
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

~ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH ΗΓΕΣΙΑ~ 

 

  

 

Διπλωματική εργασία 

  «Εκπαιδευτική διοίκηση και φύλο: οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

εκθέτουν τις απόψεις τους για τη διοίκηση των σχολικών μονάδων» 

της 

Γλυκερίας Δ. Τραϊανού 

 

 

 

Επιβλέπουσα καθηγήτρια : Ελένη Γρίβα, αναπληρώτρια καθηγήτρια Π. Δ. Μ.   

Εξεταστές:  1. Γιώργος Ιορδανίδης, αναπληρωτής καθηγητής Π. Δ. Μ. 

                   2. Ευαγγελία Καλεράντε, αναπληρώτρια καθηγήτρια Π.Δ.Μ. 

 

Φλώρινα 

Οκτώβριος 2019 



[2] 
 

 

 

 

 

« Η επίτευξη μιας εκπαίδευσης που απευθύνεται και στους άνδρες και 

στις γυναίκες και δεν περιορίζει με τεχνητό και λανθασμένο τρόπο τις 

σκέψεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους δεν είναι εύκολος 

στόχος σε μια κοινωνία, το να μην το επιχειρήσει, όμως, κάποιος επειδή 

είναι δύσκολο, αποτελεί πράξη δειλίας» 

Deem (1978): 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[3] 
 

Ευχαριστίες 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί το «επιστέγασμα» του μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών, «Οργάνωση και διοίκηση στην εκπαίδευση – εκπαιδευτική 

ηγεσία» της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και  

ταυτόχρονα σηματοδοτεί την ολοκλήρωσή του. 

       Στο απαιτητικό και ταυτόχρονα συναρπαστικό αυτό ταξίδι… είσαι μόνη αλλά 

ποτέ δε λησμονάς αυτούς που σε βοήθησαν… Αισθάνομαι, λοιπόν, την ανάγκη  να 

ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν με κάποιο τρόπο στην ευόδωση αυτού του 

κύκλου σπουδών και στην επίτευξη της  συγκεκριμένης ερευνητικής  προσπάθειας. 

       Πρωτίστως, οφείλω, από καρδιάς, ένα µεγάλο ευχαριστώ, στην επιβλέπουσα 

καθηγήτρια – σύµβουλο της διπλωµατικής μου,  την κα Γρίβα Ελένη, αναπληρώτρια 

καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για τις καίριες, πάντα, 

επιστημονικές επισημάνσεις της αλλά και την άμεση και αμέριστη στήριξη και 

καθοδήγηση  της σε κάθε στάδιο της εργασίας μου.  

       Επίσης, ευχαριστώ θερμά, όλους ανεξαιρέτως, τους καθηγητές μου στο 

συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών οι οποίοι με τον επιστημονικό τους 

λόγο και τις πολύτιμες γνώσεις τους συνεισέφεραν στην εκπόνηση της εν λόγω 

διπλωματικής εργασίας κυρίως όμως διότι μου άνοιξαν δρόμους που ούτε καν 

φανταζόμουν. 

       Ευχαριστίες οφείλω, ακόμα, σε κάθε έναν συμμετέχοντα της έρευνας, διευθυντή 

και απλό συνάδελφο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι μου προσέφεραν 

μέσω της συνέντευξης το χρόνο τους και προπάντων την εμπιστοσύνη τους και έγιναν 

συμμέτοχοι και κοινωνοί της δικής μου προσπάθειας η οποία, φυσικά, ήταν αδύνατο 

να ολοκληρωθεί  χωρίς τη δική τους συμβολή. 

       Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στους δύο «φάρους» της ζωής μου, τα 

παιδιά μου, τον Νίκο και την Εύη μου, που με στήριζαν στα νέα μου αυτά 

«περπατήματα» και ενίσχυαν, κάθε στιγμή, τα όνειρα μου…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[4] 
 

Copyright © Τραϊανού Δ. Γλυκερία 2019   

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.   

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ 

ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, 

αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής 

φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το 

παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν στη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό 

σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα 

που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και μόνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[5] 
 

Ονοματεπώνυμο: Τραϊανού Γλυκερία  

Α.Ε.Μ.:  788  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: traianou.gl@hotmail.com 

Έτος εισαγωγής: 2017  

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: 

«Εκπαιδευτική διοίκηση και φύλο: οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

εκθέτουν τις απόψεις τους για τη διοίκηση των σχολικών μονάδων» 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα εργασία δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής, είναι 

προϊόν αυστηρά προσωπικής εργασίας, η βιβλιογραφία και οι πηγές που έχω 

χρησιμοποιήσει, έχουν δηλωθεί κατάλληλα με παραπομπές και αναφορές. Τα σημεία 

όπου έχω χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενο ή/και πηγές άλλων συγγραφέων, αναφέρονται 

ευδιάκριτα στο κείμενο με την κατάλληλη παραπομπή και η σχετική αναφορά 

περιλαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφικών αναφορών με πλήρη περιγραφή. 

Επισημαίνεται πως η συγκεκριμένη επιλογή βοηθά στον περιορισμό της λογοκλοπής 

διασφαλίζοντας έτσι το/τη συγγραφέα.   

  

             Ημερομηνία: 02 - 10 - 2019                                           H δηλούσα 

  

                                                                                              Τραϊανού Γλυκερία 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



[6] 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ................................................................................................. ..8 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ......................................................................................................................... ..9 

ABSTRACT .......................................................................................................................... 10 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ .......................................................................................................................... 11 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

  1.1. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις .......................................................................... 15 

  1.2. Η διάρθρωση της εκπαιδευτικής διοίκησης στην Ελλάδα ................................ 16 

  1.3. Η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διοίκησης ...................................... 19 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

  2.1. Έμφυλα στερεότυπα στην εκπαίδευση ............................................................. 21 

  2.2. Εκπροσώπηση  φύλων στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού ............................... 23 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

  3.1. Ανδρική και γυναικεία διοίκηση ....................................................................... 28 

  3.2. Συμμετοχή  φύλων στη διοίκηση της εκπαίδευσης .......................................... 31 

  3.3. Γυάλινη οροφή ή Λαβύρινθος .......................................................................... 34 

  3.4. Παράγοντες υποαντιπροσώπευσης γυναικών-εκπαιδευτικών στη διοίκηση .... 36 

  3.5. Προτάσεις άρσης της έμφυλης ανισότητας στην εκπαιδευτική διοίκηση ................... 42 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΕΡΕΥΝΑ 

  4.1. Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα ................................................................... 45 

  4.2. Η μέθοδος ......................................................................................................... 46 

  4.3. Το ερευνητικό εργαλείο .................................................................................... 46 

  4.4. Η διαδικασία συλλογής δεδομένων .................................................................. 48 

  4.5. Το δείγμα και η διαδικασία επιλογής του ......................................................... 50 

  4.6. Το προφίλ των συμμετεχόντων ......................................................................... 51 

  4.7. Ανάλυση δεδομένων ......................................................................................... 52 

  4.8. Περιορισμοί της έρευνας .................................................................................. 55 

 



[7] 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

  5.1  Αποτελέσματα δεδομένων εκπαιδευτικών 

   5.1.1 Φύλο και εκπαιδευτική καθημερινότητα ....................................................... 57 

   5.1.2 Φύλο και εκπαιδευτική διοίκηση ................................................................... 65 

   5.1.3 Ανδρική και γυναικεία διοίκηση .................................................................... 70 

   5.1.4 Έμφυλες διακρίσεις στη διοίκηση ................................................................. 76 

   5.1.5 Παράγοντες- συντελεστές της εκπαιδευτικής διοίκησης ............................... 83 

   5.1.6 Παράγοντες αποτρεπτικοί στην επαγγελματική ανέλιξη της γυναίκας- 

   εκπαιδευτικού σε θέσεις ευθύνης ........................................................................... 87 

   5.1.7 Υποαντιπροσώπευση και προτάσεις για τη σύμμετρη παρουσία των φύλων  

   φύλων στην ιεραρχική δομή της εκπαίδευσης ........................................................ 95 

  5.2.  Αποτελέσματα δεδομένων διευθυντικών στελεχών 

   5.2.1. Φύλο και εκπαιδευτική καθημερινότητα ...................................................... 105 

   5.2.2 Φύλο και εκπαιδευτική διοίκηση ................................................................... 107 

   5.2.3 Ανδρική και γυναικεία διοίκηση .................................................................... 109 

   5.2.4 Έμφυλες διακρίσεις στη διοίκηση ................................................................. 111 

   5.2.5 Παράγοντες- συντελεστές της εκπαιδευτικής διοίκησης ............................... 115 

   5.2.6 Παράγοντες αποτρεπτικοί στην επαγγελματική ανέλιξη της γυναίκας- 

   εκπαιδευτικού σε θέσεις ευθύνης ........................................................................... 118 

   5.1.7 Υποαντιπροσώπευση και προτάσεις για τη σύμμετρη παρουσία των φύλων 

   στην ιεραρχική δομή της εκπαίδευσης ................................................................... 121 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ....................................................... 126 

  Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα ............................................................................ 147 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

  Ελληνόγλωσσες ....................................................................................................... 149 

  Ξενόγλωσσες ....................................................................................................................... 157 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

  Απομαγνητοφωνημένες Συνεντεύξεις (ενδεικτικά) ................................................. 162 

  Ατομικοί Πίνακες Δεδομένων ( ενδεικτικά) ............................................................ 180 

  Συγκεντρωτικός Πίνακας Έκθεσης Δεδομένων Εκπαιδευτικών ............................. 189 

  Συγκριτικός Πίνακας Έκθεσης Δεδομένων Στελεχών ............................................. 203 



[8] 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

Πίνακας 1:   Το προφίλ των στελεχών…………………………………………. ….51 

Πίνακας 2:   Κατηγορίες και κωδικοί του άξονα «Φύλο και εκπαιδευτική 

καθημερινότητα»……………………………………………………………………57  

Πίνακας 3: . Κατηγορίες και κωδικοί του άξονα «Φύλο και εκπαιδευτική 

διοίκηση»……………………………………………………………………………65 

Πίνακας 4: . Κατηγορίες και κωδικοί του άξονα «Ανδρική και γυναικεία 

διοίκηση»……………………………………………………………………………70 

Πίνακας 5:   Κατηγορίες και κωδικοί του άξονα «Έμφυλες διακρίσεις στην 

εκπαιδευτική διοίκηση………………………………………………………………76 

Πίνακας 6: Κατηγορίες και κωδικοί του άξονα «Παράγοντες – συντελεστές  

της εκπαιδευτικής διοίκησης»………………………………………………………83 

Πίνακας 7: Κατηγορίες και κωδικοί του άξονα «Παράγοντες αποτρεπτικοί στην 

επαγγελματική ανέλιξη της γυναίκας-εκπαιδευτικού σε θέσεις ευθύνης…………..87 

Πίνακας 8: Κατηγορίες και κωδικοί του άξονα «Υποαντιπροσώπευση και προτάσεις 

για τη σύμμετρη παρουσία των φύλων στην ιεραρχική δομή της εκπαίδευσης»…..95 

Πίνακας 9: Συγκριτική έκθεση δεδομένων του άξονα «Φύλο και εκπαιδευτική 

καθημερινότητα»…………………………………………………………………..105 

Πίνακας 10: Συγκριτική έκθεση δεδομένων του άξονα «Φύλο και εκπαιδευτική 

διοίκηση»………………………………………………………………………….107 

Πίνακας 11: Συγκριτική έκθεση δεδομένων του άξονα «Ανδρική και γυναικεία 

διοίκηση» …………………………………………………………………………109 

Πίνακας 12: Συγκριτική έκθεση δεδομένων του άξονα «Έμφυλες διακρίσεις στην 

εκπαιδευτική διοίκηση…………………………………………………………… 111 

Πίνακας 13: Συγκριτική έκθεση δεδομένων του άξονα «Παράγοντες – συντελεστές  

της εκπαιδευτικής διοίκησης»……………………………………………………..115 

Πίνακας 14: Συγκριτική έκθεση δεδομένων του άξονα «Παράγοντες αποτρεπτικοί 

στην επαγγελματική ανέλιξη της γυναίκας-εκπαιδευτικού σε θέσεις 

ευθύνης………........................................................................................................118 

Πίνακας 15: Συγκριτική έκθεση δεδομένων του άξονα «Υποαντιπροσώπευση και 

προτάσεις για τη σύμμετρη παρουσία των φύλων στην ιεραρχική δομή της 

εκπαίδευσης»……………………………………………………………………..121 



[9] 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτυπώνει τις απόψεις των εκπαιδευτικών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη διοίκηση υπό το πρίσμα του φύλου. Προσεγγίζει 

το ευρύτατο αυτό πεδίο φωτίζοντας οποιαδήποτε σχέση της με το φύλο, οποιαδήποτε 

επίδραση του τόσο στους διοικούντες όσο και στους διοικούμενους.  

      Για τη διεξαγωγή της επιλέγει μια μέθοδο απόλυτα κατάλληλη, την ποιοτική και 

κάνει χρήση του εργαλείου της ημιδομημένης συνέντευξης σε 26 εν ενεργεία 

δευτεροβάθμιους εκπαιδευτικούς, 20 απλούς και 6 στελέχη διότι το ζήτημα της 

διοίκησης απασχολεί τόσο από τη βάση προς τη κορυφή όσο και αντίστροφα. 

       Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, η παρουσία του φύλου είναι 

εμφανέστατη στην εκπαιδευτική καθημερινότητα και φυσικά στη διοίκηση. Η 

εκπροσώπηση της γυναίκας-εκπαιδευτικού στη ιεραρχία είναι δυσανάλογη της 

δυναμικής της στο επάγγελμα. Και ενώ αποτυπώνεται ο διαφοροποιημένος τρόπος 

άσκησης ηγεσίας από τα δύο φύλα, η έντονη παρουσία διοικητικών στερεοτύπων και 

διακρίσεων αρσενικής και θηλυκής διοίκησης από το εκπαιδευτικό περιβάλλον και τα 

συμβούλια επιλογής, εντούτοις δε συναρτάται διόλου η διοικητική ικανότητα και 

αποτελεσματικότητα με το φύλο αλλά θεωρείται απόρροια  άλλων, εξίσου σημαντικών 

παραγόντων -προσωπικότητα, κατάρτιση, διοικητική εμπειρία της πρoϊστάμενης 

αρχής.  

       Παράλληλα, καταγράφεται πληθώρα εμποδίων που δυσχεραίνουν την ανέλιξη των 

γυναικών -προτίμηση στη διδασκαλία, απέχθεια για τη διοίκηση, έλλειψη στήριξης και 

κινήτρων, ανασφάλεια- με βασικότερο τη μητρότητα και τις συνεπαγόμενες 

οικογενειακές υποχρεώσεις που καθίστανται καθοριστικές. 

       Καταληκτικά, η μελέτη εστιάζει στην ανάδειξη καλών πρακτικών και δράσεων 

που προτείνουν εκπαιδευτικοί και στελέχη- αμέριστη συνδρομή πολιτείας και 

οικογένειας, διοικητική επιμόρφωση, παροχή ουσιαστικών κινήτρων αλλά προπάντων 

αλλαγή ηθών και νοοτροπίας- προκειμένου να υπάρξει ισόρροπη παρουσία φύλων στη 

διοίκηση και αξιοποίηση  όλου του δυναμικού της.   

 

 

 

Λέξεις - Κλειδιά: Εκπαιδευτική διοίκηση, Φύλο, Γυναικεία υπο-εκπροσώπηση, 

Προτάσεις    
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  Αbstract 

 

This thesis reflects the views of secondary school teachers on the role of gender in 

management. It approaches this vast field by illuminating its relationship to gender and 

its effect on superiors and subordinates. 

       For this thesis a qualitative method was chosen, and a semi-structured interview 

tool was used on 26 active secondary teachers, 20 of them were regular teachers and 6 

were headmasters because the issue of management is important both bottom-up and 

top-down. 

       According to the results of the study, the presence of gender is prominent in 

educational daily life and, of course, in management. The representation of the female 

teacher in the hierarchy is disproportionate to her potential in the profession. And 

while the differentiated way of leadership in both genders is portrayed coupled with the 

strong presence of administrative stereotypes and male and female management 

distinctions from the educational environment it is nevertheless shown that 

management skills are not at all dependent on gender, but on other important factors - 

personality, training, managerial experience. 

       At the same time, there are several obstacles that hinder women's advancement - 

preference for teaching, dislike for administration, lack of support and motivation, 

insecurity-and more importantly maternity and its resulting family obligations that are 

decisive. 

       To conclude, the study focuses on highlighting good practices and actions 

suggested by teachers and executives - full state and family support, management 

training, substantial motivation but above all changing morals and attitudes - in order 

to have a balanced gender presence in leadership and make full use of its workforce. 

. 

 

 

 

Keywords: Εducational leadership, Gender, Female Under-representation, Suggestions 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τις τελευταίες δεκαετίες, το θέμα της εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας απασχολεί 

τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα, διεθνώς, και τίθεται στη βάση των 

ενδιαφερόντων τους καθώς συναρτάται άμεσα με την ποιότητα και την αποδοτικότητα 

των εκπαιδευτικών οργανισμών. Αυτό σε συνδυασμό με τη γενικότερη απαίτηση του 

εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών συστημάτων καθώς και της αποκεντρωμένης  

διοίκησης με αναβαθμισμένο ρόλο διευθυντή και εκπαιδευτικού, θέτει στο επίκεντρο 

τη σχολική μονάδα, την προϊστάμενη αρχή και την άσκηση των καθηκόντων της αλλά 

και την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού στο σύνολό του.  

       Κάτω από αυτό το πρίσμα, υπήρξε έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για την 

επίδραση και το ρόλο του φύλου στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Στο πεδίο των 

μελετών εμπίπτουν, πλέον, οι επαγγελματικές επιλογές των φύλων, η άσκηση 

καθηκόντων τους και οι ενέργειές τους για ιεραρχική ανέλιξη, η δυνατότητα 

προώθησης των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και, φυσικά, η μελέτη του 

διαφοροποιημένου τρόπο διοίκησής τους. 

       Το θέμα, λοιπόν, της παρούσας διπλωματικής εργασίας « εκπαιδευτική διοίκηση 

και φύλο: οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκθέτουν τις απόψεις 

τους για τη διοίκηση των σχολικών μονάδων » προκρίνεται, πρωτίστως, διότι παρέχει 

τη δυνατότητα μελέτης του ευρύτατου πεδίου της εκπαίδευσης και της διοίκησής της 

μέσα από την οπτική του φύλου και όλων των προεκτάσεων που αυτό συνεπάγεται. 

Ένα πεδίο που καθίσταται εξαιρετικά ενδιαφέρον καθώς μελετάται υπό το πρίσμα των 

κοινωνικών-ανθρωπιστικών επιστημών. Τα ζητήματα που ανακύπτουν πολυπληθή και 

ουσιώδη.   

       Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διοικητικής επιστήμης και των σκαπανέων της 

τίθεται, η οριοθέτηση της διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη 

την ταύτιση (Squire, 1987· Everad, 1982) αλλά και τις διαφορές της με άλλου τύπου  

διοικητικούς οργανισμούς (Ιορδανίδης, 1998 ·Dimmock, 2002).  

       Παράλληλα, ανακύπτει το ζήτημα της λειτουργίας των εκπαιδευτικών ως δέκτες 

και φορείς στερεοτυπικών αντιλήψεων φύλου (Arnot, 1997), ο τρόπος επιλογής του 

εκπαιδευτικού επαγγέλματος, τη στιγμή που για τη γυναίκα αποτελούσε μονόδρομο 

καθώς συνάδει  με τη γυναικεία της φύση (Newman,1994) και φυσικά, η βεβαιωμένη 

παρουσία μεγάλου αριθμού γυναικών στη σχολική εκπαίδευση, τόσο σε εθνικό 
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επίπεδο (Kyriakoyssis & Saiti, 2006∙) όσο και ευρωπαϊκό (Βασιλού-Παπαγεωργίου, 

1994).  

       Μεγάλης σημαντικότητας, επίσης, είναι ο ρόλος του φύλου σε όλες τις εκφάνσεις 

της εκπαιδευτικής διοίκησης. Το στυλ διοίκησης και ο τρόπος άσκησής της,   

(Shakeshaft, 1987, Brinia 2012), το πρότυπο του καλού διευθυντή, η διοικητική  

ικανότητα και αποτελεσματικότητα (Schein & Davidson, 1993) πάντα, όμως, σε 

συνάρτηση με το φύλο, αποτελούν ορισμένες από τις παραμέτρους του. 

       Ακολούθως, αναφύεται το «σκανδαλωδώς» ομολογούμενο θέμα της υπο-

εκπροσώπησης των γυναικών σε ηγετικές θέσεις στην εκπαίδευση (Collard & Reynolds 

2005). Αν και οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία στον εκπαιδευτικό χώρο, 

εντούτοις αναλαμβάνουν, κυρίως τη διδασκαλία αφήνοντας στον άνδρα τη διοίκηση 

(Strober & Tyack, 1980). Τι κι αν έχουν συντελεστεί  σημαντικές μεταβολές σε θέματα 

ισότητας, στον εργασιακό τομέα, οι ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων φαίνονται 

απροσπέλαστες στην πράξη και επανέρχονται δυναμικά  με ποικίλες μορφές.  

       Παράλληλα, με την υπο-εκπροσώπηση συνδέεται το εξίσου ενδιαφέρον φαινόμενο 

της «γυάλινης οροφής» με την οποία βρίσκονται αντιμέτωπες οι γυναίκες-

εκπαιδευτικοί στην επαγγελματική τους ανέλιξη (Heward & Taylor, 1995). Μια έννοια 

που αποδίδει, μεταφορικά, τα αόρατα εμπόδια που αποθαρρύνουν τις γυναίκες να  

επιτύχουν θέσεις υψηλού επιπέδου οι οποίες, όμως, με κριτήριο τις ικανότητες, την 

εκπαίδευση και τα επιτεύγματα τους, φαίνονται εφικτές. (Black & Rothman, 1998). 

       Υπό το πρίσμα αυτό, πηγάζει μια σειρά ερωτημάτων που αφορούν στα έμφυλα 

χαρακτηριστικά της ηγεσίας και τίθεται ζήτημα πιθανών εμφυλικών διακρίσεων στην 

διοίκηση της εκπαίδευσης -κυρίαρχο διοικητικό στυλ, μέθοδοι προαγωγής 

προσωπικού, κριτήρια επιλογής ηγετικών στελεχών και αντιμετώπισης τους (Coleman, 

1996a). Και βέβαια, γεννάται η συνεπαγόμενη αναζήτηση των αιτιών των διακρίσεων 

(Cubillo & Brown, 2003) και των παραγόντων εκείνων που εμποδίζουν τη γυναίκα 

στην επαγγελματική της ανέλιξη. Σε μια προσπάθεια, μάλιστα,  εμβάθυνσης του 

θέματος επιζητείται η κατάθεση σκέψεων και προτάσεων για τη σύμμετρη παρουσία 

των φύλων στην ιεραρχική δομή της εκπαίδευσης. Και όλα αυτά ιδωμένα μέσα από 

την οπτική αφενός των στελεχών της διοίκησης  και  αφετέρου των χαμηλόβαθμων 

εκπαιδευτικών. 

       Πληθώρα ερευνών και μελετών των τελευταίων δεκαετιών, επιχείρησε να 

αποτυπώσει την επίδραση του παράγοντα φύλου στην εκπαιδευτική πραγματικότητα 

κυρίως, μέσα από την οπτική της ισότητας των φύλων. Πέραν τούτου και των 
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επισημάνσεων για τον αποκλεισμό των γυναικών-εκπαιδευτικών από την ιεραρχία, 

υπάρχει μεγάλο ερευνητικό κενό. Προβάλλει, λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη μιας 

κριτικής μελέτης, μιας έρευνας αντιλήψεων για τη σχέση διοίκηση-φύλο των 

εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας που ελλείπει εμφανέστατα. 

