχει; Μπορεί να κάνει κάτι στο παιδί, έχουν ακουστεί πολλά τον τελευταίο 
καιρό με τους άνδρες και με τα παιδιά, οπότε σου λέει τι να κάνει αυτός με τα παιδιά 
μου που είναι τόσο μικρά. 

 -Απάντηση Μαρίας… Λοιπόν , πιστεύω ότι , εντάξει δεν μπορώ να ξέρω , αν με έναν
συμβιβασμό , αν έχεις και εσύ τον τρόπο σαν νηπιαγωγός γιατί εσύ στην ουσία κινείς τα
νήματα και μεταξύ των παιδιών και μεταξύ των γονέων. Πιστεύω πως ναι θα έχεις μια
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καλή  συνεργασία  αρκεί  να  είναι  συνεργάσιμοι  και  οι  γονείς  έτσι,  αλλά  αν  τους
αντιμετωπίζεις με το σωστό τρόπο , πιστεύω πως ναι και εγώ θα έχω μια καλή σχέση
μαζί τους. Εντάξει ίσως θα υπάρξουνε κάποιες φορές διαφωνίες ή κάποιες αναποδιές ή
κάποιες τραβηγμένες καταστάσεις γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι όπως προείπα ούτε εμείς
οι μεγαλύτεροι άνθρωποι είμαστε ίδιοι οπότε εντάξει θα υπάρχουν και τα στραβά ,θα
υπάρχουν και τα καλά. Κατά κύριο λόγο θα υπάρχει πιστεύω μια συνεργασία, ανάλογα
και πως το χειρίζεσαι εσύ σαν νηπιαγωγός. Είτε άνδρας είσαι είτε γυναίκα αν ξέρεις
πώς να χειριστείς τους γονείς , πιστεύω πως όχι δεν έχει να κάνει με το φύλο , ίσως αν
ήσουν άνδρας νηπιαγωγός να ασκούσες πώς να το πω; Περισσότερη «αγριάδα» θα το
πω. Ας πούμε σε σ μαμάδες , είναι τώρα άλλο να μιλάει μια νηπιαγωγός με τις μαμάδες
κατά κύριο λόγο γιατί πιστεύω αυτές πηγαινοφέρνουν τα παιδιά στο σχολείο και άλλο
τώρα να μιλάει μια  μαμά με έναν νηπιαγωγό. Κατά βάση όμως εντάξει έχει να κάνει με
τους ανθρώπους και όχι αποκλειστικά με το φύλο. Γιατί έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον
χαρακτήρα  του  ανθρώπου  ,  την  αντιμετώπιση  μεταξύ  τους  ,  τη  σχέση  τους  ,  τη
συνύπαρξη τους, τη συνεργασία τους. Το σεβασμό που υπάρχει ανάμεσα τους οπότε τι
να μιλάς με άνδρα νηπιαγωγό , τι να μιλάς με γυναίκα νηπιαγωγό, νομίζω πως δεν
παίζει ρόλο αυτό. 

-Απάντηση Σούλας… Είναι πολύ δύσκολο ζήτημα αυτό. Θέλω να πιστεύω πως ναι 
επίσης. Εμπιστεύεται ο κάθε γονιός ένα παιδί σε εσένα, οπότε έχει απαιτήσεις από 
σένα. Μπορεί να μην πραγματοποιήσεις  αυτές  τις απαιτήσεις ή να τις 
πραγματοποιήσεις στο μέγιστο βαθμό, απλά πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και εκεί 
να τους δώσεις το περιθώριο εκείνο να παρεμβαίνουν τόσο όσο, ούτε να εμπλέκονται 
στη δουλειά σου και στο πως θα κάνεις τι. Αρκεί να τους αφήσεις το περιθώριο να 
εμπλέκονται τόσο όσο να μην μπορούν να σου μιλήσουν, να σου ανοιχτούν για τους 
προβληματισμούς αλλά να μην εμπλέκονται μέσα στα πόδια σου και να εμπλέκονται 
γενικά στην όλη διαδικασία. Εντάξει, ο καθένας έχει το ρόλο του, ναι μεν είσαι γονέας 
και εγώ είμαι εκπαιδευτικός , οπότε στο κομμάτι αυτό της τάξης ίσως ξέρω κάποια 
πράγματα περισσότερα από εσένα. -Πάλι νομίζω ότι είναι το ίδιο, ίσως σε εμάς, ίσως 
στον άνδρα εκπαιδευτικό, ίσως δεν είναι σε θέση επέμβουνε, δεν σηκώνει πολλά - 
πολλά, είναι άνδρας, ενώ στη γυναίκα, ας της πούμε κάτι δεν χάνουμε να δούμε μέχρι 
που μας παίρνει , να τεστάρουμε τα όρια της λίγο.

-Απάντηση  Γιάννη…  Με  τους  γονείς  πιστεύω  όπως  είπα  πριν  θα  με  βλέπουν  με
καχυποψία, όχι με καχυποψία, δεν θα πιστεύουν ότι θα κάνω σοβαρά τη δουλειά μου,
σωστά.  Γιατί  έχουν  συνηθίσει  τόσα  χρόνια  γυναίκα  νηπιαγωγό  στο  σχολείο,
νηπιαγωγός δεν υπάρχει.  Ξεκάθαρα είναι  το φύλο, γιατί  για αυτούς με τους γονείς,
περίμεναν μια γυναίκα νηπιαγωγό. Το στερεότυπο ότι η δουλειά είναι γυναικεία και
ένας άνδρας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτήν, ότι δεν θα είναι τρυφερός με τα
παιδιά, ότι θα είναι αυστηρός και δεν το θέλουν ίσως αυτό σε τέτοια ηλικία.

16.Πιστεύεις ότι θα συναντήσεις δυσκολίες με τους γονείς ως νηπιαγωγός; Αν ναι,
πιστεύεις  ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο για αυτό; Για ποιους λόγους είναι
σημαντικό κριτήριο το φύλο; Αν όχι, για ποιους λόγους δεν είναι το φύλο σημαντικό
κριτήριο;
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-Απάντηση Φωτεινής… Όπως είπα και πριν μπορεί να συναντήσω κάποιες δυσκολίες 
γιατί εγώ μπορεί από την πλευρά μου να είμαι υπομονετική, συνεννοήσιμη αλλά ίσως οι
γονείς να μην είναι τόσο συνεννοήσιμη, να μην μπορούν να κάνουν κάποιες 
υποχωρήσεις να είναι πιο απαιτητικοί και ίσως μπορεί καμιά φορά όπως έχω ακούσει 
άλλες περιπτώσεις να έρθουμε σε ρήξη κάτι που δεν το θέλω αλλά είναι μια σκέψη που 
έχω κάνει αρκετές φορές. Κατά τη γνώμη μου όχι δεν παίζει ρόλο το φύλο μπορεί ένας 
άνδρας και μια γυναίκα μπορούν να έρθουν σε επαφή με τέτοιους γονείς. Δεν νομίζω 
ότι είναι αυτό που παίζει ρόλο, αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα. 

-Απάντηση Μάριου

-Απάντηση Νίκου… Πιστεύω πως όχι πρέπει να υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των 
γονέων και των νηπιαγωγών για να κάνει πιο εύκολο το έργο του νηπιαγωγού αλλά 
κυρίως για το παιδί να καλυτερεύσει ο χαρακτήρας του. Όπως προείπα νομίζω ότι είναι
ένας μικρός παράγοντας. Πιστεύω ότι είναι το πρότυπο, δεν νομίζω ότι είναι κανένας 
άλλος λόγος, νομίζω ότι έχουν τις ίδιες ικανότητες και άντρες και γυναίκες. Ίδια 
εκπαίδευση κάνουνε, αυτή η προκατάληψη υπάρχει. Δεν το λέω αρνητικά προς τις 
γυναίκες, αντιθέτως πιστεύω ότι είναι ίσοι οι άνδρες και οι γυναίκες. Είναι όμως η 
εικόνα που δείχνουν.

-Απάντηση Μαρίας… Ναι. Όχι γιατί αν ήταν ένας άνδρας στη θέση μου θα 
αντιμετώπιζε τις ίδιες δυσκολίες. Π.χ. αν ένας γονιός είναι λίγο ιδιαίτερος και δεν 
δέχεται σε καμία περίπτωση κριτική, δεν δέχεται συγκεκριμένους κανόνες του σχολείου,
π.χ. την ώρα προσέλευσης ή αναχώρησης ή συγκεκριμένους κανόνες που μπορεί να έχει
το κάθε σχολείο διαφορετικούς φυσικά, την ίδια δυσκολία θα αντιμετώπιζε και ένας 
άνδρας. Αν το πρόβλημα προερχόταν από τον γονιό δεν έχει σχέση το φύλο.

-Απάντηση Ανθής … Από τη δική μου πλευρά σίγουρα όχι από εκεί και πέρα αν 
εκείνοι κρίνουν πως δεν υπάρχει σωστή συνεργασία μεταξύ του παιδιού, μεταξύ γενικά 
με εμάς, τότε σίγουρα θα υπάρχουν δυσκολίες .Και ένας άνδρας αντίστοιχα. Για τους 
ίδιους λόγους.

-Απάντηση Βασίλη… Αν υπάρχει αλληλοκατανόηση, όχι γιατί να υπάρξει, να 
υπάρχουνε δυσκολίες. Πιστεύω από την μεριά του νηπιαγωγού όχι, αλλά οι γονείς προς 
τους νηπιαγωγούς. Γιατί αυτό που είπα και πριν, ο καθένας, αν υπάρχει θέληση και το 
θέλει πραγματικά. Το ίδιο είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα δεν έχει διαφορά.

-Απάντηση Μαρίας… Ε καλά εντάξει, σίγουρα στην αρχή. Νομίζω ότι είναι λογικό και
θα υπάρχουν δυσκολίες, όχι προβλήματα, δυσκολίες- δυσκολίες  , μπορεί να τύχει ένα 
μικρό ζήτημα που πρέπει να λυθεί , μπορεί το οτιδήποτε, οπότε μπορεί κάποια στιγμή 
να υπάρχουν δυσκολίες και έλα εντάξει , όπως είπα άμα υπάρχει συνεννόηση και 
κατανόηση, πιστεύω ότι θα εξελίσσεται ομαλά η συνεργασία και επειδή τα βλέπω και 
στο κατηχητικό μου με τους γονείς και  αυτά, άμα τους δείξεις εμπιστοσύνη και 
σεβασμό και σωστή συμπεριφορά από την αρχή , συμβιβάζονται και οι ίδιοι οι γονείς , 
άσχετα με το αν είσαι αγόρι ή κορίτσι έτσι; Και σκέψου ότι είμαι μικρότερη από τους 
γονείς εκεί πέρα , παρόλαυτά με σέβονται , δεν έχει να κάνει με το ότι είμαι κορίτσι , με
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αντιμετωπίζουν  ως κυρία στο κατηχητικό , οπότε βλέπεις ότι δεν έχει να κάνει με το 
φύλο , έχει να κάνει με τη θέση  ίσως και ούτε με την ηλικία καν , με περνάνε ξέρω εγώ 
είκοσι χρόνια και παρόλαυτά με σέβονται ως η κυρία ,η κυρία , η κυρία.  Γιατί δεν , 
βασικά νομίζω σε όλα καταλήγουμε η κυρίαρχη εικόνα της νηπιαγωγού είναι γυναίκα, 
γυναίκα, γυναίκα δεν αλλάζει αυτό είναι πιο οικείο ίσως στους δασκάλους να δεις έναν 
άντρα δάσκαλο , βασικά δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετοί νηπιαγωγοί άνδρες είναι η 
αλήθεια , αλλά νομίζω αυτό έχει να κάνει  με ότι σε αντιμετωπίζουν ως νηπιαγωγό και 
όχι ως γυναίκα ή άνδρα , πάλι με τη θέση σου δηλαδή με το επάγγελμα σου , δηλαδή 
εγώ είμαι γονιός ή εγώ είμαι το παιδί , εσύ είσαι η δασκάλα μου , η κυρία μου και 
βλέπεις ότι και στο λόγο μας λέμε  η νηπιαγωγός σπάνια δηλαδή να  χρησιμοποιήσουμε 
σωστά ο νηπιαγωγός συνήθως μιλάμε κατευθείαν για γυναίκες ,  επειδή έτσι έχουμε 
συνηθίσει, έχουμε μάθει , έτσι μας έχει μείνει η αντίληψη.

-Απάντηση Σούλας… Σαφώς, νομίζω το παράδειγμα που σου είπα πριν το φανερώνει 
απόλυτα. Εντάξει, είναι δικαιολογημένο το να έχουν αγωνία και να έχουν άγχος για τα 
παιδιά τους, όπως θα έχει ο οποιοσδήποτε και να απαιτούν πράγματα από εσένα αλλά 
πρέπει να υπάρχει όριο στο τι και πως μπορούν να κάνουν. Εξάλλου θέλουν οι γονείς 
να μας βοηθάνε αλλά όχι να μας επηρεάζουν γενικότερα, να υπάρχει μια γραμμή έτσι 
λεπτή που να καθορίζει το ρόλο του καθενός. Νομίζω πως στον άνδρα δεν θα 
επενέβαιναν τόσο πολύ, αλλά από την άλλη ίσως επειδή έχουν συνηθίσει σε γυναίκες 
νηπιαγωγούς, όντας λίγο πιο επιφυλακτικές να επενέβαιναν, οπότε είμαι πενήντα-
πενήντα σε αυτή την ερώτηση γιατί δεν θα ήταν σίγουροι για το τι μπορεί να κάνει, 
όντας άνδρας νηπιαγωγός.

-Απάντηση Γιάννη…  Σίγουρα γιατί  οι  γονείς  θα μας βλέπουν  με καχυποψία όπως
προείπα και θα πιστεύουν ότι θα είμαστε αυστηροί εμείς οι άνδρες νηπιαγωγοί.

17.Πιστεύεις  ότι  θα  τα  πας  καλά  με  τις  συναδέλφους  και  τους  συναδέλφους  ως
νηπιαγωγός; Αν ναι, πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο για αυτό; Για
ποιους λόγους είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο; Αν όχι, για ποιους λόγους δεν είναι
το φύλο σημαντικό κριτήριο;

-Απάντηση Φωτεινής… Πιστεύω ότι θα τα πάω καλά με τους συναδέλφους και τις 
συναδέλφισσες μου διότι όπως είπα πολλές φορές είμαι υπομονετική, είμαι 
συνεργάσιμη, έχω υπομονή και πιστεύω ότι θα έχω πολλά κοινά με τους συναδέλφους 
μου γιατί κάνουμε το ίδιο επάγγελμα, αγαπάμε τα παιδιά και για να τα πάμε καλά θα 
πρέπει να υπάρχει συνεργασία, κατανόηση και αυτό. Πιστεύω ότι γενικά θα τα πάω 
καλά. Δεν νομίζω ότι το φύλο παίζει κάποιο ρόλο, είτε οι συνάδελφοι μου είναι άνδρες 
οι γυναίκες, μπορώ να συνεργαστώ μαζί τους εξίσου καλά. Γιατί πιστεύω για να 
υπάρξει συνεργασία, κατανόηση δεν χρειάζεται όλοι να είμαστε άτομα του ίδιου φύλου, 
μπορεί να υπάρχουν και άνδρες και γυναίκες στον ίδιο επαγγελματικό χώρο, οπότε 
μπορούμε να τα καταφέρουμε.
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-Απάντηση Μάριου… Σε αυτό το κομμάτι πιστεύω ότι θα τα πάω καλύτερα.  Γιατί ως 
ενήλικες άνθρωποι, ως συνάδελφοι θα αλληλοβοηθιόμαστε ως προς αυτό τον τομέα. 
Θα τα πάω καλύτερα με άνδρα συνάδελφο γιατί θα είμαστε το ίδιο και θα 
καταλαβαινόμαστε και θα έχουμε τις ίδιες ανησυχίες και την ίδια αντιμετώπιση, αν 
θέλεις τους ίδιους προβληματισμούς, τα ίδια εμπόδια, τα ίδια προβλήματα, παρόμοια 
γιατί και αυτό έχει να κάνει καθαρά πάλι με το φύλο. Δεν κάνω διαχωρισμό, αλλά 
πιστεύω ότι θα έχω περισσότερα κοινά.

-Απάντηση Νίκου… Πιστεύω πως ναι θα υπάρχει συνεργασία μεταξύ μας. Θέλω να 
υπάρξει συνεργασία μεταξύ μας για να γίνεται και πιο καλύτερο το έργο μας. Να 
υπάρχει δηλαδή συναδελφική αλληλεγγύη μεταξύ μας. Πιστεύω πως ναι, αν ας πούμε 
είναι ένας άνδρας μόνο στο νηπιαγωγείο, πιστεύω ότι οι γυναίκες θα δώσουν 
συμβουλές  προς τους άνδρες πώς να έρθουν πιο κοντά στα παιδιά, να εμπιστεύονται τα
παιδιά τον νηπιαγωγό, οπότε πως ναι. 

-Απάντηση Μαρίας… Ναι πιστεύω ότι θα τα πάω καλά. Δεν νομίζω ότι είναι 
σημαντικό κριτήριο το φύλο. Π.χ. και στην σχολή κάποια μαθήματα βασίζονταν στην 
ομαδικότητα και τη συνεργασία στον έναν με τον άλλον και στο να επικοινωνούμε και 
όσον αφορά με μια εργασία, π.χ. μια δραστηριότητα ή τη μεταξύ μας σχέση για να 
μπορέσουμε να αποκτήσουμε ως δεξιότητα, να το καλλιεργήσουμε μάλλον ως δεξιότητα
για να μπορούμε να κατέχουμε και στη μετέπειτα πορεία μας ως νηπιαγωγοί.

-Απάντηση Ανθής … Αναλόγως, σαν εκπαιδευτικοί σίγουρα, θέλω να ελπίζω και 
εκείνοι να είναι σωστοί και εγώ να είμαι σωστή. Να μπορέσουμε να συνεργαστούμε 
καλά, από εκεί και πέρα εκτός τάξεως σε προσωπικά θέματα δεν ξέρω κατά πόσο θα 
ταιριάζουμε, αν θα τα πηγαίνουμε καλά. Όχι σε καμία περίπτωση. Είναι πάλι θέμα 
χαρακτήρα, ανθρώπου. Δεν παίζει ρόλο.

-Απάντηση Βασίλη… Πιστεύω πως ναι ως νέος τουλάχιστον που θα μπω, σίγουρα θα 
χρειαστώ την συμβουλή των πιο έμπειρων να μου δώσουν κάποιες συμβουλές, να τους 
δείξω και εγώ όμως τις νέες εξελίξεις στον τομέα αυτό γιατί πολλά έχουν αλλάξει από 
πιο παλιά, νέα επιστημονικά δεδομένα. Υπάρχουν νέοι τρόποι διδασκαλίας, πιο 
εξελιγμένοι, πιο κοντά στα παιδιά και καμία σχέση με παλιά που ήταν πιο 
δασκαλοκεντρικό. Όχι ότι βέβαια και τώρα δεν υπάρχει δασκαλοκεντρικό. Μπορεί να 
υπάρχει και εξέλιξη στο χέρι μας είναι να αλλάξει.

-Απάντηση Μαρίας… Επειδή εγώ  είμαι από τη φύση μου έτσι κοινωνική και 
προσπαθώ να συμβιβάζομαι και δεν μου αρέσει να δημιουργώ προβλήματα ή να 
δημιουργούνται προβλήματα και να γίνει καμιά φορά  δηλαδή  που προσπαθώ να το 
αποφύγω, που δεν συμβαίνει προσπαθώ εξαρχής να είναι καλά οι σχέσεις και αν είναι 
οι συνάδελφοι μου , οι συναδέλφισσες μου σωστές , συμπεριφέρονται σωστά και 
υπάρχει ένα κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης , πιστεύω πως θα τα πάμε καλά 
τουλάχιστον από εμένα δεν θα υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν μου αρέσει να γίνεται αυτό 
το πράγμα , είμαι κοινωνική από τη φύση μου και θέλω να τα πηγαίνω καλά με όλους 
και να συνεργάζομαι όσο γίνεται καλύτερα. Καλά ίσως ναι γιατί διαφορετικά θα  
συνεργάζεσαι με το ίδιο φύλο στην προκειμένη περίπτωση εγώ με τις γυναίκες και 
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διαφορετικά με τους άνδρες , ίσως να συνεργάζεσαι περισσότερο με τις γυναίκες γιατί 
είναι στο ίδιο φύλο , ταιριάζεις περισσότερο, μπορείτε να συζητάτε για ίδια πράγματα 
ενώ με τους άνδρες όχι και τόσο αλλά και πάλι δεν μπορείς να πεις ότι δεν θα μιλάς , 
μπορείς να συνεργαστείς και με τους άνδρες αλλά θεωρώ ότι θα συνεργάζεσαι 
περισσότερο με το ίδιο φύλο , ίσως να επηρεάζει εδώ.

-Απάντηση Σούλας… Επίσης ένα δύσκολο κομμάτι σε άνθρωπο που θέλει να προκαλεί
φασαρίες, δεν μπορείς να το γλιτώσεις. Μπορεί να έχεις αντικρουόμενα συμφέροντα, το
να πάρεις ένα παιδί δύσκολο στο τμήμα σου ή να το έχει ο άλλος στο δικό του, οπότε 
φασαρίες μπορεί να υπάρχουν πάντα, το ότι εσύ κάνεις πολύ φασαρία έξω, ή ότι εσύ 
φωνάζεις πολύ στην τάξη και με ενοχλείς από το ότι στην τάξη τη δικιά σου υπάρχουν 
πιο καινούργια παιχνίδια από ό ,τι υπάρχουν στην δικιά μου, όσον αφορά των υλικών 
αγαθών μέσα στην τάξη και μπορεί να μην συμφωνήσει στο πιο απλό το ποια μέρα θα 
κάνεις γιορτή, θέλουν δυο την ίδια μέρα να κάνουν γιορτή, οπότε ποιος να υποχωρήσει 
και δεν υποχωρήσει, τότε θα υπάρχει σύγκρουση. Είναι να πέσεις στους σωστούς 
ανθρώπους.

-Απάντηση Γιάννη…  Πιστεύω ότι θα τα πάω πολύ καλά, όπως τα πάω και τώρα στη
σχολή. Όχι καθόλου. Ξεκάθαρα τα κορίτσια δεν μας βλέπουν διαφορετικά τα κορίτσια,
οπότε θα έχουμε μια καλή συνεργασία. Οι νέες γενιές ξεπερνάνε αυτή τη προκατάληψη
για  τη  γυναίκα νηπιαγωγό και  ότι  συμφιλιώνονται  με το γεγονός  ότι  υπάρχουν και
άνδρες νηπιαγωγοί. 