       Το παρόν, λοιπόν, ερευνητικό εγχείρημα επιδιώκει να καλύψει το κενό αυτό και  

μέσα από τις απόψεις των εν ενεργεία εκπαιδευτικών, ανδρών και γυναικών να 

αποτυπώσει την παράμετρο του φύλου σε όλες τις εκφάνσεις της εκπαιδευτικής 

διοίκησης. 

       Κίνητρο βασικό της ερευνήτριας αποτέλεσε αφενός το περιεχόμενο μελετών στα 

πλαίσια της παρακολούθησης του μεταπτυχιακού προγράμματος και το προσωπικό 

ενδιαφέρον για ζητήματα εκπαιδευτικής διοίκησης και έμφυλων διακρίσεων αλλά, 

κυρίως, διότι όντας η ίδια ενεργό μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας θέλησε να δώσει 

«φωνή» σ’ όλους εκείνους τους εκπαιδευτικούς-συναδέλφους που στα «πηγαδάκια» 

των σχολικών γραφείων, όχι σπάνια, γίνονται κοινωνοί συζητήσεων και κριτικής που 

αφορά στη διοίκηση, αρσενική ή θηλυκή. Δε σταματούν, όμως, να οραματίζονται ένα 

«ιδανικό» διοικητικά σχολείο και να παλεύουν πάντα γι’ αυτό.  

       Καταληκτικά, η αναγκαιότητα διερεύνησης του φύλου στη διοίκηση των 

εκπαιδευτικών οργανισμών και η εφαρμογή διαφυλικής ισορροπίας σε όλα τα επίπεδα 

της, επιβάλλεται όχι μόνο γιατί είναι κριτήριο της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας των συγκεκριμένων οργανισμών αλλά πολύ περισσότερο, 

αποτελεί ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, εμβάθυνσης της δημοκρατίας στην 

εκπαίδευση  και  δημιουργίας ενός καλύτερου κόσμου. 

       Δομικά η παρούσα εργασία περιλαμβάνει  6 κεφάλαια. Συγκεκριμένα : 

       Το 1
ο
 κεφάλαιο αναφέρεται στη διοίκηση των εκπαιδευτικών οργανισμών. 

Αρχικά, προβαίνει στην εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου της «εκπαιδευτικής 

διοίκησης» η οποία διαφοροποιείται από τη διοίκηση γενικότερα, και  καταγράφει τις 

λειτουργίες της. Ακολούθως. αποτυπώνει τη διάρθρωση της εκπαιδευτικής διοίκησης 

για το ελληνικό συγκείμενο αποδίδοντας, σχηματικά, τη δομή των τεσσάρων επιπέδων 

της. Και τέλος, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 

οργανισμών, σε συνάρτηση με το προφίλ και το ρόλο του αποτελεσματικού διευθυντή. 

       Το 2
ο 

κεφάλαιο πραγματεύεται το θέμα του φύλου στην εκπαίδευση. 

Αναγνωρίζοντας  την κοινωνική κατασκευή  του φύλου  και  τις ισχυρές επιδράσεις 

που ασκεί στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, αποτυπώνει, αρχικά, την πληθώρα των 

στερεοτύπων όπως αυτή καταγράφεται στην καθημερινότητα των εκπαιδευτικών. 
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Ακολούθως, κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία της εκπαίδευσης και της 

διαφοροποιημένης κοινωνικοποίησης των φύλων αναφέρεται στις επαγγελματικές τους 

επιλογές και καταγράφει την υπερ-εκπροσώπηση  των γυναικών στο  εκπαιδευτικό 

επάγγελμα. 

       Το 3
ο
 κεφάλαιο συγκεράζει  δύο βασικά στοιχεία της εν λόγω έρευνας, το φύλο 

και την εκπαιδευτική διοίκηση. Σε πρώτο επίπεδο πραγματεύεται το διαφορετικό στυλ 

διοίκησης των φύλων, το διαφορετικό τρόπο άσκησης των καθηκόντων τους που 

εδράζεται στη διαφοροποιημένη κοινωνικοποίησή τους. Στη συνέχεια, διατρέχοντας 

έρευνες παλαιότερων ετών, αποτυπώνει τα ποσοστά συμμετοχής των φύλων στη 

διοίκηση με έμφαση στη μειωμένη παρουσία των γυναικών-εκπαιδευτικών. Σε δεύτερο 

επίπεδο, ερμηνεύοντας τη δυσκολία της επαγγελματικής ανέλιξης τους, εξετάζει τη 

λεγόμενη «γυάλινη οροφή» ή κατά άλλους «λαβύρινθο» και αναπτύσσει διεξοδικά 

όλους εκείνους τους παράγοντες προσωπικούς, θεσμικούς και κοινωνικο-πολιτισμικούς 

που είναι υπεύθυνοι για την επαγγελματική καθήλωση των γυναικών-εκπαιδευτικών 

και την ανάσχεση των φιλοδοξιών τους στην ιεραρχία. Ολοκληρώνεται με την 

παρουσίαση των προτάσεων, των στρατηγικών προκειμένου να επέλθει «διοικητική 

ισορροπία» μεταξύ των δύο φύλων στον εκπαιδευτικό χώρο. 

       Το 4
ο
 κεφάλαιο, το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη του ερευνητικού μέρους της 

εργασίας, εμπεριέχει τη διατύπωση του σκοπού της συγκεκριμένης έρευνας και την 

καταγραφή των ερευνητικών  ερωτημάτων. Ακολούθως, αναφέρεται στη μέθοδο και 

στα εργαλεία που χρησιμοποίησε καθώς και στη διαδικασία συλλογής δεδομένων. 

Παράλληλα, ασχολείται με την επιλογή των συμμετεχόντων, τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους και ολοκληρώνεται αφενός αναπτύσσοντας τον τρόπο ανάλυσης 

των δεδομένων και αφετέρου επισημαίνοντας τους περιορισμούς και τις δυσκολίες που 

προέκυψαν  κατά την πορεία της έρευνας.  

       Το 5
ο
 κεφάλαιο αναπτύσσει, διεξοδικά, τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξε η 

ερευνητική διαδικασία. Αρχικά, αναλύει τα δεδομένα της πρώτης ομάδας των 

συνεντευξιαζομένων, των απλών εκπαιδευτικών και στη συνέχεια ασχολείται με την 

ανάλυση των δεδομένων της δεύτερης ομάδας συνεντευξιαζομένων, των στελεχών. 

       Το 6
ο
 και τελευταίο κεφάλαιο καταπιάνεται με τη συζήτηση. Εμπεριέχει, δηλαδή, 

τον κριτικό σχολιασμό και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων που προέκυψαν στην 

πορεία του ερευνητικού εγχειρήματος. Τέλος, παρουσιάζει, όλες εκείνες τις προτάσεις 

για περαιτέρω επιστημονική διερεύνηση οι οποίες προήλθαν από την ενασχόληση και 

τα ευρήματα  της εν λόγω μελέτης. 
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1. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

1.1  Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

Ο όρος «εκπαιδευτική διοίκηση» νοηματοδοτεί τον επιστημονικό εκείνο κλάδο ο 

οποίος αναφέρεται στις βασικές λειτουργίες της διοίκησης με τη διαφορά της εστίασής 

τους σε εκπαιδευτικό οργανισμό. 

       Οι γενικές αρχές της επιστήμης της διοίκησης, αναντίρρητα, βρίσκουν, ως ένα 

βαθμό, εφαρμογή και στη διοίκηση των οργανισμών εκπαίδευσης. Υπάρχει, για 

παράδειγμα, ταύτιση στην ύπαρξη συγκεκριμένης δομής, κατανομής έργου και ρόλων, 

συστήματος επικοινωνίας, γραφειοκρατικών και διοικητικών θεμάτων. Ωστόσο, σε 

άλλες αρχές υπάρχει διαφοροποίηση (Ιορδανίδης, 1998,  Dimmock, 2002) όπως την 

ομοιομορφία και την τυποποίηση οι οποίες, εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί να 

υφίστανται σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό.  

       Επιπλέον, η ιδιομορφία της διοίκησης στον χώρο της εκπαίδευσης έγκειται  

αφενός στη δυσκολία καθορισμού σαφέστατων στόχων και αφετέρου στη δυσδιάκριτη 

επισήμανση του «πελάτη», «του εργαζομένου» και «του προϊόντος», στοιχεία 

απαραίτητα σ’ ένα διοικητικό οργανισμό (Κουτούζης, 2008). Πέραν τούτου όμως η 

εκπαίδευση δεν παύει να αποτελεί και να λειτουργεί ως διοικητικός οργανισμός. 

       Η ταχύτατη ανάπτυξη της επιστήμης της διοίκησης κατά τη δεκαετία του 1980, θα 

προκαλέσει πληθώρα επιστημονικών συζητήσεων και αναζητήσεων που αφορούν στο 

πεδίο της διοίκησης στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, η Πετρίδου (2000: 50) θα την 

ορίσει ως «συνεχή και δυναμική διαδικασία προγραμματισμού, οργάνωσης, 

διεύθυνσης και ελέγχου όλων των παραγωγικών πόρων που συμμετέχουν στην 

εκπαιδευτική προσπάθεια, ώστε οι αποφάσεις, οι ενέργειες και τα προϊόντα της 

γνώσης να είναι αποτελεσματικά».  

       Παράλληλα, για τη Χατζηπαναγιώτου (2003), η εκπαιδευτική διοίκηση εστιάζει 

σε τέσσερις βασικές λειτουργίες: α) στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών 

στόχων μέσα σ’ ένα πλαίσιο προγραμματισμού των μέσων και των απαιτούμενων 

διαδικασιών β) στην οργάνωση της σχολικής μονάδας με ρόλους διακριτούς για κάθε 

μέλος της γ) στην καλύτερη δυνατή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που 

εμπλέκεται στην εκπαιδευτική διαδικασία με την ταυτόχρονη δημιουργία κατάλληλων 

συνθηκών και δ) στον έλεγχο και στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων όπως και στον 

επαναπροσδιορισμό νέων στόχων και στρατηγικών. Λειτουργίες οι οποίες, κατά τον 
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Κουτούζη (1999), επιβάλλεται να βρίσκονται σε διαρκή και συνεχή διαδικασία 

επικάλυψης.  

       Καταληκτικά, η διοίκηση των εκπαιδευτικών οργανισμών είναι μια «διαδικασία 

συντονισμού ανθρώπων (μαθητών, εκπαιδευτικών, βοηθητικού προσωπικού), 

δραστηριοτήτων και υπαρχόντων μέσων για την παροχή εκπαίδευσης με τρόπο 

αποτελεσματικό» (Κουτούζης, 2008:34) 

 

1.2 Η διάρθρωση της εκπαιδευτικής διοίκησης στην Ελλάδα  

 

 Η δομή της εκπαιδευτικής διοίκησης στην Ελλάδα με βάση τον βαθμό εξουσίας και 

τη γεωγραφική θέση των υπηρεσιών, διαρθρώνεται πάνω σε τέσσερα επίπεδα: το 

εθνικό, το περιφερειακό, το επίπεδο νομού και το επίπεδο σχολικής μονάδας.  

       Αναλυτικότερα, σε εθνικό επίπεδο, η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) με επί κεφαλής τον Υπουργό και τη 

συνδρομή των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων - γνωμοδοτικών (ΕΣΥΠ) και 

πειθαρχικών (Κ.Υ.Σ.Π.Ε και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε )- καθώς και την επιτελική υποστήριξη του 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π), βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχικής 

πυραμίδας, συγκεντρώνει όλη την ευθύνη της διοίκησης και επωμίζεται μεγάλο όγκο 

αρμοδιοτήτων (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994). Στο επίπεδο αυτό ο έλεγχος 

του υπουργείου παιδείας συνίσταται στην εποπτεία όλων των εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών της χώρας και την παρακολούθηση της εφαρμογής της εκπαιδευτικής 

πολιτικής στο σύνολό της. 

       Αντίστοιχα, το περιφερειακό επίπεδο διοίκησης συγκροτείται από τις 

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε) -με προϊστάμενο μετακλητό 

διευθυντή, που διορίζεται ύστερα από σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος του 

Υπουργού - και τα Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε, 

Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε, Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π). Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που εδρεύουν 

στην πρωτεύουσα της Περιφέρειας ασκούν εποπτεία και έλεγχο στους Διευθυντές 

Εκπαίδευσης της περιφέρειας ευθύνης τους, παρακολουθούν, δηλαδή, και συντονίζουν 

όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 14, παρ. ζ του ν. 2817/2000 και στο άρθρο 1 του 

ν. 2986/2002.  

       Σε επίπεδο νομού, διοίκηση ασκούν οι Διευθύνσεις με τα γραφεία Εκπαίδευσης 

καθώς και τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά  Συμβούλια (Π.Υ.Σ.Π.Ε, Π.Υ.Σ.Δ.Ε). Οι  
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Διευθυντές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού, 

προΐστανται των σχολικών μονάδων ευθύνης τους ασκώντας εποπτεία στη λειτουργία 

και στην εφαρμογή των προγραμμάτων τους. Ταυτόχρονα, είναι διοικητικοί και 

πειθαρχικοί προϊστάμενοι του διδακτικού προσωπικού ενώ την επιστημονική και 

παιδαγωγική καθοδήγηση και επιμόρφωση τους αναλαμβάνει το Περιφερειακό Κέντρο 

Εκπαιδευτικού σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ), η νεοσύστατη,  από το Υπουργείο Παιδείας με 

τον  ν.4547 (ΦΕΚ 102
 
Α/2018) δομή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που 

λειτουργεί σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. 158733/ ΓΔ4 (ΦΕΚ 4299Β/2018) ενιαίο  

κανονισμό λειτουργίας. 

       Τέλος, στο επίπεδο της σχολικής μονάδας, όργανα διοίκησης αποτελούν ο 

Διευθυντής, ο Υποδιευθυντής και ο Σύλλογος των Διδασκόντων τα οποία μαζί με  

άλλα όργανα υποστηρικτικά (Μαθητικές Κοινότητες, Σύλλογος Γονέων) ή 

διαχειριστικά (Σχολική Επιτροπή) φροντίζουν για την ομαλή λειτουργία του σχολείου 

σε όλα τα επίπεδα (Αθανασούλα - Ρέππα, 2008). Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας 

ο οποίος προΐσταται όλου του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού είναι  

επιφορτισμένος με την εφαρμογή των νόμων και των εγκυκλίων καθώς και των 

αποφάσεων του συλλόγου των διδασκόντων. Ο Υποδιευθυντής του εκπαιδευτηρίου, 

σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 1566/1985, αναπληρώνει τον διευθυντή σε περίπτωση 

απουσίας, κωλύματος ή ακόμα και μη ύπαρξής του. Συνδράμει στην διεκπεραίωση 

των καθηκόντων της Διεύθυνσης και αναλαμβάνει μεγάλο μέρος διοικητικών 

αρμοδιοτήτων. Τέλος, ο Σύλλογος Διδασκόντων της σχολικής μονάδας αποτελεί 

όργανο συλλογικό, απαρτίζεται από το σύνολο των διδασκόντων του σχολείου, με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας, με βασικό στόχο την εφαρμογή της εκάστοτε 

εκπαιδευτικής πολιτικής και την όσο το δυνατό αγαστή λειτουργία του σχολικού 

συγκροτήματος. 

       Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο της διοικητικής οργάνωσης της εκπαίδευσης  

διαπιστώνουμε ότι οι αρμόδιοι για την οργάνωση και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού 

συστήματος καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα και σχηματίζουν μια πυραμιδοειδή δομή 

(Σαΐτη & Σαΐτης, 2012) με βάση τον Υποδιευθυντή και τον Διευθυντή του σχολείου  

και κορυφή  την  ανώτερη  ηγεσία  του Υ.ΠΑΙ.Θ (βλ .σχήμα Α). 
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  ~ ΣΧΗΜΑ Α ~ 

 

 

 ΠΗΓΗ : Σαΐτη, Α. & Σαΐτης, Χ. (2012) 

  

       Με άλλα λόγια, στηρίζουν τις αρχές και τους κανόνες ενός αυστηρού 

γραφειοκρατικού, συγκεντρωτικού συστήματος (Κατσαρός, 2008· Λυμπέρης, 2012· 

Μπάκας, 2007· Παπακωνσταντίνου, 2012) κατά το οποίο οι εκπαιδευτικές αποφάσεις 

λαμβάνονται στην κορυφή της πυραμίδας (εθνικό επίπεδο) και στη συνέχεια 

προωθούνται για υλοποίηση σε επίπεδο περιφέρειας, νομού και σχολείου 

(Κουλουμπαρίτση, 2008) στερώντας τα κατώτερα ιεραρχικά κλιμάκια από την 

ανάληψη  πρωτοβουλιών και  εφαρμογή πολιτικών προσδίδοντάς τους, απλώς, ρόλο 

διαχειριστικό και εκτελεστικό (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994). 

       Στην Ελλάδα, κατά στη δεκαετία του 1980, κάτω από το βάρος αφενός της 

προσπάθειας παρακολούθησης των σύγχρονων ευρωπαϊκών παιδαγωγικών εξελίξεων 

και αφετέρου ενός επίκαιρου αιτήματος περί αποκεντρωμένης εκπαιδευτικής 

διοίκησης με αναβαθμισμένο ρόλο διευθυντή και εκπαιδευτικού, ψηφίστηκε ο ν. 

1566/85 ο οποίος παραχωρούσε κάποιες εξουσίες στις σχολικές μονάδες και μια 

σχετική αυτοτέλεια (Παπακωνσταντίνου, 2012). Εντούτοις, πέρα κάποιων 

μεμονωμένων θεσμικών προσπαθειών, η διοικητική διάρθρωση του εκπαιδευτικού 
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συστήματος παραμένει άκρως συγκεντρωτική και η ρητορική της αποκέντρωσης 

συνεχίζει να υφίσταται. 

 

1.3  Η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διοίκησης 

  

Το σχολείο αποτελεί έναν οργανισμό και ως οργανισμός επιδιώκει την 

αποτελεσματικότητα στα πλαίσια της διοίκησης του. Τι σημαίνει όμως 

αποτελεσματική εκπαιδευτική διοίκηση; Η έννοια της αποτελεσματικότητας 

χαρακτηρίζει κάθε επίτευγμα ανθρώπινης δράσης. 

        Γλωσσολογικά ο όρος σημαίνει την επίτευξη θετικού αποτελέσματος και 

διαχωρίζεται από την έννοια της αποδοτικότητας, της ιδιότητας που αποφέρει κέρδος 

και όφελος ( Μπαμπινιώτης, 1998). Στο πεδίο, βέβαια, της οικονομίας οι δύο όροι 

ταυτίζονται και σημαίνουν την μετατροπή των εισροών σε εκροές με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο, στη μέγιστη ποσότητα και το λιγότερο κόστος (Καρατζιά-Σταυλιώτη & 

Λαμπρόπουλος, 2006,). Όμως, σε επίπεδο οργανισμών, κατά τον Μπουραντά (1999), ο 

όρος εκφράζει τον βαθμό στον οποίο μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός πετυχαίνει 

τους στόχους του και για την Αθανασούλα-Ρέππα (2008: 44) η αποτελεσματικότητα 

δεν είναι παρά «η ικανότητα, η δυνατότητα του οργανισμού να πραγματοποιεί τους 

αναπτυξιακούς του στόχους με δεδομένη τη σχετική σημασία αυτών» 

διαφοροποιώντας τον όρο τόσο από την αποδοτικότητα όσο και την παραγωγικότητα.  

        Στα μέσα της δεκαετίας του ’80, λαμβάνοντας υπ’ όψη πληθώρα θεωρητικών και 

ερευνητικών αναλύσεων για την αποτελεσματικότητα στα σχολεία, γίνεται περιγραφή  

αυτών των σχολείων με αναφορά σε συγκεκριμένους ενδοσχολικούς παράγοντες. 

Ορισμένοι έχουν χαρακτήρα οργανωσιακό, π.χ. εκπαιδευτική ηγεσία και έμφαση στη 

διδασκαλία, ενώ άλλοι καθορίζουν το κλίμα και την κουλτούρα των σχολείων.   

        Ο Πασιαρδής (2004) μεταξύ των επτά παραγόντων που συμβάλλουν στη σχολική 

αποτελεσματικότητα προτάσσει την εκπαιδευτική ηγεσία, παράγοντας που σχετίζεται 

άμεσα με την παρούσα εργασία. Η άσκηση εμπνευσμένης ηγεσίας αναδεικνύεται σε 

βασικό συντελεστή αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση και πρόσωπο - κλειδί  της, 

ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας. 

        Ο ρόλος του διευθυντικού στελέχους, θεωρείται ζωτικός σε όλη την πορεία της 

σχολικής διαδικασίας. Καθίσταται υπεύθυνος για τον συντονισμό της ατομικής δράσης 

των εκπαιδευτικών αλλά και την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Παράλληλα, μεριμνά 
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για τη δημιουργία υγειών εσωτερικών συνθηκών και ανάπτυξη συνεργατικής σχολικής 

κουλτούρας (Huber, 2004).  

       Πιο απλά, ο αποτελεσματικός διευθυντής καλλιεργεί ενεργά ένα θετικό 

περιβάλλον, καθοδηγεί το συλλογικό προγραμματισμό, αξιολογεί το εκπαιδευτικό 

προσωπικό, προσπαθεί πάντοτε να έχει την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για 

την όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη λειτουργία του σχολείου και γενικά 

προσπαθεί για τη συνεχή ανέλιξη και επιμόρφωση του προσωπικού του σχολείου του 

(Pasiardis, 1998). Αποτελεί τον ενισχυτή της σχολικής αποτελεσματικότητας. Ο ικανός 

διευθυντής λαμβάνει σε μεγάλο βαθμό υπ’ όψιν του τον παράγοντα άνθρωπο, 

αποσκοπεί στη δημιουργία κλίματος ικανοποίησης και αγαστής συνεργασίας ενώ 

παράλληλα επιδιώκει να κάνει το ανθρώπινο δυναμικό της μονάδας συμμέτοχο στην 

επίτευξη των στόχων της, βιώνοντας απεριόριστη ικανοποίηση μέσα από τη δράση 

αυτή. Στέκεται πάντα δίπλα στο προσωπικό του, ενδυναμώνει και παρακινεί.  Και όταν 

ο διευθυντής έχει όραμα και προσβλέπει σε νεωτερισμούς και καινοτόμες δράσεις, 

απέχοντας από την απλή διεκπεραιωτική εκτέλεση των καθηκόντων και την εφαρμογή 

εντολών και οδηγιών, αγγίζει τα όρια της ηγετικής προσωπικότητας. 

       Ο ηγέτης, κατά τη Μπρίνια, (2008), συλλαμβάνει ένα όραμα, εκφράζει 

πρωτοβουλίες, σχεδιάζει και υλοποιεί αλλαγές αλλά , ταυτόχρονα, κερδίζει έδαφος 

στην εμπιστοσύνη των ανθρώπων και επιτυγχάνει να τον ακολουθούν οι άλλοι 

εθελοντικά, έχοντας απεριόριστη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του. Για τον Σαΐτη 

(2000) η ηγετική φυσιογνωμία επιτυγχάνει, με την τέχνη της επιρροής και του 

επηρεασμού, την πρόθυμη συμμετοχή των υφισταμένων του στην επίτευξη των 

στόχων και την απόσπαση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.  

       Εν κατακλείδι, αποτελεσματική αναδεικνύεται η ηγεσία που διαθέτει την 

ικανότητα να μεταλαμπαδεύει το όραμα της και να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις 

δράσεις οργανωμένης ομάδας ατόμων οι οποίοι λειτουργούν εθελοντικά και 

αυτοπροαίρετα με στόχο την επίτευξη τόσο των προσωπικών όσο και των 

οργανωσιακών στόχων του οργανισμού (Sergiovanni, 1984· Kouzes & Posener, 1995). 

Και μάλιστα, όσο μεγαλύτερο περιθώριο αυτονομίας και πρωτοβουλιών διαθέτει η 

οργάνωση και διοίκηση ενός εκπαιδευτικού συστήματος τόσο αυτό αντανακλά στον 

τρόπο και την αποτελεσματικότητα της διοικητικής του δράσης (Κουτούζης, 

Αθανασούλα-Ρέππα, Μαυρογιώργος, Χαλκιώτης, & Νιτσόπουλος, 1999).  
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2. ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

2.1. Έμφυλα στερεότυπα στην εκπαίδευση 

Λεξιλογικά, το εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου φύλο περιλαμβάνει το σύνολο των 

βιολογικών χαρακτηριστικών που ορίζουν αν ένας άνθρωπος ή ζώο είναι αρσενικό ή 

θηλυκό. Εντούτοις, πληθώρα ερευνών διατείνεται ότι η ταυτότητα του φύλου δεν 

προσδιορίζεται άμεσα από τη βιολογική πλευρά των ατόμων αλλά αποτελεί ένα 

σύνθετο κοινωνικό κατασκεύασμα το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένες 

συμπεριφορές. Ο όρος εμπερικλείει μια διάσταση που έχει σχέση, σαφώς, με 

βιολογικά χαρακτηριστικά αλλά και μια διάσταση που προσδιορίζεται, σε μεγάλο 

βαθμό, από κοινωνικά χαρακτηριστικά, διαφοροποιημένα σε συγκεκριμένο κοινωνικό 

- πολιτισμικό πλαίσιο. 

       Κατά τον Bourdieu (1996) η κοινωνική κατασκευή του φύλου είναι δεδομένη. 

Προκύπτει από μια ποικιλία αντιλήψεων, ιδεών, ενεργειών που δημιουργούνται 

αυθόρμητα στην καθημερινή πρακτική σε τέτοιο βαθμό ώστε αφομοιώνονται και 

λαμβάνονται ως ενέργειες φυσικές, δεδομένες και κυρίως αδιαμφισβήτητες.  

       Μάλιστα, για τη Μαραγκουδάκη (2003) οι κοινωνικές αντιλήψεις που αφορούν 

στο φύλο είναι, πολλές φορές, τόσο ισχυρές που «επιβάλλουν» φυσικές διαφορές οι 

οποίες, βεβαίως, δεν υφίστανται. Ή ομοίως, μια σειρά στερεοτύπων, παγιώνουν και 

διαιωνίζουν τέτοιου είδους διαφορές, κατασκευάζοντας ρόλους κοινωνικούς με τους 

οποίους οφείλει να συμμορφώνεται κάθε άτομο (Δεληγιάννη & Ζιώγου, 1998 

Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη και συν., 2001)  

       Υπό το πρίσμα αυτό, το φύλο ασκεί ισχυρή επίδραση στον εκπαιδευτικό χώρο και 

παρατηρείται το εξής παράδοξο. Από τη μία, η εκπαίδευση αποτελεί πεδίο γνώσης, 

πολιτισμού και μοχλό κοινωνικής αλλαγής που έχει τη δυνατότητα να προωθεί την 

ισότητα των φύλων και να άρει στερεότυπα και έμφυλες διακρίσεις, από την άλλη, 

δυστυχώς, το σχολείο αναπαράγει και μεταβιβάζει συμπεριφορές, αντιλήψεις, αξίες, 

κυρίαρχες ιδεολογίες που διαιωνίζουν τις ανισότητες και το χάσμα των δύο φύλων 

(Banks, 1987· Μαραγκουδάκη, 1997 · Ζιώγου-Καραστεργίου, 2006· Τάκη, 2006). 

Σύμφωνα, μάλιστα, με τη Ζιώγου (2006) οι εκπαιδευτικοί, θεωρητικά. είναι υπέρμαχοι 

της κοινωνικής ισότητας και αντιτίθενται στις διακρίσεις, στην πραγματικότητα όμως 

«οι στάσεις και οι αναπαραστάσεις τους είναι, συχνά, στερεοτυπικές». Κουβαλούν οι 

ίδιοι προκαταλήψεις ως δέκτες (Arnot, 2006) τις οποίες αναπαράγουν ως φορείς.  
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       Έρευνες καταδεικνύουν ότι ένα ποσοστό εκπαιδευτικών αμφισβητεί την 

ικανότητα της γυναίκας να επιδιώξει καριέρα επί ίσοις όροις με τον άνδρα 

(Κανταρτζή,1996) και να ανταποκριθεί επάξια σε ορισμένους τομείς εργασίας (Φρόση, 

Κουιμτζή, Παπαδήμου, 2001). Ή εκφράζουν απόψεις περί παντοδυναμίας των ανδρών 

σε χώρους λήψης αποφάσεων και περί υποταγής και έλλειψη μαχητικότητας των 

γυναικών. 

       Η διαφοροποίηση των φύλων και ο αναχρονιστικός καταμερισμός των ρόλων, 

εξακολουθούν να υφίστανται, αρχικά, στο περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων και 

στο πνεύμα, γενικότερα, των αναλυτικών προγραμμάτων (Κανταρτζή, 1996· 

Μαραγκουδάκη, 1995, 1997· Θεοφίλου, 2008). Εκεί το γυναικείο φύλο αποτελεί ένα 

µικρό ποσοστό εργαζοµένων στο οποίο μάλιστα αποδίδονται επαγγέλµατα µε 

κατώτερο κοινωνικό γόητρο και χαµηλές οικονοµικές απολαβές  

       Παράλληλα, παρατηρείται διχοτόμηση αρμοδιοτήτων των δύο φύλων στις 

επαγγελματικές σχέσεις των εκπαιδευτικών. Για παράδειγμα, στον καταμερισμό 

εργασιακών καθηκόντων, οι άνδρες-εκπαιδευτικοί φέρονται να απολαμβάνουν 

περισσότερο κύρος έναντι των γυναικών αφού, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τους 

ανατίθενται οι μεγαλύτερες τάξεις και στη δευτεροβάθμια προτιμούν τη διδασκαλία 

των τάξεων του Λυκείου (Μαραγκουδάκη, 1997·Βαρνάβα-Σκούρα, 1997· Κορωναίου, 

Δημητρούλη, Τικπανίδου, 2003 · Μαραγκουδάκη, 2003). Αλλά και στον καταμερισμό 

των εξωδιδακτικών καθηκόντων, οι άνδρες-εκπαιδευτικοί έχουν προβάδισμα, καθώς 

αναλαμβάνουν, κατά παράδοση, εργασίες που απαιτούν υπευθυνότητα και σύνθετα 

καθήκοντα ενώ στις γυναίκες - εκπαιδευτικούς αποδίδονται εργασίες ρουτίνας λόγω 

της αντίληψης περί ασυμβατότητας του γυναικείου φύλου με θέσεις ευθύνης 

(Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, Μαράτου-Αλιπράντη, Καπέλλα-Λαγουδάκη , 2001)  

       Επιπροσθέτως, ο διαχωρισμός των φύλων αγγίζει τη σχέση διδασκόντων- 

διδασκομένων και αντανακλά στις αλληλοεπιδράσεις τους. Οι εκπαιδευτικοί 

αποδίδουν τις άσχημες επιδόσεις μαθητών-αγοριών στην ελλιπή προσοχή ενώ των 

μαθητών-κοριτσιών στην ελλιπή ικανότητα. (Φρόση, Κουιμτζή, Παπαδήμου , 2001· 

Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, Μαράτου-Αλιπράντη, Καπέλλα-Λαγουδάκη, 2001) Ομοίως, 

υπερτιμώντας τις επιδόσεις των αγοριών στα θετικά μαθήματα και των κοριτσιών στα 

θεωρητικά προβαίνουν σε διαχωρισμό μαθημάτων σε ανδρικά και γυναικεία. Και 

καθώς τα μαθήματα προδιαγράφουν το είδος των σπουδών που επιλέγουν οι μαθητές, 

υιοθετούν και το διαχωρισμό των επαγγελμάτων σε ανδρικά και γυναικεία 

(Αντωνοπούλου, 1999∙ Δεληγιάννη-Κουιμτζή κ.α., 2000).  
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       Καταληκτικά, η νοοτροπία εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις Σιδηροπούλου-

Δημακάκου (1990) και Δεληγιάννη (2000) εμφορείται από έμφυλες προκαταλήψεις. 

Αυτή η νοοτροπία αιώνων, με την οποία έχουν γαλουχηθεί ολόκληρες γενεές, συναντά 

απροσπέλαστα, πολλές φορές, εμπόδια στην αποτίναξη της. Είναι εξαιρετικά δύσκολο 

να ξεπεραστούν, παρόλο που έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς αυτή τη κατεύθυνση, 

τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

 

 

2.2 Εκπροσώπηση φύλων στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού 

 

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συσχέτιση του 

αριθμού των εκπαιδευτικών που απασχολούνται και του φύλου αυτών ή με άλλα λόγια 

η σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού βάσει φύλου. Η διαφορετική 

κοινωνικοποίηση του άνδρα και της γυναίκας αναπαράγει διαφορετικές συμπεριφορές 

και κατ’ επέκταση διαφορετικές επαγγελματικές επιλογές. 

       Επιχειρώντας την παρακολούθηση του θέματος, ανατρέχουμε στην ιστορία της 

εκπαίδευσης σύμφωνα με την οποία μόνο το έτος 1834 δίνεται με νόμο, σε όλα τα 

παιδιά, ανεξαρτήτως φύλου, το δικαίωμα της φοίτησης στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

(Ζιώγου-Καραστεργίου, 2006). Βέβαια, η συντηρητική νοοτροπία της εποχής 

δυσχεραίνει, για πολλά χρόνια, την καθολικότητα της εφαρμογής του νόμου. Το φύλο 

των μαθητών οριοθετεί κάθε φορά  τους στόχους της εκπαίδευσης και τη διαδικασία.  

Τα αγόρια πρέπει να γίνουν χρήσιμοι και καλοί πολίτες ενώ τα κορίτσια φρόνιμες 

δεσποινίδες και άριστες μητέρες. Διάταγμα του 1882 καταρτίζει το πρόγραμμα του 

σχολείου θηλέων χωρίς το μάθημα της γεωμετρίας και της φυσικής και αντικαθιστά τη 

γυμναστική με το μάθημα της ραπτικής και του εργόχειρου.  Η εκπαίδευση των 

κοριτσιών  πρέπει να στοχεύει στην προετοιμασία τους για τη φροντίδα του σπιτιού 

και αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα. Για πολλούς, μάλιστα, λειτουργεί βλαπτικά 

στο θεσμό της οικογένειας και τη θηλυκότητα των γυναικών (Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, 

Μαράτου-Αλιπράντη, & Καπέλλα, 2001). Καθυστερεί, χαρακτηριστικά, η 

θεσμοθέτηση της φοίτησης των κοριτσιών στη δευτεροβάθμια και πολύ περισσότερο 

στη τριτοβάθμια εκπαίδευση (Κανταράκη, Παγκάκη & Σταματελοπούλου, 2008). 

Κανένα ενδιαφέρον δε υπήρχε από το κράτος  για σχολεία μέσης εκπαίδευσης θηλέων 

και φυσικά, ούτε λόγος για συνεκπαίδευση των φύλων (Ζιώγου & Κελεσίδου, 1997). 

Σε αυτή τη φάση, τα ιδιωτικά σχολεία θηλέων, τα Παρθεναγωγεία της εποχής, 
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φροντίζουν να παρέχουν στις μαθήτριες γνώσεις απαραίτητες ώστε να είναι σε θέση να 

ανταποκριθούν στο κοινωνικό τους ρόλο-σύζυγος, μητέρα, οικονόμος- ή στη 

καλύτερη περίπτωση να εργαστούν ως δασκάλες (Ζιώγου & Κελεσίδου, 1997) 

       Το 1894  φοιτά στη Σχολή Καλών Τεχνών η πρώτη ελληνίδα και το 1901 το 

Πανεπιστήμιο Αθηνών επιτρέπει την εγγραφή κοριτσιών (Βεντούρα & Νεοκοσμίδη, 

2007). Σταδιακά, κατοχυρώνεται για τις γυναίκες το δικαίωμα στη μόρφωση, στην 

εκπαίδευση και την εργασία. Ειδικότερα, την τελευταία τριακονταετία παρατηρείται 

οργασμός δραστηριοτήτων σε θέματα προώθησης της ισότητας των φύλων -

αποσύνδεσης του αριθμού των εισακτέων στα  ανώτατα  ιδρύματα   με  το  φύλο  (ν. 

1286/ 1982). Για τις μαθήτριες που επιθυμούν να μην είναι μόνο σύζυγοι και μητέρες 

και προσβλέπουν σε μια επαγγελματική και επιστημονική εξέλιξη, η διδασκαλία 

αποτελεί τη μόνη διέξοδο, το μόνο κοινωνικά αποδεκτό επάγγελμα. 

        Στην ιστορία του φεμινισμού, η εκπαίδευση καθιερώνεται ως πεδίο γυναικείας 

απασχόλησης (Καναρτζή & Ανθόπουλος, 2006· Κανταρτζή, 1997α · Κανταρτζή, 

1997β). Η αριθμητική υπεροχή των γυναικών στις σχολικές αίθουσες γίνεται 

αντικείμενο κοινωνικής έρευνας. Το επάγγελμα της εκπαιδευτικού, αρχικώς, 

προτιμάται από τις γυναίκες των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων που δεν έχουν 

την οικονομική υποστήριξη της οικογένειας διαθέτουν, εντούτοις, φιλοδοξίες 

επαγγελματικές. Παράλληλα, επιλέγεται γιατί συνάδει με το ρόλο της γυναίκας ως 

μητέρα και υπεύθυνη για την ανατροφή των παιδιών. (Αβδελά, 1988 · 

Μαραγκουδάκη, 1997· Athanassoula-Reppa & Koutouzis, 2002) ή κατά τον Newman 

(1994) διότι προσιδιάζει στη γυναικεία της φύση αφού συμβαδίζει με τα στερεότυπα 

και τους ρόλους του φύλου. Επιπρόσθετα, αποτελεί ιδανική απασχόληση για τη 

γυναίκα επειδή της επιτρέπει, λόγω του ωραρίου, το συνδυασμό εργασίας και 

οικογένειας. Έρευνα του Delamont (1980) αποτυπώνει την γνώμη των γονέων-

εκπαιδευτικών οι οποίοι στην ερώτηση αν θα επιθυμούσαν τα παιδιά τους να γίνουν 

εκπαιδευτικοί, τα 2/3 του δείγματος απάντησαν ότι θα ενθάρρυναν την κόρη ενώ 

περισσότεροι από τα 3/4 παραδέχτηκαν ότι θα απέτρεπαν το γιο. Δηλαδή, ενώ η 

διδασκαλία  είναι αποδεκτή ως ένα καλό επάγγελμα για τη γυναίκα, για τον άνδρα 

θεωρείται μέτριο, (Κανταρτζή & Ανθόπουλος, 2006) χαμηλού κύρους (Shakeshaft, 

1998) και με μειωμένες δυνατότητες ανέλιξης. Για αυτό, άλλωστε, επιλέγεται λιγότερο 

από τους άνδρες, οι οποίοι προκειμένου να αυξήσουν το κύρος και την κοινωνική τους 

αποδοχή, διεκδικούν την κατάληψη ανώτερων θέσεων της διοικητικής ιεραρχίας.  
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        Η αριθμητική επικράτηση των γυναικών στη σχολική εκπαίδευση είναι γεγονός 

και φυσικά δεν αποτελεί μόνο ελληνικό φαινόμενο. Σύμφωνα με τον Henke et al 

(1996) ανάλογη είναι η εικόνα στην Αμερική. Εκεί οι γυναίκες αποτελούν το 83% 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και το 54% στη δευτεροβάθμια. Αλλά και στην 

Ευρώπη συναντάται η ίδια τάση (Βασιλού-Παπαγεωργίου, 1994). Βάσει στοιχείων  

κατά τα έτη 1997-2000, ο γυναικείος πληθυσμός στην πρώτη βαθμίδα ανέρχεται στο 

55 - 95%  και  στη δεύτερη  βαθμίδα στο 55- 65%.  

        Για τα ελληνικά δεδομένα, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πεδίο της έρευνας 

μας, τα έτη 1998-2007 οι γυναίκες αποτελούσαν το 65,51% των απασχολουμένων στη 

διδασκαλία των Γυμνασίων (γράφημα Α)  και το 50,59% στη διδασκαλία των Λυκείων 

έναντι των ανδρών (γράφημα Β). 

 

 

 

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ 
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ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ 

 

Επίσης, χαρακτηριστικό είναι και το ακόλουθο γράφημα που αποτυπώνει τα ποσοστά 

των γυναικών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και αναδεικνύει μια άλλη ενδιαφέρουσα 

διάσταση του θέματος πως όσο μεγαλώνει η βαθμίδα εκπαίδευσης τόσο τα ποσοστά 

των γυναικών περιορίζονται (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EACEA, Eurydice, 2013). 

 

 

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα Γ, στα χαμηλότερα εκπαιδευτικά επίπεδα -

πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια- η συντριπτική πλειοψηφία των 
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εργαζομένων είναι γυναίκες, ενώ στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,  η εικόνα 

διαφοροποιείται κάπως αφού η απόσταση μεταξύ ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών 

περιορίζεται. Πολύ περισσότερο δε, στη τριτοβάθμια όπου η συμμετοχή των γυναικών 

είναι αισθητά μειωμένη. Αυτή η εικόνα της άνισης κατανομής των φύλων στις 

διάφορες βαθμίδες συνιστά ζήτημα, κατά τη Μαραγκουδάκη, «στο βαθμό που 

θεωρείται ότι το κύρος και το γόητρο των διδασκόντων βρίσκεται σε άμεση 

συνάρτηση με την ηλικία των μαθητών και κατ’ επέκταση τη θέση στην πυραμίδα του 

οργανωμένου εκπαιδευτικού συστήματος. Όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία των 

μαθητών και υψηλότερη η βαθμίδα εκπαίδευσης, τόσο περισσότερο εξειδικευμένη 

είναι η παρεχόμενη γνώση» και επομένως το γόητρο των εκπαιδευτικών. 

        Ολοκληρώνοντας την ενότητα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του 

Υπουργείου παιδείας (2015-2016) το σύνολο των εκπαιδευτικών που εργάζεται σε 

κάθε βαθμίδα και με κάθε μορφή απασχόλησης (αναπληρωτής, αναπληρωτής ειδικής, 

αναπληρωτής Ε.Σ.ΠΑ, μειωμένου, πλήρους, ωρομίσθιος κ.ο.κ ) είναι 158.081 ενώ η 

γυναικεία παρουσία ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 58%. Το επάγγελμα της 

εκπαιδευτικού, λοιπόν, υπήρξε το πρώτο διανοητικό επάγγελμα που άνοιξε και 

θεωρήθηκε κατάλληλο για τις γυναίκες. Αυτό σε συνδυασμό με τον στερεοτυπικό 

τρόπο αντιμετώπισης των δύο φύλων από τους δύο πιο κύριους φορείς 

κοινωνικοποίησης, την οικογένεια και το σχολείο, ερμηνεύει, κατά ένα μέρος, την 

υπερ-αντιπροσώπευση των γυναικών στην εκπαίδευση και παράλληλα θέτει το θέμα 

της μειωμένης παρουσίας τους στη διοικητική ιεραρχία της εκπαίδευσης με όλες τις 

προεκτάσεις που αυτό συνεπάγεται. 
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3. ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

3.1 Ανδρική και γυναικεία διοίκηση 

 

Σύμφωνα με τη θέση της Μαραγκουδάκη (1997), τα διοικητικά στελέχη της  

εκπαίδευσης, είτε πρόκειται για άντρες είτε για γυναίκες,  ενώ διαθέτουν θεσμικά την 

ίδια εξουσία  και είναι επιφορτισμένα, από τεχνικής απόψεως,  με τα ίδια καθήκοντα 

εντούτοις, παρουσιάζουν μια διαφοροποιημένη εκτέλεση στα καθηκόντων τους και 

γενικά, όσον αφορά στα δύο φύλα, διαφαίνεται ένας διαφορετικός τρόπος άσκησης της 

εξουσίας.   

        Στο χώρο της διοίκησης, ιστορικά, υπήρξε πληθώρα ερευνών οι οποίες 

αποτύπωναν το ανδροκρατούμενο πρότυπο εξουσίας (Shakeshaft, 1987· Blackmore, 

1999 · Fitzgerald 2002). Κατά τον Kanter (1977) το εξωτερικό προφίλ του 

διευθυντικού στελέχους είναι  συγκεκριμένο - σταθερά λευκός και άνδρας, με μια  

λαμπερή και καλοφτιαγμένη όψη. Αυτό σε συνδυασμό με τη στερεοτυπική αντίληψη 

της καταλληλότητας των γυναικών για διδασκαλία (Coleman, 2002) καθιστούσε την 

επικράτηση των ανδρών στις διοικητικές θέσεις δεδομένη. Στην Ελλάδα, έρευνα των 

Παπασταμάτη και Κανταρτζή (2006) αποκαλύπτει ότι το διδακτικό προσωπικό των 

σχολικών μονάδων αντιμετωπίζει το θηλυκό διευθυντή με καχυποψία και φυσικά 

θεωρεί τον άνδρα  καταλληλότερο για διευθυντική θέση. 

   Όμως στις απαρχές της δεκαετίας του 1970, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής, παρατηρείται μία αλλαγή, προσανατολισμένη, πλέον, στη διερεύνηση και 

του τρόπου διοίκησης των γυναικών. Παρακινείται από την ανάγκη να τεκμηριωθεί 

επιστημονικά ότι οι γυναίκες στο τιμόνι της διοίκησης μπορούν να ανταπεξέλθουν το 

ίδιο καλά με τους άντρες και οποιαδήποτε αντίθετη άποψη δεν αποτελεί τίποτε άλλο 

παρά μύθο. 

       Φυσικά, πολλές είναι οι μελέτες που διερευνούν το στυλ διοίκησης και 

παρουσιάζονται διχαστικές όσον αφορά στη σύνδεση του με το φύλο. Ορισμένες από 

αυτές υποστηρίζουν ότι το φύλο, πράγματι, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο 

αντίληψης της ηγεσίας (Book, 2000), ενώ άλλες διατείνονται ότι η επιλογή του τρόπου 

διοίκησης επηρεάζεται ελάχιστα έως καθόλου από το φύλο (Pounder & Coleman, 

2002). Μάλιστα, οι Σαΐτης (2002) και Pounder & Coleman (2002) υποστηρίζουν ότι οι 

διοικητικές διαφορές είναι μεγαλύτερες όχι μεταξύ ανδρών και γυναικών αλλά μεταξύ 

ατόμων της ίδιας ομάδας που διαφοροποιούνται ως προς τη φυλή, την ηλικία τη 
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μόρφωση, την κοινωνικοποίηση και την εργασιακή εμπειρία. Αντιστοίχως, η έρευνα 

των Bourandas & Papalexandris (1990), για τα ελληνικά δεδομένα,  αποφαίνεται ότι  

δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στην άσκηση ηγεσίας από τον άνδρα και τη 

γυναίκα όπως και η ικανοποίηση των υφισταμένων δε επηρεάζεται από την 

αποτελεσματική ανδρική ή θηλυκή διοίκηση.  

     Ωστόσο, κατά την πρώτη παραδοχή που θέλει τη σύνδεση της διοίκησης με το 

φύλο και μιλά για «ανδρικές» και «γυναικείες» μορφές ηγεσίας (Ρέππα, 2000: 474) 

αυτό αποδίδεται, σύμφωνα με τη θεωρία των έμφυλων ρόλων, στο διαφορετικό τρόπο 

κοινωνικοποίησης του άνδρα και της γυναίκας και την επίδραση που ασκούν τα 

στερεότυπα στη συμπεριφορά τους και κατ’ επέκταση στην άσκηση ηγεσίας (Δαράκη, 

2007·Παπαμιχάλη, 2012). 

       Σύμφωνα με τη Shakeshaft (1998) η γυναίκα ακολουθώντας τις επιταγές της 

κοινωνίας που τη θέλει προπάντων σύζυγο και μητέρα, υιοθετεί έναν πιο αθόρυβο και 

δευτερεύοντα ρόλο παραχωρώντας στον άνδρα την εξουσία της οικογένειας και της 

κοινωνίας. Η γυναίκα, λοιπόν, στερεοτυπικά, διαμορφώνει διαφορετικά ποιοτικά 

χαρακτηριστικά από τον άνδρα τα οποία αντανακλούν  στον τρόπο προσέγγισης της 

ηγεσίας της. Συνεπώς, ο τρόπος διοίκησης όσον αφορά στα δύο φύλα  διαφοροποιείται 

σε σημαντικό βαθμό (Vinnicombe & Sinngh, 2002).  