18.Πιστεύεις  ότι  θα  συναντήσεις  δυσκολίες  με  τις  συναδέλφους  και  τους
συναδέλφους ως νηπιαγωγός; Αν ναι, πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο
για αυτό; Για ποιους λόγους είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο; Αν όχι, για ποιους
λόγους δεν είναι το φύλο σημαντικό κριτήριο;

-Απάντηση Φωτεινής … Εεεεμ , ελπίζω να μην συναντήσω δυσκολίες αλλά όπως και 
σε όλα τα επαγγέλματα άσχετα με το εγώ είμαι συνεννοήσιμη, υπομονητική, μπορεί οι 
συνάδελφοι μου να μην έχουν τον ίδιο χαρακτήρα, να έχουνε άλλο τρόπο σκέψης, να 
είναι διαφορετικοί, οπότε μπορεί σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας κάποιοι κάποια 
στιγμή να έρθουν σε ρήξη, είναι κάτι που δεν θα ήθελα να συμβεί. Δεν πιστεύω ότι είναι
σημαντικό κριτήριο γιατί μπορούσα να έρθω σε ρήξη και με έναν άνδρα νηπιαγωγό και 
με μια γυναίκα νηπιαγωγό που θα ήθελε να συνεργαστεί, να δείξει κατανόηση και 
συναδελφική αλληλεγγύη. Ναι θεωρώ ότι δεν έχει σχέση, όχι καμία σχέση, δεν παίζει 
κάποιο ρόλο, όπως πιστεύω όχι μόνο στο δικό μας επάγγελμα αλλά σε οποιοδήποτε.

-Απάντηση Μάριου… Μπορεί να συναντήσω δυσκολίες ναι αυτό έχει να κάνει όχι 
καθαρά  από επαγγελματική άποψη, έχει να κάνει με τη συμβατότητα ή όπως θες 
ασυμφωνία χαρακτήρων. Όχι, όχι απλώς με τους άνδρες το διαχωρίζω και το 
ξεκαθαρίζω και πάλι το ότι δεν έχει σχέση το φύλο αλλά ότι θα ζούμε παρόμοιες 
καταστάσεις, παρόμοιους προβληματισμούς και εμπόδια διότι όπως προανέφερα και 
πιο πριν απαρτίζονται αυτοί οι κλάδοι περισσότερο από γυναίκες παρά από άνδρες 
αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι άνδρες να δέχονται ένα είδος ρατσισμού και προκατάληψη 
να δουλέψουν ως νηπιαγωγοί.
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-Απάντηση Νίκου… Όχι. Με τους συναδέλφους έτσι; Πιστεύω πως θα θέλουμε να 
βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, να μάθουμε ο ένας από τον άλλον, οπότε γιατί να μην 
υπάρχει σωστή συνεργασία; Μόνο θα επωφεληθούμε ο ένας από τον άλλον.

-Απάντηση Μαρίας … Ναι  δυσκολίες πάντα θα υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι η δυσκολία 
στηρίζεται στο φύλο. Έχει να κάνει με τον χαρακτήρα του ατόμου που έχεις απέναντι 
σου, είτε αυτός είναι άντρας, είτε γυναίκα. Δεν νομίζω  χαρακτηρίζει μια δυσκολία το 
φύλο. Μμμ, νομίζω αν απέναντι μου έχω μια γυναίκα και προκύψει κάποιο πρόβλημα 
θα μπορέσουμε ίσως να το λύσουμε πιο εύκολα, χωρίς να σημαίνει ότι με έναν άνδρα 
δεν θα το λύσουμε , μπορεί να μας πάρει περισσότερο χρόνο, περισσότερη επικοινωνία,
περισσότερα μέσα όχι της συγκοινωνίας, αλλά και πάλι θα το λύσουμε.

-Απάντηση Ανθής … Νομίζω ότι τις περισσότερες φορές υπάρχουν προβλήματα, 
κάποιες φορές μπορούμε να τα ξεπεράσουμε, κάποιες άλλες ίσως να μας επηρεάζουν 
περισσότερο και να μας κρατάνε πίσω . Θέλω να πιστεύω ότι θα ξεπεραστούν ότι 
προβλήματα υπάρξουν και να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα σωστό αποτέλεσμα. Όχι, 
πάλι είναι καθαρά θέμα χαρακτήρα και συμπεριφοράς.

-Απάντηση Βασίλη… Δεν πιστεύω αυτό που είπα και πριν να υπάρχει 
αλληλοκατανόηση, συνεργασία με τους συναδέλφους να μοιραστούμε εντυπώσεις. Όχι. 
Ότι μάθει μια γυναίκα νηπιαγωγός στη σχολή που σπούδασε αυτό θα το μάθει και ένας 
άνδρας δεν έχει διαφορά. Εντάξει ο καθένας θα εξελιχθεί διαφορετικά, αλλά εντάξει 
από την ίδια σχολή έχουν περάσει τα ίδια περίπου θα δείξουν ως νηπιαγωγοί, οπότε δεν
πιστεύω να παίζει σημαντικό ρόλο το φύλο.

-Απάντηση Μαρίας,… Κάθε πράγμα ότι και να κάνουμε είτε στην τάξη είτε εκτός είτε 
με τους γονείς είτε με τα παιδιά είτε με τους συναδέλφους πάντα θα βρεθεί μια στιγμή 
με που να προκύψει ένα θέμα, ένα πρόβλημα, ένα ζήτημα , μια δυσκολία , οπότε 
σίγουρα θα υπάρξουν και κάποιες διαφωνίες και με τους συναδέλφους και νομίζω ότι 
αυτό είναι λογικό το καταλαβαίνεις και εσύ. Εεε όσο να ναι είναι γιατί αν πάρουμε και 
αυτό που είπα πριν σίγουρα δεν θα μιλήσει διαφορετικά , δεν θα συνεργαστείς καλύτερα
με το αντίστοιχο φύλο σου παρά με το αντίθετο; Δεν είναι λογικό δηλαδή; Μισό να το 
επεξεργαστώ λίγο (παύση) Ναι άρα ναι επηρεάζει το φύλο, επηρεάζει όπως και να το 
κάνουμε για το αν θα συναντήσουμε δυσκολίες γιατί έχει να κάνει με αυτό αλλιώς θα 
συμπεριφερθείς με μια γυναίκα που είσαι και εσύ γυναίκα και αλλιώς με έναν άνδρα 
και αλλιώς θα συνεργαστούν οι άνδρες μεταξύ τους αν υπάρχουν περισσότεροι από 
έναν.

-Απάντηση Σούλας… Σε θεωρητικό επίπεδο νομίζω πως όχι. Γενικά δεν είμαι των 
συγκρούσεων, ίσως να υποχωρούσα λίγο παραπάνω εγώ για να επέλθει ηρεμία, οπότε 
θεωρώ ότι θα είχαμε πρόβλημα. Τώρα αν ο άλλος είναι βλάκας και ήθελε να σου 
προκαλεί όλη την ώρα πρόβλημα, εντάξει δεν είναι στο δικό σου χέρι, αν με ενοχλείς 
μια, με ενοχλείς δυο μετά υποχωρώ για να μην έχουμε φασαρίες μέσα στην τάξη και 
εσύ επιμένεις, εντάξει κάποια στιγμή θα κάνω το μπαμ και δεν θα το πιστεύεις. Οι 
γυναίκες είμαστε πιο εκδικητικές, πιο κομπλεξικές, θέλουμε να περνάει το δικό μας 
πάντα. Τον άνδρα μπορεί να τον είχαν σε καλύτερη μοίρα γενικά, οι γυναίκες 
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νηπιαγωγοί να τον πρόσεχαν γιατί αν ειδικά ήταν ωραίος χαμός θα γινότανε. Εντάξει 
είναι ανάλογα την περίπτωση, ίσως εκεί να τον φοβόντουσαν, ενδεχομένως και αυτό.

-Απάντηση Γιάννη, απάντηση Άρη…  Πιστεύω ότι δεν θα συναντήσω όχι, σε σπάνιες
περιπτώσεις εάν η γυναίκα νηπιαγωγός είναι σε μεγάλη ηλικία, πολύ μεγαλύτερη ξέρω
εγώ, ίσως μας βλέπει διαφορετικά. Γενικώς πιστεύω όχι.

19.Θα ήθελες να συμπληρώσεις κάτι άλλο για το φύλο σε σχέση με το επάγγελμα των
νηπιαγωγών;

-Απάντηση Φωτεινής … Θα ήθελα να πω ότι όπως στο επάγγελμα των νηπιαγωγών 
έτσι και σε οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα αν ένας άνδρας ή μια γυναίκα το θέλουν πάρα 
πολύ κάποιο επάγγελμα τότε μπορεί να το κάνει. Τέτοιες σκέψεις το τύπου ότι οι 
γυναίκες δεν μπορούν κάνουν κάποιο επάγγελμα ή οι άνδρες κάποιο άλλο που πριν από
χρόνια το θεωρούσαν έτσι πιο γυναικείο, πιο γυναικεία δουλειά , οπότε δεν πιστεύω ότι
το φύλο παίζει ρόλο, κάνε αυτό που αγαπάς για να το κάνεις σωστά. Γιατί στο 
παρελθόν υπήρχαν επαγγέλματα που τα έκαναν μόνο οι άνδρες, όπως π.χ. το επάγγελμα
του αστυνομικού και επίσης υπήρχαν επαγγέλματα που τα έκαναν μόνο οι γυναίκες για 
παράδειγμα το επάγγελμα της νηπιαγωγού στην πορεία όμως αυτό άρχιζε να αλλάζει 
και έτσι σε επαγγέλματα της νηπιαγωγού άρχισαν να εργάζονται άνδρες, να κάνουν 
αυτό το επάγγελμα, έτσι σε ανδρικά επαγγέλματα όπως του αστυνομικού άρχιζαν να 
δουλεύουν γυναίκες και το κάνουν εξίσου καλά.  

-Απάντηση  Μάριου…  Όχι  πιστεύω  ότι  ήταν  πολύ  κατατοπιστική  και  πολύ
διευκρινιστικές οι ερωτήσεις και με κάλυψαν πλήρως.

-Απάντηση Νίκου… Καλό θα ήταν να φύγουμε από το καλούπι νηπιαγωγός γυναίκα 
γιατί υπάρχουν πολλοί άνδρες πλέον και πιστεύω πρέπει να δοθούν ευκαιρίες και 
κυρίως όχι τόσο για τα παιδιά, τα παιδιά είναι εεε αντιμετωπίζουν και τις γυναίκες και 
τους άνδρες το ίδιο, πιο πολύ από την κοινωνία πιστεύω ότι είναι. Όταν πας στην τάξη,
στο νηπιαγωγείο ένα παιδί θα έρθει να σου μιλήσει το ίδιο όπως θα μιλούσε και σε μια 
γυναίκα το ίδιο πράγμα είναι, αν πας όμως και μιλήσεις με τους γονείς, όπως σου είπα 
τότε στο σχολείο που είχα πάει εγώ, πιστεύω ότι θα έχεις άλλη αντιμετώπιση. Πρέπει να
φύγουμε από το καλούπι, άνδρας- γυναίκα, όλοι είμαστε το ίδιο, τις ίδιες δυνατότητες 
αυτό πιστεύω. Καθαρά προκατάληψη, όχι μόνο από τους γονείς αλλά και από την 
κοινωνία. Αυτό που είχα ξανά πει, νηπιαγωγός ίσον γυναίκα. Αυτό ξεκάθαρα και 
όποιος είναι άνδρας νηπιαγωγός δεν είναι άνδρας. Όλοι άλλοι είναι άχρηστοι, άνδρας 
νηπιαγωγός δεν είναι καλός.

-Απάντηση Μαρίας … Νομίζω πως όχι.

-Απάντηση Ανθής … Νομίζω πως δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Θα ήταν καλό απλά 
να σταματήσουν αυτά τα ταμπού και οι προκαταλήψεις όσον αφορά το επάγγελμα του 
εκπαιδευτικού και ειδικότερα του νηπιαγωγού και ό άνδρας και η γυναίκα έχουν τις 
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ίδιες αξίες, τα ίδια δικαιώματα και μπορούν να αναλάβουν το επάγγελμα αυτό και να 
βγάλουν το ίδιο επιθυμητό αποτέλεσμα.

-Απάντηση Βασίλη … Νομίζω αυτό το ότι δεν είναι τόσο σημαντικό κριτήριο το φύλο 
στο επάγγελμα νηπιαγωγός, αλλά υπάρχει κοινωνική προκατάληψη. Αυτό το  ότι η 
γυναίκα νηπιαγωγός καταλαβαίνει πιο πολύ τα παιδιά, ενώ οι άνδρες είναι πιο 
σκληροί, μη αποτελεσματικοί. Αυτό.

-Απάντηση Μαρίας… Να συμπληρώσω , να ξανά τονίσω βασικά αυτό το ότι ο 
καθένας επιλέγει τι αγαπάει , τι θέλει να υποστηρίξει, τι θέλει να ακολουθήσει στην 
μελλοντική του επαγγελματική πορεία, αλλά  να τονίσω πάλι  ότι αν είσαι γυναίκα 
χωρίς να πω ότι δεν μπορούν να το κάνουν οι άνδρες, πιστεύω ότι γίνεται καλύτερα η 
δουλειά γιατί έχουνε μάθει όχι ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, απλά επειδή έτσι έχουμε 
μάθει, έτσι έχει μείνει από παλιότερα να κυριαρχεί  η γυναίκα στη θέση της νηπιαγωγού
τουλάχιστον γιατί είναι  η πρώτη δασκάλα που συναντάς κατά μία έννοια και όπως είπα
την παρομοιάζεις με τη μαμά σου και αυτή μπορεί να σου προσφέρει πράγματα που 
μπορεί να σου προσφέρει και η μαμά στο σπίτι , ενώ ένας άντρας δεν θα ήταν το ίδιο 
πιστεύω, άσχετα παλιότερα είχανε δασκάλους άντρες έτσι; Και τώρα πλέον κυριαρχούν 
οι γυναίκες, θα μου πεις ότι ο καθένας ότι επιλέγει , αλλά όχι έχουν αλλάξει πολλά 
πράγματα, η κοινωνία συνεχώς μεταβάλλεται, οι εξελίξεις τρέχουν, οπότε αρκεί αυτό 
είτε είσαι άντρα είτε είσαι γυναίκα και συγκεκριμένα για εμάς της νηπιαγωγούς, να το 
πάλι μόνο το θηλυκό γένος, αρκεί να μπορείς να το υποστηρίξεις, να το αγαπάς και να 
το θέλεις και δεν έχει καμία σχέση το φύλο στο τι θέλεις εσύ να κάνεις. Τώρα πως το 
βλέπουν οι άλλοι αυτό είναι διαφορετικό .    

-Απάντηση Σούλας… Νομίζω πως με κάλυψαν αυτά που με ρώτησες, εντάξει οι 
περισσότεροι διαλέγουνε στερεοτυπικά το τι θα κάνουνε. Είμαι γυναίκα και σαν 
γυναίκα, οπότε θα γίνω δασκάλα, θα γίνω νηπιαγωγός, θα γίνω εκπαιδευτικός, οπότε 
δεν ισχύει απόλυτα.

-Απάντηση  Γιάννη,  απάντηση  Άρη…  Θέλω  να  συμπληρώσω  ότι  πρέπει  να
καταλάβουμε ότι πιστεύω ότι όλα τα επαγγέλματα είναι για όλους και ειδικά αυτό που
αφορά ανθρώπους και  ότι  στην Ελλάδα πρέπει  να ξεπεράσουμε ότι  είναι  γυναικείο
επάγγελμα και να αποδεχτούν ότι είναι και για τους άνδρες και πιστεύω ότι μπορεί να
γίνουν καλύτεροι από τις γυναίκες σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό. 

4.2.Έτος που βρίσκονται.
Απάντηση Φωτεινής

Ερ: Σε ποιο έτος των σπουδών σου βρίσκεσαι;  Σ:Βρίσκομαι στο 4ο έτος των σπουδών 
μου.

Απάντηση Μάριου

Ερ: Σε ποιο έτος των σπουδών σου βρίσκεσαι; Σ:Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι επί πτυχίω.

Απάντηση Νίκου
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Ερ: Σε ποιο έτος των σπουδών σου βρίσκεσαι;  Σ:Στο τέταρτο.

Απάντηση Μαρίας

Ερ: Σε ποιο έτος των σπουδών σου βρίσκεσαι; Σ:Στο τέταρτο.

Απάντηση Ανθής

Ερ: Σε ποιο έτος των σπουδών σου βρίσκεσαι; Σ: Στο 4ο έτος, στο 8ο εξάμηνο πλέον.

Απάντηση Βασίλη 

Ερ: Σε ποιο έτος των σπουδών σου βρίσκεσαι;  Σ:Στο 4ο . 

Απάντηση Μαρίας

 Ερ: Σε ποιο έτος των σπουδών σου βρίσκεσαι;  Σ:Σπουδάζω στο 7ο εξάμηνο, είμαι στο
4ο έτος.

Απάντηση Σούλας

Ερ: Σε ποιο έτος των σπουδών σου βρίσκεσαι; Σ:Αυτή τη στιγμή στο 4ο έτος είμαι στο 
7ο εξάμηνο συγκεκριμένα.

Απάντηση Γιάννη

Ερ: Σε ποιο έτος των σπουδών σου βρίσκεσαι; Σ: Στο τρίτο.

4.3 Πρώτη επιλογή.
Απάντηση Φωτεινής

Ερ: Το τμήμα νηπιαγωγών ήταν η πρώτη σου επιλογή για να σπουδάσεις;  Σ:Ναι 
φυσικά ήταν η πρώτη μου επιλογή.

Απάντηση Μάριου

Ερ :Το τμήμα νηπιαγωγών ήταν η πρώτη σου επιλογή για να σπουδάσεις; Σ:Ναι

Απάντηση Μαρίας

Ερ: Το τμήμα νηπιαγωγών ήταν η πρώτη σου επιλογή για να σπουδάσεις; Σ: Ναι ήταν 
η πρώτη.

Απάντηση Ανθής 

Ερ :Το τμήμα νηπιαγωγών ήταν η πρώτη σου επιλογή για να σπουδάσεις; Σ:Ναι. Ερ: 
Για ποιους λόγους ήταν η πρώτη σου επιλογή; Σ:Ναι γιατί από πολύ μικρή αγαπούσα 
τα παιδιά και ήθελα το επάγγελμα με το οποίο θα ασχοληθώ στο μέλλον να έχει σχέση 
με αυτό. 

Απάντηση Μαρίας
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Ερ: Το τμήμα νηπιαγωγών ήταν η πρώτη σου επιλογή για να σπουδάσεις;  Σ:Ναι ήταν 
η πρώτη μου επιλογή, ήθελα βασικά γενικά παιδαγωγικά, το δημοτικής με βόλευε αλλά 
πιο πολύ ήθελα των νηπιαγωγών , επέλεξα πρώτα τις πιο κοντινές περιοχές στον τόπο 
καταγωγής μου , αλλά ήθελα είναι η αλήθεια την συγκεκριμένη πόλη.

Απάντηση Σούλας

Ερ: Το τμήμα νηπιαγωγών ήταν η πρώτη σου επιλογή για να σπουδάσεις νηπιαγωγός;

Σ:Λοιπόν στο μηχανογραφικό μου όχι, η πρώτη μου επιλογή ήταν αγγλικής φιλολογίας 
αλλά ενδόμυχα ήθελα να γίνω εκπαιδευτικός, οπότε ενώ δεν ήταν συγκεκριμένα πρώτη 
επιλογή, η θέληση μου ήταν για πρώτη επιλογή ήθελα να ακολουθήσω αυτή τη πορεία. 

Ερ: Δηλαδή ;Σ: Δηλαδή μέχρι και την 3η λυκείου αρχές ήθελα αγγλική φιλολογία αλλά 
βαθιά μέσα μου κάτι μου έλεγε ότι, εντάξει μεν είναι μια «καλύτερη επιλογή» από 
άποψη αποκατάστασης μετέπειτα. Το κομμάτι αυτό της εκπαίδευσης πάντα μου κέντριζε
το ενδιαφέρον, πάντα ήθελα να ασχοληθώ, οπότε ίσως είχα επηρεαστεί λιγάκι και από 
τους δικούς μου που μου λέγανε ότι αγγλική φιλολογία θα βρεις σίγουρα δουλειά. 
Οπότε σου λέω, ενώ το είχα ως δεύτερη επιλογή στο μηχανογραφικό μου δεν ξέρω αν 
θα μου ταίριαζε τόσο η αγγλική φιλολογία που ήταν η πρώτη μου επιλογή. Πάντα ήθελα
να γίνω νηπιαγωγός. 

Ερ: Άρα ήταν η πρώτη σου επιλογή; Σ:Συνειδητά ναι ήταν η πρώτη μου επιλογή.

4.4 Όχι πρώτη επιλογή. 
Απάντηση Νίκου

Ερ: Το τμήμα νηπιαγωγών ήταν η πρώτη σου επιλογή για να σπουδάσεις; Σ:Αν για 
ποιους λόγους ήταν η πρώτη σου επιλογή; Δεν ήταν η πρώτη μου επιλογή.

Απάντηση Βασίλη

Ερ: Το τμήμα νηπιαγωγών ήταν η πρώτη σου επιλογή για να σπουδάσεις;  Σ:Όχι

Απάντηση Γιάννη

Ερ :Το τμήμα νηπιαγωγών ήταν η πρώτη σου επιλογή;  Σ:Όχι

4.5 Το φύλο δεν είναι σημαντικό κριτήριο για το επάγγελμα 
νηπιαγωγού.(σπουδές).
Απάντηση Φωτεινής

Ερ: Ήταν το φύλο σημαντικό κριτήριο για να σπουδάσεις νηπιαγωγός; Σ:Όχι μπορώ να
πω ότι το φύλο δεν είναι σημαντικό κριτήριο για να σπουδάσει κάποιος νηπιαγωγός. 
Ερ: Και για ποιους λόγους δεν είναι σημαντικό κριτήριο; Σ: Γιατί πιστεύω όπως μια 
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γυναίκα, έτσι και ένας άνδρας μπορεί να ανταπεξέλθει το ίδιο καλά αρκεί να αγαπάει 
το συγκεκριμένο επάγγελμα. 

Απάντηση Μάριου

Ερ: Ήταν το φύλο σημαντικό κριτήριο για να σπουδάσεις νηπιαγωγός; Σ: Όχι. Ερ: Για 
ποιους λόγους δεν ήταν σημαντικό κριτήριο; Σ: Δεν θεωρώ ότι το φύλο σε κάνει στο 
επάγγελμα, ότι τα επαγγέλματα διαχωρίζονται από το φύλο ,πιστεύω πια ότι κάπως έχει
εξομαλυνθεί αυτή η κατάσταση.

Απάντηση Νίκου

Ερ: Ήταν το φύλο σημαντικό κριτήριο για να σπουδάσεις νηπιαγωγός; Σ: Όχι τόσο 
σημαντικό, δεν υπολόγισα καν το φύλο. Απλώς μου άρεσε το αντικείμενο που είχε η 
σχολή.  Ερ: Για ποιους λόγους δεν ήταν σημαντικό; Σ:Γιατί πιστεύω ότι δεν έχει σχέση 
το φύλο, είτε είσαι άντρας , είτε είσαι γυναίκα, αρκεί να θες αυτό που θα σπουδάσεις.

Απάντηση Μαρίας

Ερ: Ήταν το φύλο σημαντικό κριτήριο για να σπουδάσεις νηπιαγωγός;  Σ:Νομίζω ο 
οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει όποια δουλειά θέλει άσχετο με το φύλο, δηλαδή, να είναι
άντρας η γυναίκα.

Απάντηση Ανθής

Ερ: Ήταν το φύλο σημαντικό κριτήριο για να σπουδάσεις νηπιαγωγός;  Σ:Όχι καθόλου 
δεν το σκέφτηκα καν.