       Πιο συγκεκριμένα, οι άντρες στην εκπαιδευτική διοίκηση, υιοθετούν ένα στυλ που 

χαρακτηρίζεται ως «διεκπεραιωτική ηγεσία», transactional leadership,  (Coleman,  

2000· Eagly, Johannesen-Schmidt & Van Engen, 2003· Τάκη, 2009).  Η εξουσία τους 

πηγάζει από τη θέση που κατέχουν και είναι κατά βάση γραφειοκρατική, μη 

συναισθηματική και αυστηρά στρατηγική. Οι γυναίκες, αντίστοιχα, υιοθετούν το 

μοντέλο της «μετασχηματιστικής ηγεσίας», transformational leadership, ένα στυλ που 

διαπνέεται  περισσότερο από δημοκρατικά ή συμμετοχικά στοιχεία και εστίαση στους 

συναισθηματικούς στόχους του αναλυτικού προγράμματος (Burke & Collins, 2001 ·  

Pounder & Coleman, 2002 · Van de Boon, 2003· Μαραγκουδάκη, 1997 · Δαράκη, 

2007).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

        Τα δύο αυτά στυλ ηγεσίας αντικατοπτρίζουν, πρακτικά, δύο διαφορετικές 

διοικητικές συμπεριφορές. Σε ζητήματα επικοινωνίας, αρχικά, οι γυναίκες 

υπερθεματίζουν τη συνεργασία και ουσιαστική επαφή με συναδέλφους - 

εκπαιδευτικούς, μαθητές και κηδεμόνες. Είναι πρόθυμες να ακούσουν και να 

συζητήσουν οποιοδήποτε θέμα, επιδιώκουν στις διαπροσωπικές σχέσεις τη δημιουργία 

κλίματος κατανόησης και μητρικής φροντίδας εφαρμόζοντας αξίες και πρακτικές 
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ανάλογες με αυτές της οικογένειας. Υστερούν, όμως, στη δημιουργία διασυνδέσεων με 

πολιτικούς, οικονομικούς και τοπικούς παράγοντες (Δεληγιάννη & Ζιώγου, 1997· 

Τάκη, 2006 · Τσικαλάκη, 2009 ·Χατζηδιάκου, 2011). Σε θέματα διαχείρισης κρίσεων, 

πάλι, ελέγχουν τον θυμό, επιδεικνύουν  διπλωματικότητα και στοχεύουν στην ύπαρξη 

θετικού πνεύματος και εύρυθμης λειτουργίας του οργανισμού που ηγούνται.  

Επιπλέον, είναι περισσότερο προσανατολισμένες στο παιδαγωγικό έργο, διατηρούν 

την επαφή με την τάξη και τη διδασκαλία και συνάμα εμψυχώνουν το προσωπικό 

(Oplatka, 2006) και προωθούν την επαγγελματική του επιμόρφωση. 

        Στον αντίποδα, οι άντρες ομόλογοι τους είναι προσανατολισμένοι, κυρίως, σε 

διοικητικά, γραφειοκρατικά ζητήματα και ασκούν  τη διοίκηση με προσήλωση στους 

στόχους και το σχεδιασμό, με  αυτονομία και δυναμισμό στη λήψη των αποφάσεων 

και όσον αφορά στην επίλυση προβλημάτων με απόλυτο ρεαλισμό και παραγκωνισμό 

κάθε ευαισθησίας (Μαραγκουδάκη, 1997 · Παπαναούμ, 1995). Καταληκτικά,  

σύμφωνα, με τον Κουτούζη (1999) η διαφορά μεταξύ των δύο φύλων έγκειται στον 

προσανατολισμό του διοικητικού ύφους που για μεν τις γυναίκες συνδέεται με τη 

σχέση και τον άνθρωπο ενώ  στους άντρες σχετίζεται με το προσανατολισμό προς το 

έργο.  

       Σε αυτό το σημείο, αξίζει να επισημανθεί ότι η διοικητική αυτή διαφοροποίηση 

δεν αφορά ούτε όλες τις γυναίκες ούτε όλους τους άνδρες διευθυντές καθώς δεν 

πρόκειται για μία συμπαγή και ομοιογενή ομάδα  (Αθανασούλα-Ρέππα, 2000) αλλά  

υπάρχει περίπτωση άντρες να διευθύνουν με  ιδιαίτερη  ευαισθησία και γυναίκες με 

τρόπο αυταρχικό και κυριαρχικό (Μαραγκουδάκη, 2008). Μάλιστα, έρευνα των 

Αλεξάνδρου και Βρυωνίδη (2008),   που διενεργήθηκε στη Κύπρο,  κατέληξε ότι  οι 

γυναίκες διευθύντριες ενίοτε παραμερίζουν τα θηλυκά διοικητικά χαρακτηριστικά 

τους,  υιοθετούν στοιχεία αρσενικής ηγεμονίας και περιγράφονται από το προσωπικό 

ως αντιδημοκρατικές, πιεστικές και αγχωτικές.  

        Επίσης, αν τελικά αποδεχτούμε τα δύο στυλ ηγεσίας, ελλείπουν τα ερευνητικά 

εκείνα δεδομένα τα οποία  καταδεικνύουν  τον αποτελεσματικό  τρόπο ηγεσίας της 

εκπαιδευτικής μονάδας. Ωστόσο, η νέα τάση του τεχνοκρατικού τρόπου διοίκησης, 

ακολουθώντας τη θεωρία του μεταδομισμού, προτείνει μια μορφή διοίκησης, όπως 

αυτή του «ανδρόγυνου». Τα δύο φύλα απαλλάσσονται  από το να επιλέξουν μια  

διοικητική συμπεριφορά που τους αποδόθηκε στερεοτυπικά και μπορούν να 

αντλήσουν στοιχεία από έναν  «κοινό τόπο»  τόσο για άντρες όσο και για γυναίκες  
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(Αγγελίδου και συν., 2002) στοχεύοντας, βέβαια, στο ζητούμενο, τη μέγιστη 

αποτελεσματικότητα. 

 

3.2 Συμμετοχή  φύλων στη διοίκηση της εκπαίδευσης 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, διατρέχοντας το πεδίο της εκπαίδευσης, μέσα από 

την οπτική του φύλου γίνεται αντιληπτή, δίχως αμφιβολία μια αντιφατική παραδοχή, η 

γυναίκα είναι η πλέον κατάλληλη για το επάγγελμα της εκπαιδευτικού όχι όμως για 

την κάλυψη θέσεων στην εκπαιδευτική ιεραρχία, και μάλιστα υψηλόβαθμων. Ενώ, 

λοιπόν, οι γυναίκες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η εκπροσώπηση τους σε θέσεις ευθύνης 

υστερεί σημαντικά και χαρακτηριστικά. 

        Όπως προαναφέρθηκε, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού αποτέλεσε το πρώτο 

κοινωνικά αποδεκτό επάγγελμα για γυναίκες το οποίο προσέλκυσε και συνεχίζει να 

προσελκύει μεγάλο αριθμό γυναικών. Εντούτοις, υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην 

κατανομή ανδρών και γυναικών στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης και προπαντός 

στις θέσεις διοίκησης. Από τα στοιχεία των ερευνών, φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά 

επίκαιρος και σήμερα  ο προβληματισμός που είχε τεθεί  πριν αρκετά χρόνια από τους 

Strober και Tyack (1980: 494) «γιατί οι γυναίκες διδάσκουν και οι άντρες διοικούν» 

καθώς αντικατοπτρίζει μία κατάσταση που χαρακτηρίζει τα σχολεία της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  σε όλον τον κόσμο. 

       Στην Ελλάδα, σε πρώτο επίπεδο, όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφική μας 

επισκόπηση, οι γυναίκες αποτελούν τη μειοψηφία στη διοίκηση των σχολικών 

μονάδων, των διευθύνσεων και των γραφείων εκπαίδευσης. Κατά τη Φουσέκα (1994), 

βάσει στοιχείων από το 3
ο
 γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αθήνα,  τα έτη 

1991-1992 οι γυναίκες που αποτελούσαν  το 63,2%  του συνόλου των εκπαιδευτικών, 

αντιπροσώπευαν μόλις το 30% των διευθυντών των Γυμνασίων και των Λυκείων και 

το 40% των υποδιευθυντών. 

       Ανάλογα είναι και τα στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 

Ελλάδας (ΕΣΥΕ) που αναφέρει η Χατζηπαναγιώτου (1997) για τα έτη 1990-1991. Ενώ 

στο σύνολο των εκπαιδευτικών οι γυναίκες αποτελούν το 59%, κατέχουν μόνο το 16% 

των αντίστοιχων διευθυντικών θέσεων. 

       Επίσης, η Μαραγκουδάκη (1997β), ελλείψει στοιχείων από το ΥΠ.Π.Ε.Θ, 

στηριζόμενη σε δεδομένα που συγκέντρωσε  η ίδια από την περιφέρεια της Ηπείρου,  



[32] 
 

διατείνεται ότι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε  σύνολο 1073 γυναικών και 1427 

ανδρών, 134 (86,45%)  είναι οι άντρες - διευθυντές και 21 (13,55%) είναι οι 

διευθύντριες. 

      Σε ανάλογα συμπεράσματα κατέληξε και η έρευνα της Παπαναούμ (1995) η οποία 

χρησιμοποίησε πανελλαδικό δείγμα 445 διευθυντών από την πρώτη και την δεύτερη 

βαθμίδα. Σύμφωνα με αυτήν, κατά το σχολικό έτος 1991-92 το ποσοστό των 

διευθυντριών στο Γυμνάσιο ανέρχεται στο 22% και στο Λύκειο στο 13% ή συνολικά 

στο 17%. 

        Επιπροσθέτως,  στην πιο σύγχρονη εμπειρική έρευνα  της Στραβάκου (2003) που 

έλαβε χώρα στην Α΄ και Β΄ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, 

κατά το 2001- 2002 το συμπέρασμα είναι παρόμοιο. Η συντριπτική πλειοψηφία των 

στελεχών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σ’ αυτή την περιοχή είναι άνδρες. 

       Αλλά και ο Μαυροσκούφης (2003) από την έρευνα που διενήργησε σε 7 νομούς 

της Κεντρικής Μακεδονίας λαμβάνοντας υπόψη το φύλο των διευθυντών έδωσε για 

τις γυναίκες το ποσοστό του 16,8% έναντι του 83,2% των ανδρών ενώ οι Βουρτσάκη, 

Χατζηθεοδωρίδου, Μυλωνά και Παπαγεωργίου (1998), έθεσαν μια άλλη διάσταση του 

θέματος υποστηρίζοντας ότι στην επαρχία υποβάλλονται από τις γυναίκες- 

εκπαιδευτικούς λιγότερες αιτήσεις για διευθυντικές θέσεις από ότι στα αστικά κέντρα 

υποθέτοντας ότι οι κοινωνικές δομές εκεί αναστέλλουν, σε μεγάλο βαθμό, τις 

επαγγελματικές  φιλοδοξίες  των γυναικών. 

       Μάλιστα, βάσει στοιχείων της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης 

(ΟΛΜΕ), σε επίπεδο Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, κατά το διδακτικό  

έτος 2006-2007, σε σύνολο 13 υπηρετούσε μόνο 1 γυναίκα ενώ στους Προϊσταμένους 

Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 6 ήταν γυναίκες και 52 άνδρες. 

Αξιοσημείωτο, βέβαια, είναι ότι συγκριτικά με το παρελθόν  πρόσφατες έρευνες 

ανεβάζουν τα ποσοστά των γυναικών που τολμούν και διεκδικούν θέσεις ευθύνης. Για 

παράδειγμα, το  1994 - 1995 το ποσοστό των γυναικών - προϊσταμένων γραφείων 

ανέρχονταν σε 5% ενώ μια επταετία αργότερα, το 2003, διπλασιάζεται φτάνοντας στο 

11% και το ποσοστό των διευθυντών σχολείων ξεπερνά το 30%. Μάλιστα, 

παρατηρείται συσσώρευση των γυναικών στη βάση της διοικητικής ιεραρχίας, στη  

θέση του υποδιευθυντή με ποσοστά 68% γυναίκες έναντι  32% των ανδρών (Ράπτης, 

2008, Σαΐτης, 2012) 

       Η ισχνή παρουσία των γυναικείου φύλου στη διοικητική ιεραρχία της εκπαίδευσης 

δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά παρουσιάζει διεθνή διάσταση. Στις Ηνωμένες 
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Πολιτείες της Αμερικής οι γυναίκες - εκπαιδευτικοί συγκριτικά με τους άνδρες έχουν 

λιγότερες πιθανότητες κάλυψης των ηγετικών θέσεων. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη 

δεκαετία 1993 - 2003, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τα ποσοστά των 

γυναικών - διευθυντριών σημείωσαν αύξηση από 41% σε 56%, και  σε επίπεδο 

δευτεροβάθμιας τα ποσοστά άγγιξαν το 26% από 14%  (Sanchez & Thornton, 2010).  

        Eπίσης, η Coleman (2001) παραθέτει στοιχεία για χώρες της Ευρώπης όπως τη 

Γερμανία όπου η ηγεσία των γυμνασίων βρίσκεται στα χέρια των ανδρών, αλλά και  

τη Νέα Ζηλανδία με τους άνδρες - διευθυντές στο 81% και την Κίνα στην οποία ένας 

πολύ μικρός αριθμός γυναικών και μόνο σε αστικές περιοχές ασκεί διοίκηση σε 

δευτεροβάθμιους οργανισμούς. 

       Παράλληλα, για τη Wilson (1997) που ερευνά το θέμα της εκπροσώπησης των 

φύλων στην πρώτη και δεύτερη βαθμίδα εκπαίδευσης, συγκριτικά, σε οκτώ κράτη – 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αγγλία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, 

Κάτω χώρες, Νορβηγία και Ισπανία) η Ελλάδα παρουσιάζει, αναλογικά, υψηλότερα 

ποσοστά γυναικείας εκπροσώπησης σε θέσεις ιεραρχίας. 

       Μάλιστα, σύμφωνα με το  ευρωπαϊκό δίκτυο Ευριδίκη (2010) υπάρχει άμεση 

συσχέτιση της συμμετοχής των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις με το επίπεδο 

εκπαίδευσης. Έτσι στα σχολεία της πρώτης βαθμίδας σε χώρες όπως τη Γαλλία, 

Βουλγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισλανδία το 70% 

των διευθυντών είναι γυναίκες. Αντιθέτως, το ποσοστό αυτό μειώνεται κατά πολύ  στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ακόμα περισσότερο στη τριτοβάθμια. 

       Καταληκτικά, παρόλο που η παράθεση ερευνών που εμπεριέχουν πληθώρα 

στατιστικών δεδομένων, ενέχει τον κίνδυνο μιας άνευ ουσίας συγκριτικής  

αντιμετώπισης στοιχείων, εντούτοις θεωρείται αναγκαία, ελλείψει επαρκών ποιοτικών 

προσεγγίσεων, προκειμένου  ο αναγνώστης  να εστιάσει στο φαινόμενο καθαυτό, τον 

άνισο δηλαδή, καταμερισμό των θέσεων  ευθύνης στην εκπαίδευση μεταξύ των δύο 

φύλων, ανεξάρτητα από τις διαφοροποιήσεις ως προς την ένταση. 

       Αν και το νοµοθετικό πλαίσιο των περισσότερων δυτικών χωρών προωθεί  

πολιτικές ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και δεν υπάρχουν θεσμικοί περιορισμοί 

αφού η ισότητα των φύλων αναγνωρίζεται με τη συνθήκη της Ρώμης ως μία από τις 

θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, παρόλα αυτά  η ολιγάριθμη παρουσία 

των γυναικών στη διευθυντική ιεραρχία είναι μια πραγματικότητα και εύλογα η 

αναζήτηση των  εμποδίων και πολύ περισσότερο των αιτιών επιβεβλημένη. 
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3.3  Γυάλινη οροφή ή Λαβύρινθος 

Πριν προχωρήσουμε στη διεξοδική παρουσίαση των αιτιών - εμπόδιων που φράζουν 

το δρόμο της επαγγελματικής ανέλιξης των γυναικών-εκπαιδευτικών καθίσταται 

σκόπιμη η εξέταση του φαινομένου, γνωστού ως «γυάλινη οροφή» ή κατά άλλους 

«λαβύρινθος» το οποίο επανέρχεται συχνά και ποικιλοτρόπως  στη βιβλιογραφία. 

       Αρχικά, ο όρος γυάλινη οροφή- glass ceiling- χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά σε 

ένα  σε άρθρο της Wall Street Journal  το Μάρτιο του 1986 από τους Carol Hymowitz 

και Timothy Schellhardt και σε σύντομο χρονικό διάστημα, έτυχε μεγάλης 

ανταπόκρισης μεταξύ των ερευνητών και κυρίως των κοινωνικών επιστημόνων οι 

οποίοι προσπάθησαν με κάθε τρόπο να τον κατανοήσουν και να τον περιγράψουν.  

       Αποδίδει, με τρόπο μεταφορικό, το σύνολο των εμποδίων που συναντούν οι 

γυναίκες στην προσπάθεια τους να ανέλθουν στα ιεραρχικά αξιώματα. Αναφέρεται σε 

όλους εκείνους τους λανθάνοντες  κοινωνικούς και διαρθρωτικούς φραγμούς,  τους 

μηχανισμούς  που επιβραδύνουν ή ανακόπτουν την ανέλιξη σε ανώτερο επίπεδο 

διοίκησης και  συνιστούν  την «οροφή» (Weyer, 2007). Μια οροφή, μάλιστα, που 

χαρακτηρίζεται «γυάλινη» επειδή είναι διαυγής, επιτρέπει, με άλλα λόγια, στο 

γυναικείο πληθυσμό να πλησιάζει τις ηγετικές  θέσεις, να τις βλέπει  αλλά να μην 

μπορεί να τις κατακτήσει (Petraki - Kotti, 1996). Παρόλο που οι γυναίκες διαθέτουν τα 

κατάλληλα προσόντα, τις ικανότητες και την απαιτούμενη προϋπηρεσία, 

αντιλαμβάνονται αυτές τις θέσεις μέσα από την οπτική της οροφής που είναι  διαφανής 

μεν, ανθεκτική δε και σχεδόν αδύνατον να διαρραγεί (Αποσπόρη & Ραφαηλίδου, 

2007). Μόνο μια ελάχιστη μειοψηφία γυναικών καταφέρνει να τη διαπεράσει και να 

αναρριχηθεί. 

       Επίσης, η Ann Morrison στο βιβλίο της Breaking Through the Glass Ceiling για 

να αποδώσει τις υφέρπουσες προκαταλήψεις που εμποδίζουν την ανοδική πορεία των 

γυναικών όχι ως μεμονωμένα άτομα αλλά ως ομάδα, υιοθετεί την ίδια ορολογία  και 

συμπληρωματικά, κάνει χρήση και του όρου «γυάλινοι τοίχοι» -glass walls- 

(Morrison, Randall, White & Van Velsor, 1992:13· Parker & Fagenson, 1994:15· 

Wirth, 2001) που αποτυπώνουν τη δυσκολία των γυναικών να κινηθούν οριζόντια στα 

διάφορα τμήματα του οργανισμού. 

       Φυσικά, το φαινόμενο της γυάλινης οροφής διαχέεται παγκοσμίως. Το Υπουργείο 

Εργασίας των Η.Π.Α, το 1991, έλαβε πολύ σοβαρά υπόψη την ύπαρξη της γυάλινης 

οροφής και προχώρησε στη δηµιουργία Επιτροπής σε µια προσπάθεια να εξασφαλίσει 
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ισότιµους όρους ανταγωνισµού μεταξύ των δύο φύλων. Από την άλλη, οι Αποσπόρη 

και Ραφαηλίδου (2007) επιχείρησαν μέσα από σειρά εμπειρικών ερευνών που 

διενεργήθηκαν από διάφορους φορείς να υπολογίσουν το εύρος της γυάλινης οροφής 

σε εθνικό επίπεδο. Έρευνα της Πετράκη-Kώττη, το 1996, σε 107 επιχειρήσεις 

καταγράφει ότι μόνο το 6% είχαν επικεφαλής γυναίκες. Αξιοσημείωτο, βέβαια, για την 

Ελλάδα είναι ότι τουλάχιστον, ο δημόσιος τομέας εμφανίζεται λιγότερο μεροληπτικός 

έναντι των γυναικών.  

      Ωστόσο, σήμερα ο όρος γυάλινη οροφή θεωρείται αν όχι λανθασμένος εκ βάθρων 

σίγουρα, όμως, μονολιθικός και παραπλανητικός. Η σημαντική αυτή επανόρθωση 

έγινε το 2007, από δύο καθηγήτριες ψυχολογίας, την Alice H. Eagly του 

Πανεπιστήμιου Northwestern και την Linda L. Carli του Wellesley College στη 

Massachusetts οι οποίες προέκριναν ως ορθότερο τον όρο «λαβύρινθος» που αποδίδει 

το φαινόμενο στη σωστή του διάσταση.  

      Η ανάληψη ηγετικού ρόλου από γυναίκες, σήμερα, σε επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, 

και αλλού και η δυνατότητα, τουλάχιστον σε θεσμικό  επίπεδο, της ισότιμης 

πρόσβασης των δύο φύλων όσον αφορά στην πρόσληψη και την προαγωγή τους, 

επιβάλλουν την αντικατάσταση της εικόνας της γυάλινης οροφής από την εικόνα του 

λαβύρινθου, σχετικά με την ηγεσία. Οι γυναίκες δεν έρχονται αντιμέτωπες με ένα 

ειδικό και αόρατο εμπόδιο που παρεμβάλλεται στην επαγγελματική τους ανέλιξη, ούτε 

σταματούν στο προτελευταίο σκαλοπάτι πριν την κορυφή αλλά καλούνται, στα 

διάφορα επίπεδα ανόδου προς την διοικητική ιεραρχία, να διαχειριστούν δυσκολίες, να 

ξεπεράσουν «σκοπέλους» και να επιλύσουν «γρίφους». Ο δρόμος δεν είναι κλειστός 

για τις γυναίκες που φιλοδοξούν να φτάσουν στην κορυφή μόνο που είναι γεμάτος 

περίπλοκες στροφές και εμπόδια χωρίς ωστόσο να τους αποκλείουν την επιτυχή  

διέξοδο.  

      Κάτω από αυτό το πρίσμα, τόσο ο αρχικός όρος «γυάλινη οροφή» όσο και ο 

μεταγενέστερος «λαβύρινθος» επιχειρούν να αποδώσουν με τρόπο παραστατικό την 

πραγματικότητα που βιώνουν οι γυναίκες όταν θελήσουν να κινηθούν ανοδικά στην 

ιεραρχία των οργανισμών. Φυσικά, οι γυναίκες-εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης που προσβλέπουν σε μια ανάλογη διεκδίκηση δεν αποτελούν εξαίρεση. 

Κατατρύχονται από πληθώρα εμποδίων και η παρουσία του οξύμωρου σχήματος 

αφενός της συντριπτικής επιλογής του επαγγέλματος της εκπαιδευτικού από τις 

γυναίκες και αφετέρου της αριθμητικής τους υστέρησης στην ανδροκρατούμενη 

διοικητική ιεραρχία, το επιβεβαιώνει πανηγυρικά. Το αμέσως επόμενο βήμα στην 
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συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια αποτελεί η αναζήτηση  των αιτιών που 

παράγουν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. 

 

3.4. Παράγοντες υποαντιπροσώπευσης γυναικών-εκπαιδευτικών στη 

διοίκηση 

Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται  η αναζήτηση - διερεύνηση  όλων εκείνων των 

παραγόντων που είναι υπεύθυνοι για την επαγγελματική καθήλωση των γυναικών - 

εκπαιδευτικών και την ανάσχεση των φιλοδοξιών τους στην ιεραρχική αναρρίχηση 

έτσι όπως αποτυπώνεται, τουλάχιστον, με τα αριθμητικά δεδομένα των προηγούμενων 

κεφαλαίων και με την εικόνα της έμφυλης  ασυμμετρίας στο χώρο της εκπαιδευτικής 

διοίκησης. 

        Αρκετοί θεωρητικοί της εκπαίδευσης επιχείρησαν τον προσδιορισμό και την 

διασαφήνιση αυτών των παραγόντων, έργο απαιτητικό και σύνθετο όπως 

επισημαίνουν οι Kyriakoussis και Saiti (2006).  Ιδιαίτερης δυσκολίας, μάλιστα,  

καθίσταται η κατηγοριοποίηση των αιτιών και ο διαχωρισμός τους ο οποίος είναι 

αδύνατο να γίνει με απόλυτη ακρίβεια και αυστηρότητα λόγω της στενότατης 

αλληλεπίδρασής τους όταν μάλιστα βάσει των παρατηρήσεων της κοινωνικής έρευνας, 

ενέχει και μία δόση «επιστημονικής αυθαιρεσίας» . 

         Ωστόσο, βιβλιογραφικά,  κατά τους Athanassoula-Reppa και Koutouzi (2002), τα 

εμπόδια που φράζουν την ανοδική πορεία των γυναικών - εκπαιδευτικών  διακρίνονται 

σε  τρείς ευρύτερες κατηγορίες: τα προσωπικά - ψυχολογικά, τα θεσμικά - οργανωτικά 

και τα κοινωνικά - πολιτισμικά  ενώ οι Limerick και Anderson (1999), Πασιαρδής και 

Σαββίδης (2002) υιοθετούν το διαχωρισμό αυτών των εμποδίων σε «εσωτερικά» και 

«εξωτερικά». Βέβαια,  στο σημείο αυτό οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι είναι μικρής 

σημασίας ο διαφορετικός χαρακτηρισμός των ανασταλτικών, στην διοικητική εξέλιξη 

των γυναικών - εκπαιδευτικών, παραγόντων καθώς  μπορούμε να θεωρήσουμε πως τα 

«εσωτερικά» εμπόδια των  Limerick και Anderson, Πασιαρδή και Σαββίδη δεν είναι 

άλλα από τα « προσωπικά- ψυχολογικά» των Athanassoula-Reppa και  Koutouzi όπως 

και τα «εξωτερικά» εμπεριέχουν στην ουσία τα «θεσμικά και κοινωνικά». Ωστόσο, 

στην παρούσα εργασία, είναι σκόπιμο να υπογραμμιστεί ότι η διάκριση εμποδίων που 

υιοθετείται γίνεται καθαρά για λόγους διευκόλυνσης της ερευνητικής διαδικασίας.  

       Όσον αφορά στα προσωπικά - ψυχολογικά αίτια χαρακτηρίζονται έτσι επειδή 

σχετίζονται  με την προσωπικότητα των γυναικών. Εδράζονται σε μια σειρά 

συναισθημάτων που βιώνουν οι γυναίκες, αναστέλλουν την άνοδό τους σε θέσεις 



[37] 
 

ευθύνης και σίγουρα μπορούν να ξεπεραστούν με προσωπική αλλαγή πλεύσης, με 

βήματα προόδου των ίδιων των γυναικών. 

       Πρώτο λοιπόν, προσωπικό - ψυχολογικό αίτιο που ανακόπτει την πορεία των 

γυναικών σε θέσεις ευθύνης είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση με μια, ταυτόχρονη, 

έλλειψη αυτοπεποίθησης που τις διακρίνει. Δεν πιστεύουν στην ικανότητα και στην 

επιτυχία τους αντίθετα βιώνουν φόβο και ανασφάλεια σε οποιαδήποτε επαγγελματική 

τους ανέλιξη. Ακόμα και μια επιτυχημένη πορεία λειτουργεί στις γυναίκες με αρνητικό 

πρόσημο, επισκιάζεται από το φόβο της επιτυχίας διότι είναι συνυφασμένη με 

ανταγωνισμό, με αποδοκιμασία από το κοινωνικό σύνολο, επιπρόσθετα, με υιοθέτηση 

κάποιας «ανδρικής συμπεριφοράς» και άρα απώλεια θηλυκότητας και απόρριψη από 

το άλλο φύλο (Evans, 2004).  

       Σ’ αυτήν την κατηγορία παραγόντων θα πρέπει, επίσης, να συμπεριλάβουμε και το 

χαμηλό  προφίλ των γυναικών συνδυασμένο με απουσία φιλοδοξιών  και προσδοκιών 

από μέρους τις (Πασιαρδής & Σαββίδης, 2002∙ Kyriakoussis & Saiti, 2006). 

Εκφράζουν έντονη απροθυμία για ανώτερες θέσεις είτε γιατί δεν τις ελκύουν 

πραγματικά είτε γιατί παύουν να ενδιαφέρονται γι’ αυτές στην πορεία, κάτω από το 

φόβο και το βάρος των ευθυνών που θα επακολουθήσουν. Πιστεύουν ότι είναι 

αδύνατον να συνταιριάξουν την μητρική και οικογενειακή φροντίδα - με την  οποία 

είναι γαλουχημένες από την παιδική τους ηλικία- με την επαγγελματική που θα τους 

αποσπάσει προσωπικό και οικογενειακό χρόνο που δεν είναι διατεθειμένες να 

παραχωρήσουν  (Κογκίδου & Τάκη, 2005· Τάκη, 2006· Weiner, 2005). Για τη γυναίκα 

-εκπαιδευτικό, λοιπόν, η διεκδίκηση μιας θέσης στην ιεραρχία είναι βαθιά 

διλημματική σε αντίθεση με τον άνδρα. Η προσπάθεια συνδυασμού των πολλαπλών 

ρόλων που επωμίζονται, εκφραζόμενη ως εσωτερική πίεση, βιώνεται, πολλές φορές, 

με τρόπο ενοχικό και αγχωτικό από τις γυναίκες, καθώς οι ίδιες θεωρούν τους εαυτούς 

τους βασικούς φροντιστές της οικογένειας (Γκατσούκα & Τσουκαλά, 2005˙ 

Κανταρτζή & Ανθόπουλος, 2006˙ Μαράκη, 2006) με αποτέλεσμα η επαγγελματική 

τους ζωή να παραμένει στο περιθώριο. 

         Στο σημείο, βέβαια, αυτό αξίζει να αναφέρουμε ένα στοιχείο από μία μικρής 

εμβέλειας έρευνα της Σαΐτη (2000) κατά την οποία η γυναίκα εκπαιδευτικός προτιμά 

την αποχή από διευθυντικές θέσεις όχι μόνο εξαιτίας των προαναφερόμενων 

προσωπικών - ψυχολογικών αιτιών αλλά εξαιτίας καθαρά προσωπικών επιλογών και 

ύπαρξη άλλων ενδιαφερόντων, πράγμα που ενισχύεται από πόρισμα της εν λόγω 

έρευνας σύμφωνα με το οποίο οι άγαμες  γυναίκες ή οι έγγαμες χωρίς παιδιά, παρόλο 
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που δεν αντιμετωπίζουν ανάλογα διλήμματα δεν εκφράζουν  μεγαλύτερη ζέση για μία 

ανώτερη θέση.     

        Τέλος, ένα επιπλέον εμπόδιο ιεραρχικής ανέλιξης των γυναικών στην εκπαίδευση 

που προβάλλει σε ερευνητικές μελέτες είναι η προτίμηση τους στην διδασκαλία και 

στο παιδαγωγικό έργο με το οποίο νιώθουν βαθιά ικανοποίηση. Όπως επισημαίνει η 

Χατζηπαναγιώτου (1997) για τη γυναίκα-εκπαιδευτικό η καριέρα  είναι συνώνυμη της 

αποτελεσματικότητάς της στη διδασκαλία και την κοινωνικοποίηση των μαθητών και 

απέχει μακράν των θέσεων ευθύνης. Ακόμα και όταν διαθέτουν επιπλέον προσόντα, 

αυτά τα χρησιμοποιούν για προσωπική βελτίωση στη σχολική τάξη και καθόλου για 

μελλοντική προαγωγή γεγονός, βέβαια, που εξηγείται από τη Μαραγκουδάκη (1997), 

με βάση τον επαγγελματικό προσανατολισμό των γυναικών από την παιδική, ακόμη 

ηλικία, στον οποίο κυριαρχούν έμφυλα στερεότυπα που  αναπαράγονται αδιάλειπτα. 

        Η δεύτερη κατηγορία εμποδίων που φράζουν την ανοδική πορεία των γυναικών 

εκπαιδευτικών, τα λεγόμενα θεσμικά - οργανωτικά σχετίζονται με τη διάρθρωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος και τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης των σχολικών 

μονάδων. Οφείλονται δηλαδή, σε παράγοντες εξωγενείς, σε χαρακτηριστικά του 

θεσμικού πλαισίου γι’ αυτό χαρακτηρίζονται και εξωτερικά κατά τους Limerick και 

Anderson (1999), Πασιαρδή και Σαββίδη (2002). 

       Ένας πρώτος θεσμικός παράγοντας-εμπόδιο στο δρόμο της γυναίκας- 

εκπαιδευτικού προς τις ηγετικές θέσεις  είναι αυτή καθεαυτή η  διαδικασία, το πλαίσιο 

επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, τόσο τα κριτήρια όσο και η 

σύνθεση των αρμόδιων συμβουλίων επιλογής δημιουργούν ισχυρά αναχώματα.. Πέρα 

από τις απαραίτητες αντικειμενικές προϋποθέσεις -χρόνια υπηρεσίας, διοικητική 

εμπειρία, τίτλοι σπουδών- γίνεται και χρήση υποκειμενικών κριτηρίων όπως για 

παράδειγμα της συνέντευξης και του είδους των ερωτήσεων που υποβάλλονται από τα 

ανδροκρατούμενα, στην πλειοψηφία τους, συμβούλια επιλογής (Κογκίδου & Τάκη, 

2005). Λειτουργώντας κάτω από στερεοτυπικές αντιλήψεις για τους ρόλους των 

φύλων (Γεωργαράς, 2013· Morris, 1993) υποβάλλουν μόνο στις υποψήφιες γυναίκες 

ερωτήσεις για την οικογενειακή  κατάσταση και τον αριθμό των παιδιών τους και 

δρούν σε βάρος τους μεροληπτικά. (Πασιαρδής, 2004). Επιπλέον, ανέκαθεν, 

υποβόσκουν σε ανάλογες κρίσεις συσχετισμοί κομματικοί και συνδικαλιστικοί οπότε 

πάλι μιλούμε για περιθωριοποίηση των γυναικών καθώς αυτές αποδεδειγμένα  

υστερούν  σε πολιτικές σχέσεις και διασυνδέσεις. 
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       Η άνοδος του γυναικείου φύλου στη διοικητική ιεραρχία επιβαρύνεται, ακόμα, 

από την απουσία μεντόρων και άτυπων δικτύων στήριξης. Με δεδομένο ότι για την 

επιτυχή λειτουργία ενός οργανισμού είναι απολύτως σημαντική η παρουσία των 

μεντόρων, των ανθρώπων εκείνων που κατά τον Μπαμπινιώτη (2006) καθοδηγούν,  

συμβουλεύουν και μεταλαμπαδεύουν γνώσεις και δεξιότητες,  η έλλειψή τους  φέρνει 

σε μειονεκτικότερη θέση τις γυναίκες (Tσικαλάκη, 2006· Mαραγκάκης, 2006). Η 

κουλτούρα των δικτύων προσιδιάζει, στα ενδιαφέροντα, κυρίως, του ανδρικού 

πληθυσμού. Οι άνδρες έχουν πιο εύκολη πρόσβαση σ’ αυτά (Τάκη, 2005), 

ασχολούνται με περισσότερο ζήλο, χαρακτηριστικό τους είναι η άγρα καριέρας και γι’ 

αυτό επιλέγονται ως προστατευόμενοί τους και απολαμβάνουν την ενίσχυση. Σε 

αντίθεση, οι γυναίκες αποκλείονται από τα ανδρικά δίκτυα υποστήριξης τα οποία 

προτιμούν «προστατευόμενους» που ανταποκρίνονται στα δικά τους πρότυπα, δεν 

έχουν καμία πληροφόρηση για διοικητικές θέσεις και ελλείψει γυναικών - μεντόρων 

που  δυστυχώς,  είναι  αριθμητικά περιορισμένες  αποθαρρύνονται στις διεκδικήσεις 

τους (Burke & Mckeen, 1994).  Με άλλα λόγια, η έλλειψη εκπαιδευτικών στελεχών 

του γυναικείου φύλου (Κογκίδου & Τάκη, 2005) που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν 

υποστηρικτικά, καθοδηγητικά και να ανοίξουν δρόμο, η απουσία γυναικείων 

μοντέλων διοίκησης αποτρέπει τις γυναίκες από τη διεκδίκηση θέσεων ευθύνης (Brinia 

& Didaskalou, 2015· Kyriakoussis & Saiti, 2006· Κωνσταντινίδη κ. συν., 2011· 

Morris, 1993, Ferrario,1994) Μάλιστα, στερεί τις μελλοντικές γενιές μαθητριών από 

το απαραίτητο πρότυπο της γυναίκας - διευθύντριας και διαιωνίζει το ανδρικό πρότυπο 

διοίκησης (Ferrario, 1994).  . 

       Ανασταλτικά στην πορεία της καριέρας των γυναικών λειτουργεί, ο 

γραφειοκρατικός και συγκεντρωτικός τρόπος διοίκησης των εκπαιδευτικών 

οργανισμών. Πρώτον γιατί έρχεται σε αντίθεση με τις  αρχές, τις αξίες, τις εμπειρίες  

και το διαφορετικό τρόπο κοινωνικοποίησης των γυναικών οι οποίες φαίνεται να μη 

μπορούν να προσαρμοστούν στα διοικητικά πρότυπα που ταυτίζονται με το ανδρικό 

φύλο (Κογκίδου & Τάκη, 2005) και απέχουν μακράν από το πνεύμα τους.    

Παράλληλα, διάχυτη είναι και όχι μόνο μεταξύ του γυναικείου πληθυσμού, η άποψη 

ότι τα όργανα διοίκησης των σχολικών μονάδων δεν είναι τίποτε άλλο από απλοί  

διεκπεραιωτές νόμων, διατάξεων που επιβάλλονται άνωθεν με ελάχιστη συμμετοχή 

στη λήψη αποφάσεων (Κουτούζης, 2008)˙  με αποτέλεσμα τη συνειδητή αποχή από τη 

διοίκηση της εκπαίδευσης που περιορίζει την αυτονομία τους (Παπαναούµ, 1995·  

Χατζηπαναγιώτου, 2003· Κογκίδου & Τάκη, 2005).    
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       Σε ένα δεύτερο επίπεδο, οι γυναίκες δεν έχουν συχνά τη δυνατότητα να 

εξοικειωθούν με τη γραφειοκρατία και να αποκτήσουν διοικητική εμπειρία καθώς οι 

άνδρες - διευθυντές επιζητούν, κατά κόρον, τη συνδρομή ανδρών υφισταμένων, στους 

οποίους εμπιστεύονται περισσότερο την ανάθεση γραφειοκρατικών αρμοδιοτήτων με 

αποτέλεσμα να καλλιεργείται και να αναπαράγεται η αντίληψη της ακαταλληλότητας 

και ανικανότητας των γυναικών στη διεκπεραίωση γραφειοκρατικών ζητημάτων 

(Μαραγκουδάκη, 2008). 

       Η κατάσταση γίνεται περισσότερο επιβαρυντική για τις γυναίκες από την απουσία 

οποιασδήποτε καθοδήγησης και μέριμνας του κρατικού μηχανισμού για προετοιμασία 

διοικητικών στελεχών μέσω ειδικών σεμιναρίων και επιμορφώσεων ώστε να 

ξεπεραστεί ο φόβος της ανάληψης των «άγνωστων» διοικητικών καθηκόντων 

(Λιακοπούλου, 2005). Μάλιστα, προς τις γυναίκες - εκπαιδευτικούς που προσπαθούν 

στο πρόσωπο τους να συνταιριάξουν πολλαπλούς ρόλους η παρουσία του κράτους όχι 

μόνο δεν είναι διευκολυντική, απεναντίας, θα υποστηρίζαμε ότι είναι έντονα 

«προσχωματική» εξαιτίας του κυβερνητικού παρεμβατισμού και της συχνής αλλαγής 

των κριτηρίων επιλογής  στελεχών.  

      Η τρίτη ευρύτερη κατηγορία παραγόντων που καθηλώνει ιεραρχικά τις γυναίκες- 

εκπαιδευτικούς είναι οι κοινωνικοπολιτισμικοί-εξωτερικοί, που σχετίζονται με 

κατεστηµένες νοοτροπίες, στερεοτυπικές αντιλήψεις και προκαταλήψεις για το 

γυναικείο φύλο που έχουν εδραιωθεί στο κοινωνικό γίγνεσθαι και δρουν πολλές φορές 

ως «αυτοεκπληρούµενες προφητείες».  

       Μολονότι η ισότητα των φύλων και η άρση των διακρίσεων θεωρούνται 

δικαιώματα συνταγματικά κατοχυρωμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εντούτοις τόσο 

στο πλαίσιο της οικογένειας, όσο και στη δημόσια σφαίρα της εκπαίδευσης, 

απασχόλησης, κ.ο.κ. οι φυλετικές διακρίσεις και οι ασυμμετρίες διαιωνίζονται ατύπως 

μεν, σθεναρά δε. 

       Αρχικά, είναι πολύ ισχυρή η στερεοτυπική ταύτιση της ηγεσίας με την ανδρική 

φύση, η άποψη ότι η εξουσία είναι καθαρά αντρική υπόθεση. Η παρουσία της 

αναχρονιστικής αυτής αντίληψης «διοικητής ίσον άνδρας» (Schein, 1994) δεν μπορεί 

παρά να δυσχεραίνει την εξέλιξη της καριέρας των γυναικών οι οποίες φαίνεται να 

αγωνίζονται σ’ ένα κόσμο φτιαγμένο για άντρες. Είναι πολλαπλάσια δύσκολο να 

σκαρφαλώσουν στην ιεραρχία αλλά ακόμα κι όταν το καταφέρουν είναι αδύνατο να 

επιτελέσουν ανεπηρέαστες το έργο τους. Πρώτα απ’ όλα βρίσκονται υπό διαρκή 

παρακολούθηση και ελέγχονται περισσότερο αυστηρά από ότι οι άνδρες συνάδελφοι 
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τους, σύμφωνα με τη Μαραγκουδάκη (2008). Η Παναγίδου (2002) διευθύντρια μέσης 

εκπαίδευσης υποστηρίζει ότι η γυναίκα πρέπει να εργαστεί πολύ πιο σκληρά από έναν 

άνδρα - διευθυντή, να είναι δυο φορές καλύτερη προκειμένου να υπερβεί τη γεμάτη 

κατάλοιπα κοινωνική καταπίεση και να τύχει ευνοϊκής κριτικής και καταξίωσης καθώς 

το “men make better managers” είναι πραγματικότητα και οι άντρες θεωρούνται a 

priori καλύτεροι διευθυντές. 

       Κάτω από αυτό το πλαίσιο, στην προσπάθεια τους να γίνουν αποδεκτές στη 

διοίκηση υιοθετούν ανδρική συμπεριφορά, κάτι ξένο προς αυτές με αποτέλεσμα, 

φυσικά, την αποτυχία (Χατζηπαναγιώτου, 1997) και την επιβεβαίωση της 

υποτιμητικής θεωρίας: εξουσία ίσον ανδρική υπόθεση. Λειτουργεί τόσο διαχρονικά 

και απόλυτα η αντίληψη αυτή ώστε όχι μόνο οι άντρες εκδηλώνουν αμφισβήτηση και 

ανταγωνισμό αλλά και οι γυναίκες δυσανασχετούν στις οδηγίες των διευθυντριών, 

δυσκολεύονται στην αποδοχή των εντολών τους και εκφράζουν φανερά την προτίμηση 

τους στην ανδρική διοίκηση (Shakeshaft, 1989). Μάλιστα, η σύνδεση της 

αποτελεσματικής εκτέλεσης των διοικητικών καθηκόντων με χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας που αφορούν στο ανδρικό στερεότυπο όπως της αποφασιστικότητας, 

της επιβολής και του ελέγχου, της διαχείρισης κρίσεων επιβεβαιώνουν την άποψη της 

Shakeshaft (1989) ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στη διοίκηση της γυναίκας είναι η 

επικρατούσα αρσενική κουλτούρα . 

       Ένας άλλος εξίσου σημαντικός κοινωνικο-πολιτισμικός παράγοντας είναι οι 

οικογενειακές υποχρεώσεις και η μητρότητα που προκύπτουν για την γυναίκα στη 

διάρκεια της ζωής. Η εργασία των γυναικών, όχι όμως και των ανδρών, διακόπτεται ή 

αλλάζει ριζικά με τη δημιουργία οικογένειας. Σύμφωνα με τα στερεότυπα του φύλου 

με τα οποία έχουν γαλουχηθεί και κοινωνικοποιηθεί, οι γυναίκες οφείλουν να είναι 

πρώτα μητέρες και σύζυγοι και έπειτα επαγγελματίες. Επομένως, πρώτη τους 

προτεραιότητα είναι το μέλημα της οικογένειας ενώ οι τυχόν επαγγελματικές 

φιλοδοξίες έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Επιφορτισμένη η γυναίκα με τη στήριξη του 

συζύγου, τη φροντίδα των παιδιών και πολλές φορές των ηλικιωμένων γονιών δεν έχει 

τη δυνατότητα να προσβλέπει σε θέσεις διοίκησης που απαιτούν επιπλέον χρόνο Έτσι, 

ενώ για τους άνδρες διευθυντές η ύπαρξη οικογένειας και παιδιών ενισχύει ένα 

ολοκληρωμένο επαγγελματικό προφίλ, για τις γυναίκες που βρίσκονται σε παρόμοια 

κατάσταση και επιδιώκουν την εξέλιξη της καριέρας τους αυτό λειτουργεί 

ανασταλτικά. Επομένως, η αίτηση της γυναίκας για ανάληψη θέσης διοίκησης δεν 

αποτελεί απλά μια επαγγελματική αίτηση όπως ισχύει για ένα άντρα αλλά είναι μια 
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σημαντική απόφαση με την οποία καλείται ουσιαστικά να γεφυρώσει την προσωπική 

και την επαγγελματική της ζωή (Αθανασούλα - Ρέππα, 2000˙ Coleman, 2001, 2005) 

και να υπερβεί τα κοινωνικά στερεότυπα, πράγμα διόλου εύκολο.  

       Τέλος, στη διοικητική εξέλιξη του γυναικείου πληθυσμού σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζει η στάση που υιοθετεί ο σύζυγος και το ευρύτερο οικογενειακό και 

κοινωνικό περιβάλλον. Για τη γυναίκα που έχει να αντιμετωπίσει πληθώρα άλλων 

εμποδίων κατά τη διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων η ενθάρρυνση, η βοήθεια και η 

στήριξη αποτελούν υποστηρικτικοί μηχανισμοί και κινητήριες δυνάμεις. Αντιθέτως, η 

αρνητική στάση, η εμφάνιση ζήλιας και ανταγωνισμού από την πλευρά των συζύγων, 

ιδιαίτερα όταν είναι και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, σε συνδυασμό με την αναπαραγωγή 

στερεοτύπων που αφορούν στο ρόλο των φύλων και στη θέση της γυναίκας από το 

ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στην 

διεκδίκηση μιας θέσης ευθύνης (Τάκη, 2009 ·Τσικαλάκη, 2009 ). 

       Καταληκτικά, ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο κεφάλαιο των εμποδίων γίνεται 

αντιληπτό ότι η συμμετοχή των γυναικών στη διοικητική ιεραρχία της εκπαίδευσης 

προσκρούει σε ένα ορατό και αόρατο σύστημα στάσεων, πεποιθήσεων και αντιλήψεων 

με έντονα στερεοτυπικά κατάλοιπα (Κωνσταντινίδη & συν., 2011) και καµιά 

ουσιαστική ισοτιµία δεν µπορεί να επέλθει, όσο αναπαράγονται αµετάβλητες οι 

στερεοτυπικές εικόνες που διαµόρφωσαν τα πρότυπα των ανδροκρατούµενων 

κοινωνιών ( Παντελιάδου - Μαλούτα, 2002). 