Απάντηση Βασίλη

Ερ: Ήταν το φύλο σημαντικό κριτήριο για να σπουδάσεις νηπιαγωγός; Σ:Όχι 

Απάντηση Μαρίας

Ερ: Ήταν το φύλλο σημαντικό κριτήριο για να σπουδάσεις νηπιαγωγών;  Σ:Λοιπόν, 
στην αρχή δεν το  επέλεξα με βάση το κριτήριο, δηλαδή, θεωρώ δεν με επηρέασε 
καθόλου , δηλαδή να πω ότι είμαι γυναίκα άρα θα γίνω δασκάλα. Παρόλο που 
κυριαρχούν οι γυναίκες , γνώμη μου έτσι, στο παιδαγωγικό τομέα, αλλά  δεν με 
επηρέασε στην αρχή τουλάχιστον.

Απάντηση Σούλας

 Ερ: Ήταν το φύλο σημαντικό κριτήριο για να σπουδάσεις νηπιαγωγός; Σ: Νομίζω πως
όχι δεν με επηρέασε, να σου πω την αλήθεια δεν μπορώ να ξέρω με σιγουριά.

Απάντηση Γιάννη

 Ερ: Ήταν το φύλο σημαντικό κριτήριο για να σπουδάσεις νηπιαγωγός;  Σ: Όχι 
καθόλου

58



 

4.6.Περισσότερες γυναίκες – Λιγότεροι άνδρες.
Απάντηση Φωτεινής

Ερ: Έχεις παρατηρήσει ότι στο τμήμα φοιτούν περισσότεροι άνδρες από γυναίκες; Αν 
ναι για ποιους λόγους πιστεύεις ότι γίνεται αυτό; Σ: Ναι η αλήθεια είναι ότι έχω 
παρατηρήσει περισσότερες γυναίκες από τι άνδρες και για αυτό πιστεύω στα παλιότερα 
χρόνια το θεωρούσαν καθαρά ως γυναικείο επάγγελμα, αλλά στην πορεία πιστεύω οι 
άνδρες άρχισαν να σκέφτονται διαφορετικά και ότι μπορούν και αυτοί να εξασκήσουν 
το συγκεκριμένο επάγγελμα και μπορώ να πω ότι βλέπω πιο πολλά αγόρια σε 
μικρότερα έτη.

Απάντηση Μάριου

 Ερ: Έχεις παρατηρήσει αν στο τμήμα σου φοιτούν λιγότεροι άνδρες από γυναίκες; Σ: 
Ναι περισσότερο οι γυναίκες. 

Απάντηση Νίκου

Ερ: Έχεις παρατηρήσει ότι στο τμήμα νηπιαγωγών φοιτούν λιγότεροι άνδρες από 
γυναίκες; Σ: Σίγουρα , λιγότεροι άνδρες.  

Απάντηση Μαρίας

Ερ: Έχεις παρατηρήσει ότι στο τμήμα σου φοιτούν λιγότεροι άνδρες  από γυναίκες ; 
Σ:Ναι. 

Απάντηση Ανθής

Ερ: Έχεις παρατηρήσει μέχρι τώρα αν στο τμήμα φοιτούν λιγότεροι άνδρες από 
γυναίκες; Σ:Ναι η πλειοψηφία είναι γυναίκες και υπάρχουν πολύ λίγοι άνδρες.

Απάντηση Βασίλη

Ερ: Έχεις παρατηρήσει αν στο τμήμα φοιτούν λιγότεροι άνδρες από γυναίκες; 
Σ:Περισσότερες γυναίκες.

Απάντηση Μαρίας

Ερ: Έχεις παρατηρήσει μέχρι τώρα αν στο τμήμα φοιτούν λιγότεροι άνδρες από 
γυναίκες;  Αν ναι, για ποιους λόγους πιστεύεις ότι γίνεται αυτό;

Σ: Ξεκάθαρα εδώ ξεκάθαρα , βέβαια να πω ότι στην αρχή όταν πρώτο μπήκαμε στη 
σχολή δεν περίμενα και δεν το είχα στο μυαλό μου ότι θα είναι περισσότερα τα κορίτσια
ή περισσότερα τα αγόρια , αλλά μετά με τον καιρό φάνηκε ξεκάθαρα ότι τα κορίτσια 
είναι περισσότερα από τα αγόρια και για την ακρίβεια αφού είμαστε εκατόν δεκαπέντε 
κορίτσια πάνω κάτω , έχουμε ούτε πέντε αγόρια , αλλά εντάξει θεωρώ ότι είναι στην 
επιλογή του καθενός για να το συσχετίσουμε με το φύλο που σε ενδιαφέρει  και ο 
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βασικός λόγος που συμβαίνει αυτό πιστεύω γιατί ίσως έχει επικρατήσει η σκέψη; Έχει 
επικρατήσει τέλος πάντων αυτή η διάκριση να θεωρούν ότι για τη θέση της νηπιαγωγού
είναι οι γυναίκες για αυτό ίσως είναι περισσότερα τα κορίτσια από τα αγόρια  γιατί δεν 
θεωρούν ότι σε αυτό το επάγγελμα επικρατούν οι άνδρες . Ταιριάζει πιο πολύ στις 
γυναίκες γιατί είναι και μανούλες και λοιπά και λοιπά . Είναι πιο στοργικό επάγγελμα.

Απάντηση Σούλας

Ερ: Έχεις παρατηρήσει αν στο τμήμα φοιτούν λιγότεροι άνδρες από γυναίκες;  Σ:Ναι, 
νομίζω ότι στο δικό μας το έτος έχουμε τρείς ή τέσσερα όλο το πανεπιστήμιο μπορεί να 
έχει είκοσι, μπορεί να λέω και πολλά, ούτε καν είκοσι.

Απάντηση Γιάννη

Ερ: Έχεις παρατηρήσει αν στο τμήμα σου φοιτούν λιγότεροι άνδρες από γυναίκες; 
Σ:Ναι είμαστε πολύ λίγα τα αγόρια, πολύ λίγοι.  

Ερ: Για ποιους λόγους πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό ; Σ: Αυτό συμβαίνει μια αντίληψη 
στον κόσμο, κυρίως στην Ελλάδα ότι το επάγγελμα του νηπιαγωγού αφορά μόνο τη 
γυναίκα. Γιατί έχουν συνδυάσει ότι τα παιδιά πρέπει να τα μεγαλώνουν με τη 
μητρότητα, με τις γυναίκες και όχι με τους άνδρες. 

4.7 Λόγοι που συμβαίνει αυτό.
Απάντηση Φωτεινής 

Ερ: Μπορείς να φανταστείς για ποιο λόγο μπορεί να γίνεται αυτό; Σ: Διότι μάλλον τα 
νέα παιδιά το βλέπουν αλλιώς και δεν πιστεύουν ότι μόνο οι γυναίκες μπορούν να 
δουλέψουν ως νηπιαγωγοί, αλλά μπορούν και αυτοί να κάνουν κάτι τέτοιο.

Απάντηση Μάριου

Ερ: Για ποιους λόγους πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό; Σ:Γιατί όπως είπα και 
προηγουμένως δυστυχώς η κοινωνία είναι αυτή που καλλιεργεί στο να στραφούν 
περισσότερο οι γυναίκες σε επαγγέλματα που αφορούν τη γαλούχηση παιδιών, δηλαδή, 
παιδαγωγικές σχολές, φιλολογικά και πιο πολύ γυναίκες εκεί πέρα και οι άνδρες 
στρέφονται σε διαφορετικούς κλάδους.

Απάντηση Νίκου

Ερ :Για ποιους λόγους πιστεύεις ότι γίνεται αυτό; Σ:Γιατί όπως είπα θεωρείται  ότι 
είναι αμιγώς γυναικείο επάγγελμα από παιδιά, δηλαδή, από παλιά πολλές γυναίκες 
πηγαίνουν για να γίνουν νηπιαγωγοί. Όσο πάει περισσότεροι άνδρες γίνονται 
νηπιαγωγοί.

Απάντηση Μαρίας
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Ερ: Και για ποιους λόγους πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό; Σ: Είναι αισθητά λιγότεροι οι 
άνδρες το πιστεύεις;  Ερ :Γιατί να συμβαίνει αυτό; Σ:  Νομίζω ότι δε τολμούν να 
δουλέψουν ως νηπιαγωγοί, υπάρχει μια, δεν ξέρω, σε ένα στερεότυπο στο ότι οι άνδρες 
δεν αποφασίζουν να δουλέψουν με μικρότερες ηλικίες παιδιά. Ερ :Και γιατί πιστεύεις 
ότι υπάρχει αυτό το στερεότυπο; Σ:  Δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω.

Απάντηση Ανθής

Ερ: Για ποιους λόγους πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό; Σ:   Υπάρχει γενικά η πεποίθηση 
ότι οι γυναίκες μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες του παιδιού. 
Μπορούν να αναπτύξουν μια καλύτερη σχέση μαζί τους, με αποτέλεσμα να θεωρείται 
ότι αυτές μπορούνε να αναλάβουν  πιο ουσιαστικά το ρόλο του νηπιαγωγού.

Απάντηση Βασίλη

Ερ: Γιατί πιστεύεις ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό; Σ:   Γιατί θεωρείται ανέκαθεν ένα 
γυναικείο επάγγελμα, από την αρχή από τότε που ξεκίνησε το επάγγελμα από πολύ 
παλιά είναι κατεξοχήν γυναικείο επάγγελμα, πολύ περισσότερες γυναίκες.

Απάντηση Σούλας

Ερ: Γιατί; Σ:   Γιατί ίσως είναι το ταμπού, ότι οι γυναίκες γίνονται νηπιαγωγοί, οι 
άνδρες δεν θα γίνουν είναι ένα στερεότυπο τέτοιο το ότι ένας άνδρας θα επιλέξει αυτό 
το τομέα και ίσως να τον καθιστά σε άλλη κατηγορία, ίσως. Αυτό γίνεται μόνο σε εμάς, 
στο δημοτικής τα πράγματα είναι λίγο πιο ανοιχτά γιατί έχουμε πολλούς δασκάλους. Να
σου πω και κάτι προσωπικό που μου είπανε, στο νηπιαγωγείο της βαφτιστικιάς μου 
μέχρι πέρυσι υπήρχε άνδρας νηπιαγωγός και τους είχε φανεί πολύ περίεργο και δεν 
ήξεραν τι στάση να κρατήσουν απέναντι του γιατί ήταν άνδρας, είχαν συνηθίσει ότι 
νηπιαγωγός είναι γυναίκα και ξαφνικά τώρα αυτό με τον άνδρα νηπιαγωγό και τα 
παιδιά νομίζω ότι είναι λίγο επιφυλακτικά και οι γονείς, πολύ στερεοτυπικό αν θες την 
άποψη μου. Αν σου αρέσει εσένα η δουλειά σου, άσχετα το φύλο μπορείς να τα 
καταφέρεις στη δουλειά σου πολύ καλά, δεν έχει τόσο μεγάλη βαρύτητα.

Απάντηση Γιάννη

Ερ: Για ποιους λόγους πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό; Σ:  Αυτό συμβαίνει μια αντίληψη 
στον κόσμο, κυρίως στην Ελλάδα ότι το επάγγελμα του νηπιαγωγού αφορά μόνο τη 
γυναίκα. Γιατί έχουν συνδυάσει ότι τα παιδιά πρέπει να τα μεγαλώνουν με τη 
μητρότητα, με τις γυναίκες και όχι με τους άνδρες. 

4.8 Εμπειρίες με παιδιά.
Απάντηση Μάριου

Ερ: Μέχρι τώρα έχεις εμπειρίες σε επίπεδο επαγγέλματος με παιδιά;
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Σ:  Έχω, εντάξει δεν το θεωρώ τόσο επαγγελματικό γιατί δεν έχω πάρει πτυχίο ακόμα. 
Εγώ προσωπικά το βλέπω κάτι σαν δημιουργική προσχολική απασχόληση αλλά 
προσωπικά έχω. Ερ: Εκεί τι κάνεις; Σ:   Κοιτάω δυο δίδυμα, πηγαίνω σε σπίτι και 
κάνω δημιουργική απασχόληση, κάνουμε μαζί  δραστηριότητες έτσι το εντάσσω ας 
πούμε στην καθημερινότητα.

Απάντηση Ανθής

Ερ: Μέχρι τώρα, έχεις εμπειρίες σε επίπεδο επαγγέλματος με παιδιά; Σ:  Ναι, έχω κάνει
και πρακτική –παρατήρηση σε νηπιαγωγείο αλλά και διευρυμένη πρακτική σε κέντρο 
δημιουργικής απασχόλησης. Ναι το ήθελα πολύ από τη στιγμή που είναι κάτι που 
σπουδάζω και έχω σκοπό να ασχοληθώ με αυτό μελλοντικά.

Απάντηση Μαρίας

Ερ: Μέχρι τώρα είχες σε επίπεδο επαγγέλματος εμπειρίες με παιδιά; Σ:  Ευτυχώς για 
καλή μου τύχη είχα ναι από το δεύτερο έτος των σπουδών και προέκυψε να κάνω 
κατηχητικό σε δυο κιόλας ενορίες παιδιά αυτής της ηλικίας, οπότε έχω αρκετή καλή 
εμπειρία , οπότε αυτό με βοηθάει κιόλας. 

Απάντηση Σούλας

Ερ: Μέχρι τώρα, έχεις εμπειρίες σε επίπεδο επαγγέλματος με παιδιά;  Σ:Ναι έχω κάνει 
πρακτική, τις παρατηρήσεις στο δεύτερο έτος και έχω κάνει διευρυμένη πρακτική για 
ένα μήνα σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο, δούλευα εκεί για ένα μήνα.

4.9 Δεν υπάρχουν εμπειρίες με παιδιά.
Απάντηση Φωτεινής 

Ερ: Μέχρι τώρα είχες εμπειρίες σε επίπεδο επαγγέλματος με παιδιά; Σ:Η αλήθεια είναι 
ότι σε επίπεδο επαγγέλματος δεν έχω εμπειρίες με παιδιά. Ερ: Το επιδίωξες; Σ:Όχι 
μπορώ να πω ότι δεν το επιδίωξα.

Απάντηση Νίκου

Ερ: Μέχρι τώρα έχεις εμπειρίες σε επίπεδο επαγγέλματος με παιδιά; Σ:Έχουμε κάνει 
πρακτική σε νηπιαγωγείο , πήγαμε και παρατηρήσαμε την τάξη και μετά κιόλας 
αναλάβαμε μια οργανωμένη δραστηριότητα.

Ερ: Κάτι άλλο που έκανες εκτός της σχολής; Σ: Εγώ  προσωπικά δεν έκανα κάτι άλλο  
εκτός σχολής.

Απάντηση Μαρίας

Ερ: Μέχρι τώρα έχεις εμπειρίες σε επίπεδο επαγγέλματος με παιδιά; Σ:Όχι πολύ 
μεγάλη, μόνο από την πρακτική που είχαμε κάνει στο δεύτερο έτος και έχω κρατήσει 
παιδιά αλλά όχι ολόκληρη τάξη.
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Απάντηση Βασίλη 

Ερ: Μέχρι τώρα έχεις εμπειρίες σε επίπεδο επαγγέλματος με παιδιά; Σ:Την παρατήρηση
που υλοποιήσαμε σε ένα νηπιαγωγείο από αυτό κάτι άλλο σε νηπιαγωγείο και σε αυτά 
δεν έχω εξασκηθεί, μόνο στην πρακτική μέσω της σχολής.

Απάντηση Γιάννη

Ερ: Μέχρι τώρα είχες εμπειρίες σε επίπεδο επαγγέλματος με παιδιά; Σ:Έχω 
παρακολουθήσει παιδιά σε κάτι εργασίες, αλλά επαγγελματικά όχι.

4.10 Η επιδίωξη μετά της σπουδές να δουλέψει ως νηπιαγωγός.
Απάντηση Φωτεινής  

Ερ: Μετά τις σπουδές σκοπεύεις να δουλέψεις ως νηπιαγωγός;  Σ: Μετά τις σπουδές 
μου θέλω να δουλέψω ως νηπιαγωγός.

Απάντηση Βασίλη

Ερ: Μετά τις σπουδές σκοπεύεις να δουλέψεις ως νηπιαγωγός; Σ: Εννοείς να 

διοριστώ; Να δουλέψεις ως νηπιαγωγός γενικά. Ναι θα ήθελα

Απάντηση Σούλας

Ερ: Μετά τις σπουδές σκοπεύεις να δουλέψεις ως νηπιαγωγός; Σ:Θα το ήθελα πάρα 
πολύ και ευελπιστώ να καταφέρω να το πραγματοποιήσω, διορισμούς εξανήγγηλε ο 
υπουργός μας, οπότε ποιος ξέρει.

4.11 Το φύλο είναι σημαντικό κριτήριο.
Απάντηση Νίκου

Ερ: Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο; Σ:Ίσως οι γυναίκες σε ορισμένες 
περιπτώσεις να τα καταφέρνουν πιο πολύ, να τα ηρεμούν πιο καλά όταν κάνουν 
περισσότερη φασαρία, να καταλαβαίνει πιο εύκολα το πρόβλημα που έχει το παιδί, πιο 
κοντά στην ψυχοσύνθεση του παιδιού.

Ερ: Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο; Σ: Όπως προείπα νομίζω ότι είναι
ένας μικρός παράγοντας.

Απάντηση Μάριου

 Ερ: Πιστεύεις ότι ήταν σημαντικό κριτήριο το φύλο για τους γονείς; Σ:Ναι πάρα πολύ 
στην αρχή δυσκολεύτηκα τρομερά και τη δουλειά που πήρα στο να με προσλάβουν 
ήτανε πολύ συγκρατημένοι, πλέον αυτό με τον καιρό έχει αρχίσει και εξομαλύνεται η 
κατάσταση.
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Ερ: Άσχετα με το φύλο; Σ: Όχι πιστεύω ότι επειδή και βάση με την προσωπική μου 
εμπειρία βάση με την πρακτική μου στο πανεπιστήμιο που υλοποίησα οι γονείς των 
παιδιών που έκανα πρακτική στο νηπιαγωγείο ήταν πολύ προκατειλημμένοι επειδή 
έβλεπαν αγόρι.

Ερ: Πιστεύεις ότι άμα συναντήσεις συνάδελφο άνδρα νηπιαγωγό, πιστεύεις ότι θα τα 
πας καλύτερα μαζί του ή δεν έχει σχέση; Σ: Θα τα πάω καλύτερα με άνδρα συνάδελφο 
γιατί θα είμαστε το ίδιο και θα καταλαβαινόμαστε και θα έχουμε τις ίδιες ανησυχίες και
την ίδια αντιμετώπιση, αν θέλεις τους ίδιους προβληματισμούς, τα ίδια εμπόδια, τα ίδια
προβλήματα, παρόμοια γιατί και αυτό έχει να κάνει καθαρά πάλι με το φύλο.

Ερ: Γιατί; Έχει να κάνει με το φύλο; Σ:Ναι.

Ερ: Αλήθεια; Σ:Διότι έχουμε αναφέρει και άλλες φορές ακόμα και οι ίδιες νηπιαγωγοί 
γυναίκες ακόμα και οι ίδιοι γονείς και σαν κοινωνία το βλέπουμε ότι οι γυναίκες 
απαρτίζουν αυτό το κλάδος.

Απάντηση Μαρίας

Ερ: Πιστεύεις ότι ήταν το φύλο σημαντικό κριτήριο για τους γονείς; Σ:Νομίζω ότι οι 
γονείς θα αισθάνονται με περισσότερη ασφάλεια ότι στην τάξη του παιδιού τους θα 
είναι μια γυναίκα νηπιαγωγός γιατί είμαστε περισσότερες στο επάγγελμα, οπότε έχουν 
συνηθίσει μια γυναικεία φιγούρα.

Ερ: Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο γι’ αυτό; Σ:Νομίζω πως στους 
γονείς υπάρχει κριτήριο το φύλο γιατί αισθάνονται πιο άνετα με μια γυναίκα νηπιαγωγό
γιατί έχουν συνηθίσει να βλέπουν μια γυναικεία φιγούρα μέσα στην τάξη κυρίως γι αυτό
γιατί έχουν συνηθίσει να βλέπουν γυναίκες νηπιαγωγούς, οι άνδρες είναι πιο δύσκολο, 
εμφανίζονται πιο αραιά στα νηπιαγωγεία ως νηπιαγωγοί.

Απάντηση Ανθής

Ερ: Πιστεύεις ότι ήταν σημαντικό κριτήριο το φύλο για τα παιδιά; Σ:Πιστεύω ότι αν 
ήταν πιο έντονη η παρουσία των ανδρών στο νηπιαγωγείο για τα παιδιά δεν θα είχε 
καμία σημασία το φύλο αλλά από τη στιγμή που η ύπαρξη των γυναικών υπερτερεί στο 
επάγγελμα αυτό τα επηρεάζουν σίγουρα σε ένα βαθμό.

Απάντηση Βασίλη

Ερ: Είναι το φύλο σημαντικό κριτήριο για να το κάνεις; Σ: τι; Ερ: Το να δουλέψεις ως 
νηπιαγωγός πιο μετά; Σ: Εεεε πιστεύω πως για τον περισσότερο κόσμο είναι.

Ερ: Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο; Σ: Η συνεργασία με τους γονείς 
εννοείς; Ερ: Ναι. Σ: Ίσως πιστεύω πως για εμένα τουλάχιστον όχι, ίσως αυτοί να το 
βλέπουνε αλλιώς.
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Ερ: Δηλαδή αν είσαι άνδρας ή γυναίκα; Σ: Ναι ναι ακριβώς, τώρα άνδρας με τα μικρά 
παιδιά τι δουλειά έχει; Μπορεί να κάνει κάτι στο παιδί, έχουν ακουστεί πολλά τον 
τελευταίο καιρό με τους άνδρες και με τα παιδιά, οπότε σου λέει τι να κάνει αυτός με τα
παιδιά μου που είναι τόσο μικρά. 

Απάντηση Μαρίας

Ερ: Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο γι’ αυτό; Σ:  Ναι, θεωρώ πως ναι.

Ερ: Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο γι’ αυτό; Σ:  Για το αν θα πετύχω 
δυσκολίες; Ερ :Ναι.

Σ: Να σου πω την αλήθεια  ότι λογικά ναι γιατί καταλήγουμε πάλι στο ίδιο το ότι  όπως
και να το κάνουμε μια γυναίκα θα τα καταφέρει καλύτερα. Δεν μπορείς σα πούμε  να 
βάλλεις μια γυναίκα να χτίσει σπίτι ή όπως και να το κάνουμε θέλει μια μυϊκή δύναμη 
που μπορούν να κάνουν μόνο οι άνδρες , αντίστοιχα είναι και στις γυναίκες το 
επάγγελμα της νηπιαγωγού . Επηρεάζει το φύλο για το αν υπάρχουν δυσκολίες στο 
νηπιαγωγείο μέσα. 

Απάντηση Σούλας

Ερ: Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο για τα παιδιά; Σ:  Το ότι είμαι γυναίκα; Ερ:
Ναι. Σ: Νομίζω πως ναι, να σου πω την αλήθεια νομίζω ότι μας έχουν σαν 
υποκατάστατο της μαμάς οπότε ίσως και για αυτό όπως σου είπα προηγουμένως ότι το 
έβλεπαν λίγο περίεργα οι μαμάδες όταν έχουν στην τάξη άνδρα, με εμάς ίσως να είναι 
πιο εύκολα να συνεννοηθούν, να μας εμπιστευτούν όχι για τα παιδιά αλλά και για κάτι 
προσωπικό. Τώρα σε έναν άνδρα δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε μια γυναίκα, ή μια 
μαμά να μπορέσει να πει για παράδειγμα ότι δέχομαι κακοποίηση, ή ότι υπάρχουν 
σενάρια να με απατάει ο σύζυγος κλπ. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορείς να το 
εμπιστευτείς σε κάποια άλλη γυναίκα νομίζω.

Ερ: Πιστεύεις ότι ήταν σημαντικό κριτήριο για τους γονείς; Σ:   Ναι πάλι λίγο πολύ ναι 
γιατί ακόμα και στη πρακτική που έκανα με αντιμετώπιζαν ως κυρία της τάξης και όχι 
ως φοιτήτρια.

Ερ: Γιατί πιστεύεις ότι θα τα πας καλά; Σ: Να σου πω, δεν θεωρώ ότι θα με επηρέαζε 
τόσο πολύ το φύλο. Όπως προείπαμε και στις ερωτήσεις που προηγήθηκαν είναι κάτι 
καθαρά προσωπικό το πόσο όρεξη θα έχεις εσύ ως άνθρωπος γενικότερα να δουλέψεις 
με τα παιδιά, να τους δείξεις πράγματα, να δουν κάποια πράγματα διαφορετικά. Τώρα 
αν είσαι άνδρας ή γυναίκα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει μέσα στην τάξη. 
Ίσως ως άνδρας να φοβούνται περισσότερο τα παιδιά και να είναι πιο υπάκουα γιατί 
τώρα σου λέω η κυρία, αυτό ότι πολλές φορές μας βλέπουν ως υποκατάστατο, δεν είναι
η μαμά μου εδώ, οπότε θα πάω στην κυρία. Ξαφνικά ένας κύριος, είναι λίγο περίεργο 
στη σκέψη των παιδιών. Έχουν συνηθίσει, έχουν ακούσει από άλλους ότι είχα κυρία, 
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κυρία, κυρία και ξαφνικά έρχεται ένας κύριος, οπότε ίσως σε αποφεύγουν, ίσως δεν 
έρχονται να σου μιλήσουν. Δεν ξέρω.

Ερ: Πιστεύεις ότι ένας άνδρας δεν θα αντιμετώπιζε τέτοιες δυσκολίες ή θα τις 
αντιμετώπιζε διαφορετικά; Σ:  Μέσα στην τάξη σου λέω, μπορεί έναν άνδρα να τον 
άκουγαν περισσότερο γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει ότι εμπνέει ένα άλλο κύρος ότι είναι 
πιο στιβαρή προσωπικότητα, οπότε εκεί μπορεί ναι να υπήρχε περισσότερη ησυχία και 
τάξη μέσα στην τάξη. Τώρα γενικά τι άνδρας και τι γυναίκα το αν ένα παιδία δεν θέλει 
να σε ακούσει ή σε γράφει, θα συνεχίσει να σε γράφει ό ,τι και αν είσαι.

Ερ: Έχει σχέση το φύλο; Σ:  Πάλι νομίζω ότι είναι το ίδιο, ίσως σε εμάς, ίσως στον 
άνδρα εκπαιδευτικό, ίσως δεν είναι σε θέση επέμβουνε, δεν σηκώνει πολλά - πολλά, 
είναι άνδρας, ενώ στη γυναίκα, ας της πούμε κάτι δεν χάνουμε να δούμε μέχρι που μας 
παίρνει , να τεστάρουμε τα όρια της λίγο.

Ερ: Πιστεύεις ότι δεν θα υπάρχουν τόσες συγκρούσεις σε έναν άνδρα; Σ:  Οι γυναίκες 
είμαστε πιο εκδικητικές, πιο κομπλεξικές, θέλουμε να περνάει το δικό μας πάντα. Τον 
άνδρα μπορεί να τον είχαν σε καλύτερη μοίρα γενικά, οι γυναίκες νηπιαγωγοί να τον 
πρόσεχαν γιατί αν ειδικά ήταν ωραίος χαμός θα γινότανε. Εντάξει είναι ανάλογα την 
περίπτωση, ίσως εκεί να τον φοβόντουσαν, ενδεχομένως και αυτό.

Ερ: Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο γι’ αυτό; Σ:  Καλά ίσως ναι γιατί 
διαφορετικά θα  συνεργάζεσαι με το ίδιο φύλο στην προκειμένη περίπτωση εγώ με τις 
γυναίκες και διαφορετικά με τους άνδρες , ίσως να συνεργάζεσαι περισσότερο με τις 
γυναίκες γιατί είναι στο ίδιο φύλο , ταιριάζεις περισσότερο, μπορείτε να συζητάτε για 
ίδια πράγματα ενώ με τους άνδρες όχι και τόσο αλλά και πάλι δεν μπορείς να πεις ότι 
δεν θα μιλάς , μπορείς να συνεργαστείς και με τους άνδρες αλλά θεωρώ ότι θα 
συνεργάζεσαι περισσότερο με το ίδιο φύλο , ίσως να επηρεάζει εδώ.

Ερ: Πιστεύεις ότι το φύλλο είναι σημαντικό κριτήριο; Σ:   Εεε όσο να ναι είναι γιατί αν 
πάρουμε και αυτό που είπα πριν σίγουρα δεν θα μιλήσει διαφορετικά , δεν θα 
συνεργαστείς καλύτερα με το αντίστοιχο φύλο σου παρά με το αντίθετο; Ερ: Δεν είναι 
λογικό δηλαδή; Σ:Μισό να το επεξεργαστώ λίγο (παύση) Ναι άρα ναι επηρεάζει το 
φύλο, επηρεάζει όπως και να το κάνουμε για το αν θα συναντήσουμε δυσκολίες γιατί 
έχει να κάνει με αυτό αλλιώς θα συμπεριφερθείς με μια γυναίκα που είσαι και εσύ 
γυναίκα και αλλιώς με έναν άνδρα και αλλιώς θα συνεργαστούν οι άνδρες μεταξύ τους 
αν υπάρχουν περισσότεροι από έναν

Απάντηση Γιάννη

Ερ: Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο; Σ:Πιστεύω πως ναι. Λόγω φύλου 
θα με, όχι με τα παιδιά, αλλά κυρίως με τους γονείς ότι δεν θα με παίρνουν με σωστό 
μάτι, θα με βλέπουν κάπως διαφορετικά από ότι θα έβλεπαν μια γυναίκα νηπιαγωγό, 
θα με κρίνουν πιο σοβαρά, πιο αυστηρά και θα είναι καχύποπτοι μαζί μου.

Ερ: Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο; Σ:Ξεκάθαρα είναι το φύλο, γιατί 
για αυτούς με τους γονείς, περίμεναν μια γυναίκα νηπιαγωγό. Το στερεότυπο ότι η 
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δουλειά είναι γυναικεία και ένας άνδρας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτήν, ότι δεν 
θα είναι τρυφερός με τα παιδιά, ότι θα είναι αυστηρός και δεν το θέλουν ίσως αυτό σε 
τέτοια ηλικία

4.12 Το φύλο δεν είναι σημαντικό κριτήριο.
Απάντηση Φωτεινής

Ερ: Ήταν το φύλο σημαντικό κριτήριο για να σπουδάσεις νηπιαγωγός; Σ:Όχι μπορώ να
πω ότι το φύλο δεν είναι σημαντικό κριτήριο για να σπουδάσει κάποιος νηπιαγωγός.

Ερ: Είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο για να το κάνει; Σ:Όχι δεν είναι γιατί πιστεύω 
ότι το φύλο δεν παίζει κανένα ρόλο.

Ερ: Πιστεύεις ότι το φύλο είναι σημαντικό κριτήριο για αυτό; Σ:Όχι δεν πιστεύω σε 
καμία περίπτωση ότι το φύλο είναι σημαντικό κριτήριο ώστε να τα πάει κάποιος καλά 
σε αυτό το επάγγελμα ή ακόμη σε οποιοδήποτε άλλο.

Ερ: Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο για αυτό; Σ: Όχι δεν πιστεύω ότι το φύλο 
παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο στο να αντιμετωπίσει κάποιος κάποια δυσκολία σε αυτό 
το επάγγελμα.

Ερ: Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο για αυτό; Σ: Όχι γατί ένας άντρας 
και μια γυναίκα άμα τους αρέσει αυτό το επάγγελμα μπορούν να τα πάνε εξίσου καλά.

Ερ: Πιστεύεις ότι αυτό στηρίζεται στο φύλο; Σ:Όχι δεν πιστεύω ότι έχει σχέση με το 
φύλο τέτοια δυσκολία θα μπορούσε να τύχει στον καθένα δηλαδή και σε έναν άνδρα και
σε μια γυναίκα δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει καθαρά με το φύλο.

Ερ: Αυτό πιστεύεις ότι έχει να κάνει με το φύλο; Σ:Όχι δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με
το φύλο. Απαιτητικούς γονείς μπορεί να συναντήσει και ένας άνδρας και μια γυναίκα.

Ερ: Οι δυσκολίες που λες ότι θα περάσεις έχει να κάνει με το τι είσαι γυναίκα; Σ:Κατά 
τη γνώμη μου όχι δεν παίζει ρόλο το φύλο μπορεί ένας άνδρας και μια γυναίκα 
μπορούν να έρθουν σε επαφή με τέτοιους γονείς. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό που παίζει 
ρόλο, αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα. Ερ: Δηλαδή δεν πιστεύεις το να είσαι 
νηπιαγωγός άντρας ή γυναίκα ότι έχει σχέση με το φύλο; Σ:Το ότι οι γυναίκες μπορούν 
να αντιμετωπίσουν τις ίδιες δυσκολίες με τους άνδρες. Ναι εγώ αυτό πιστεύω.

Ερ: Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο για το αν θα τα πας καλά Σ:; Δεν 
νομίζω ότι το φύλο παίζει κάποιο ρόλο, είτε οι συνάδελφοι μου είναι άνδρες οι 
γυναίκες, μπορώ να συνεργαστώ μαζί τους εξίσου καλά.

Ερ: Άρα καταλήγεις στο συμπέρασμα το φύλο για να γίνεις νηπιαγωγός δεν έχει σχέση; 
Σ:Ναι θεωρώ ότι δεν έχει σχέση, όχι καμία σχέση, δεν παίζει κάποιο ρόλο, όπως 
πιστεύω όχι μόνο στο δικό μας επάγγελμα αλλά σε οποιοδήποτε. 
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Ερ: Θα ήθελες να συμπληρώσεις κάτι άλλο σε σχέση με το επάγγελμα του νηπιαγωγού; 
Σ:Θα ήθελα να πω ότι όπως στο επάγγελμα των νηπιαγωγών έτσι και σε οποιοδήποτε 
άλλο επάγγελμα αν ένας άνδρας ή μια γυναίκα το θέλουν πάρα πολύ κάποιο επάγγελμα 
τότε μπορεί να το κάνει. Τέτοιες σκέψεις το τύπου ότι οι γυναίκες δεν μπορούν κάνουν 
κάποιο επάγγελμα ή οι άνδρες κάποιο άλλο που πριν από χρόνια το θεωρούσαν έτσι πιο
γυναικείο, πιο γυναικεία δουλειά , οπότε δεν πιστεύω ότι το φύλο παίζει ρόλο, κάνε 
αυτό που αγαπάς για να το κάνεις σωστά.

Απάντηση Μάριου

 Ερ: Για ποιους λόγους δεν ήταν σημαντικό κριτήριο; Δεν θεωρώ ότι το φύλο σε κάνει 
στο επάγγελμα, ότι τα επαγγέλματα διαχωρίζονται από το φύλο ,πιστεύω πια ότι κάπως 
έχει εξομαλυνθεί αυτή η κατάσταση.

Ερ: Είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο που το επιδίωξες; Σ:Όχι.

Ερ: Ωραία, γιατί; Σ: Θα το ήθελα βασικά επειδή μου αρέσει πάρα πολύ ως πρώτη μου 
επιλογή, πιστεύω ότι θα ανταποκριθώ καλά και ήταν κάτι που το ήθελα και μου αρέσει.

Ερ: Άρα όχι λόγου φύλου αφού ήταν η πρώτη σου επιλογή; Σ:Ναι ήταν κάτι που το 
ήθελα και μου αρέσει.

Ερ: Γιατί είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο; Σ: Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το 
φύλο ένας δάσκαλος, παρά πιστεύω όσο έχει να κάνει με το παιδί, το χαρακτήρα του 
παιδιού, το πως έχει γαλουχηθεί από την οικογένεια του.

Ερ: Άρα με τον χαρακτήρα του καθένα; Όχι με το φύλο; Σ:Όχι, όχι απλώς με τους 
άνδρες το διαχωρίζω και το ξεκαθαρίζω και πάλι το ότι δεν έχει σχέση το φύλο αλλά 
ότι θα ζούμε παρόμοιες καταστάσεις, παρόμοιους προβληματισμούς και εμπόδια διότι 
όπως προανέφερα και πιο πριν απαρτίζονται αυτοί οι κλάδοι περισσότερο από γυναίκες
παρά από άνδρες αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι άνδρες να δέχονται ένα είδος ρατσισμού 
και προκατάληψη να δουλέψουν ως νηπιαγωγοί.

Απάντηση Νίκου

Ερ: Ήταν το φύλο σημαντικό κριτήριο για να σπουδάσεις νηπιαγωγός; Σ:Όχι τόσο 
σημαντικό, δεν υπολόγισα καν το φύλο. Απλώς μου άρεσε το αντικείμενο που είχε η 
σχολή.

Ερ: Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο; Σ:Για ποιο πράγμα;  Ερ: Για το 
αν θα τα πας καλά, αν πιστεύεις ότι θα τα πας καλά. Σ: Πιστεύω όχι, πιστεύω ότι είναι 
περισσότερο στον άνθρωπο αυτό, μπορεί να τύχει μια γυναίκα να μην το θέλει να γίνει 
νηπιαγωγός και ένας άνδρας να το θέλει από μικρός και φυσικά θα είναι πιο 
πετυχημένος από μια γυναίκα που θα είναι αδιάφορη.  

 Ερ: Αυτή η συναδελφική αλληλεγγύη που λες θα υπάρχει ανεξαρτήτου φύλου; 
Σ:Πιστεύω πως ναι, αν ας πούμε είναι ένας άνδρας μόνο στο νηπιαγωγείο, πιστεύω ότι 

68



οι γυναίκες θα δώσουν συμβουλές  προς τους άνδρες πώς να έρθουν πιο κοντά στα 
παιδιά, να εμπιστεύονται τα παιδιά τον νηπιαγωγό, οπότε πως ναι.

Απάντηση Μαρίας

Ερ: Τα μαθήματα που παρακολούθησες μέχρι σήμερα σε οδήγησαν να αποφασίσεις ότι 
θέλεις να δουλέψεις ως νηπιαγωγός όταν θα τελειώσεις τις σπουδές σου με σημαντικό 
κριτήριο το φύλο; εεε νομίζω πως όχι.

Ερ: Για ποιους λόγους δεν σε οδήγησαν τα μαθήματα ότι θέλεις να δουλέψεις ως 
νηπιαγωγός όταν τελειώσεις τις σπουδές σου με σημαντικό κριτήριο το φύλο; Σ: Τα 
μαθήματα με οδήγησαν να σκεφτώ ότι θέλω να δουλέψω ως νηπιαγωγός αλλά όχι με 
βάση το κριτήριο του φύλου, με βοήθησαν στο να σιγουρευτώ στην επιλογή μου, 
δηλαδή, στο να δουλέψω ως νηπιαγωγός, ότι θέλω να γίνω νηπιαγωγός, αλλά όχι με 
βάση το φύλο.

Ερ: Ήταν σημαντικό κριτήριο το φύλο που το επιδίωξες; Σ:Όχι

Ερ: Είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο για να το κάνεις; Σ: Δεν επιλέγει κάποιος το 
επάγγελμα που θα κάνει με το ότι είναι άνδρας ή γυναίκα αλλά πιστεύω ότι στο 
επάγγελμα το δικό μας, του νηπιαγωγού, μπορεί και οι άνδρες και οι γυναίκες να 
ανταπεξέλθουν το ίδιο καλά.

Ερ: Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο γι αυτό; Σ:Όχι ιδιαίτερα, πιστεύω 
ότι έχει να κάνει με τον χαρακτήρα και το ότι είμαι υπομονητική ως χαρακτήρας και 
πιο κοντά στα παιδιά παρά το ότι είμαι γυναίκα.

Ερ: Δηλαδή δεν έχει σχέση το φύλο; Σ:Όχι, μετράνε τα χαρακτηριστικά και ότι έχεις να
δώσεις στη δουλειά από το αν είσαι άνδρας ή γυναίκα ουσιαστικά.

Ερ: Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο γι αυτό; Σ: Νομίζω πως γιατί 
ούτως η άλλως θα είμαστε περισσότερες γυναίκες νηπιαγωγοί οπότε δεν νομίζω ότι το 
φύλο θα είναι αυτό που θα μου δημιουργήσει δυσκολίες ή αυτό που θα με βοηθήσει να 
το ξεπεράσω.

Ερ: Και αυτό γιατί είσαι γυναίκα δηλαδή, με βάση το φύλο; Σ: Όχι νομίζω ότι αν είναι 
κάποιες δυσκολίες μέσα σε μια τάξη με τα παιδιά είτε αυτό είναι μια δυσκολία στο να 
προσαρμοστούν στην τάξη, είτε είναι γενετικό σύνδρομο ή κάποιο αντίστοιχο, μπορεί 
να αποτελέσει δυσκολία για μια γυναίκα και για έναν άνδρα.

Ερ: Σημαντικό κριτήριο το φύλο; Σ: Όχι γιατί αν ήταν ένας άνδρας στη θέση μου θα 
αντιμετώπιζε τις ίδιες δυσκολίες.

Ερ: Γιατί  το πιστεύεις αυτό; Σ:Δεν νομίζω ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο. Π.χ. 
και στην σχολή κάποια μαθήματα βασίζονταν στην ομαδικότητα και τη συνεργασία 
στον έναν με τον άλλον και στο να επικοινωνούμε και όσον αφορά με μια εργασία, π.χ. 
μια δραστηριότητα ή τη μεταξύ μας σχέση για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ως 
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δεξιότητα, να το καλλιεργήσουμε μάλλον ως δεξιότητα για να μπορούμε να κατέχουμε 
και στη μετέπειτα πορεία μας ως νηπιαγωγοί.

Ερ: Που το στηρίζεις αυτό στο φύλο; Σ: Δεν νομίζω ότι η δυσκολία στηρίζεται στο 
φύλο.

Απάντηση Ανθής

Ερ: Ήταν το φύλο σημαντικό κριτήριο για να σπουδάσεις νηπιαγωγός;-Όχι καθόλου 
δεν το σκέφτηκα καν.

Ερ: Τα μαθήματα που παρακολούθησε μέχρι τώρα σε οδήγησαν να σκεφτείς ότι το 
φύλο είναι σημαντικό κριτήριο για να σπουδάσει κάποιος ή κάποια νηπιαγωγό; Σ:Όχι 
σε καμία περίπτωση.

Ερ: Τα μαθήματα που παρακολούθησες μέχρι τώρα σε οδήγησαν να αποφασίσεις ότι 
θέλεις να δουλέψεις ως νηπιαγωγός όταν τελειώσεις τις σπουδές σου με σημαντικό 
κριτήριο το φύλο; Σ:Όχι, από μαθήματα δεν φάνηκε ότι το φύλο μπορεί να επηρεάσει 
τον ρόλο του νηπιαγωγού, γενικότερα διατηρείται μια ουδέτερη στάση και προωθείται η
ανάπτυξη κάποιου φύλου στο επάγγελμα αυτό.

Ερ: Ήταν το φύλο σημαντικό κριτήριο που το επιδίωξες; Σ:Όχι δεν έπαιξε κανένα ρόλο
το φύλο, δεν με επηρέασε καθόλου.

Ερ: Είναι το φύλο σημαντικό κριτήριο για να το κάνεις; Σ: Όχι σε καμία περίπτωση δεν
σκέφτομαι ποτέ έτσι. Σε κάθε επάγγελμα τα δικαιώματα είναι ίσα και για τα δυο φύλα, 
οπότε δεν με πειράζει το ότι είμαι γυναίκα για να γίνω νηπιαγωγός.

Ερ: Επειδή είσαι γυναίκα; Σ:Όχι σε καμία περίπτωση, επειδή καθαρά συναισθηματικό 
είναι ότι  αγαπάω πολύ τα παιδιά και θέλω να τα βοηθήσω και ελπίζω να το πετύχω 
κιόλας.

Ερ: Είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο; Σ:Όχι όπως αισθάνομαι εγώ αντίστοιχα μπορεί 
να αισθάνεται κάποιος άνδρας.

Ερ: Είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο γι αυτό; Σ:Όχι, νομίζω και τα δυο φύλα θα 
αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες του. Δεν θεωρώ ότι είμαι γυναίκα θα αντιμετωπίσω 
λιγότερες δυσκολίες ή περισσότερες δυσκολίες από έναν άνδρα.

Ερ: Με έναν άνδρα τα παιδιά πως θα τους φανεί; Σ:Ίσως στην αρχή να τους κάνει 
εντύπωση που θα δουν άνδρα νηπιαγωγό. Νομίζω στην πορεία θα το αποδεχτούν και 
πολλές φορές πιστεύω ότι τα πηγαίνουν καλύτερα μαζί τους γιατί δεν το έχουν 
συνηθίσει, οπότε αυτό τους κινεί περισσότερο το ενδιαφέρον για να τον γνωρίσουν και 
να αναπτύξουν μια σχέση μαζί του.

Ερ :Δηλαδή πιστεύεις ότι ο άνδρας θα τα πάει καλύτερα; Σ: Δεν πιστεύω ότι θα τα πάει
καλύτερα αλλά σίγουρα είναι ικανός να δημιουργήσει μια πολύ καλή σχέση μαζί τους.
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Ερ: Είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο γι αυτό; Όχι πιστεύω ότι καθαρά είναι θέμα 
χαρακτήρα, δεν πιστεύω ότι είναι θέμα φύλου.

Ερ: Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο για το αν δηλαδή θα τα πας καλά; 
Σ:Όχι θεωρώ πως ούτε και οι γονείς εστιάζουν τόσο αν η νηπιαγωγός είναι άνδρας ή 
γυναίκα. Απλά θέλουν το παιδί τους να έχουν ένα σωστό πλαίσιο της τάξης.

Ερ: Επειδή είσαι γυναίκα θα συναντήσεις δυσκολίες ή και ένας άνδρας; Σ:Και ένας 
άνδρας αντίστοιχα.

Ερ: Γιατί; Σ: Για τους ίδιους λόγους.

Ερ: Έχει να κάνει με το φύλο; Σ: Όχι σε καμία περίπτωση. Είναι πάλι θέμα χαρακτήρα,
ανθρώπου. Δεν παίζει ρόλο

Ερ: Έχει να κάνει το φύλο; Σ:Όχι πάλι, είναι καθαρά θέμα χαρακτήρα και 
συμπεριφοράς.

Απάντηση Βασίλη

Ερ: Ήταν το φύλο σημαντικό κριτήριο για να σπουδάσεις νηπιαγωγός; Σ: Όχι 

Ερ: Λόγω φύλου; Σ:Όχι.