 

3.5. Προτάσεις-στρατηγικές άρσης της έμφυλης ανισότητας στην 

εκπαιδευτική διοίκηση 

 

Ολοκληρώνοντας το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας η 

οποία διατρέχει το θέμα της εκπαιδευτικής διοίκησης υπό τη σκοπιά του φύλου, 

κρίνεται απαραίτητη αφενός η βαθιά κατανόηση των εμποδίων εκείνων που δεν 

επιτρέπουν σε προικισμένες γυναίκες - εκπαιδευτικούς να εισέλθουν στην  ηγεσία  και 

αφετέρου η παρουσίαση προτάσεων - στρατηγικών για την εξάλειψη αυτών των 

εμποδίων προκειμένου να επέλθει «διοικητική ισορροπία» μεταξύ των δύο φύλων 

στον εκπαιδευτικό χώρο. 

       Καθώς η αποτελεσματικότητα του εκάστοτε εκπαιδευτικού οργανισμού είναι 

στενά συνυφασμένη με την εκμετάλλευση όλων των διαθέσιμων πόρων – άψυχων  και 

έμψυχων, η μη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των γυναικών σημαίνει ότι αφήνει 

αναξιοποίητο το 61% περίπου των έμψυχων πόρων του που είναι οι γυναίκες (Δαράκη 
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2007). Επιπλέον, η άμεση διεκδίκηση από μέρους των γυναικών της συμμετοχής τους 

στο πεδίο λήψης αποφάσεων έχει αντίκτυπο στις πεποιθήσεις, στις αντιλήψεις και τις 

στάσεις της κοινωνίας και των δομών της γενικότερα. Με άλλα λόγια, η εισχώρηση 

γυναικών - εκπαιδευτικών στην ηγεσία προσφέρει, αρχικά, ένα ιδιαίτερο μοντέλο 

διοίκησης, μια πιο «θηλυκή» εικόνα παράλληλα, όμως, δημιουργεί και ένα πρότυπο 

για τις νεότερες γενιές που αντιλαμβάνονται πλέον, τη γυναικεία διοίκηση ως κάτι το 

φυσιολογικό (Κανταρτζή & Ανθόπουλος, 2006)  Επιβάλλεται, λοιπόν, να 

κινητοποιηθούν εκείνοι οι υποστηρικτικοί μηχανισμοί και να τεθούν σε εφαρμογή οι 

προτάσεις που θα δημιουργήσουν ένα πλαίσιο για την ισότιμη συμμετοχή των δύο 

φύλων στην εκπαιδευτική διοίκηση.  

       Τόσο διεθνώς όσο και στον Ελλαδικό χώρο είναι περιορισμένος ο αριθμός των 

ερευνών που αναδεικνύουν τους τρόπους στήριξης των γυναικών στη διεκδίκηση 

θέσεων ευθύνης. Σύμφωνα με την ποιοτική εμπειρική έρευνα της Coleman (1996) και 

αυτή των Cubillo και Brown (2003) η οικογένεια και η στήριξη της από την παιδική 

ακόμα ηλικία παίζει καθοριστικό ρόλο στο γυναικείο πληθυσμό σε επίπεδο 

κοινωνικών και ψυχολογικών επιρροών (αυτοπεποίθηση, θάρρος, ευελιξία). Τα 

ερευνητικά ευρήματα των McLay και Brown (2000), επίσης, προβάλλουν τη 

σημαντικότητα του ρόλου των μεντόρων και ειδικότερα, τη βοήθεια των διευθυντικών 

στελεχών προς τις γυναίκες - εκπαιδευτικούς, κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής 

τους σταδιοδρομίας. Το ίδιο επιβεβαιώνει και μεταγενέστερη έρευνα της Coleman 

(2001) που κάνει λόγο για ενθάρρυνση των γυναικών από το σύζυγο - σύντροφο αλλά 

και τους συναδέλφους, συμπεριλαμβανομένων και των επερχόμενων διευθυντών/ 

ντριών. 

       Σε εθνικό επίπεδο η έρευνα της Δαράκη (2007) καταθέτει  σειρά προτάσεων με 

σκοπό τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην εκπαιδευτική διοικητική 

ιεραρχία. Μεταξύ άλλων προτείνει την ύπαρξη περισσότερων κινήτρων που θα 

αποτελέσουν δέλεαρ προσέλκυσης, για παράδειγμα αύξηση διευθυντικού επιδόματος, 

απαλλαγή από διδακτικά καθήκοντα και ελαστικό ωράριο προκειμένου οι γυναίκες - 

στελέχη να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διευθυντικής θέσης και στο φόρτο 

των οικογενειακών υποχρεώσεων. Επίσης, προτάσσεται η ανάπτυξη κοινωνικού 

κράτους που προνοεί με δομές φροντίδας παιδιών ή ηλικιωμένων μελών που χρήζουν 

βοήθειας ώστε να εξυπηρετούνται οι γυναίκες - εκπαιδευτικοί προκειμένου να 

διαθέτουν περισσότερο χρόνο ενασχόλησης στην επαγγελματική τους καριέρα. Τέλος, 

τονίζεται η αναγκαιότητα καθιέρωσης σταθερών, αντικειμενικών και αδιάβλητων 
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κριτηρίων επιλογής στελεχών που δίνουν στις γυναίκες τη δυνατότητα ανόδου στα 

ανώτερα αξιώματα με τη συγκέντρωση τυπικών και μετρήσιμων προσόντων ενώ 

προβάλλει την ποσόστωση ως έσχατο μέτρο θετικής δράσης.  
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4. Η ΕΡΕΥΝΑ 

4.1 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

 

Η παρούσα έρευνα σκοπό έχει να καταγράψει τις απόψεις των εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη διοίκηση υπό το πρίσμα του φύλου. Στοχεύει να 

προσεγγίσει το θέμα της διοίκησης στην εκπαίδευση φωτίζοντας οποιαδήποτε σχέση 

της με το φύλο, οποιαδήποτε επίδραση του τόσο στους διοικούντες όσο και στους 

διοικούμενους 

        Πιο αναλυτικά επιχειρεί να διερευνήσει το ρόλο του φύλου σε όλες τις εκφάνσεις 

της διοίκησης στον εκπαιδευτικό χώρο και να αποτυπώσει τις απόψεις των εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών όσον αφορά στον τρόπο άσκησης εξουσίας του άνδρα και της γυναίκας 

αντίστοιχα, καταγράφοντας πιθανές έμφυλες διακρίσεις. Παράλληλα, προσβλέπει στην 

αναζήτηση των παραγόντων εκείνων που γεννούν τέτοιου είδους διακρίσεις αλλά 

κυρίως, στη διατύπωση προτάσεων από μέρους των εκπαιδευτικών λειτουργών για 

εύρυθμη και αποτελεσματική  διοίκηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.   

 Τα ερευνητικά ερωτήματα  που αρθρώνονται στον παραπάνω σκοπό είναι: 

 Πώς αντιλαμβάνονται οι δευτεροβάθμιοι εκπαιδευτικοί την επίδραση του 

φύλου στην εκπαιδευτική καθημερινότητα και στη  διοίκηση; 

 Ποια είναι η άποψη τους σχετικά με τη διοίκηση του άνδρα και τη διοίκηση της 

γυναίκας αντίστοιχα στα εκπαιδευτικά δρώμενα ; 

 Οι έμφυλες διακρίσεις, έχουν θέση, αγγίζουν το χώρο της εκπαιδευτικής 

διοίκησης;  

 Ποιοι είναι εν τέλει οι παράγοντες εκείνοι που καθορίζουν, σηματοδοτούν την 

εκπαιδευτική διοίκηση; 

 Υφίστανται, κατά τη γνώμη τους, παράγοντες-αιτίες οι οποίες λειτουργούν 

αποτρεπτικά στη γυναίκα-εκπαιδευτικό για τη διεκδίκηση θέσεων ευθύνης; 

 Ποιες είναι οι προτάσεις τους για την ισότιμη συμμετοχή των φύλων στην 

ιεραρχία με απώτερο στόχο την εύρυθμη και αποτελεσματική διοίκηση στην 

εκπαίδευση; 

 

  

 



[46] 
 

4.2 Η μέθοδος 

Κάθε ερευνητής, αποβλέποντας στην ερμηνεία του προς εξέτασιν θέματος, προβαίνει, 

ανάλογα με τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις πεποιθήσεις του, στην επιλογή 

μεθοδολογικής προσέγγισης, μεταξύ ποιοτικής και ποσοτικής,.  

       Για την υλοποίηση της παρούσα ερευνητικής μελέτης προκρίθηκε ως μέθοδο 

συλλογής δεδομένων, η ποιοτική. Θεωρήθηκε καταλληλότερη για το εν λόγω θέμα 

καθώς στοχεύει στην περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία και κατανόηση κοινωνικών 

φαινομένων απαντώντας κυρίως στα ερωτήματα «πώς» και «γιατί» (Ιωσηφίδης, 2003), 

ερωτήματα στα οποία επικεντρώνεται και η συγκεκριμένη έρευνα. 

      Σημαίνοντα στοιχεία που χαρακτηρίζουν, την ποιοτική προσέγγιση και 

λειτούργησαν προσθετικά στην επιλογή της είναι η βασική αρχή πως κάθε άτομο είναι 

μοναδικό και αξίζει μελέτης. Ο ερευνητής καταγράφει τη «φωνή» του υποκειμένου και 

τις εκφράσεις του (Eisner, 1991), εμβυθίζεται στον χώρο που μελετάει και προσπαθεί 

να δει τα πράγματα από τη σκοπιά των ερευνώμενων (Κυριαζή, 2001). Συνεπώς, «οι 

ερευνητές δεν ενδιαφέρονται για τη στατιστική αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. 

Η προσοχή τους εστιάζεται στη μελέτη περιπτώσεων και στη βαθύτερη κατανόηση της 

προοπτικής μικρού δείγματος υποκειμένων. Η ετερογένεια των πληροφοριών και η 

εξατομικευμένη εκδήλωση τους είναι συστατικό στοιχείο αυτού του τύπου έρευνας» 

(Πουρκός & Δαφέρμος 2010:  154).  

      Επιπλέον, μια από τις θεμελιώδεις διαστάσεις των ποιοτικών μεθόδων είναι ο 

αναστοχασμός, ο οποίος σχετίζεται, κυρίως, με το ρόλο του ερευνητή (Ίσαρη & 

Πουρκός, 2015). Η συναίσθηση του τι είναι σημαντικό και το πλαίσιο, μέσα στο οποίο 

θα ερευνηθούν τα δεδομένα και θα ερμηνευτούν υπόκειται στις ικανότητες του. 

Συνεπώς, οι ποιοτικές μέθοδοι επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την αντίληψη του 

ερευνητή, την κουλτούρα-πολιτισμό του. Βαρύτητα έχει «η κρίση του ερευνητή και 

όσων θα διαβάσουν την έρευνα» (Eisner, 1991: 39). 

       Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος, καθώς, 

μάλιστα, τα αποτελέσματα αυτής θέτουν, πάντοτε, νέους προβληματισμούς και 

αποτελούν αφετηρία για  μελέτη και ανάλυση μιας σειράς ζητημάτων. 

 

4.3  Το ερευνητικό εργαλείο 

 Ένα από τα βασικότερα εργαλεία της ποιοτικής μεθόδου, η συνέντευξη, αποτέλεσε το 

μέσο συγκέντρωσης πληροφοριών για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Πρόκειται 
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για την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία μεταξύ προσώπων που καθοδηγείται από τον 

ερευνητή ή ερωτώντα και στοχεύει στην απόσπαση πληροφοριών που σχετίζονται µε 

το αντικείμενο της έρευνας (Cohen & Manion, 1992). Κατά τον Φίλια, η συνέντευξη  

«είναι το αποτέλεσμα κάποιου είδους μεθοδολογικής στρατηγικής» και «η πληροφορία 

πραγματοποιείται μέσω δυο συνειδητοποιήσεων» (1993: 129), που ανήκουν στον 

ερευνητή και στο υποκείμενο. 

     Η αξία της συνέντευξης υπογραμμίζεται από πολλούς επιστήμονες (Brown 2001, 

Kvale 1996) ως ένα εργαλείο απαραίτητο για τη, σε βάθος, συλλογή πληροφοριών που 

επιτυγχάνει, παράλληλα, την άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ του ερευνητή και του 

συνεντευξιαζομένου. Χρησιμοποιείται περισσότερο από τις υπόλοιπες μεθόδους 

ποιοτικών ερευνών, εξαιτίας της ευελιξίας που προσφέρει στον ερευνητή κατά τη 

διεξαγωγή της και λόγω της αμεσότητας και της εξοικείωσης που αισθάνεται ο 

συνεντευξιαζόμενος. Ωστόσο, είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική ως προς τον 

σχεδιασμό της και χρονοβόρα κατά τη διεξαγωγή της, καθώς η επιλογή και η 

διατύπωση των ερωτήσεων παίζουν σημαντικό ρόλο στην επεξεργασία, ανάλυση και 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων (Cohen, Manion & Morrison, 2000).  

      Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εν λόγω έρευνας εφαρμόστηκε η ημι-δομημένη 

συνέντευξη με κριτήριο το βαθμό δόμησης. Αυτός ο τύπος συνέντευξης απαρτίζεται 

από ένα δομημένο πλαίσιο με προκαθορισμένη θεματολογία, δηλαδή περιλαμβάνει μία 

σειρά ερωτημάτων που έχουν τη μορφή γενικών κατευθυντήριων γραμμών, αλλά ο 

ερευνητής έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη σειρά ή  να θέσει επιπλέον ερωτήσεις στην 

πορεία της συνέντευξης, αν το κρίνει απαραίτητο (Bryman, 2004). Η γνώση 

επιτυγχάνεται, σε μεγάλο βαθμό, μέσω της καλής ακρόασης, ώστε ο ερευνητής 

ενθαρρύνει τα υποκείμενα να εκφραστούν, κάτι για το οποίο ακόμα και τα πρώτα λεπτά 

της συνέντευξης είναι καθοριστικά (Kvale, 1996). Η δυνατότητα καλλιέργειας φιλικού 

κλίματος μεταξύ του ερευνητή και των συνεντευξιαζομένων αποτελεί ένα σημαντικό 

στοιχείο (Βαβουρανάκης, 1986)  

      Επιλογικά, η συνέντευξη αποτελεί ένα ευέλικτο και δυναμικό εργαλείο, μη αυστηρά 

δομημένο και τυποποιημένο και προπάντων μη κατευθυντικό. Ο ερευνητής δεν 

προσδοκά απαντήσεις που ταυτίζονται με το «προσχέδιο» που έχει στο μυαλό του, 

αλλά οφείλει να δει το υποκείμενο σε εντελώς ουδέτερη βάση, ανεπηρέαστα (Cohen & 

Manion, 1992). 
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4.4 Η διαδικασία συλλογής δεδομένων 

 Στην παρούσα εργασία, η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη συλλογή των 

απαραίτητων δεδομένων, περιελάμβανε τα στάδια της προετοιμασίας και σχεδίασης της 

συνέντευξης, της αρχικής επικοινωνίας με τους συνεντευξιαζόμενους και του 

καθορισμού του τόπου και του χρόνου της συνέντευξης και τέλος το στάδιο της 

διεξαγωγής της. Πιο αναλυτικά :  

 Προετοιμασία / Σχεδιασμός της συνέντευξης 

       Λαμβάνοντας ως δεδομένο την άποψη του Bell (1997) ότι η συγκρότηση 

ερωτημάτων σε μια ποιοτική ερευνητική προσέγγιση δεν αποτελεί ιδιαίτερα εύκολη 

διαδικασία, καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι ερωτήσεις της συνέντευξης 

να απορρέουν από το σκοπό και τα ερευνητικά ερωτήματα του υπό μελέτη θέματος και 

παράλληλα να είναι ανοιχτές μεν ώστε οι ερωτώμενοι να μπορούν να διατυπώσουν 

ελεύθερα τις απόψεις τους  σαφείς και ακριβείς δε. 

       Η όλη πορεία της συνέντευξης δομήθηκε πάνω σε επτά θεματικούς άξονες. 

Συγκεκριμένα: 

  Φύλο  και εκπαιδευτική καθημερινότητα 

  Φύλο και εκπαιδευτική διοίκηση 

 «Ανδρική»  και «γυναικεία» διοίκηση. 

 Έμφυλες διακρίσεις στη διοίκηση της εκπαίδευσης 

 Παράγοντες- συντελεστές της εκπαιδευτικής διοίκησης 

 Παράγοντες αποτρεπτικοί στην επαγγελματική ανέλιξη της γυναίκας- 

εκπαιδευτικού σε θέσεις ευθύνης 

 Υποαντιπροσώπευση και προτάσεις, στρατηγικές για τη σύμμετρη παρουσία 

των φύλων στην ιεραρχική δομή της εκπαίδευσης. 

Βάσει των παραπάνω θεματικών αξόνων, διατυπώθηκαν  συνολικά 18 ερωτήσεις, οι 

οποίες αποτέλεσαν το κύριο σώμα της συνέντευξης και υπηρέτησαν τους στόχους του 

ερευνητικού εγχειρήματος. 

Αρχική επικοινωνία / καθορισμός τόπου, χρόνου της συνέντευξης  

        Κατά την πρώτη, προσωπική επαφή με τους συμμετέχοντες, δόθηκαν αναλυτικά 

όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα (ποιοι είμαστε, τι ερευνούμε, 

για ποιο λόγο ζητείται η συμβολή τους), προκειμένου να αρθούν οι όποιες επιφυλάξεις, 

ενδεχομένως, είχαν και να τεθούν οι βάσεις για τη δημιουργία μιας σχέσης 

εμπιστοσύνης (Creswell, 2011). Εκφράστηκε, ιδιαίτερα, το ενδιαφέρον μας για την 
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αποτύπωση των προσωπικών τους απόψεων και εξασφαλίστηκε η συναίνεση τους για 

την εν λόγω καταγραφή, κάτι που καθίσταται αναγκαίο για την εξασφάλιση της πιστής 

αναπαραγωγής όσων λεχθούν και της μετέπειτα επεξεργασίας και ανάλυσης των 

απαντήσεων. Παράλληλα, τέθηκε το ζήτημα της ανωνυμίας και δόθηκαν όλες οι 

απαραίτητες εγγυήσεις για τη  χρησιμοποίηση των στοιχείων των απαντήσεων για 

καθαρά ερευνητικό - επιστημονικό σκοπό και μόνο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 

διπλωματικής εργασίας (Creswell, 2011). 

       Ακόμα, σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες ορίστηκε ο τόπος και ο χρόνος της 

συνέντευξης, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της σε ήσυχο 

μέρος που βόλευε τους ερωτώμενους και δεν τους δημιουργούσε πίεση, άγχος ή 

δυσκολία.   

Διεξαγωγή της συνέντευξης 

       Για τη συλλογή των δεδομένων διενεργήθηκαν είκοσι έξι (26) συνολικά   

εξατομικευμένες συνεντεύξεις σε χρονικό διάστημα τριών περίπου μηνών, από το 

Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2019.  

       Επιπροσθέτως, προηγήθηκε, η διεξαγωγή δύο πιλοτικών συνεντεύξεων οι οποίες 

θα υποδείκνυαν ενδεχόμενες αδυναμίες του ερευνητικού εργαλείου ώστε να 

διορθωθούν εγκαίρως (Robson, 2010). Με μία ελάχιστη τροποποίηση και βελτίωση του 

αρχικού ερωτηματολογίου συνεχίστηκε η όλη διαδικασία.  

       Η πλειοψηφία των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε στο χώρο εργασίας των υπό 

μελέτη εκπαιδευτικών, στα σχολεία όπου υπηρετούν και ένα μέρος στην οικία αυτών ή 

στην οικία της ερευνήτριας. 

        Για την αποτύπωση των απόψεων των πληροφορητών επιλέχτηκε ψηφιακός 

καταγραφέας φωνής με βασικό στόχο να καταγραφούν στην ολότητά τους τα λεγόμενα 

των συνεντευξιαζομένων, να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραποίηση και να 

διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της έρευνας 

       Η διαδικασία των συνεντεύξεων κύλισε ομαλά, χωρίς  ιδιαίτερες δυσκολίες. Δεν 

υπήρξαν καθυστερήσεις ή διακοπές από εξωτερικούς παράγοντες. Εκείνο όμως που 

προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ότι οι συνεντευξιαζόμενοι - πληροφορητές στην 

αρχή της διαδικασίας είχαν αρκετό άγχος. Αγωνιούσαν αφενός για το περιεχόμενο των 

ερωτήσεων και αν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές ικανοποιώντας μας και 

αφετέρου με την ιδέα της ηχογράφησης. Μόνον όταν τους επισημάνθηκε ότι δεν 

υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις και ενδιαφέρον έχει για την έρευνα η σκέψη 

του ερωτώμενου όπως και ότι μπορούν να διακόψουν τη διαδικασία όποτε το 
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θελήσουν, χαλάρωσαν. Οι περισσότερες συνεντεύξεις διήρκεσαν περίπου 30 - 40 λεπτά 

η καθεμία, με εξαίρεση δύο-τρεις που έφτασαν τα 50 λεπτά. Όσο προχωρούσε η 

διαδικασία οι πληροφορητές αφέθηκαν, σχεδόν ξέχασαν την ηχογράφηση, ένιωσαν 

καλά, όπως  επισήμαναν, και ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. 

 

4.5.  Το δείγμα και η διαδικασία επιλογής του 

 

Στο πλαίσιο της διενεργηθείσας έρευνας που σκοπό έχει να συλλέξει και να 

διερευνήσει τις απόψεις των δευτεροβάθμιων εκπαιδευτικών για την διοίκηση υπό το 

πρίσμα του φύλου, τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν, εν δυνάμει, όλοι 

ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται σε αυτή  τη βαθμίδα εκπαίδευσης 

και ήταν σε θέση να δώσουν τα ζητούμενα στοιχεία. Σε ένα πρώτο επίπεδο, λοιπόν, το 

εύρος του συγκεκριμένου πληθυσμού υπήρξε μεγάλο.  

        Προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους στόχους της έρευνας και να εντρυφήσουμε 

στο θέμα της εκπαιδευτικής διοίκησης σε συνάρτηση με το φύλο επιλέξαμε σκόπιμα 

τον αριθμό των είκοσι έξι (26) πληροφορητών που αποτέλεσαν το δείγμα. Άλλωστε η 

αξιοποίηση ποιοτικών δεδομένων στην έρευνα συνεπάγεται βαθιά ανάλυση 

συγκεκριμένων περιπτώσεων και όχι γενίκευση συμπερασμάτων που προέρχονται από 

ευρύτερο σύνολο του πληθυσμού (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Η συγκρότηση του 

δείγματος έγινε, με γνώμονα την επιλογή ατόμων που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν 

πλούτο πληροφοριών για το θέμα και υποδειγματική διεξαγωγή της έρευνας (Creswell, 

2011) λαμβάνοντας, ταυτόχρονα, υπόψη και κάποιους πολύ σημαντικούς παράγοντες 

για την επιλογή τους.  

        Συγκεκριμένα, επελέγησαν είκοσι έξι (26) εν ενεργεία εκπαιδευτικοί  δημόσιων 

ελληνικών σχολείων. Οι συμμετέχοντες εκπροσωπούν και τα δύο φύλα διότι το 

ενδιαφέρον της έρευνας εστιάζει στη σχολική διοίκηση  μέσα από την ανδρική αλλά και 

τη γυναικεία ματιά. Ακολούθως, το δείγμα απαρτίζεται από έξι (6) διοικούντες, στελέχη 

της εκπαίδευσης και είκοσι (20) διοικούμενους, απλούς διδάσκοντες καθώς το θέμα της 

διοίκησης ενδιαφέρει τόσο από τη βάση προς τη κορυφή όσο και αντίστροφα. 

Παράλληλα, στοχεύοντας στην επίτευξη μεγαλύτερης δυνατής αντιπροσωπευτικότητας 

οι συμμετέχοντες διαθέτουν εύρος χρόνων υπηρεσίας και μορφωτικού υπόβαθρου. 

Τέλος, κριτήριο, για την επιλογή των ερωτώμενων αποτέλεσε και η δυνατότητα 

προσέγγισης τους, με προέλευση κυρίως, από το στενό και ευρύτερο  περιβάλλον της 

διεξάγουσας την έρευνα. Για το λόγο αυτό, το μεγαλύτερο ποσοστό των πληροφορητών 
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προέρχεται από το νομό των Γρεβενών, χώρος διαμονής και εργασίας της ερευνήτριας, 

από το νομό Κοζάνης, αλλά και γειτονικούς νομούς Πέλλας, Ημαθίας και 

Θεσσαλονίκης. 

 

4.6 Το προφίλ των συμμετεχόντων 

 

Στην παρούσα έρευνα, όπως ήδη έχει αναφερθεί, συμμετείχαν δύο κατηγορίες 

εκπαιδευτικών. 

        α) Την πρώτη κατηγορία αποτέλεσαν έξι (6) εν ενεργεία στελέχη της εκπαίδευσης. 

Ο πίνακας που ακολουθεί εμπεριέχει τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά. Αποδίδει, 

παραστατικά, το προφίλ των διευθυντικών στελεχών με συγκεκριμένη αναφορά στο 

φύλο, την ηλικία, την ειδικότητα, τις σπουδές, την οικογενειακή κατάσταση, τα 

συνολικά  έτη υπηρεσίας καθώς και τα έτη υπηρεσίας σε θέση ευθύνης. 

 

Πίνακας 1. Το προφίλ των στελεχών 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΧΡΟΝΙΑ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΧΡΟΝΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΩΣ 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-

ΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Δ1 ΓΥΝΑΙΚΑ 53 ΘΕΟΛΟΓΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥ

ΧΙΑΚΟ 
22 5 

ΕΓΓΑΜΗ 

3 ΠΑΙΔΙΑ 

Δ2 ΑΝΔΡΑΣ 65 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥ 

ΧΙΑΚΟ 
35 11 

ΕΓΓΑΜΟΣ 

3 ΠΑΙΔΙΑ 

Δ3 ΓΥΝΑΙΚΑ 55 ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΔΙΔΑΚΤΟ- 

ΡΙΚΟ 
25 3 

ΕΓΓΑΜΗ  

2 ΠΑΙΔΙΑ 

Δ4 ΓΥΝΑΙΚΑ 52 ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ 
ΒΑΣΙΚΟ 

ΠΤΥΧΙΟ 
25 2 

ΕΓΓΑΜΗ  

ΧΩΡΙΣ 

ΠΑΙΔΙΑ 

Δ5 ΑΝΔΡΑΣ 66 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΒΑΣΙΚΟ 

ΠΤΥΧΙΟ 
30 15 

ΕΓΓΑΜΟΣ 

1 ΠΑΙΔΊ 

Δ6 ΑΝΔΡΑΣ 52 ΦΥΣΙΚΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥ

ΧΙΑΚΟ 
21 5 

ΕΓΓΑΜΟΣ 

1 ΠΑΙΔΙ 

 

        Συμπερασματικά, όσον αφορά στο φύλο των συμμετεχόντων - στελεχών επελέγη 

ίδιος αριθμός ανδρών και γυναικών. Όλοι είναι έγγαμοι, με παιδιά εξαιρουμένου ενός 

μόνο στελέχους που δεν έχει παιδιά. Επίσης, εκπροσωπήθηκαν με διάφορες ειδικότητες 

μαθημάτων και διαφορετικά επίπεδα σπουδών (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, βασικό 
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πτυχίο). Αξιοσημείωτο, εντούτοις, δημογραφικό στοιχείο αποτέλεσε η ηλικία όλων των 

στελεχών, η οποία ξεπερνά τα 50 έτη καθώς και ο αριθμός των συνολικών χρόνων 

υπηρεσίας τους – άνω των 20 ετών.  

       β) Όσον αφορά στη δεύτερη κατηγορία πληροφορητών την οποία αποτελούν 

είκοσι (20) εν ενεργεία απλοί εκπαιδευτικοί, οι 12 από αυτούς είναι γυναίκες και οι 8 

άνδρες. Ηλικιακά, μεταξύ 30-40 ετών συμμετείχαν πέντε (5) διδάσκοντες, από 41 έως 

50 χρόνων επτά (7) και άνω των 51 ετών, οκτώ (8) εκπαιδευτικοί. Ακόμα, οι 

περισσότεροι από τους μισούς, έντεκα (11) είναι φιλόλογοι ενώ  οι υπόλοιποι εννέα (9) 

προέρχονται από διάφορες ειδικότητες: δύο (2) μαθηματικοί, δύο (2) πληροφορικοί, 

αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής φιλολογίας από ένας (1) αντίστοιχα όπως και ένας 

(1) γεωπόνος και ένας (1) κοινωνιολόγος. Σχετικά, πάλι με το μορφωτικό τους επίπεδο,  

η πλειοψηφία των συμμετεχόντων, δεκατρείς (13) είναι κάτοχοι βασικού πτυχίου 

σπουδών, πέντε (5) διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους και δύο (2) εξ αυτών είναι 

κάτοχοι δύο (2) πτυχίων. Παρατηρώντας, επίσης τα χρόνια προϋπηρεσίας τους δώδεκα 

(12)  από αυτούς εργάζονται από  11-20 χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση, πέντε (5) άνω 

των 21 ετών και μόλις τρεις (3) εκπαιδευτικοί 10 χρόνια. Επιπλέον, μόνο έξι (6) από 

τους συμμετέχοντες είχαν αναλάβει θέση στελέχους, για 1-2 χρόνια, κυρίως 

υποδιευθυντή/τριας. Τέλος, σε σύνολο 20 απλών εκπαιδευτικών μόνο οι τρεις (3) είναι 

άγαμοι χωρίς παιδιά ενώ όλοι οι άλλοι διαθέτουν οικογένειες. 

 

4.7.  Ανάλυση δεδομένων 

Αμέσως μετά τη συλλογή των ποιοτικών δεδομένων ακολουθεί η ανάλυση τους με  

στόχο την ερμηνεία και κατανόηση του υπό διερεύνηση φαινομένου. Σε αυτή τη φάση, 

ο ερευνητής συγκρίνει και αντιπαραβάλλει, ερμηνεύει και κατανοεί, συμπεραίνει και 

επαληθεύει (Morse & Field, 1996). Με την ανάλυση δίνει στα δεδομένα νόημα, τα 

συνδέει, ερμηνεύει τα αίτια και τελικά δημιουργεί καινούρια γνώση (Mantzoukas, 

2004).  

       Η ανάλυση δεδομένων των ποιοτικών ερευνών είναι μια τριεπίπεδη διαδικασία, 

κατά την οποία ακολουθείται επαγωγική πορεία σκέψης που προϋποθέτει ανοιχτή 

κωδικοποίηση και απαιτεί κριτική σκέψη και δημιουργικότητα (Maykut & Morehouse, 

1994). Το πρώτο στάδιο είναι η αναγωγή των δεδομένων, το δεύτερο η έκθεση τους και 

το τρίτο η παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 
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       Στην παρούσα έρευνα, αφού ολοκληρώθηκε η συλλογή των είκοσι έξι 

συνεντεύξεων προχωρήσαμε στην απομαγνητοφώνησή τους προκειμένου να 

καταγραφούν τα δεδομένα κατά λέξη (βλ. Παράρτημα- Απομαγνητοφωνημένες 

συνεντεύξεις- ενδεικτικά). Ακολούθησε η πρώτη ανάγνωση πρωτίστως για τη 

διαμόρφωση μιας γενικότερης αντίληψης όσον αφορά στα λεγόμενα των 

συμμετεχόντων, για τη δημιουργία μιας γενικότερης ιδέας σχετικά με το υπό εξέταση 

υλικό και δευτερευόντως για την αναγνώριση των σημαντικών πληροφοριών. Στη 

συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μια προσεκτική, συστηματική ανάγνωση με σκοπό τη 

δημιουργία κωδικών, για κατηγοριοποίηση των δεδομένων, σύμπτυξη του όγκου τους 

και εμβάθυνση στις πεποιθήσεις των πληροφορητών.  

       Πιο συγκεκριμένα, λειτουργώντας επαγωγικά, με δημιουργική και ταυτόχρονα 

κριτική σκέψη κωδικοποιήθηκαν οι απαντήσεις των πληροφορητών – 6 έως 8 

χαρακτήρες-- και διατυπώθηκαν λεπτομερείς και σαφείς λειτουργικοί ορισμοί. Κάθε 

κωδικός εξέφραζε εν συντομία τη δική μας ερμηνεία στα λεγόμενα των συμμετεχόντων. 

        Για παράδειγμα, στην ερώτηση της συνέντευξης του Β θεματικού άξονα: 

«Θεωρείτε ότι η αντιπροσώπευση τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών 

εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης είναι ισότιμη; Παρατηρείτε διαφορά σε αυτή την 

ισορροπία συγκρίνοντας το παρελθόν με το παρόν;» ο συνεντευξιαζόμενος έδωσε την 

εξής απάντηση:  

-Νομίζω ότι παλιότερα ήταν πολύ μικρή η παρουσία των γυναικών σε θέσεις ευθύνης..  

Συνήθως, βλέπαμε άντρες - διευθυντές. Σίγουρα, υπάρχει διαφορά από το παρελθόν μέχρι 

σήμερα. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύξηση της τοποθέτησης γυναικών σε 

θέσεις ευθύνης. Παίρνοντας δε παράδειγμα από τα γυμνάσια και λύκεια της πόλης μας 

στις 5 σχολικές μονάδες οι 4 διοικούνται από γυναίκες. 

Το αποτέλεσμα ήταν να αποδοθούν οι παρακάτω κωδικοί και λειτουργικοί ορισμοί με 

βάση τις λέξεις-κλειδιά στις απαντήσεις του πληροφορητή και να δημιουργηθούν δύο 

θεματικές  κατηγορίες:  

«Αντιπροσώπευση φύλων στην εκπαιδευτική διοίκηση στο παρελθόν» 

«Αντιπροσώπευση φύλων στην εκπαιδευτική διοίκηση σήμερα» 
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Β. Θεματικός Άξονας 

To φύλο στην εκπαιδευτική διοίκηση 

Αντιπροσώπευση φύλων στην 

εκπαιδευτική διοίκηση στο 

παρελθόν 

 ΕΛΠΑΓΥΘΕ = Ελάχιστη παρουσία γυναικών σε 

θέσεις ευθύνης 

 ΠΛΠΑΑΝΔΙ = Πληθωρική παρουσία ανδρών - 

διευθυντών 

Αντιπροσώπευση φύλων στην 

εκπαιδευτική διοίκηση 

σήμερα 

 ΑΥΤΑΓΘΕΥ = Αυξητική η τάση των γυναικών 

σε θέσεις ευθύνης 

 

       

 Όταν  όλο το κείμενο συμπυκνώθηκε σε μια σειρά αντιπροσωπευτικών κωδικών, 

ακολούθησε η αντιπαραβολή και η μεταξύ τους σύγκριση προκειμένου να εντοπιστούν 

κωδικοί που παρουσίαζαν ομοιότητα σε χαρακτηριστικά και νοήματα (Tesch, 1990). 

Ισχυρισμοί, θέσεις και δηλώσεις με παρόμοιο περιεχόμενο τοποθετήθηκαν μαζί και 

συγκρότησαν μία κατηγορία ώστε η ταξινόμηση, η παραβολή και η ανάλυση τους να 

είναι ευκολότερη. Ομοίως, αναλύθηκαν όλα τα δεδομένα και καταρτίστηκαν ατομικές 

φόρμες έκθεσης δεδομένων, μία για κάθε πληροφορητή (βλ. Παράρτημα - Ατομικοί 

πίνακες δεδομένων-ενδεικτικά) 

       Με την ολοκλήρωση της σύνταξης όλων των ατομικών πινάκων, προχωρήσαμε στη 

κατάρτιση των τελικών πινάκων έκθεσης δεδομένων. Καθώς υπήρχαν δύο κατηγορίες 

συνεντευξιαζομένων, οι απλοί εκπαιδευτικοί και τα διευθυντικά στελέχη, επιλέχτηκε 

αφενός η σύνταξη ενός συγκεντρωτικού πίνακα ο οποίος θα περιελάμβανε το σύνολο 

των κωδικών και των κατηγοριών ανά θεματικό άξονα που αφορούσαν σε 

συγκεντρωτικά στοιχεία των είκοσι (20) απλών εκπαιδευτικών και αφετέρου η 

κατάρτιση ενός δεύτερου συγκεντρωτικού και ταυτόχρονα συγκριτικού πίνακα ο οποίος 

θα περιείχε στοιχεία των έξι (6) στελεχών της εκπαίδευσης, ιδωμένα με συγκριτική 

οπτική ( βλ. Παράρτημα – Συγκεντρωτικός πίνακας έκθεσης δεδομένων των 

εκπαιδευτικών & Συγκριτικός πίνακας  έκθεσης δεδομένων  των στελεχών).   

        Καταληκτικά, το τελευταίο στάδιο της αναλυτικής διαδικασίας αποτέλεσε η 

σύνδεση των θεματικών αξόνων και κατ’ επέκταση των ερευνητικών ερωτημάτων με τη 

βιβλιογραφία και η παραγωγή αποτελεσμάτων, έχοντας, πάντοτε, ως βασική αρχή της 

εν λόγω διαδικασίας την ανάδειξη του νοήματος που οι ίδιοι οι συμμετέχοντες 

προσδίδουν στο υπό διερεύνηση φαινόμενο. 
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4.8  Περιορισμοί της έρευνας 

 

Η διεξαγωγή και τα συμπεράσματά κάθε επιστημονικής έρευνας υπόκεινται σε 

περιορισμούς που σχετίζονται τόσο με το είδος της, την επιλογή του δείγματος και το 

εργαλείο συλλογής δεδομένων (Περικλειδάκης, 2003) όσο και με ορισμένες 

αντικειμενικές δυσκολίες οι οποίες αναφύονται στην πορεία. Υπό αυτό το πλαίσιο, η 

συγκεκριμένη μελέτη δε θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. 

        Η επιλογή της ποιοτικής μεθολογικής προσέγγισης και του εργαλείου της 

συνέντευξης στην παρούσα εργασία, καθιστά, κατ’ αρχάς, τον μελετητή και τον 

συνεντευξιαζόμενο παραμέτρους σημαντικότατες διότι επιβάλλεται να λειτουργήσουν 

με ορισμένες «προδιαγραφές» προκειμένου να καταστήσουν τα αποτελέσματα 

αξιόπιστα.  

      Ειδικότερα, ο μελετητής, κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης, οφείλει να βρίσκεται 

σε διαρκή εγρήγορση, να χειρίζεται τις ερωτήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και 

προπάντων να διαθέτει την ανάλογη εμπειρία ώστε να μη μεταβιβάζει στον 

συνεντευξιαζόμενό του κανένα «σήμα». Διαφορετικά, κινδυνεύει να προεξοφλεί τις 

απαντήσεις του και να λαμβάνει από αυτόν αναμενόμενα στοιχεία (Φίλιας 2001) χωρίς 

ουσιαστικό και βαρυσήμαντο υπόβαθρο. Επιπλέον με τα παραπάνω, ο ερευνητής της 

ποιοτικής μεθόδου πρέπει να έχει τη ικανότητα από τον όγκο του υλικού του να 

διαχωρίσει τα περιττά και περιφερειακά στοιχεία από εκείνα που είναι απαραίτητα και 

ενδιαφέροντα (Φίλιας 2001) Κατά ανάλογο τρόπο, καθοριστικό περιορισμό σε όλο το 

ερευνητικό εγχείρημα αποτελεί και ίδιος ο συνεντευξιαζόμενος ο οποίος βάσει της 

στάσης του απέναντι στη συνέντευξη- αναλυτική και περιγραφική ή σύντομη και 

λακωνική-  επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό  την επιτυχή έκβαση της έρευνας.  

        Η συνέντευξη καθεαυτή, επίσης, αποτελεί άλλο περιοριστικό παράγοντα διότι 

είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα. Από το πρώτο επίπεδο της παραχώρησής 

της, την απομαγνητοφώνηση, την αποτύπωση σε έντυπη μορφή έως τη δημιουργία των 

κωδικών, των πινάκων, ατομικών ή συγκεντρωτικών και την ανάλυση των δεδομένων 

απαιτείται πολλαπλάσια διαθέσιμος χρόνος όσον αφορά στην ολοκλήρωση της. 

        Τέλος, και η κάλυψη του συνόλου των συνεντεύξεων αποτέλεσε μία πρακτική και 

αντικειμενική δυσκολία που αντιμετωπίσαμε καθώς ο τόπος διεξαγωγής της έρευνας 

περιέχει ολιγάριθμα σχολεία και περιορισμένο αριθμό δευτεροβάθμιων εκπαιδευτικών 

πολλοί από τους οποίους εκδήλωσαν μία άρνηση συμμετοχής στην έρευνα αφενός λόγω 

του πολλαπλάσιου χρόνου που θα απαιτούσε η συνέντευξη και αφετέρου εξαιτίας 
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κορεσμού από την πληθώρα των μεταπτυχιακών ερευνών που διενεργούνται και συχνά 

καλούνται, όπως ισχυρίστηκαν, να αποτελέσουν δείγμα τους.     
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                      5.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

5.1 Αποτελέσματα δεδομένων εκπαιδευτικών 

 

Με την ποιοτική, θεματική, ανάλυση των δεδομένων των είκοσι (20) εν ενεργεία απλών 

εκπαιδευτικών, της πρώτης, δηλαδή, ομάδας των πληροφορητών, καταρτίστηκε 

συγκεντρωτικός πίνακας έκθεσης δεδομένων των εκπαιδευτικών ο οποίος ανέδειξε, 

συνολικά, 279 κωδικούς και λειτουργικούς ορισμούς, ομαδοποιημένους σε 30 

κατηγορίες και κατανεμημένους σε 7 θεματικούς άξονες. 

 

5.1.1  Φύλο και εκπαιδευτική καθημερινότητα 

 

Πίνακας 2. Κατηγορίες και κωδικοί του άξονα «Φύλο και εκπαιδευτική καθημερινότητα» 

Α. Θεματικός Άξονας 

 ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΈΣ 

1.Το φύλο στην 

εκπαιδευτική 

καθημερινότητα  

σχετικά με  

εκπαιδευτικούς 
 

 ΓΕΕΦΑΝΕΙ = Γυναίκες - εκπαιδευτικοί 

έφεση στις  ανθρωπιστικές ειδικότητες                                                                               

 ΑΕΕΦΘΕΕΙ = Άνδρες - εκπαιδευτικοί, έφεση 

στις  θετικές ειδικότητες                                                        

 ΓΕΑΑΓΕΞΕ = Γυναίκες- εκπαιδευτικοί 

ανάληψη   απλών- γυναικείων εξωδιδακτικών 

εργασιών              

 ΑΕΑΣΔΕΞΕ = Άνδρες - εκπαιδευτικοί 

ανάληψη σύνθετων, διοικητικών 

εξωδιδακτικών εργασιών        

 ΜΠΑΓΕΣΥΟ = Μειωμένη παρουσία 

γυναικών-εκπαιδευτικών στα συνδικαλιστικά 

όργανα                 

 ΔΣΥΑΝΑΓΕ = Διαφοροποιημένη 

συμπεριφορά-αντιμετώπιση  ανδρών  και 

γυναικών εκπαιδευτικών  

 ΑΕΔΜΑΝΚΥ= Άνδρες-εκπαιδευτικοί  δέκτες 

μεγαλύτερης αναγνώρισης και  κύρους.                       

 ΓΕΒΑΠΕΜΜ = Γυναίκες-εκπαιδευτικοί 

βασικοί αποδέκτες προβλημάτων και 

εμπιστοσύνης των μαθητών  

 ΦΥΔΙΙΧΑΦ = Φυσιολογική διαφοροποίηση 

βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε 

φύλου  

 ΕΞΣΥΣΕΑΝ = Εξομάλυνση των 

συγκρούσεων με σεβασμό και ανεκτικότητα   

 ΓΜΑΠΕΣΕΚ =Γυναίκες- εκπαιδευτικοί και 
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μητέρες «αποστασιοποιημένες» από την 

ενεργή συμμετοχή στην εκπαιδευτική 

κοινότητα  

 ΕΒΨΔΦΕΚΚ = Επίδραση βιολογικών και 

ψυχολογικών διαφορών φύλου  στην 

εκπαιδευτική καθημερινότητα  

 ΑΠΕΠΦΥΕΚ = Απουσία επίδρασης φύλου 

στους εκπαιδευτικούς  

 ΙΣΑΝΤΙΕΚ = Ισότιμη αντιμετώπιση των 

εκπαιδευτικών  

 ΑΜΓΔΧΠΚΑ = Αμφισβήτηση της γυναικείας 

δυνατότητας περί χειρισμού περίπλοκων 

καταστάσεων  

 ΑΜΓΙΛΥΠΡ = Αμφισβήτηση της γυναικείας 

ικανότητας  για λύση προβλημάτων 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

 

2. Το φύλο στη 

εκπαιδευτική 

καθημερινότητα 

σχετικά με μαθητές 

 ΙΣΧΕΕΑΓΚΟ = Ισότητα στις  σχολικές 

επιδόσεις  και επιτυχίες αγοριών και κοριτσιών 

 ΑΥΤΑΕΠΚΟ = Αυξητική  η τάση στις 

επιδόσεις των κοριτσιών  

 ΠΘΕΜΑΕΠΑ = Προτίμηση θετικών 

μαθημάτων και επαγγελμάτων τα αγόρια  

 ΠΑΝΜΑΕΠΚ = Προτίμηση ανθρωπιστικών 

μαθημάτων και επαγγελμάτων τα κορίτσια  

 ΑΠΜΩΝΣΧΓ = Αποχή μαθητών από 

σχολικές γιορτές  

 ΣΥΜΙΩΝΣΧΓ = Συμμετοχή μαθητριών στις 

σχολικές γιορτές  

 ΔΣΥΑΝΜΚΜ = Διαφοροποιημένη 

συμπεριφορά-αντιμετώπιση μαθητών και 

μαθητριών  

 ΔΙΠΡΑΘΑΦ = Προσανατολισμός και 

διδασκαλία  αθλημάτων ανάλογα με το φύλο  

 ΕΑΛΣΥΜΣΩ = Έντονη αλληλεπίδραση και 

συνεννόηση με μαθήτριες λόγω 

συναισθηματικής ωριμότητας  

 

 

1 

 

2 

 

13 

 

13 

 

6 

 

6 

 

13 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

3. Στερεοτυπικές 

αντιλήψεις φύλου 

στην εκπαίδευση, 

γενικά 

 ΔΑΠΣΧΑΕΑ = Δικαιολόγηση της απείθαρχης  

συμπεριφοράς και χαμηλής επίδοσης των 

αγοριών  

 ΑΕΥΓΛΜΕΣ = Απόδοση ευγένειας και 

γλυκύτητας στις  μαθήτριες  

 ΑΠΕΣΥΜΕΣ = Απόδοση πειθαρχίας και 

συνέπειας στις μαθήτριες  

 ΑΚΣΔΜΙΕΣ = Ανάθεση «κοριτσίστικων» 

σχολικών δραστηριοτήτων σε  μαθήτριες  

(επιμελήτριες τάξεις)  

 ΑΑΣΔΜΕΣ = Ανάθεση «αγορίστικων» 

σχολικών δραστηριοτήτων σε  μαθητές 

(μεταφορά βιβλίων)  
 ΑΕΠΑΓΜΩΝ  = Απόδοση επιθετικότητας, 
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αγένειας  στους μαθητές  

 ΑΠΑΑΣΜΩΝ = Απόδοση παραβατικότητας 

και ασυνέπειας στους μαθητές  

 ΥΠΣΤΑΝΦΥ = Ύπαρξη στερεοτυπικών 

αντιλήψεων φύλου  

 ΕΠΑΣΑΕΗΠ = Εντονότερη παρουσία 

στερεοτυπικών αντιλήψεων σε επαρχιακές και 

ημιαστικές περιοχές  

 ΕΛΜΕΠΣΑΝ = Ελάχιστη και μεμονωμένη  

παρουσία στερεοτυπικών αντιλήψεων  

 ΓΥΦΥΠΕΕΥ = Το γυναικείο φύλο 

περισσότερο ευάλωτο  

 ΠΙΑΣΑΠΣΑ = Πιθανή και ασυνείδητη  

αποδοχή στερεοτυπικών αντιλήψεων  

 ΓΥΕΚΚΑΔΙ = Γυναίκα-εκπαιδευτικός 

κατάλληλη για διδασκαλία  

 ΑΜΣΤΑΛΣΔ = Άμβλυνση στερεοτυπικών 

αντιλήψεων φύλου λόγω σύγχρονων 

δεδομένων  

 ΠΣΑΕΟΠΜΕ = Το ποσοστό των 

στερεοτυπικών αντιλήψεων εξαρτάται από το 

οικογενειακό, πολιτιστικό και μορφωτικό 

επίπεδο  

 ΠΣΑΕΚΟΙΠ = Το ποσοστό των 

στερεοτυπικών αντιλήψεων εξαρτάται  από το 

κοινωνικό  περιβάλλον  

 ΑΜΓΙΚΘΠΜ = Αμφισβήτηση της γυναικείας 

ικανότητας σε θέματα πειθαρχίας μαθητών  
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Όσον αφορά στον Α θεματικό άξονα την προσπάθεια διερεύνησης του φύλου στην 

εκπαιδευτική καθημερινότητα, οι πληροφορητές έδωσαν πλήθος στοιχείων που 

αφορούσαν, σε πρώτο επίπεδο, την έμφυλη διάσταση μεταξύ των ίδιων των  

εκπαιδευτικών και δευτερευόντως την επίδραση του φύλου, σε επίπεδο μαθητών, όπως 

αυτό αντανακλά στην εκπαιδευτική λειτουργία. 