Ερ: Στο φύλο; Σ: Όχι, όπως ανέφερα στο επαγγελματικό περιβάλλον, στις ειδικές 
περιπτώσεις παιδιών που είναι πιο δύσκολοι ως χαρακτήρες και πώς να το 
διαχειριστώ. Αυτό.

Ερ: Λόγω φύλου; Όχι.

Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο; Σ: Όχι

Απάντηση Μαρίας

Ερ: Ήταν το φύλλο σημαντικό κριτήριο για να σπουδάσεις νηπιαγωγών; Σ:Λοιπόν , 
στην αρχή δεν το  επέλεξα με βάση το κριτήριο, δηλαδή, θεωρώ δεν με επηρέασε 
καθόλου, δηλαδή να πω ότι είμαι γυναίκα άρα θα γίνω δασκάλα. Παρόλο που 
κυριαρχούν οι γυναίκες , γνώμη μου έτσι, στο παιδαγωγικό τομέα, αλλά  δεν με 
επηρέασε στην αρχή τουλάχιστον. 

Ερ: Τα μαθήματα που παρακολούθησες μέχρι τώρα σε οδήγησαν να σκεφτείς ότι το 
φύλο είναι σημαντικό κριτήριο για να σπουδάσεις νηπιαγωγός; Σ:Λοιπόν, περίπλοκη 
ερώτηση μισό λεπτό. Τα μαθήματα που έχουμε κάνει μέχρι τώρα στη σχολή εννοείς; 
Λοιπόν τα μαθήματα επειδή πολλά από αυτά δεν έχουν άμεση σχέση με τη δουλειά τη 
δική μας ως νηπιαγωγοί. Νομίζω δεν ασκούν επιρροή πάνω στο επάγγελμα και να σε 
οδηγήσουν στο να σπουδάσεις νηπιαγωγός ή όχι. Οπότε θεωρώ τουλάχιστον σε εμένα 
ότι δεν με επηρέασε αυτό τα μαθήματα
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Ερ: Τα μαθήματα που παρακολούθησες μέχρι τώρα σε οδήγησαν να αποφασίσεις ότι 
θέλεις να δουλέψεις  ως νηπιαγωγός όταν θα τελειώσεις τις σπουδές σου με σημαντικό 
κριτήριο το φύλο; Σ:Λοιπόν, είμαι κορίτσι αν διάλεγα να δουλέψω ως νηπιαγωγός με 
τα μαθήματα που κάνουμε στη σχολή , πιστεύω ότι θα άλλαζα επαγγελματική 
κατεύθυνση από την πρώτη μέρα γιατί όπως είπα και πριν που με ρώτησες για τα 
μαθήματα , δεν έχουν καμία άμεση σχέση με τη δουλειά , την δική μας ως νηπιαγωγοί , 
οπότε δεν νομίζω να κρατούσα αυτό το επάγγελμα   , στην ουσία ναι επηρεάζουν , αλλά 
αν το έχεις διαλέξει θα δουλέψεις ως νηπιαγωγός άσχετα με τα μαθήματα γιατί δεν 
μπορείς να κάνεις κάτι άλλο , κάποια μαθήματα σχετίζονται  κάποια όχι , αλλά 
αναγκαστικά αυτός είναι ο κανονισμός , αυτά πρέπει να γίνουν  θα το 
παρακολουθήσεις,  οπότε δεν έχεις άλλη λύση πιστεύω. 

Ερ: Ήταν το φύλο σημαντικό κριτήριο που το επιδίωξες; Και γιατί; Σ:-Δεν έχει να 
κάνει θεωρώ με το φύλλο αυτή η περίπτωση γιατί δεν το επιδίωξα εγώ προσωπικά μου 
προέκυψε και επειδή μου άρεσε κιόλας και με βοηθούσε δεν είχα κάποιο πρόβλημα και 
ίσως μετά θα επιδιώξω να το συνεχίσω κιόλας αλλά το ότι είμαι κορίτσι εντάξει δεν 
θεωρώ ότι αυτό επηρέασε κάπως την κατάσταση.

Ερ: Πιστεύεις ότι ήταν σημαντικό κριτήριο για τους γονείς; Σ:Λοιπόν , το γεγονός ότι 
οι γονείς στο κατηχητικό είχαν να κάνουνε με κυρία και όχι με κύριο, νομίζω ότι ήταν 
μια αναμενόμενη εικόνα για αυτούς, έχω πει σε περισσότερες ερωτήσεις, σε απαντήσεις
μάλλον , έχει να κάνει το ότι έχουν συνηθίσει με αυτή την εικόνα και περιμένουν στη 
θέση του δασκάλου να είναι γυναίκα στη, θέση της δασκάλας δηλαδή, οπότε οι γονείς 
δεν επηρέασαν ούτε επηρεάστηκαν, όχι ότι θα είχαν θέμα αν θα ήταν αγόρι κατηχητής ή
όχι.

Ερ: Για ποιους λόγους πιστεύεις το φύλο δεν είναι σημαντικό κριτήριο; Σ: Μμμμμ γιατί
εδώ εξαρτάται καθαρά από τα παιδιά το ότι εγώ είμαι κορίτσι δεν νομίζω να κάνει τον 
τάδε  να αλλάξει χαρακτήρα ή το τα τάδε παιδάκι να αλλάξει χαρακτήρα ή το τάδε 
παιδάκι να γίνει ένα με τα υπόλοιπα , δεν ξέρω να καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. 
Δηλαδή και ένας άντρας να ήταν νηπιαγωγός το ότι θα συναντήσει δυσκολίες με τα 
παιδιά , εντάξει ίσως ίσως καμία φορά , θεωρώ όμως πως όχι , είναι και από τα παιδιά
αυτό γιατί μπορεί στο σχολείο να έχουν δασκάλα , γυναίκα νηπιαγωγό και στο δημοτικό
μπορεί να έχουν άνδρα. Εξαρτάται από αυτά πιστεύω .

Ερ: Πιστεύεις πως είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο γι’ αυτό; Σ: Είτε άνδρας είσαι είτε
γυναίκα αν ξέρεις πώς να χειριστείς τους γονείς , πιστεύω πως όχι δεν έχει να κάνει με 
το φύλο , ίσως αν ήσουν άνδρας νηπιαγωγός να ασκούσες πώς να το πω; Περισσότερη 
«αγριάδα» θα το πω . Ας πούμε σε σ μαμάδες , είναι τώρα άλλο να μιλάει μια 
νηπιαγωγός με τις μαμάδες κατά κύριο λόγο γιατί πιστεύω αυτές πηγαινοφέρνουν τα 
παιδιά στο σχολείο και άλλο  τώρα να μιλάει μια  μαμά με έναν νηπιαγωγό. Κατά βάση 
όμως εντάξει έχει να κάνει με τους ανθρώπους και όχι αποκλειστικά με το φύλο.

Ερ: Για ποιους λόγους πιστεύεις ότι το φύλο δεν είναι σημαντικό κριτήριο; Σ: Γιατί 
δεν, βασικά νομίζω σε όλα καταλήγουμε η κυρίαρχη εικόνα της νηπιαγωγού είναι 
γυναίκα, γυναίκα, γυναίκα δεν αλλάζει αυτό είναι πιο οικείο ίσως στους δασκάλους να 
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δεις έναν άντρα δάσκαλο , βασικά δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετοί νηπιαγωγοί άνδρες 
είναι η αλήθεια , αλλά νομίζω αυτό έχει να κάνει  με ότι σε αντιμετωπίζουν ως 
νηπιαγωγό και όχι ως γυναίκα ή άνδρα , πάλι με τη θέση σου δηλαδή με το επάγγελμα 
σου , δηλαδή εγώ είμαι γονιός ή εγώ είμαι το παιδί , εσύ είσαι η δασκάλα μου , η κυρία 
μου και βλέπεις ότι και στο λόγο μας λέμε  η νηπιαγωγός σπάνια δηλαδή να  
χρησιμοποιήσουμε σωστά ο νηπιαγωγός συνήθως μιλάμε κατευθείαν για γυναίκες , 
επειδή έτσι έχουμε συνηθίσει, έχουμε μάθει , έτσι μας έχει μείνει η αντίληψη.

Απάντηση Σούλας

Ερ: Ήταν το φύλο σημαντικό κριτήριο για να σπουδάσεις νηπιαγωγός; Σ:Νομίζω πως 
όχι δεν με επηρέασε, να σου πω την αλήθεια δεν μπορώ να ξέρω με σιγουριά.

Ερ: Τα μαθήματα που παρακολούθησες μέχρι τώρα σε οδήγησαν να σκεφτείς ότι το 
φύλο είναι σημαντικό κριτήριο για να σπουδάσει κάποιος ή κάποια νηπιαγωγός; 
Σ:Λοιπόν μέχρι στιγμής όσα μαθήματα έχουμε κάνει, νομίζω ότι δεν παίζουν τόσο 
μεγάλο ρόλο το κομμάτι της έμφυλης ταυτότητας. Δεν έχουμε κάνει κανένα μάθημα που
να ασχολείται με αυτό το ζήτημα. Τα μαθηματικά, ας πούμε οι προμαθηματικές  ή 
ψυχολογία, η πληροφορική δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο στο να  σε οδηγήσει κάπου. 
Είναι γνώσεις γενικές, τις κατακτάς και τελείωσε η υπόθεση, δεν σε επηρεάζει στο 
κομμάτι του φύλου.

Ερ: Τα μαθήματα που παρακολούθησες μέχρι τώρα σε οδήγησαν να αποφασίσεις ότι 
θέλεις να δουλέψεις ως νηπιαγωγός όταν τελειώσεις τις σπουδές σου με σημαντικό 
κριτήριο το φύλο; Σ:Να σου απαντήσω στο πρώτο κομμάτι, εντάξει έχουμε πάρει 
πολλές γνώσεις, έχουμε παρακολουθήσει πολλά μαθήματα μέχρι στιγμής, κάποια 
χρήσιμα, κάποια άχρηστα, αλλά και από τα άχρηστα μπορούμε να κερδίσουμε κάποια 
πράγματα. Σου προσφέρουν μια ευρύτερη μόρφωση αλλά εξαρτάται από εσένα το πόσο 
θα το προχωρήσεις και πόσο θα φτάσεις. Αν θα ακολουθήσεις μετέπειτα αυτή τη 
πορεία, ναι εγώ θα ήθελα να ασχοληθώ βάση αυτών των μαθημάτων, δηλαδή, 
μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα έχοντας μια γνώση πάνω σε αυτό. Ως προς την 
ταυτότητα νομίζω ότι το σχολίασα πιο πριν. Εντάξει τα μαθήματα μας ήταν γενικά, δεν 
εστίαζαν κάπου συγκεκριμένα.

Ερ: Ήταν το σημαντικό κριτήριο που το επιδίωξες; Σ: Όχι γιατί ήθελα να δω τι μπορώ 
να κάνω, ποιες είναι οι δυνατότητες μου και πως μπορώ να τις αξιοποιήσω για να 
φτάσω σε ένα σημείο τώρα να ξεκινήσω να αναλάβω εγώ τη διδασκαλία μιας /ενός 
θέματος σε μια σχολική τάξη.

Ερ :Έχει σχέση με το ότι είσαι γυναίκα; Πιστεύεις ότι θες να ασχοληθείς επειδή είσαι 
γυναίκα; Σ: Το συνδέεις με την μητρότητα; Ε: Όχι με το φύλο. Σ:Όχι θα σου απαντήσω
πάλι,  γατί παρά το φύλο αν είναι κάτι που αγαπάς, θα το ακολουθείς. Είναι κάτι που 
μου αρέσει. Οπότε θεωρώ και άνδρας να ήμουν πάλι θα το ακολουθούσα. 
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Ερ: Πιστεύεις ότι και ένας άνδρας θα τα πάει εξίσου καλά; Σ:Ναι, αν αγαπάει αυτό που
κάνει και έχει τις γνώσεις γι αυτό και ίσως και καλύτερα μπορεί να τα καταφέρει ο 
άνδρας από εμάς.

Ερ: Έχει παίξει ρόλο το φύλο εάν θα συναντήσεις δυσκολίες; Σ: Νομίζω ότι σε εμάς 
είναι περισσότερες οι πιθανότητες του να μας απειλήσει κάποιος γονιός, με την έννοια 
ότι μπορεί ας πούμε να σου πει ότι δεν προσέχεις το παιδί μου όσο πρέπει. Τώρα αν ο 
άλλος είναι άνδρας δεν νομίζω να μπορεί τόσο πολύ να επιβληθεί. Σε εσένα θα σε 
θεωρήσουν ίσως λίγο πιο αδύναμη ότι ¨Έλα μωρέ τώρα σιγά τι θα κάνει;¨, ¨Πως 
μπορεί να αντισταθεί;¨, εδώ έχουν ακουστεί για περιστατικά σεξουαλικής 
παρενόχλησης. Ας πούμε σε εκπαιδευτικούς που εντάξει τώρα σε έναν άνδρα 
νηπιαγωγό δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει, εντάξει γίνεται εννοείται, αλλά 
ίσως σε εμάς είναι λίγο το δικό μας στερεότυπο που υπάρχει ότι είναι γυναίκα άρα είναι
κατώτερη, άρα μπορούμε να την κάνουμε ό, τι  θέλουμε, μπορούμε να τις επιβληθούμε, 
μπορούμε να ορίζουμε και να παρεμβαίνουμε γενικά σε αυτό που θέλει να κάνει.

Απάντηση Γιάννη

Ερ:  Ήταν το φύλο σημαντικό κριτήριο το φύλο για να σπουδάσεις νηπιαγωγός; Σ:Όχι
καθόλου. Δεν θεωρώ ότι σε καμιά σχολή υπάρχει το κριτήριο του φύλου.

Ερ: Τα μαθήματα που παρακολούθησες μέχρι τώρα σε οδήγησαν να σκεφτείς ότι το 
φύλο είναι σημαντικό κριτήριο για να σπουδάσεις νηπιαγωγός; Σ: Όχι, βασικά.

Ερ:  Ήταν το φύλο κριτήριο που το επιδίωξες; Σ: Όχι γιατί είναι στον άνθρωπο πιο 
πολύ, να νιώθει τα παιδιά να μπορεί να τα καταλάβει τα παιδιά.

Ερ:  Είναι το φύλο σημαντικό κριτήριο για να το κάνεις; Σ: Όχι τους λόγους πιστεύω 
ότι είναι ίδιοι με πριν.

Ερ:  Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο γι αυτό; Σ: Όχι ίσα-ίσα πιστεύω 
ότι ένας άνδρας μπορεί να τα πάει καλύτερα με τα παιδιά.

Ερ:  Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο γι αυτό; Σ:Ξεκάθαρα τα κορίτσια 
δεν μας βλέπουν διαφορετικά τα κορίτσια, οπότε θα έχουμε μια καλή συνεργασία.

4.13 Σχέσεις με γονείς
Απάντηση Φωτεινής

Ερ: Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά με τους γονείς ως νηπιαγωγός; Σ: Πιστεύω ότι 
μπορώ να τα πάω καλά με τους γονείς γιατί είμαι ένας άνθρωπος με υπομονή, είμαι 
συνεννοήσιμη, εκτός και αν οι γονείς είναι υπερβολικοί ή είναι καμιά φορά ακραίοι ή 
αγενείς. Νομίζω σε αυτές τι περιπτώσεις ίσως συναντήσω κάποια δυσκολία.
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Ερ: Αυτό πιστεύεις ότι έχει να κάνει με το φύλο; Σ:  Όχι δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει 
με το φύλο. Απαιτητικούς γονείς μπορεί να συναντήσει και ένας άνδρας και μια 
γυναίκα.

Ερ: Είναι δηλαδή θέμα χαρακτήρα; Σ:  Φυσικά και πιστεύω ότι είναι θέμα χαρακτήρα. 
Δεν έχει σχέση με το φύλο.

Ερ: Πιστεύεις ότι θα συναντήσεις δυσκολίες με τους γονείς ως νηπιαγωγός; Σ: Όπως 
είπα και πριν μπορεί να συναντήσω κάποιες δυσκολίες γιατί εγώ μπορεί από την 
πλευρά μου να είμαι υπομονετική, συνεννοήσιμη αλλά ίσως οι γονείς να μην είναι τόσο 
συνεννοήσιμη, να μην μπορούν να κάνουν κάποιες υποχωρήσεις να είναι πιο 
απαιτητικοί και ίσως μπορεί καμιά φορά όπως έχω ακούσει άλλες περιπτώσεις να 
έρθουμε σε ρήξη κάτι που δεν το θέλω αλλά είναι μια σκέψη που έχω κάνει αρκετές 
φορές.

Ερ: Οι δυσκολίες που λες ότι θα περάσεις έχει να κάνει με το τι είσαι γυναίκα; Σ:  
Κατά τη γνώμη μου όχι δεν παίζει ρόλο το φύλο μπορεί ένας άνδρας και μια γυναίκα 
μπορούν να έρθουν σε επαφή με τέτοιους γονείς. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό που παίζει 
ρόλο, αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα. 

Ερ: Δηλαδή δεν πιστεύεις το να είσαι νηπιαγωγός άντρας ή γυναίκα ότι έχει σχέση με 
το φύλο; Σ:  Το ότι οι γυναίκες μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ίδιες δυσκολίες με τους 
άνδρες. Ναι εγώ αυτό πιστεύω.

Απάντηση Μάριο

Ερ: Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά με τους γονείς ως νηπιαγωγός; Σ: Αυτό θέλω να 
ελπίζω πως θα τα πάω καλά. Κανείς δεν ξέρει.

Άσχετα με το φύλο; Σ: Όχι πιστεύω ότι επειδή και βάση με την προσωπική μου 
εμπειρία βάση με την πρακτική μου στο πανεπιστήμιο που υλοποίησα οι γονείς των 
παιδιών που έκανα πρακτική στο νηπιαγωγείο ήταν πολύ προκατειλημμένοι επειδή 
έβλεπαν αγόρι. Ερ: Γιατί πιστεύεις ότι ήταν προκατειλημμένοι; Σ: Έχει να κάνει με τη 
κοινωνία και με τη παιδεία του λαού.

Απάντηση Νίκου

Ερ: Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά με τους γονείς ως νηπιαγωγός; Σ: Πιστεύω πως ναι, 
εγώ ελπίζω να μην είναι γιατί και οι γονείς έχουν αρνητική στάση απέναντι μου, μόλις 
δούνε άντρα τώρα με τα παιδιά, μήπως το πάρουνε αλλιώς, αλλά ελπίζω να μην γίνει 
αυτό.

Ερ: Για ποιους λόγους θα το πάρουνε αλλιώς; Σ:  Δεν έχουν συνηθίσει την εικόνα του 
άντρα νηπιαγωγού.

Ερ: Αυτό; Σ:  Έτσι πιστεύω, ίσως και στη κοινωνία που ζούμε που είναι τα πράγματα 
πιο δύσκολα. Είναι καχύποπτοι απέναντι στον άντρα νηπιαγωγό. Αν μου επιτρέπεις να 
σου δώσω ένα παράδειγμα όταν πήγαμε για παρατήρηση στο νηπιαγωγείο, πολλοί 
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γονείς όταν περιμέναμε έξω από το σχολείο για να μπούμε, πολλοί γονείς μας 
κοιτούσαν καχύποπτα, όχι τόσο απέναντι στις γυναίκες, δηλαδή, πήγαιναν και μιλούσαν
στις κοπέλες, στις συμφοιτήτριες μου, εμείς μαζεμένα τα αγόρια μας κοιτούσαν 
περίεργα και εμείς το καταλάβαμε και δεν μας άρεσε τόσο πολύ αυτό. Ερ:  Πως το 
αντιμετώπισες εκείνη την ώρα; Σ:  Προσπάθησα να μην δώσω σημασία, ήθελα να τα 
αποφύγω γιατί δεν μου αρέσει η εικόνα γιατί προφανώς υπάρχει ρατσισμός προς αυτό, 
έτσι πιστεύω. 

Απάντηση Μαρίας

Ερ: Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά με τους γονείς ως νηπιαγωγός; Σ: Πιστεύω πως ναι, 
έχω τη διαλλακτικότητα και την υποτονικότητα στο να συναναστραφώ με τους γονείς, 
θα ακούσω σε αυτό που θέλουν να πουν και αυτοί να ακούσουν στο τι θέλω εγώ να πω.

Ερ: Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο γι’ αυτό; Σ: Νομίζω πως στους 
γονείς υπάρχει κριτήριο το φύλο γιατί αισθάνονται πιο άνετα με μια γυναίκα νηπιαγωγό
γιατί έχουν συνηθίσει να βλέπουν μια γυναικεία φιγούρα μέσα στην τάξη κυρίως γι αυτό
γιατί έχουν συνηθίσει να βλέπουν γυναίκες νηπιαγωγούς, οι άνδρες είναι πιο δύσκολο, 
εμφανίζονται πιο αραιά στα νηπιαγωγεία ως νηπιαγωγοί.

Σ: Ναι μεν το έχουν συνηθίσει και τα παιδιά αλλά και οι γονείς μια γυναικεία φιγούρα 
στην τάξη. Ερ: Πιστεύεις ότι πίσω από κρύβεται κάτι άλλο; Σ:  Όχι οι γυναίκες 
διαλέγουν περισσότερο το επάγγελμα παρά οι άνδρες.

Ερ: Γιατί; Σ:  Ίσως επειδή το να γίνεις νηπιαγωγός χρειάζονται συγκεκριμένες 
δεξιότητες με τα παιδιά. Το να έρθεις πιο κοντά τους, να καταλάβεις τις ανάγκες τους, 
να έχεις την υπομονή να μπορείς να πεις κάποιο πράγμα πολλές φορές με 
διαφορετικούς τρόπους κάτι που συνήθως οι άνδρες δεν το έχουν, δεν το καταφέρνουν.

Ερ: Γιατί δεν το καταφέρνουν τι διαφορά έχουν; Σ: Δεν ξέρω, δεν το επιλέγουν τόσο 
εύκολα, νομίζω αν το προσπαθήσουν και θέλουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του 
νηπιαγωγού, μπορούν εξίσου να το καταφέρουν με τις γυναίκες, δεν υπάρχει καμία 
διαφορά στο ότι είναι άνδρες ή γυναίκες, απλά έχουν συνηθίσει να σκέφτονται πιο 
λογικά, πιο οργανωμένα, πιο έχοντας τη σκέψη τους σε κουτάκια παρά να ελίσσονται 
και να έχουν τρόπους, εναλλαγές.

Ερ: Πιστεύεις ότι θα συναντήσεις δυσκολίες με τους γονείς ως νηπιαγωγός; Σ: Ναι

Ερ: Σημαντικό κριτήριο το φύλο; Σ: Όχι γιατί αν ήταν ένας άνδρας στη θέση μου θα 
αντιμετώπιζε τις ίδιες δυσκολίες.

Ερ: Και γιατί δεν είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο; Σ: Π.χ. αν ένας γονιός είναι λίγο 
ιδιαίτερος και δεν δέχεται σε καμία περίπτωση κριτική, δεν δέχεται συγκεκριμένους 
κανόνες του σχολείου, π.χ. την ώρα προσέλευσης ή αναχώρησης ή συγκεκριμένους 
κανόνες που μπορεί να έχει το κάθε σχολείο διαφορετικούς φυσικά, την ίδια δυσκολία 
θα αντιμετώπιζε και ένας άνδρας. Αν το πρόβλημα προερχόταν από τον γονιό δεν έχει 
σχέση το φύλο.
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Απάντηση Ανθής

Ερ: Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά με τους γονείς ως νηπιαγωγός; Σ:  Νομίζω πως ναι. 
Γενικά θα προσπαθήσω να είμαι ειλικρινής, να μιλάω με τους γονείς, να τους λέω αν 
υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το παιδί και θετικά και αρνητικά, σίγουρα τι πρέπει να 
προσέξουν. Πιστεύω ότι η ειλικρίνεια είναι κάτι που εκτιμάται πολύ από όλους.

Ερ: Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο για το αν δηλαδή θα τα πας καλά; 
Σ: Όχι θεωρώ πως ούτε και οι γονείς εστιάζουν τόσο αν η νηπιαγωγός είναι άνδρας ή 
γυναίκα. Απλά θέλουν το παιδί τους να έχουν ένα σωστό πλαίσιο της τάξης.

Ερ: Πιστεύεις ότι θα συναντήσεις δυσκολίες με τους γονείς ως νηπιαγωγός; Σ:  Από τη 
δική μου πλευρά σίγουρα όχι από εκεί και πέρα αν εκείνοι κρίνουν πως δεν υπάρχει 
σωστή συνεργασία μεταξύ του παιδιού, μεταξύ γενικά με εμάς, τότε σίγουρα θα 
υπάρχουν δυσκολίες.

Ερ: Επειδή είσαι γυναίκα θα συναντήσεις δυσκολίες ή και ένας άνδρας; Σ:  Και ένας 
άνδρας αντίστοιχα.

Ερ: Γιατί; Σ: Για τους ίδιους λόγους.

Απάντηση Βασίλη

Ερ:  Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά με τους γονείς ως νηπιαγωγός; Σ: Αν υπάρχει 
κατανόηση και εκ μέρους μου και εκ μέρους τους, υπάρχει αλληλοκατανόηση και 
αλληλοσυνεργασία, δεν υπάρχει, δεν έχουμε κανένα εμπόδιο να μην συνεργαστούμε 
σωστά.

Ερ: Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο; Σ:  Η συνεργασία με τους γονείς 
εννοείς; Ναι. Ίσως πιστεύω πως για εμένα τουλάχιστον όχι, ίσως αυτοί να το βλέπουνε 
αλλιώς.

Ερ: Δηλαδή αν είσαι άνδρας ή γυναίκα; Σ: Ναι ναι ακριβώς, τώρα άνδρας με τα μικρά 
παιδιά τι δουλειά έχει; Μπορεί να κάνει κάτι στο παιδί, έχουν ακουστεί πολλά τον 
τελευταίο καιρό με τους άνδρες και με τα παιδιά, οπότε σου λέει τι να κάνει αυτός με τα
παιδιά μου που είναι τόσο μικρά. 

Ερ: Πιστεύεις ότι θα συναντήσεις δυσκολίες με τους γονείς ως νηπιαγωγός; Σ: Αν 
υπάρχει αλληλοκατανόηση, όχι γιατί να υπάρξει, να υπάρχουνε δυσκολίες.

Ερ: Είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο γι αυτό; Σ: Πιστεύω από την μεριά του 
νηπιαγωγού όχι, αλλά οι γονείς προς τους νηπιαγωγούς.

Ερ: Γιατί όχι από τη μεριά του νηπιαγωγού; Σ: Γιατί δεν είναι σημαντικό από την 
πλευρά του νηπιαγωγού; Γιατί αυτό που είπα και πριν, ο καθένας, αν υπάρχει θέληση 
και το θέλει πραγματικά.

Απάντηση Μαρίας
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Ερ: Πιστεύεις πως θα τα πας καλά με τους γονείς ως νηπιαγωγός; Σ: Λοιπόν , πιστεύω 
ότι , εντάξει δεν μπορώ να ξέρω , αν με έναν συμβιβασμό , αν έχεις και εσύ τον τρόπο 
σαν νηπιαγωγός γιατί εσύ στην ουσία κινείς τα νήματα και μεταξύ των παιδιών και 
μεταξύ των γονέων. Πιστεύω πως ναι θα έχεις μια καλή συνεργασία αρκεί να είναι 
συνεργάσιμοι και οι γονείς έτσι, αλλά αν τους αντιμετωπίζεις με το σωστό τρόπο , 
πιστεύω πως ναι και εγώ θα έχω μια καλή σχέση μαζί τους. Εντάξει ίσως θα υπάρξουνε
κάποιες φορές διαφωνίες ή κάποιες αναποδιές ή κάποιες τραβηγμένες καταστάσεις 
γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι όπως προείπα ούτε εμείς οι μεγαλύτεροι άνθρωποι είμαστε 
ίδιοι οπότε εντάξει θα υπάρχουν και τα στραβά , θα υπάρχουν και τα καλά. Κατά κύριο 
λόγο θα υπάρχει πιστεύω μια συνεργασία , ανάλογα και πως το χειρίζεσαι εσύ σαν 
νηπιαγωγός. 

Ερ: Πιστεύεις ότι θα έχεις δυσκολίες με τους γονείς ως νηπιαγωγός; Σ: Ε καλά εντάξει,
σίγουρα στην αρχή. Νομίζω ότι είναι λογικό και θα υπάρχουν δυσκολίες, όχι 
προβλήματα, δυσκολίες- δυσκολίες  , μπορεί να τύχει ένα μικρό ζήτημα που πρέπει να 
λυθεί , μπορεί το οτιδήποτε, οπότε μπορεί κάποια στιγμή να υπάρχουν δυσκολίες και 
έλα εντάξει , όπως είπα άμα υπάρχει συνεννόηση και κατανόηση, πιστεύω ότι θα 
εξελίσσεται ομαλά η συνεργασία και επειδή τα βλέπω και στο κατηχητικό μου με τους 
γονείς και  αυτά, άμα τους δείξεις εμπιστοσύνη και σεβασμό και σωστή συμπεριφορά 
από την αρχή , συμβιβάζονται και οι ίδιοι οι γονείς , άσχετα με το αν είσαι αγόρι ή 
κορίτσι έτσι; Και σκέψου ότι είμαι μικρότερη από τους γονείς εκεί πέρα , παρόλαυτά με
σέβονται , δεν έχει να κάνει με το ότι είμαι κορίτσι , με αντιμετωπίζουν  ως κυρία στο 
κατηχητικό , οπότε βλέπεις ότι δεν έχει να κάνει με το φύλο , έχει να κάνει με τη θέση  
ίσως και ούτε με την ηλικία καν , με περνάνε ξέρω εγώ είκοσι χρόνια και παρόλαυτά με
σέβονται ως η κυρία ,η κυρία , η κυρία.

Απάντηση Σούλας

Ερ: Πιστεύεις ότι θα πας καλά με τους γονείς ως νηπιαγωγός; Σ:  Είναι πολύ δύσκολο 
ζήτημα αυτό. Θέλω να πιστεύω πως ναι επίσης. Εμπιστεύεται ο κάθε γονιός ένα παιδί 
σε εσένα, οπότε έχει απαιτήσεις από σένα. Μπορεί να μην πραγματοποιήσεις  αυτές  τις 
απαιτήσεις ή να τις πραγματοποιήσεις στο μέγιστο βαθμό, απλά πρέπει να υπάρχει μια 
ισορροπία και εκεί να τους δώσεις το περιθώριο εκείνο να παρεμβαίνουν τόσο όσο, 
ούτε να εμπλέκονται στη δουλειά σου και στο πως θα κάνεις τι. Αρκεί να τους αφήσεις 
το περιθώριο να εμπλέκονται τόσο όσο να μην μπορούν να σου μιλήσουν, να σου 
ανοιχτούν για τους προβληματισμούς αλλά να μην εμπλέκονται μέσα στα πόδια σου και 
να εμπλέκονται γενικά στην όλη διαδικασία. Εντάξει, ο καθένας έχει το ρόλο του, ναι 
μεν είσαι γονέας και εγώ είμαι εκπαιδευτικός , οπότε στο κομμάτι αυτό της τάξης ίσως 
ξέρω κάποια πράγματα περισσότερα από εσένα.

 Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά με τους γονείς; Πάλι νομίζω ότι είναι το ίδιο, ίσως σε 
εμάς, ίσως στον άνδρα εκπαιδευτικό, ίσως δεν είναι σε θέση επέμβουνε, δεν σηκώνει 
πολλά - πολλά, είναι άνδρας, ενώ στη γυναίκα, ας της πούμε κάτι δεν χάνουμε να δούμε
μέχρι που μας παίρνει , να τεστάρουμε τα όρια της λίγο.
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Ερ: Πιστεύεις ότι θα συναντήσεις δυσκολίες με τους γονείς ως νηπιαγωγός; Σ:  Σαφώς,
νομίζω το παράδειγμα που σου είπα πριν το φανερώνει απόλυτα. Εντάξει, είναι 
δικαιολογημένο το να έχουν αγωνία και να έχουν άγχος για τα παιδιά τους, όπως θα 
έχει ο οποιοσδήποτε και να απαιτούν πράγματα από εσένα αλλά πρέπει να υπάρχει όριο
στο τι και πως μπορούν να κάνουν. Εξάλλου θέλουν οι γονείς να μας βοηθάνε αλλά όχι
να μας επηρεάζουν γενικότερα, να υπάρχει μια γραμμή έτσι λεπτή που να καθορίζει το 
ρόλο του καθενός.

Ερ: Για το φύλο; Σ: Νομίζω πως στον άνδρα δεν θα επενέβαιναν τόσο πολύ, αλλά από 
την άλλη ίσως επειδή έχουν συνηθίσει σε γυναίκες νηπιαγωγούς, όντας λίγο πιο 
επιφυλακτικές να επενέβαιναν, οπότε είμαι πενήντα-πενήντα σε αυτή την ερώτηση γιατί 
δεν θα ήταν σίγουροι για το τι μπορεί να κάνει, όντας άνδρας νηπιαγωγός.

Απάντηση Γιάννη

Ερ: Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά με τους γονείς; Σ:  Με τους γονείς πιστεύω όπως
είπα πριν θα με βλέπουν με καχυποψία, όχι με καχυποψία, δεν θα πιστεύουν ότι θα
κάνω σοβαρά τη  δουλειά  μου,  σωστά.  Γιατί  έχουν  συνηθίσει  τόσα χρόνια  γυναίκα
νηπιαγωγό στο σχολείο, νηπιαγωγός δεν υπάρχει. 

Ερ: Είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο; Σ: Ξεκάθαρα είναι το φύλο, γιατί για αυτούς με
τους  γονείς,  περίμεναν  μια  γυναίκα νηπιαγωγό.  Το στερεότυπο ότι  η  δουλειά  είναι
γυναικεία  και  ένας  άνδρας δεν μπορεί  να  ανταπεξέλθει  σε  αυτήν,  ότι  δεν  θα είναι
τρυφερός με τα παιδιά, ότι θα είναι αυστηρός και δεν το θέλουν ίσως αυτό σε τέτοια
ηλικία 

Ερ: Πιστεύεις ότι θα συναντήσεις δυσκολίες με τους γονείς; Σ: Σίγουρα γιατί οι γονείς
θα μας βλέπουν με καχυποψία όπως προείπα και θα πιστεύουν ότι θα είμαστε αυστηροί
εμείς οι άνδρες νηπιαγωγοί.

4. 14Σχέσεις με παιδιά 
Απάντηση Φωτεινής

Ερ: Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά με τα παιδιά στη δουλειά σου ως νηπιαγωγός; Σ: 
Πιστεύω ότι θα τα πάω πολύ καλά με τα παιδιά ως νηπιαγωγός γιατί τα αγαπάω πάρα 
πολύ.

Ερ: Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο για αυτό; Σ:  Όχι γατί ένας άντρας 
και μια γυναίκα άμα τους αρέσει αυτό το επάγγελμα μπορούν να τα πάνε εξίσου καλά.

Ερ: Και για ποιους λόγους πιστεύεις ότι δεν είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο; Σ: Γιατί
όπως είπα και πριν δεν έχει να κάνει με το ένας νηπιαγωγός αν είναι άντρας ή γυναίκα 
αρκεί να τους αρέσει το επάγγελμα. Αν τους αρέσει το επάγγελμα θα τα πάει καλά και 
ένας άνδρας και μια γυναίκα.
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Ερ: Πιστεύεις ότι θα συναντήσεις δυσκολίες στη δουλειά σου με τα παιδιά ως 
νηπιαγωγός; Σ: Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι θα συναντήσω δυσκολίες με τα παιδιά 
γιατί κάποια μπορεί να είναι ατίθασα κάποια μπορεί να είναι πιο ζωηρά μέχρι αλλά 
πιστεύω ότι θα τα καταφέρω.

Ερ: Πιστεύεις ότι αυτό στηρίζεται στο φύλο; Σ: Όχι δεν πιστεύω ότι έχει σχέση με το 
φύλο τέτοια δυσκολία θα μπορούσε να τύχει στον καθένα δηλαδή και σε έναν άνδρα και
σε μια γυναίκα δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει καθαρά με το φύλο.

Ερ: Για ποιους λόγους πιστεύεις ότι δεν έχει σχέση το φύλο; Σ: Γιατί μια δυσκολία 
μπορεί να αντιμετωπίσει ο οποιοσδήποτε είτε είσαι άνδρας είτε είσαι γυναίκα. Δεν 
πιστεύω ότι επειδή είσαι άνδρας μπορείς να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες  ενώ αν είσαι
γυναίκα δεν μπορείς να τις αντιμετωπίσεις ή και το αντίθετο.

Απάντηση Μάριου

Ερ: Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά με τα παιδιά ως νηπιαγωγός; Σ: Ναι. Ερ: Ωραία, 
γιατί; Σ: Θα το ήθελα βασικά επειδή μου αρέσει πάρα πολύ ως πρώτη μου επιλογή, 
πιστεύω ότι θα ανταποκριθώ καλά και ήταν κάτι που το ήθελα και μου αρέσει. Άρα όχι 
λόγου φύλου αφού ήταν η πρώτη σου επιλογή; Ναι ήταν κάτι που το ήθελα και μου 
αρέσει. 

Ερ: Πιστεύεις ότι θα συναντήσεις δυσκολίες με τα παιδιά ως νηπιαγωγός; Σ: Σαφώς, 
πιστεύω ότι όλοι οι δάσκαλοι στη ζωή τους συναντάνε δυσκολίες με τα παιδιά. Γιατί 
Ερ: Είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο; Σ: Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το φύλο ένας
δάσκαλος, παρά πιστεύω όσο έχει να κάνει με το παιδί, το χαρακτήρα του παιδιού, το 
πως έχει γαλουχηθεί από την οικογένεια του.

Απάντηση Νίκου

Ερ: Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά με τα παιδιά ως νηπιαγωγός; Σ: Πιστεύω πως ναι τα 
παιδιά είναι πολύ φιλικά όχι μόνο σε μένα και σε όλους, έρχονται να σε ρωτήσουν τα 
ίδια για σένα, θέλουν να σε μάθουν. Πιστεύω ότι θα τα πάω καλά και μου αρέσουν τα 
παιδιά.

Ερ: Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο γι αυτό; Σ: Πιστεύω πως στην 
αρχή ίσως μπορεί να είναι, αν δουν μια γυναίκα πιστεύω να την προσεγγίσουν πιο 
εύκολα από έναν άνδρα θα είναι το ίδιο, αλλά πιστεύω ότι μόλις θα μάθουν τον άνδρα 
θα είναι η ίδια αντιμετώπιση.

Απάντηση Μαρίας

Ερ: Πιστεύεις ότι θα συναντήσεις δυσκολίες με τα παιδιά ως νηπιαγωγό; Σ: Με τα 
παιδιά ναι.

Ερ: Και αυτό γιατί είσαι γυναίκα δηλαδή, με βάση το φύλο; Σ:  Όχι νομίζω ότι αν είναι
κάποιες δυσκολίες μέσα σε μια τάξη με τα παιδιά είτε αυτό είναι μια δυσκολία στο να 
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προσαρμοστούν στην τάξη, είτε είναι γενετικό σύνδρομο ή κάποιο αντίστοιχο, μπορεί 
να αποτελέσει δυσκολία για μια γυναίκα και για έναν άνδρα.

Ερ: Για ποιους λόγους δεν είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο; Σ: Γιατί δυσκολία αν 
είναι να σου τύχουν άσχετα με το αν είσαι άνδρας ή γυναίκα οπότε δεν νομίζω να 
αποτελέσει σημαντικό κριτήριο με το αν είμαι γυναίκα

Απάντηση Ανθής

Ερ: Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά με τα παιδιά ως νηπιαγωγός; Σ: Αυτό δεν το 
γνωρίζω. Ελπίζω πως ναι, θα προσπαθήσω να είμαι ο εαυτός μου και να είμαι σωστή 
ως άνθρωπος και ως εκπαιδευτικός. Από εκεί και πέρα από τα παιδιά θα φανεί πως θα 
με κρίνουν και πως, αν θα με θεωρήσουνε καλή και θα με εμπιστευτούν.

Ερ: Με έναν άνδρα τα παιδιά πως θα τους φανεί; Σ: Ίσως στην αρχή να τους κάνει 
εντύπωση που θα δουν άνδρα νηπιαγωγό. Νομίζω στην πορεία θα το αποδεχτούν και 
πολλές φορές πιστεύω ότι τα πηγαίνουν καλύτερα μαζί τους γιατί δεν το έχουν 
συνηθίσει, οπότε αυτό τους κινεί περισσότερο το ενδιαφέρον για να τον γνωρίσουν και 
να αναπτύξουν μια σχέση μαζί του.

Ερ: Δηλαδή πιστεύεις ότι ο άνδρας θα τα πάει καλύτερα; Σ: Δεν πιστεύω ότι θα τα πάει
καλύτερα αλλά σίγουρα είναι ικανός να δημιουργήσει μια πολύ καλή σχέση μαζί τους.

Ερ: Πιστεύεις ότι θα συναντήσεις δυσκολίες με τα παιδιά ως νηπιαγωγός; Σ: Σίγουρα, 
κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Η ανάπτυξη του παιδιού διαφέρει, η ανάπτυξη γενικά 
διαφέρει από παιδί σε παιδί, οπότε σίγουρα με κάποια παιδιά θα αντιμετωπίσω 
δυσκολίες.

Ερ: Είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο γι αυτό; Σ: Όχι πιστεύω ότι καθαρά είναι θέμα 
χαρακτήρα, δεν πιστεύω ότι είναι θέμα φύλου.

Απάντηση Βασίλη

Ερ:  Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά με τα παιδιά ως νηπιαγωγός; Σ: Πιστεύω πως ναι.

Ερ: Γιατί; Σ:  Γιατί γενικά είμαι φιλικός προς τα παιδιά, είμαι ήρεμος, αν δω βέβαια 
ότι είναι και αυτά κάπως, θα αλλάξω στάση. Ίσως και επειδή δεν φαίνομαι έτσι τόσο 
σκληρός και σοβαρός, ίσως και για αυτό να τους είμαι πιο επιεικείς.

Ερ: Λόγω φύλου; Σ: Όχι.

Ερ: Άρα είναι θέμα στο άνθρωπο δηλαδή; Σ: Μπορεί σε έναν που φέρνει εξωτερικά πιο
άγριος σε φάτσα, τα παιδιά να φοβηθούν, το ίδιο και στη γυναίκα, μπορεί κάποια να 
είναι πιο σκληρή και ας πούμε να μην κάνει πλάκα, να μην προσεγγίζει τα παιδιά με 
έναν ωραίο τρόπο και να…. Αυτό.
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Ερ: Πιστεύεις ότι θα συναντήσεις δυσκολίες με τα παιδιά ως νηπιαγωγός; Σ: Πιστεύω 
πως ναι. Σίγουρα ότι δεν θα είναι όλες οι περιπτώσεις εύκολες, θα υπάρχουνε και 
κάποιες εξαιρέσεις.

Ερ: Για παράδειγμα; Αποκλειστικά σε παιδιά ή και σε γονείς; Σ: Και σε γονείς. Οι 
γονείς είναι ένας παράγοντας.

Ερ: Το σχολείο; Μπορεί και το ίδιο το σχολείο να έχει ανάγκες. Σ:  Αρχικά, μπορεί για 
τα παιδιά όπως είπα να υπάρχουν περιπτώσεις που να είναι πιο ακραίες, αντίθετος 
χαρακτήρας, επιβλητικός, να χτυπά τα αλλά τα παιδιά ή και εσένα κιόλας, υπάρχουν 
και αυτά. Μπορεί να έχω και παιδιά με ειδικές ανάγκες, δεν ξέρω αν θα είναι από 
διαφορετικό τμήμα.

Ερ: Μπορεί να έχει παράλληλη στήριξη. Σ:  Ναι μπορεί, βέβαια υπάρχουν και οι 
γονείς, πολλοί γονείς παρεμβαίνουν, έτσι έχω ακούσει ότι παρεμβαίνουν σε αυτό που 
κάνεις, στη διδασκαλία και φυσικά διαφωνώ κάθετα. Ερ: Τι  άλλο; Σ: Μπορεί και οι 
συνάδελφοι, το επαγγελματικό περιβάλλον, η διεύθυνση, δηλαδή ο διευθυντής, ξέρω 
εγώ, να μην σε προσεγγίζουν σωστά. Αυτά.

Ερ: Αυτά μπορούσε να συμβεί και στον καθένα και σε άνδρα και σε γυναίκα; Σ: Και 
στον άνδρα και στην γυναίκα.

Απάντηση Μαρίας

Ερ: Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά με τα παιδιά ως νηπιαγωγός; Σ: Λοιπόν, επειδή μου 
αρέσει πολύ αυτό το πράγμα και θέλω και άμεσα να το ασκήσω , νομίζω ότι από αγάπη
και μόνο και με τον κατάλληλο σεβασμό και  την σωστή αντιμετώπιση . Πιστεύω ναι θα
τα πάμε καλά με τα παιδιά . Εντάξει θα υπάρξουν και ίσως δυσκολίες , αναποδιές και 
λοιπά αλλά κατά κύριο λόγο πιστεύω ότι θα τα πάμε καλά και σίγουρα σε αυτό θα 
επηρεάσει στο ότι θα είμαι γυναίκα , οπότε θα μας αντιμετωπίζουν και τα παιδιά 
διαφορετικά , πιστεύω έτσι , άποψη μου είναι.  Πως θα αποδειχθεί  στο μέλλον δεν 
μπορώ να ξέρω , αλλά θεωρώ ότι ναι γιατί όπως σου είπα έχει κυριαρχήσει αυτή η 
εικόνα της γυναίκας δασκάλας , της γυναίκας νηπιαγωγού.

Ερ: Πιστεύεις ότι θα συναντήσεις δυσκολίες με τα παιδιά ως νηπιαγωγός;

Σ: Με τα παιδιά , εντάξει σίγουρα θα συναντήσω δυσκολίες στο ότι θα παραπέμπω στη 
μαμά τους και θα κάνουμε κάποια άλλα πράγματα στο σχολείο δεν σημαίνει ότι το κάθε
παιδία δεν είναι διαφορετικό , δεν έχει τα δικά του ζητήματα , δεν έχει το δικό του 
χαρακτήρα ,εννοείται πως θα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες από τα παιδιά και νομίζω 
ότι αυτό είναι το λογικό έτσι;  Και το ότι δεν θα έχουν κύριο ας πούμε και θα έχουνε 
κυρία, θα έχουνε γυναίκα κυρία  και αυτό νομίζω δεν επηρεάζει στην προκειμένη 
περίπτωση  και έχει να κάνει αποκλειστικά με τα παιδιά γιατί δεν είναι όλα ίδια και 
χρειάζονται διαφορετική αντιμετώπιση.
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Απάντηση Σούλας

Ερ: Πιστεύεις ότι θα πας καλά με τα παιδιά ως νηπιαγωγός; Σ: Κρίνοντας με κριτήριο 
τις δυο φάσεις πρακτικής που έχω κάνει νομίζω πως ναι. Έχω την εντύπωση ότι 
δημιουργήσαμε ένα καλό κλίμα μέσα στην τάξη, τα παιδιά μας έψαχναν το χρονικό 
διάστημα που λείπαμε από την τάξη. Έρχεται το παιδάκι σε αγκαλιάζει και σου λέει ότι 
του έλειψες, τότε μάλλον κάτι κάνεις καλά, οπότε ναι, νομίζω πως ναι.

Ερ: Γιατί πιστεύεις ότι θα τα πας καλά; Σ:  Να σου πω, δεν θεωρώ ότι θα με επηρέαζε 
τόσο πολύ το φύλο. Όπως προείπαμε και στις ερωτήσεις που προηγήθηκαν είναι κάτι 
καθαρά προσωπικό το πόσο όρεξη θα έχεις εσύ ως άνθρωπος γενικότερα να δουλέψεις 
με τα παιδιά, να τους δείξεις πράγματα, να δουν κάποια πράγματα διαφορετικά. Τώρα 
αν είσαι άνδρας ή γυναίκα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει μέσα στην τάξη. 
Ίσως ως άνδρας να φοβούνται περισσότερο τα παιδιά και να είναι πιο υπάκουα γιατί 
τώρα σου λέω η κυρία, αυτό ότι πολλές φορές μας βλέπουν ως υποκατάστατο, δεν είναι
η μαμά μου εδώ, οπότε θα πάω στην κυρία. Ξαφνικά ένας κύριος, είναι λίγο περίεργο 
στη σκέψη των παιδιών. Έχουν συνηθίσει, έχουν ακούσει από άλλους ότι είχα κυρία, 
κυρία, κυρία και ξαφνικά έρχεται ένας κύριος, οπότε ίσως σε αποφεύγουν, ίσως δεν 
έρχονται να σου μιλήσουν. Δεν ξέρω.

Ερ: Πιστεύεις ότι θα συναντήσεις δυσκολίες με τα παιδιά ως νηπιαγωγός; Σ:  Επίσης 
μια και δυο; Πολλές φορές και συνέχεια. Όχι εντάξει αστειεύομαι. Γενικά ναι, μια κακή
μέρα δική σου, μια κακή μέρα των παιδιών, ένα παιδί που μπορεί να πάθει κρίση, ας 
πούμε να έχεις ένα παιδί με επιληψία ή με αυτισμό που πλέον σε κάθε τάξη θεωρώ ότι 
υπάρχει ένα παιδί με αυτισμό που μπορεί να πάθει και κρίση. Κάπως πρέπει να τη 
διαχειριστείς, αυτό δεν επηρεάζει μόνο εσένα, επηρεάζει και τα άλλα παιδάκια, οπότε 
τα προβλήματα μπορεί να είναι πολλά, το να μην σε ακούνε και εσύ θες να κάνεις κάτι 
γιατί πρέπει να καταθέσεις, ας πούμε στη πρωτοβάθμια το σχεδιασμό σου, θα πρέπει να
καλύπτει μια ύλη γιατί εμείς δεν έχουμε ύλη και να μην μπορούν να κάθονται, να 
φεύγουν από την παρεούλα, να χτυπιούνται μεταξύ τους, να κοροϊδεύουν το ένα το 
άλλο, τότε εκεί πρέπει να δεις τους τρόπους πως μπορείς λίγο να τα επαναφέρεις κοντά 
σου, να σε εμπιστευτούν και να τα κάνεις να σε ακούσουν. Υπάρχουν πάντα 
προβλήματα αλλά είναι το πώς εσύ τα προσεγγίζεις, πως εσύ αποφασίζεις να τα λύσεις.

Ερ: Πιστεύεις ότι ένας άνδρας δεν θα αντιμετώπιζε τέτοιες δυσκολίες ή θα τις 
αντιμετώπιζε διαφορετικά; Σ: Μέσα στην τάξη σου λέω, μπορεί έναν άνδρα να τον 
άκουγαν περισσότερο γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει ότι εμπνέει ένα άλλο κύρος ότι είναι 
πιο στιβαρή προσωπικότητα, οπότε εκεί μπορεί ναι να υπήρχε περισσότερη ησυχία και 
τάξη μέσα στην τάξη. Τώρα γενικά τι άνδρας και τι γυναίκα το αν ένα παιδία δεν θέλει 
να σε ακούσει ή σε γράφει, θα συνεχίσει να σε γράφει ό ,τι και αν είσαι.

Απάντηση Γιάννη

Ερ: Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά με τα παιδιά; Σ: Με τα παιδιά πιστεύω ότι θα τα πάω
πολύ καλά, ναι. 
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Ερ: Είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο; Σ:  Όχι ίσα-ίσα πιστεύω ότι ένας άνδρας μπορεί
να τα πάει καλύτερα με τα παιδιά. Δεν ξέρω, γιατί έχω και έναν γνωστό που δουλεύει, 
βασικά αρκετούς γνωστούς που δουλεύουν και τα παιδιά τους έχουν απίστευτη 
αδυναμία. Ίσως τους φαίνεται ξεχωριστό που υπάρχει άνδρας στα σχολεία. Πιστεύω ότι
υπάρχουν παιδιά που οι γονείς τους είναι χωρισμένοι, υπάρχουν χωρισμένες 
οικογένειες που κυρίως μένουν με τις μάνες τους, πιστεύω ότι χρειάζονται το ανδρικό 
πρότυπο, το ανδρικό πρότυπο είναι απαραίτητο, ίσως.

 4.15 Σχέσεις με συναδέλφους
Απάντηση Φωτεινής

 Ερ: Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά με τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες ως 
νηπιαγωγός; Σ:Πιστεύω ότι θα τα πάω καλά με τους συναδέλφους και τις 
συναδέλφισσες μου διότι όπως είπα πολλές φορές είμαι υπομονετική, είμαι 
συνεργάσιμη, έχω υπομονή και πιστεύω ότι θα έχω πολλά κοινά με τους συναδέλφους 
μου γιατί κάνουμε το ίδιο επάγγελμα, αγαπάμε τα παιδιά και για να τα πάμε καλά θα 
πρέπει να υπάρχει συνεργασία, κατανόηση και αυτό. Πιστεύω ότι γενικά θα τα πάω 
καλά.

Ερ: Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο για το αν θα τα πας καλά; Σ: Δεν 
νομίζω ότι το φύλο παίζει κάποιο ρόλο, είτε οι συνάδελφοι μου είναι άνδρες οι 
γυναίκες, μπορώ να συνεργαστώ μαζί τους εξίσου καλά.

Ερ: Και για ποιους λόγους πιστεύεις ότι δεν είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο; Σ: Γιατί
πιστεύω για να υπάρξει συνεργασία, κατανόηση δεν χρειάζεται όλοι να είμαστε άτομα 
του ίδιου φύλου, μπορεί να υπάρχουν και άνδρες και γυναίκες στον ίδιο επαγγελματικό 
χώρο, οπότε μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Ερ: Πιστεύεις ότι θα συναντήσεις δυσκολίες με τους συναδέλφους και συναδέλφισσες 
σου ως νηπιαγωγός; Σ:  Εεεεμ , ελπίζω να μην συναντήσω δυσκολίες αλλά όπως και σε
όλα τα επαγγέλματα άσχετα με το εγώ είμαι συνεννοήσιμη, υπομονητική, μπορεί οι 
συνάδελφοι μου να μην έχουν τον ίδιο χαρακτήρα, να έχουνε άλλο τρόπο σκέψης, να 
είναι διαφορετικοί, οπότε μπορεί σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας κάποιοι κάποια 
στιγμή να έρθουν σε ρήξη, είναι κάτι που δεν θα ήθελα να συμβεί.

Ερ :Για ποιους λόγους πιστεύεις ότι δεν είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο; Σ:  Δεν 
πιστεύω ότι είναι σημαντικό κριτήριο γιατί μπορούσα να έρθω σε ρήξη και με έναν 
άνδρα νηπιαγωγό και με μια γυναίκα νηπιαγωγό που θα ήθελε να συνεργαστεί, να 
δείξει κατανόηση και συναδελφική αλληλεγγύη.

Ερ: Άρα καταλήγεις στο συμπέρασμα το φύλο για να γίνεις νηπιαγωγός δεν έχει σχέση; 
Σ: Ναι θεωρώ ότι δεν έχει σχέση, όχι καμία σχέση, δεν παίζει κάποιο ρόλο, όπως 
πιστεύω όχι μόνο στο δικό μας επάγγελμα αλλά σε οποιοδήποτε.

 Απάντηση Μάριου
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 Ερ: Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά με τους συναδέλφους σου και τις συναδέλφισσες ως 
νηπιαγωγός; Σ: Σε αυτό το κομμάτι πιστεύω ότι θα τα πάω καλύτερα.

Ερ: Γιατί; Σ:Γιατί ως ενήλικες άνθρωποι, ως συνάδελφοι θα αλληλοβοηθιόμαστε ως 
προς αυτό τον τομέα.

Ερ: Πιστεύεις ότι άμα συναντήσεις συνάδελφο άνδρα νηπιαγωγό, πιστεύεις ότι θα τα 
πας καλύτερα μαζί του ή δεν έχει σχέση; Σ:Θα τα πάω καλύτερα με άνδρα συνάδελφο 
γιατί θα είμαστε το ίδιο και θα καταλαβαινόμαστε και θα έχουμε τις ίδιες ανησυχίες και
την ίδια αντιμετώπιση, αν θέλεις τους ίδιους προβληματισμούς, τα ίδια εμπόδια, τα ίδια
προβλήματα, παρόμοια γιατί και αυτό έχει να κάνει καθαρά πάλι με το φύλο.

Ερ: Θα τα πας λες καλύτερα με άνδρα νηπιαγωγό; Σ:Δεν κάνω διαχωρισμό, αλλά 
πιστεύω ότι θα έχω περισσότερα κοινά.

Ερ: Πιστεύεις ότι θα συναντήσεις δυσκολίες με τους συναδέλφους και τις 
συναδέλφισσες σου ως νηπιαγωγός; Σ: Μπορεί να συναντήσω δυσκολίες ναι αυτό έχει 
να κάνει όχι καθαρά  από επαγγελματική άποψη, έχει να κάνει με τη συμβατότητα ή 
όπως θες ασυμφωνία χαρακτήρων. ΄

Ερ :Άρα με τον χαρακτήρα του καθένα; Όχι με το φύλο; Σ:Όχι, όχι απλώς με τους 
άνδρες το διαχωρίζω και το ξεκαθαρίζω και πάλι το ότι δεν έχει σχέση το φύλο αλλά 
ότι θα ζούμε παρόμοιες καταστάσεις, παρόμοιους προβληματισμούς και εμπόδια διότι 
όπως προανέφερα και πιο πριν απαρτίζονται αυτοί οι κλάδοι περισσότερο από γυναίκες
παρά από άνδρες αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι άνδρες να δέχονται ένα είδος ρατσισμού 
και προκατάληψη να δουλέψουν ως νηπιαγωγοί.

Απάντηση Νίκου

Ερ:  Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά με τους συναδέλφους; Σ: Πιστεύω πως ναι θα 
υπάρχει συνεργασία μεταξύ μας. Θέλω να υπάρξει συνεργασία μεταξύ μας για να 
γίνεται και πιο καλύτερο το έργο μας. Να υπάρχει δηλαδή συναδελφική αλληλεγγύη 
μεταξύ μας.

Ερ: Αυτή η συναδελφική αλληλεγγύη που λες θα υπάρχει ανεξαρτήτου φύλου; 
Σ:Πιστεύω πως ναι, αν ας πούμε είναι ένας άνδρας μόνο στο νηπιαγωγείο, πιστεύω ότι 
οι γυναίκες θα δώσουν συμβουλές  προς τους άνδρες πώς να έρθουν πιο κοντά στα 
παιδιά, να εμπιστεύονται τα παιδιά τον νηπιαγωγό, οπότε πως ναι.

Ερ: Για ποιους λόγους πιστεύεις ότι θα βοηθήσουν οι γυναίκες τον νηπιαγωγό; Σ:Όχι 
απαραίτητα οι γυναίκες το νηπιαγωγό, πρέπει να υπάρχει συναδελφική αλληλεγγύη και 
οι γυναίκες θα λένε στους άνδρες και οι άνδρες στις γυναίκες, ίσως οι γυναίκες έχουν 
πιο πολλή εμπειρία θα έλεγα στα παιδιά ίσως, οπότε θα έχουν περισσότερη πείρα προς 
αυτό. Οι γυναίκες έχουν καλύτερη γνώση.

Ερ: Που το στηρίζεις ότι οι γυναίκες θα έχουν καλύτερη, μεγαλύτερη γνώση; Σ: Ίσως 
το ψάχνουν πιο πολύ. Αυτό πιστεύω.
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Ερ: Εσύ δεν το ψάχνεις; Σ: Εγώ ναι οι άλλοι δεν ξέρω. Πολλοί όχι μόνο άνδρες ή 
γυναίκες πολλοί και γυναίκες κιόλας χωρίς σχολή πήγαν έτσι επειδή το ήθελαν, οπότε 
κάποιος που το θέλει μπορεί να το ψάξει περισσότερο από ένα άλλο.

Ερ: Άρα είναι η θέληση; Σ: Ναι η θέληση.

Ερ: Πιστεύεις ότι θα συναντήσεις δυσκολίες με τους συναδέλφους και τις 
συναδέλφισσες σου ως νηπιαγωγός; Σ:  Όχι.

Ερ: Για πού λόγους πιστεύεις ότι δεν θα συναντήσεις δυσκολίες; Σ:Με τους 
συναδέλφους έτσι;  Ερ:Ναι. Πιστεύω πως θα θέλουμε να βοηθήσουμε ο ένας τον 
άλλον, να μάθουμε ο ένας από τον άλλον, οπότε γιατί να μην υπάρχει σωστή 
συνεργασία; Μόνο θα επωφεληθούμε ο ένας από τον άλλον.

Απάντηση Μαρίας

Ερ: Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά με τους συναδέλφους σου και τις συνάδελφες σου ως 
νηπιαγωγός; Σ: Ναι πιστεύω ότι θα τα πάω καλά

Ερ: Γιατί  το πιστεύεις αυτό; Σ: Δεν νομίζω ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο. Π.χ. 
και στην σχολή κάποια μαθήματα βασίζονταν στην ομαδικότητα και τη συνεργασία 
στον έναν με τον άλλον και στο να επικοινωνούμε και όσον αφορά με μια εργασία, π.χ. 
μια δραστηριότητα ή τη μεταξύ μας σχέση για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ως 
δεξιότητα, να το καλλιεργήσουμε μάλλον ως δεξιότητα για να μπορούμε να κατέχουμε 
και στη μετέπειτα πορεία μας ως νηπιαγωγοί.

Απάντηση Ανθής

Ερ: Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά με τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους σου ως 
νηπιαγωγός ; Σ: Αναλόγως, σαν εκπαιδευτικοί σίγουρα, θέλω να ελπίζω και εκείνοι να 
είναι σωστοί και εγώ να είμαι σωστή. Να μπορέσουμε να συνεργαστούμε καλά, από 
εκεί και πέρα εκτός τάξεως σε προσωπικά θέματα δεν ξέρω κατά πόσο θα ταιριάζουμε, 
αν θα τα πηγαίνουμε καλά.

Ερ: Έχει να κάνει με το φύλο; Σ:Όχι σε καμία περίπτωση. Είναι πάλι θέμα χαρακτήρα, 
ανθρώπου. Δεν παίζει ρόλο.

Ερ: Πιστεύεις ότι θα συναντήσεις δυσκολίες με τους συναδέλφους και τις 
συναδέλφισσες σου ως νηπιαγωγός; Σ:Νομίζω ότι τις περισσότερες φορές υπάρχουν 
προβλήματα, κάποιες φορές μπορούμε να τα ξεπεράσουμε, κάποιες άλλες ίσως να μας 
επηρεάζουν περισσότερο και να μας κρατάνε πίσω . Θέλω να πιστεύω ότι θα 
ξεπεραστούν ότι προβλήματα υπάρξουν και να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα σωστό 
αποτέλεσμα.

Ερ: Έχει να κάνει το φύλο; Σ: Όχι πάλι, είναι καθαρά θέμα χαρακτήρα και 
συμπεριφοράς.
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Απάντηση Βασίλη 

Ερ: Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά με τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες σου; Σ: 
Πιστεύω πως ναι ως νέος τουλάχιστον που θα μπω, σίγουρα θα χρειαστώ την 
συμβουλή των πιο έμπειρων να μου δώσουν κάποιες συμβουλές, να τους δείξω και εγώ
όμως τις νέες εξελίξεις στον τομέα αυτό γιατί πολλά έχουν αλλάξει από πιο παλιά, νέα 
επιστημονικά δεδομένα. Υπάρχουν νέοι τρόποι διδασκαλίας, πιο εξελιγμένοι, πιο κοντά 
στα παιδιά και καμία σχέση με παλιά που ήταν πιο δασκαλοκεντρικό. Όχι ότι βέβαια 
και τώρα δεν υπάρχει δασκαλοκεντρικό. Μπορεί να υπάρχει και εξέλιξη στο χέρι μας 
είναι να αλλάξει.

Ερ: Πιστεύεις ότι θα συναντήσεις δυσκολίες με τους συναδέλφους και τις 
συναδέλφισσες σου; Σ: Δεν πιστεύω αυτό που είπα και πριν να υπάρχει 
αλληλοκατανόηση, συνεργασία με τους συναδέλφους να μοιραστούμε εντυπώσεις.

Ερ: Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο; Όχι.

Ερ: Για ποιους λόγους πιστεύεις ότι δεν είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο; Σ: Ότι 
μάθει μια γυναίκα νηπιαγωγός στη σχολή που σπούδασε αυτό θα το μάθει και ένας 
άνδρας δεν έχει διαφορά. Εντάξει ο καθένας θα εξελιχθεί διαφορετικά, αλλά εντάξει 
από την ίδια σχολή έχουν περάσει τα ίδια περίπου θα δείξουν ως νηπιαγωγοί, οπότε δεν
πιστεύω να παίζει σημαντικό ρόλο το φύλο. Νομίζω αυτό το ότι δεν είναι τόσο 
σημαντικό κριτήριο το φύλο στο επάγγελμα νηπιαγωγός, αλλά υπάρχει κοινωνική 
προκατάληψη. Αυτό το  ότι η γυναίκα νηπιαγωγός καταλαβαίνει πιο πολύ τα παιδιά, 
ενώ οι άνδρες είναι πιο σκληροί, μη αποτελεσματικοί. Αυτό.

Απάντηση Μαρίας

Ερ: Πιστεύεις πως θα τα πας καλά με τους συναδέλφους σου ως νηπιαγωγός;

Σ:Επειδή εγώ  είμαι από τη φύση μου έτσι κοινωνική και προσπαθώ να συμβιβάζομαι 
και δεν μου αρέσει να δημιουργώ προβλήματα ή να δημιουργούνται προβλήματα και να
γίνει καμιά φορά  δηλαδή  που προσπαθώ να το αποφύγω, που δεν συμβαίνει προσπαθ 
ώ εξαρχής να είναι καλά οι σχέσεις και αν είναι οι συνάδελφοι μου , οι συναδέλφισσες 
μου σωστές , συμπεριφέρονται σωστά και υπάρχει ένα κλίμα συνεργασίας και 
εμπιστοσύνης , πιστεύω πως θα τα πάμε καλά τουλάχιστον από εμένα δεν θα υπάρχει 
πρόβλημα γιατί δεν μου αρέσει να γίνεται αυτό το πράγμα , είμαι κοινωνική από τη 
φύση μου και θέλω να τα πηγαίνω καλά με όλους και να συνεργάζομαι όσο γίνεται 
καλύτερα.

Ερ: Πιστεύεις ότι θα συναντήσεις δυσκολίες με τους συναδέλφους σου ως νηπιαγωγός;

Σ: Κάθε πράγμα ότι και να κάνουμε είτε στην τάξη είτε εκτός είτε με τους γονείς είτε με 
τα παιδιά είτε με τους συναδέλφους πάντα θα βρεθεί μια στιγμή με που να προκύψει ένα
θέμα, ένα πρόβλημα, ένα ζήτημα , μια δυσκολία , οπότε σίγουρα θα υπάρξουν και 
κάποιες διαφωνίες και με τους συναδέλφους και νομίζω ότι αυτό είναι λογικό το 
καταλαβαίνεις και εσύ. 
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Απάντηση Σούλας

Ερ: Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά με τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες σου ως 
νηπιαγωγός; Σ:Επίσης ένα δύσκολο κομμάτι σε άνθρωπο που θέλει να προκαλεί 
φασαρίες, δεν μπορείς να το γλιτώσεις. Μπορεί να έχεις αντικρουόμενα συμφέροντα, το
να πάρεις ένα παιδί δύσκολο στο τμήμα σου ή να το έχει ο άλλος στο δικό του, οπότε 
φασαρίες μπορεί να υπάρχουν πάντα, το ότι εσύ κάνεις πολύ φασαρία έξω, ή ότι εσύ 
φωνάζεις πολύ στην τάξη και με ενοχλείς από το ότι στην τάξη τη δικιά σου υπάρχουν 
πιο καινούργια παιχνίδια από ό ,τι υπάρχουν στην δικιά μου, όσον αφορά των υλικών 
αγαθών μέσα στην τάξη και μπορεί να μην συμφωνήσει στο πιο απλό το ποια μέρα θα 
κάνεις γιορτή, θέλουν δυο την ίδια μέρα να κάνουν γιορτή, οπότε ποιος να υποχωρήσει 
και δεν υποχωρήσει, τότε θα υπάρχει σύγκρουση. Είναι να πέσεις στους σωστούς 
ανθρώπους.

Ερ: Πιστεύεις ότι θα έχεις δυσκολίες με τους συναδέλφους σου και τις συναδέλφισσες 
σου ως νηπιαγωγός; Σ:Σε θεωρητικό επίπεδο νομίζω πως όχι. Γενικά δεν είμαι των 
συγκρούσεων, ίσως να υποχωρούσα λίγο παραπάνω εγώ για να επέλθει ηρεμία, οπότε 
θεωρώ ότι θα είχαμε πρόβλημα. Τώρα αν ο άλλος είναι βλάκας και ήθελε να σου 
προκαλεί όλη την ώρα πρόβλημα, εντάξει δεν είναι στο δικό σου χέρι, αν με ενοχλείς 
μια, με ενοχλείς δυο μετά υποχωρώ για να μην έχουμε φασαρίες μέσα στην τάξη και 
εσύ επιμένεις, εντάξει κάποια στιγμή θα κάνω το μπαμ και δεν θα το πιστεύεις.

Ερ: Πιστεύεις ότι δεν θα υπάρχουν τόσες συγκρούσεις σε έναν άνδρα; Σ: Οι γυναίκες 
είμαστε πιο εκδικητικές, πιο κομπλεξικές, θέλουμε να περνάει το δικό μας πάντα. Τον 
άνδρα μπορεί να τον είχαν σε καλύτερη μοίρα γενικά, οι γυναίκες νηπιαγωγοί να τον 
πρόσεχαν γιατί αν ειδικά ήταν ωραίος χαμός θα γινότανε. Εντάξει είναι ανάλογα την 
περίπτωση, ίσως εκεί να τον φοβόντουσαν, ενδεχομένως και αυτό.

 Απάντηση Γιάννη

Ερ: Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά με τις συναδέλφους και τους συναδέλφους σου ως 
νηπιαγωγός; Σ: Πιστεύω ότι θα τα πάω πολύ καλά, όπως τα πάω και τώρα στη σχολή. 
Όχι καθόλου.

Ερ:  Είναι  σημαντικό κριτήριο το φύλο γι  αυτό;  Σ:  Ξεκάθαρα τα κορίτσια δεν  μας
βλέπουν διαφορετικά τα κορίτσια, οπότε θα έχουμε μια καλή συνεργασία. Οι νέες γενιές
ξεπερνάνε αυτή τη προκατάληψη για τη γυναίκα νηπιαγωγό και ότι συμφιλιώνονται με
το γεγονός ότι υπάρχουν και άνδρες νηπιαγωγοί. 

Ερ:  Πιστεύεις  ότι  θα  συναντήσεις  δυσκολίες  με  τις  συναδέλφισσες  και  τους
συναδέλφους σου; Σ: Πιστεύω ότι δεν θα συναντήσω όχι, σε σπάνιες περιπτώσεις εάν η
γυναίκα νηπιαγωγός είναι σε μεγάλη ηλικία, πολύ μεγαλύτερη ξέρω  εγώ, ίσως μας
βλέπει διαφορετικά. 

 Ερ: Είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο ;Σ: Γενικώς πιστεύω όχι.
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4 . 16 Κοινωνική κατασκευή
Απάντηση Μάριου

Ερ: Δηλαδή εσύ το επικεντρώνεις στην κοινωνία και όχι σε κάποιο μάθημα; Σ Ερ: Από
την κοινωνία έχει προέρθει, δηλαδή είναι κοινωνικό κατασκεύασμα καθαρά το ότι 
υπάρχουν γυναικεία επαγγέλματα και ανδρικά επαγγέλματα. Πλέον έχει αρχίσει σιγά-
σιγά με χρόνια να σπάει κάπως αλλά αυτά τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις από το 
παρελθόν είναι βαθιά ριζωμένα, ιδιαίτερα τώρα από προσωπική άποψη ιδιαίτερα στην 
Ελλάδα.

Ερ :Αυτό έχει να κάνει με το φύλο; Ερ: Όχι.

Ερ: Γιατί; Σ:Γιατί είναι κοινωνική κατασκευή.

Ερ: Γιατί πιστεύεις ότι ήταν προκατειλημμένοι;  Σ: Έχει να κάνει με τη κοινωνία και με
τη παιδεία του λαού.

Απάντηση Νίκου

Ερ: Για ποιους λόγους θα το πάρουνε αλλιώς; Σ: Δεν έχουν συνηθίσει την εικόνα του 
άντρα νηπιαγωγού.

Ερ: Αυτό; Σ:Έτσι πιστεύω, ίσως και στη κοινωνία που ζούμε που είναι τα πράγματα 
πιο δύσκολα. Είναι καχύποπτοι απέναντι στον άντρα νηπιαγωγό. Αν μου επιτρέπεις να 
σου δώσω ένα παράδειγμα όταν πήγαμε για παρατήρηση στο νηπιαγωγείο, πολλοί 
γονείς όταν περιμέναμε έξω από το σχολείο για να μπούμε, πολλοί γονείς μας 
κοιτούσαν καχύποπτα, όχι τόσο απέναντι στις γυναίκες, δηλαδή, πήγαιναν και μιλούσαν
στις κοπέλες, στις συμφοιτήτριες μου, εμείς μαζεμένα τα αγόρια μας κοιτούσαν 
περίεργα και εμείς το καταλάβαμε και δεν μας άρεσε τόσο πολύ αυτό.

Ερ: Αν θα ήθελες να συμπληρώσεις κάτι άλλο για το φύλο σε σχέση με το επάγγελμα 
του νηπιαγωγού, ποιο θα ήταν αυτό; Σ: Καλό θα ήταν να φύγουμε από το καλούπι 
νηπιαγωγός γυναίκα γιατί υπάρχουν πολλοί άνδρες πλέον και πιστεύω πρέπει να 
δοθούν ευκαιρίες και κυρίως όχι τόσο για τα παιδιά, τα παιδιά είναι εεε 
αντιμετωπίζουν και τις γυναίκες και τους άνδρες το ίδιο, πιο πολύ από την κοινωνία 
πιστεύω ότι είναι.

Ερ: Από την κοινωνία; Σ:Όταν πας στην τάξη, στο νηπιαγωγείο ένα παιδί θα έρθει να 
σου μιλήσει το ίδιο όπως θα μιλούσε και σε μια γυναίκα το ίδιο πράγμα είναι, αν πας 
όμως και μιλήσεις με τους γονείς, όπως σου είπα τότε στο σχολείο που είχα πάει εγώ, 
πιστεύω ότι θα έχεις άλλη αντιμετώπιση. Πρέπει να φύγουμε από το καλούπι, άνδρας- 
γυναίκα, όλοι είμαστε το ίδιο, τις ίδιες δυνατότητες αυτό πιστεύω. Γενικά η κοινωνία 
έχει μια στερεοτυπική στάση. Καθαρά προκατάληψη, όχι μόνο από τους γονείς αλλά 
και από την κοινωνία.
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5.Συζήτηση

5.1Ανακεφαλαίωση σκεπτικού έρευνας

Η έμφυλη διάσταση στο επάγγελμα των νηπιαγωγών είναι σημαντικό να τη
μελετήσουμε γιατί συνηθίζεται το επάγγελμα του νηπιαγωγού στο μέγιστο βαθμό 
απαρτίζεται από γυναίκες και αυτό γιατί είναι γνωστό ότι από τη φύση τους οι 
γυναίκες  έχουν μια κλίση προς τα παιδιά ίσως το ότι είναι ευαίσθητες.
Όμως στους άνδρες δεν συνηθίζεται γιατί αυτοί δεν ανταποκρίνονται τόσο
καλά όσο οι γυναίκες. Θεωρείται όμως ότι οι άνδρες είναι πιο σκληροί. Βέβαια 
υπάρχουν άντρες νηπιαγωγοί που δουλεύουν περισσότερο, διαβάζουν και 
ασχολούνται περισσότερο με τα παιδιά. Στις μέρες μας το επάγγελμα τις νηπιαγωγού 
απαρτίζεται από γυναίκες και άντρες είναι πολύ λίγοι και αυτό γιατί οι νέοι φοιτητές 
δεν την επιλέγουν και αν τύχει και σπουδάζουν σε τμήμα νηπιαγωγών είτε πέρασαν 
τυχαία είτε δεν είχαν άλλη επιλογή.
 

5.2Κατηγορίες θεμάτων ανάλυσης
Οι κατηγορίες των θεμάτων που αναλύθηκαν ήταν δεκαπέντε. Οι κατηγορίες είχαν 
σχέση για της σπουδές των φοιτητών, για παράδειγμα, το έτος που βρίσκονται, αν ή 
σχολή νηπιαγωγών ήταν η πρώτη τους επιλογή. Ακόμη, οι κατηγορίες σχετίζονται με 
τις σκέψεις που έχουν μετά τις σπουδές τους και αν σκέφτονται να ακολουθήσουν το 
επάγγελμα αυτό. Κατηγορία θεμάτων αποτελεί ακόμη και  αν στις σχολές 
προσχολικής αγωγής έχουν λιγότερους άνδρες και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Μια
κατηγορία η οποία κατά βάση είναι το κεντρικό ερώτημα της έρευνας αυτής αν το 
φύλο είναι ή δεν είναι σημαντικό κριτήριο. Επιπρόσθετα, στην ανάλυση των θεμάτων
αναφέρονται τρεις ακόμη κατηγορίες, τις σχέσεις που θα έχουν με τα παιδιά, τους 
γονείς και τους συναδέλφους-συναδέλφισσες τους.  Τέλος, μια κατηγορία ανάλυσης 
είναι η κοινωνική κατασκευή, οπού σε αυτή αναφέρθηκαν και αγόρια και κορίτσια, 
έτσι με τον παραπάνω χαρακτηρισμό επικεντρώθηκαν στις αντιλήψεις που έχει 
κυρίως η κοινωνία για το επάγγελμα του νηπιαγωγού.

5.3Περιορισμοί έρευνας
 Η έρευνα διήρκησε 3 μήνες. Το μέσο όρο διάρκειας κάθε συνέντευξης ήταν είκοσι 
λεπτά. Το δείγμα της έρευνας αποτελούταν από εννέα άτομα ηλικίας 20 με 22 ετών, 
αγόρια και κορίτσια. Τα αγόρια ήταν τέσσερα, ενώ τα κορίτσια πέντε. Τα άτομα ήταν
φοιτητές της σχολής νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης και Φλώρινας. 

Το περιεχόμενο της έρευνας βασιζόταν κατά κύριο λόγο τη σχέση του φύλου 
τους με το επάγγελμα τους. Οι συμμετέχοντες εξέφραζαν τη γνώμη τους σε θέματα 
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κοινωνικού φύλου, δηλαδή, αν οι γυναίκες ή οι άνδρες είναι κατάλληλοι για αυτό το 
επάγγελμα. Ακόμη, η έρευνα επικεντρώθηκε στις περιπτώσεις που οι άνδρες 
αντιμετώπιζαν άσχημες συμπεριφορές και στάσεις από γονείς και συναδέλφους. Οι 
συμμετέχοντες γνώριζαν ότι ο ερευνητής τους μαγνητοσκοπούσε.  Η έρευνα κατά 
κύριο λόγο εστιαζόταν σε φοιτητές για να διερευνηθούν οι απόψεις τους σχετικά με 
το φύλο και το επάγγελμα τους.  Ο ερευνητής καθοδηγούσε τον συνεντευξιαζόμενο 
για τις απαντήσεις που θα δώσει, έτσι τα θέματα που αναλύθηκαν ήταν περιορισμένα.

Η συνέντευξη περιείχε τρεις ενότητες, η πρώτη ενότητα εστίαζε για τις 
σπουδές, δηλαδή, το έτος που βρίσκονται, αν υπάρχουν μαθήματα που σχετίζονται με
το φύλο, για τους λόγους που σπουδάζουν στη σχολή νηπιαγωγών και αν η σχολή 
που βρίσκονται ήταν η πρώτη τους επιλογή. Η δεύτερη ενότητα της συνέντευξης 
σχετιζόταν με τις εμπειρίες των συμμετεχόντων. Η τελευταία ενότητα της 
συνέντευξης στις σχέσεις των συμμετεχόντων με τους συναδέλφους, τους γονείς και 
τα παιδιά, για παράδειγμα, αν οι σχέσεις τους θα είναι καλές ή μη ευνοϊκές και για 
ποιους λόγους. 

5.4 Προτάσεις μελλοντικής έρευνας
Στην έρευνα αυτή που πραγματοποιήθηκε με θέμα το φύλο σε σχέση με το επάγγελμα
του νηπιαγωγού υπήρχαν κάποιες δυσκολίες και κάποιους περιορισμούς. Οι 
δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν ήταν ότι τα αγόρια κυρίως δεν δεχόντουσαν 
καθόλου να συμμετάσχουν στη συνέντευξη γιατί η σχολή των νηπιαγωγών στην 
οποία φοιτούν δεν τους αρέσει, πέρασαν τυχαία σε αυτή τη σχολή και αυτός είναι 
ένας λόγος που δεν θέλουν να μιλούν για ότι έχει σχέση με τη σχολή αυτή. Τα αγόρια
που συμμετείχαν  στην παρούσα έρευνα η σχολή των νηπιαγωγών ήταν μέσα στις 
επιλογές τους ή ακόμη και πρώτη τους επιλογή.  Βάση της δυσκολίας εύρεσης 
συμμετεχόντων κυρίως αγοριών θα ήταν ωφέλιμο σε επόμενες έρευνες για τη σχέση 
φύλου με επάγγελμα νηπιαγωγού να μην περιοριστεί μόνο σε φοιτητές, αλλά να 
συμμετέχουν στην έρευνα και επαγγελματίες νηπιαγωγούς. Με τη συμμετοχή και των
επαγγελματιών  νηπιαγωγών, άνδρες και γυναίκες σε μελλοντική έρευνα θα μπορεί 
να γίνει σύγκριση με το τι πιστεύουν οι φοιτητές ότι θα αντιμετωπίσουν στο 
επάγγελμα τους σε σχέση με τα παιδιά, με τους συναδέλφους και τους γονείς, αλλά 
και τι γίνεται τελικά που θα βασίζεται στους εν ενεργεία επαγγελματίες.

     Ακόμη είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στην παρούσα έρευνα εξαιτίας του 
γεγονότος ότι υπήρχαν ερωτήσεις πολλές που ήταν παρόμοιες, κάποιοι 
συνεντευξιαζόμενοι έδιναν ίδιες απαντήσεις γιατί πίστευαν αυτό που αναφέρθηκε 
παραπάνω.  Είναι ωφέλιμο στο μέλλον να πραγματοποιηθούν έρευνες με κάθε 
ερώτηση διαφορετικά διατυπωμένη,  ώστε να υπάρχει μια ποικιλία απαντήσεων.

 Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό είναι ο ερευνητής θα πρέπει  να 
επικεντρώνεται σε αυτά που πιστεύει ο συνεντευξιαζόμενος, χωρίς οι απαντήσεις να 
καθοδηγούνται από τον ερευνητή για να υπάρχει ποικιλία απαντήσεων. Με αυτό τον 
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τρόπο η έρευνα μπορεί να οδηγηθεί και σε παράγοντες που δεν τόσο εμφανείς στους 
ανθρώπους, σε θέματα που δεν έχουν πολύ συζητηθεί για τη σχέση του επαγγέλματος
του νηπιαγωγού με το φύλο.
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Παράρτημα

Γράμμα προς τους συμμετέχοντες
Αγαπητοί/τες συμμετέχοντες/ουσές,

Θα ήθελα να σας καλέσω να πάρετε μέρος στην έρευνα που πραγματοποιώ στ 
πλαίσια της πτυχιακής μου εργασίας με τίτλο « Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που 
σπουδάζουν νηπιαγωγοί μιλούν για τη σχέση του φύλου με το επάγγελμα : Μια 
μελέτη στο πλαίσιο της Κοινωνικής Ψυχολογίας του Λόγου. Η έρευνα αυτή έχει 
στόχο να καταγράψει εμπειρίες όσον αφορά σε επαγγελματικό επίπεδο με παιδιά και 
η άσκηση του επαγγέλματος του νηπιαγωγού μετά τις σπουδές.

Η έρευνα θα διεξαχθεί με τη μορφή συνεντεύξεων, οι οποίες θα μαγνητοφωνηθούν 
και θα απομαγνητοφωνηθούν. Οι συνεντεύξεις θα είναι ανώνυμες και θα 
χρησιμοποιηθούν ψευδώνυμα. Ακόμη, μπορείτε, να λάβετε τις ερωτήσεις της 
συνέντευξης πριν από τη διεξαγωγή της. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της έρευνας 
θα είναι στη διάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμήσετε.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,

Κυριακή –Μαρία Κουτίδου
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Σχέδιο ημι- δομημένης συνέντευξης
Ενότητα 1. Σπουδές

1. Σε ποιο έτος των σπουδών σου βρίσκεσαι;
2. Το τμήμα νηπιαγωγών ήταν η πρώτη σου επιλογή για να σπουδάσεις; Αν

ναι,  για  ποιους  λόγους  ήταν η πρώτη επιλογή σου;  Αν όχι,  για  ποιους
λόγους αποφάσισες να σπουδάσεις σε αυτό;

3. Ήταν το φύλο σημαντικό κριτήριο για να σπουδάσεις νηπιαγωγός; 3 α ) Αν
ναι, για ποιους λόγους ήταν σημαντικό κριτήριο; 3β Αν όχι, για ποιους
λόγους δεν ήταν σημαντικό κριτήριο;

4. Τα μαθήματα που παρακολούθησες μέχρι τώρα σε οδήγησαν να σκεφτείς
ότι το φύλο είναι σημαντικό κριτήριο για να σπουδάσει κάποια ή κάποιος
νηπιαγωγός;  Αν ναι,  ποια  μαθήματα  ήταν αυτά;  Για  ποιους  λόγους  σε
οδήγησε το καθένα από αυτά να σκεφτείς  ότι  το φύλο είναι σημαντικό
κριτήριο  για  να  σπουδάσει  κάποια  ή  κάποιος  νηπιαγωγός;  Αν  όχι,  για
ποιους λόγους δε σε οδήγησαν να σκεφτείς ότι το φύλο είναι σημαντικό
κριτήριο για να σπουδάσει κάποια ή κάποιος νηπιαγωγός;

5. Τα  μαθήματα  που  παρακολούθησες  μέχρι  τώρα  σε  οδήγησαν  να
αποφασίσεις ότι θέλεις να δουλέψεις ως νηπιαγωγός, όταν τελειώσεις τις
σπουδές  σου,  με  σημαντικό  κριτήριο  το  φύλο;  Αν ναι,  ποια  μαθήματα
ήταν  αυτά;  Για  ποιους  λόγους  σε  οδήγησε  το  καθένα  από  αυτά  να
αποφασίσεις ότι θέλεις να δουλέψεις ως νηπιαγωγός, όταν τελειώσεις τις
σπουδές σου, με σημαντικό κριτήριο το φύλο; Αν όχι, για ποιους λόγους
δε σε οδήγησαν τα μαθήματα να αποφασίσεις ότι θέλεις να δουλέψεις ως
νηπιαγωγός, όταν τελειώσεις τις σπουδές σου, με σημαντικό κριτήριο το
φύλο;

6. Έχεις παρατηρήσει μέχρι τώρα αν στο τμήμα φοιτούν λιγότεροι άνδρες
από γυναίκες; Αν ναι, για ποιους λόγους πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό;

Ενότητα 2. Επαγγελματική εμπειρία με παιδιά

7. Μέχρι τώρα, έχεις εμπειρίες σε επίπεδο επαγγέλματος με παιδιά;  Αν ναι,
ποιες είναι αυτές; Το επιδίωξες; Αν ναι, για ποιους λόγους το επιδίωξες;
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9 α) Ήταν το φύλο σημαντικό κριτήριο που το επιδίωξες; Αν ναι, γιατί
ήταν  το  φύλο  σημαντικό  κριτήριο;  9β  Πιστεύεις  ότι  ήταν  σημαντικό
κριτήριο  το  φύλο  για  τα  παιδιά;  Αν  ναι,  για  ποιους  λόγους  ήταν
σημαντικό; Αν όχι, για ποιους λόγους δεν ήταν σημαντικό;9γ  Πιστεύεις
ότι ήταν το φύλο σημαντικό κριτήριο για τους γονείς; Αν ναι, για ποιους
λόγους ήταν σημαντικό; Αν όχι, για ποιους λόγους δεν ήταν σημαντικό;

8. Αν δεν έχεις εμπειρίες, για ποιους λόγους δεν το επιδίωξες;  10 α Ήταν το
φύλο σημαντικό κριτήριο που δεν το επιδίωξες;  10 β Αν ναι, γιατί ήταν το
φύλο σημαντικό κριτήριο;

Ενότητα  3.  Άσκηση  του  επαγγέλματος  νηπιαγωγού  μετά  τις
σπουδές

9. Μετά τις σπουδές, σκοπεύεις να επιδιώξεις να δουλέψεις ως νηπιαγωγός;
Αν ναι, για ποιους λόγους σκοπεύεις να το κάνεις αυτό;  11 α) Είναι το
φύλο σημαντικό κριτήριο για να το κάνεις; Αν ναι, για ποιους λόγους είναι
σημαντικό κριτήριο το φύλο;  11β )Αν όχι,  για ποιους λόγους δεν είναι
σημαντικό κριτήριο το φύλο;

10. Πιστεύεις  ότι,  όπου  δουλέψεις  ως  νηπιαγωγός,  θα  είναι  λιγότεροι  οι
άνδρες από τις γυναίκες νηπιαγωγούς; 12 α) Αν ναι, για ποιους λόγους θα
συμβαίνει αυτό;  12 β)Αν όχι, για ποιους λόγους δε θα συμβαίνει αυτό;

11. Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά στη δουλειά σου ως νηπιαγωγός; 13 α)Αν
ναι, πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο για αυτό;13 β) Για
ποιους λόγους είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο;  13 γ)Αν όχι, για ποιους
λόγους δεν είναι το φύλο σημαντικό κριτήριο;

12. Πιστεύεις ότι θα συναντήσεις δυσκολίες στη δουλειά σου ως νηπιαγωγός;
14 α)Αν ναι, πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο για αυτό; Για
ποιους λόγους είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο; 14β ) Αν όχι, για ποιους
λόγους δεν είναι το φύλο σημαντικό κριτήριο;

13. Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά με τα παιδιά ως νηπιαγωγός; 15  α)Αν ναι,
πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο για αυτό; 15 β Για ποιους
λόγους είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο;  15 γ )Αν όχι, για ποιους λόγους
δεν είναι το φύλο σημαντικό κριτήριο;

14. Πιστεύεις ότι θα συναντήσεις δυσκολίες με τα παιδιά ως νηπιαγωγός; Αν
ναι, πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο για αυτό; Για ποιους
λόγους είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο; Αν όχι, για ποιους λόγους δεν
είναι το φύλο σημαντικό κριτήριο;

15. Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά με τους γονείς ως νηπιαγωγός;  17 α )Αν ναι,
πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο για αυτό;  17 β)Για ποιους
λόγους είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο;  17 γ)Αν όχι, για ποιους λόγους
δεν είναι το φύλο σημαντικό κριτήριο;

16. Πιστεύεις ότι θα συναντήσεις δυσκολίες με τους γονείς ως νηπιαγωγός; 18
α) Αν ναι, πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο για αυτό; 18 β)
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Για ποιους λόγους είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο;  18 γ)Αν όχι, για
ποιους λόγους δεν είναι το φύλο σημαντικό κριτήριο;

17. Πιστεύεις ότι θα τα πας καλά με τις συναδέλφους και τους συναδέλφους
ως νηπιαγωγός; 19 α) Αν ναι, πιστεύεις ότι είναι σημαντικό κριτήριο το
φύλο για αυτό; 19 β)Για ποιους λόγους είναι σημαντικό κριτήριο το φύλο;
19 γ)Αν όχι, για ποιους λόγους δεν είναι το φύλο σημαντικό κριτήριο;

18. Πιστεύεις  ότι  θα  συναντήσεις  δυσκολίες  με  τις  συναδέλφους  και  τους
συναδέλφους ως νηπιαγωγός;20 α) Αν ναι, πιστεύεις ότι είναι σημαντικό
κριτήριο  το  φύλο  για  αυτό;20  β)  Για  ποιους  λόγους  είναι  σημαντικό
κριτήριο  το  φύλο;   20  γ)Αν όχι,  για  ποιους  λόγους  δεν  είναι  το  φύλο
σημαντικό κριτήριο;

19. Θα  ήθελες  να  συμπληρώσεις  κάτι  άλλο  για  το  φύλο  σε  σχέση  με  το
επάγγελμα των νηπιαγωγών;
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