       Οι περισσότεροι  από τους μισούς εκπαιδευτικούς (11) υποστήριξαν ότι υπάρχει 

στους κόλπους του επαγγέλματος  διαφοροποιημένη συμπεριφορά - αντιμετώπιση σε 

σχέση με το φύλο δίνοντας  συγκεκριμένα παραδείγματα. 

-Η επίδραση του φύλου στην εκπαιδευτική καθημερινότητα είναι, κατά τη γνώμη μου, 

αισθητή μεταξύ των εκπαιδευτικών Όσον αφορά στις ειδικότητες, οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί υπερτερούν αριθμητικά σε ειδικότητες που έχουν σχέση με τις 

ανθρωπιστικές σπουδές, ενώ οι άντρες στις ειδικότητες θετικών επιστημών. Ακόμη και οι 

εργασίες του σχολείου μοιράζονται ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς παραδοσιακά ανάλογα 

με το φύλο: Για παράδειγμα, η αρχειοθέτηση, οι σχολικές γιορτές ανατίθενται κατά 
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κανόνα σε γυναίκες εκπαιδευτικούς, ενώ η μηχανοργάνωση, τα στατιστικά στοιχεία, η 

μισθοδοσία σε άντρες (Ε1). 

       Ο Ε1 συνεντευξιαζόμενος θέτει το θέμα των ειδικοτήτων, με τις γυναίκες να 

υπερτερούν στις ανθρωπιστικές και τους άνδρες στις θετικές ειδικότητες, Υποστηρίζει, 

επίσης, ότι η διανομή και ανάθεση των εξωδιδακτικών εργασιών που είναι 

υποχρεωμένοι να αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό  και 

από το φύλο. Οι σύνθετες και απαιτητικές εργασίες ανατίθενται κατά κόρον στους  

άνδρες ενώ οι απλές στις γυναίκες. Άποψη την οποία συμμερίζονται αρκετοί 

συμμετέχοντες (8). 

       Ο Ε14, αποδεχόμενος την επίδραση του φύλου, αναφέρεται στην υποτίμηση που 

υφίσταται συχνά η γυναίκα - εκπαιδευτικός περί της ικανότητας χειρισμού απαιτητικών 

καταστάσεων και επίλυσης προβλημάτων   

-Υπάρχει, σίγουρα, και στην δική μας δουλειά η επίδραση του φύλου. Ακούμε πολλές 

φορές άνδρες- εκπαιδευτικούς να κρίνουν αυστηρά και να αμφισβητούν αν μια γυναίκα-

συνάδελφός τους μπορεί να χειριστεί απαιτητικές καταστάσεις (δύσκολους και 

αντιδραστικούς μαθητές) και να ανταπεξέλθει σε ποικίλα προβλήματα  και να δώσει 

λύσεις (Ε14). 

       Μέσα σε αυτό το πνεύμα, ορισμένοι πληροφορητές (3),  πιστεύουν ότι οι άντρες- 

εκπαιδευτικοί «εισπράττουν» μεγαλύτερη αναγνώριση και κύρος συγκριτικά με τις 

γυναίκες - συναδέλφους τους.  

       Στον αντίποδα, βέβαια, αυτής της λογικής, το 1/3 των συνεντευξιαζόμενων 

υποστήριξε ότι οι γυναίκες-εκπαιδευτικοί, από την άλλη, απολαμβάνουν από το 

μαθητικό πληθυσμό μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και γίνονται συχνότερα αποδέκτες των 

προβλημάτων τους. 

-Σίγουρα μια γυναίκα- εκπαιδευτικό έχουν την τάση οι μαθητές να τη νιώθουν πιο κοντά 

τους- δεν ξέρω ίσως τους θυμίζει τη μαμά τους, την αδερφή τους- και γι’ αυτό της 

εμπιστεύονται, πιο εύκολα, οποιοδήποτε πρόβλημά τους, είναι περισσότερο «ανοιχτοί 

μαζί τους (Ε8). 

-Χαρακτηριστικά οι μαθητές «ανοίγονται» πιο εύκολα σε γυναίκες παρά σε άντρες 

εκπαιδευτικούς. Γυναίκες συναδέλφους επιλέγουν για να συζητήσουν οποιοδήποτε 

πρόβλημά τους, πιθανότατα… αισθάνονται πιο άνετα (Ε5). 

        Έχοντας αναδείξει, λοιπόν,  την επίδραση του φύλου στην καθημερινότητα των 

εκπαιδευτικών να «γέρνει» άλλοτε προς τους άντρες και άλλοτε προς τις γυναίκες- 

εκπαιδευτικούς αξίζει να επισημάνουμε την άποψη 4 υποκειμένων οι οποίοι 
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υποστηρίζουν ένθερμα ότι οι διαφορές φύλου στη εκπαιδευτική καθημερινότητα είναι 

αποτέλεσμα των βιολογικών και ψυχολογικών τους χαρακτηριστικών και  μάλιστα ότι 

η διαφοροποίηση αυτή είναι απόλυτα φυσιολογική βάσει αυτών των εγγενών διαφορών  

του φύλου.  

-Η επίδραση του φύλου στην εκπαιδευτική καθημερινότητα θεωρώ ότι είναι απόλυτα 

φυσιολογική τόσο όσο υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη βάση  των δύο φύλων. Με 

σεβασμό και ανεκτικότητα στο διαφορετικό μπορεί να αποφευχθεί οποιαδήποτε ακρότητα 

σε αυτό το επίπεδο (Ε6). 

-Η επίδραση του φύλου στην εκπαιδευτική μου καθημερινότητα σχετίζεται κυρίως με τις 

εγγενείς διαφορές ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα, οι οποίες αντανακλώνται όχι 

μόνον στο εργασιακό περιβάλλον, αλλά και στο οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό 

(Ε11).    

       Τέλος,  μόνο  1 πληροφορητής θα υποστηρίξει ότι υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση 

των εκπαιδευτικών και ότι η επίδραση του φύλου δεν αφορά την εκπαιδευτική τους 

καθημερινότητα. 

- Θεωρώ ότι η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών είναι ισότιμη άλλωστε δεν ένιωσα ποτέ 

να υφίσταμαι κάποια διάκριση σε βάρος μου, μόνο και μόνο επειδή ήμουν γυναίκα (Ε13). 

       Σχετικά με την επίδραση του φύλου στη καθημερινότητα των εκπαιδευτικών, δε θα 

μπορούσε να παραβλεφθεί  το «κεφάλαιο» που έχει σχέση με τους μαθητές καθώς η 

εκπαιδευτική λειτουργία βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τον μαθητικό πληθυσμό.  

       Ένα μεγάλο μέρος των συνεντευξιαζόμενων (13) υποστήριξε ότι είναι εμφανής η 

διαφοροποίηση στη συμπεριφορά και αντιμετώπιση των μαθητών και μαθητριών 

αντίστοιχα. Το υποκείμενο Ε7 θα δηλώσει: 

-Η λειτουργία ορισμένων εκπαιδευτικών σε επίπεδο τάξης καθορίζεται από τις 

προσωπικές τους αντιλήψεις σε σχέση με το φύλο των μαθητών/τριών τους. Κατά 

συνέπεια,, οι προσδοκίες για τις επιδόσεις των μαθητών τους, η συμπεριφορά  απέναντι σ’ 

αυτούς αλλά και οι πρακτικές που επιλέγουν καθορίζονται από το παράγοντα φύλο (Ε7). 

       Ισάριθμοι εκπαιδευτικοί (13), επίσης, ενίσχυσαν την παραπάνω άποψη 

παρουσιάζοντας ως παράδειγμα  την τάση των μαθητών να δείχνουν προτίμηση  στα 

θετικά μαθήματα και κατ’ επέκταση στις θετικές επιστήμες και επαγγέλματα ενώ 

αντίθετα οι μαθήτριες εκδηλώνουν μια έντονη προτίμηση στις ανθρωπιστικές επιστήμες 

και ακολουθούν  επαγγέλματα που σχετίζονται με αυτές.      

 -Ωστόσο έχω να κάνω μια παρατήρηση που αφορά στον τομέα των ενδιαφερόντων 

τους: παρατηρώ ότι τα αγόρια δείχνουν μειωμένο ενδιαφέρον στα λεγόμενα θεωρητικά 
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μαθήματα και κυρίως σε μαθήματα ανθρωπιστικών σπουδών, π.χ. στα αρχαία. Θεωρώ, 

δηλαδή, ότι η παραδοσιακή αντίληψη που θέλει τα κορίτσια να στρέφονται σε 

συγκεκριμένα επαγγέλματα (π.χ, δασκάλες, νηπιαγωγοί, αισθητικοί κτλ) και τα αγόρια σε 

επαγγέλματα που έχουν σχέση με την τεχνολογία και τις θετικές επιστήμες εξακολουθεί 

ακόμη να είναι ισχυρή (Ε1). 

       Ορισμένοι, ακόμα, πληροφορητές θα αναφερθούν στην επίδραση του φύλου 

αναφορικά με τη συμμετοχή στις σχολικές εορτές. Κατά την άποψη τους, οι μαθήτριες 

επιδιώκουν  περισσότερο την «εμπλοκή» τους σε αυτές, αντιθέτως, οι μαθητές θέτουν 

τους εαυτούς τους εκτός καθώς θεωρούν ότι είναι αταίριαστες με το φύλο τους.   

-Επιπλέον τα κορίτσια δείχνουν μεγαλύτερη προθυμία και ενδιαφέρον να συμμετέχουν σε 

σχολικές γιορτές, διαγωνισμούς, κτλ σε αντίθεση με τα αγόρια, που απέχουν συνήθως 

από τέτοιες δραστηριότητες, γιατί τις θεωρούν αταίριαστες με το φύλο τους (Ε1).  

Συνήθης πραγματικότητα η οποία μάλιστα ενισχύεται από ορισμένους διδάσκοντες 

κατά τα λεγόμενα του Ε5. 

-Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο να χρησιμοποιούμε σε διάφορες εκδηλώσεις του 

σχολείου, όπως γιορτές, κορίτσια και όχι αγόρια πιστεύοντας ασυνείδητα, ότι είναι 

καταλληλότερα-πιο υπεύθυνα, συνεργάσιμα- για να φέρουν σε πέρας μια τέτοια ευθύνη. 

       Μάλιστα, ένα υποκείμενο θα υποστηρίξει ότι και η διδασκαλία αθλημάτων είναι 

προσανατολισμένη βάσει φύλου. 

-Ακόμα, θεωρούμε κάποια αθλήματα καταλληλότερα για αγόρια π.χ. το ποδόσφαιρο ενώ 

κάποια άλλα αρμόζουν μόνο για κορίτσια και τα κατευθύνουμε προς αυτά (Ε5) 

       Ωστόσο, από πουθενά δε προκύπτει  η άποψη για υστέρηση των  επιδόσεων των 

μαθητριών έναντι των μαθητών. Αντιθέτως, ένας εκπαιδευτικός θα υποστηρίξει την 

μεταξύ τους ισότητα και δύο ακόμα αναφορές υποκειμένων εστιάζουν στη συνεχόμενη 

αυξητική τάση στις διακρίσεις επίδοσης των μαθητριών. 

-Όσον αφορά στους μαθητές, θεωρώ ότι η επίδραση του φύλου στις σχολικές επιδόσεις 

είναι περιορισμένη. Οι μαθήτριες παρουσιάζουν τις ίδιες σχολικές επιδόσεις με τους 

συμμαθητές τους και έχουν σχεδόν τα ίδια ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις. Μάλιστα θα 

έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια μπορώ να θυμηθώ περισσότερα κορίτσια που επέτυχαν 

πρωτιές, κορίτσια σημαιοφόρους, απουσιολόγους, κτλ . παρά αγόρια (Ε1). 

       Αναζητώντας, λοιπόν, το μέγεθος της επίδρασης του φύλου στην εκπαιδευτική 

καθημερινότητα είτε σε σχέση με τους διδάσκοντες, είτε με τους μαθητές, δε 

μπορούμε να μη σταθούμε στη  πιθανότητα ύπαρξης στερεοτυπικών αντιλήψεων, που 

είναι η τρίτη κατηγορία του Α θεματικού άξονα. Εδώ, πράγματι, τα αποτελέσματα 
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εκπλήσσουν καθώς, μάλιστα, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δώσουν 

συγκεκριμένα παραδείγματα. 

       Πέραν των 2 αναφορών οι οποίες αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη την ύπαρξη 

στερεοτυπικών αντιλήψεων φύλου στην εκπαίδευση, η πλειονότητα των 

συνεντευξιαζομένων αποδέχεται την παρουσία  τους . Ο εκπαιδευτικός (Ε6)  θεωρεί 

ότι είναι ελάχιστα και μεμονωμένα τα στερεότυπα φύλου ενώ ο (Ε12)  διατείνεται ότι 

εξαιτίας των σύγχρονων δεδομένων όλα αυτά έχουν πλέον αμβλυνθεί, ανήκουν στο 

παρελθόν. 

-Έχω τη γνώμη  ότι οι στερεοτυπικές αντιλήψεις φύλου αφορούν ένα πολύ μικρό 

ποσοστό του κλάδου ίσως κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις(Ε6) 

-Νομίζω ότι έχουν αμβλυνθεί οι στερεότυπες αντιλήψεις με βάση το φύλο από τους 

εκπαιδευτικούς σε σχέση με τους συναδέλφους  και τους μαθητές, είναι πια παρελθόν, 

γιατί συμβαδίζουν και επηρεάζονται από τα δεδομένα της σύγχρονης αστικής κοινωνίας. 

Ίσως μόνο σε σχολικές μονάδες απομονωμένων, επαρχιακών και ημιαστικών περιοχών 

να υπάρχουν τέτοιες στερεότυπες αντιλήψεις (Ε12). 

       Βέβαια, ο Ε12 θέτει ένα επιπλέον στοιχείο με το οποίο συμφωνούν άλλοι 2 

εκπαιδευτικοί, οι (Ε4) και (Ε2), ότι κάποια στερεοτυπικά κατάλοιπα είναι δυνατόν να 

υφίστανται μόνο σε σχολικές μονάδες απομονωμένων επαρχιακών και ημιαστικών 

περιοχών.  

       Πάντως, τα στερεότυπα φύλου στην εκπαιδευτική καθημερινότητα θεωρούνται 

πραγματικότητα για το σύνολο των πληροφορητών (12 αναφορές) είτε εντοπίζονται 

μόνο σε επαρχιακές περιοχές είτε γενικά, χωρίς να το περιορίζουν. Μάλιστα, 

επιχειρείται από συνεντευξιαζόμενο να  δικαιολογηθεί και η προέλευση  των εν λόγω 

αντιλήψεων αποδίδοντάς την στο κοινωνικό περιβάλλον όπου μεγάλωσαν και  στο 

μορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο  της οικογένειας στην οποία γαλουχήθηκαν.       

 - Το ποσοστό των στερεοτυπικών αντιλήψεων που δέχονται και εκπέμπουν εξαρτάται 

από το πολιτιστικό και μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας όπου μεγάλωσαν ή από το 

κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο έζησαν και τους επηρέασαν (Ε13).     

       Ολοκληρώνοντας την ενότητα, εξαιρετικό ενδιαφέρον για την έρευνα 

παρουσιάζουν τα παραδείγματα στερεότυπων φύλου που κατέθεσαν τα υποκείμενα. 

Παρόλο, βέβαια, που 3 εκπαιδευτικοί ισχυρίστηκαν ότι το γυναικείο φύλο είναι 

περισσότερο ευάλωτο σε τέτοιου είδους αντιλήψεις –  Γενικότερα, πάντως, η γυναίκα 

είναι πιο ευάλωτη στην ελληνική κοινωνία (Ε6)- και πράγματι, σε ένα ποσοστό, αυτό 
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ισχύει, εντούτοις, παρατηρούμε ότι και για το ανδρικό φύλο λειτουργούν ανάλογα 

στερεότυπα 

       Αρκετοί πληροφορητές (8) ανέφεραν ως στερεοτυπική πρακτική των διδασκόντων 

την εύκολη δικαιολόγηση  της χαμηλής επίδοσης και της απείθαρχης συμπεριφοράς 

των αγοριών - μαθητών 

-… οι γονείς τείνουν να δικαιολογούν πιο εύκολα ένα αγόρι για τη χαμηλή του επίδοση ή 

την ατίθαση συμπεριφορά του στην τάξη, παρά ένα κορίτσι. Η κλισέ φράση «είναι αγόρι, 

τα αγόρια αργούν να ωριμάσουν» χρησιμοποιείται συχνά από γονείς, προκειμένου να 

αποσπάσουν την επιείκεια του εκπαιδευτικού, ο οποίος εν τέλει την υιοθετεί (Ε1). 

       Επίσης, άλλο ένα  στερεοτυπικό  παράδειγμα που υποστηρίχθηκε από το 1/3 των 

συνεντευξιαζόμενων (7) είναι η συνήθης ευγένεια και γλυκύτητα που αναμένεται από 

τις μαθήτριες σε συνδυασμό  με τη πειθαρχία και τη συνέπειά τους και στον αντίποδα  

η επιθετικότητα, η αγένεια, η παραβατικότητα και η ασυνέπεια που έχει συνδεθεί  και  

αναμένεται από το αρσενικό μαθητικό πληθυσμό.  

-Επιπλέον, απέναντι στους μαθητές εμείς οι εκπαιδευτικοί τρέφουμε συχνά διαφορετικές 

αντιλήψεις ανάλογα με το φύλο: για παράδειγμα θεωρούμε «φυσιολογική» μια 

απείθαρχη συμπεριφορά ή  μια λεκτική προσβολή εκ μέρους ενός αγοριού, ενώ από τα 

κορίτσια προσδοκούμε μεγαλύτερη πειθαρχία, ευγένεια, γλυκύτητα και συνέπεια (Ε1). 

       Άλλο ένα δείγμα στερεοτυπικής συμπεριφοράς που υποστήριξαν (6) και (7) 

υποκείμενα αντίστοιχα είναι ο τρόπος ανάθεσης σχολικών δραστηριοτήτων που  

σχετίζεται πάντα με το φύλο τους. Οι μαθήτριες θεωρούνται κατάλληλες ως 

επιμελήτριες τάξεις ενώ οι μαθητές για κουβάλημα θρανίων, βιβλίων 

 -Ακόμη, συχνά κάνουμε διακρίσεις ανά φύλο όσον αφορά την απασχόληση των 

μαθητών σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, π.χ. επιλέγουμε κορίτσια ως επιμελήτριες της 

τάξης, αγόρια για τη μεταφορά βιβλίων, θρανίων (Ε1).  

-Έχω συνδέσει τα καθήκοντα του επιμελητή της τάξης με τα κορίτσια, από αυτά έχω 

απαιτήσεις για τη σωστή λειτουργία τους (Ε5). 

       Κλείνοντας, είναι. αξιοσημείωτες δύο άλλες στερεοτυπικές αντιλήψεις που 

αναφέρθηκαν από ορισμένους πληροφορητές. Τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί προέβαλαν 

το στερεότυπο της γυναικείας ανικανότητας σε θέματα πειθαρχίας που υποβόσκει σε 

συναδέλφους και προφανέστατα, δεν ομολογείται. 

-Κάποιοι συνάδελφοι θεωρούν εκ των προτέρων ότι οι γυναίκες είναι μειωμένης 

ικανότητας σε θέματα πειθαρχίας μέσα στην τάξη και συμπεριφέρονται ανάλογα, αυτό το 

νιώθω πολλές φορές (Ε15). 
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        Και επιπλέον 2 αναφορές οι οποίες υποστηρίζουν τη στερεοτυπική αντίληψη που 

σχετίζεται άμεσα με τη συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια και την άποψη ότι η 

γυναίκα είναι απολύτως κατάλληλη για τη διδασκαλία όχι όμως για τη διοίκηση. Ο 

εκπαιδευτικός  Ε8 τονίζει: 

-Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι η διδασκαλία είναι ένα καθαρά γυναικείο 

χαρακτηριστικό (Ε8). 

       Ή  ο Ε13  πληροφορητής : 

- Άλλο παράδειγμα είναι η άποψη ότι οι γυναίκες δεν είναι για ανώτερες διοικητικές 

θέσεις μέσα όμως στη τάξη βρίσκονται στο στοιχείο τους..(Ε13) 

 

5.1.2  Φύλο και εκπαιδευτική διοίκηση  

 

Πίνακας 3. Κατηγορίες και κωδικοί του άξονα «Φύλο και εκπαιδευτική διοίκηση»  

                                         Β. Θεματικός Άξονας 

 ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΈΣ 

1. Αντιπροσώπευση 

φύλων στην 

εκπαιδευτική 

διοίκηση στο 

παρελθόν 

 ΚΑΓΥΚΒΕΙ = Καταλληλότητα γυναικών στις 

κατώτερες βαθμίδες εκπαιδευτικής ιεραρχίας   

 ΚΑΑΝΑΒΕΙ = Καταλληλότητα ανδρών στις 

ανώτερες βαθμίδες εκπαιδευτικής ιεραρχίας  

 ΕΛΠΑΓΥΘΕ = Ελάχιστη παρουσία γυναικών 

σε θέσεις ευθύνης  

 ΠΛΠΑΑΝΔΙ = Πληθωρική παρουσία ανδρών 

- διευθυντών  

 ΔΥΠΡΓΘΕΥ= Δυσκολία  προώθησης 

γυναικών σε θέσεις ευθύνης 

 

1 

 

1 

 

10 

 

15 

 

9 

2. Αντιπροσώπευση 

φύλων στην 

εκπαιδευτική 

διοίκηση σήμερα 

 

 ΑΑΝΦΥΕΔΚ =Άνιση αντιπροσώπευση  

φύλων στην εκπαιδευτική διοίκηση  

 ΠΛΑΝΔΙΘΕ = Πλειοψηφία ανδρών σε 

διευθυντικές θέσεις  

 ΑΠΓΥΘΔΕΠ =Απουσία γυναικών σε θέσεις 

διευθυντών εκπαίδευσης και περιφέρειας  

 ΜΠΑΓΥΥΠΔ =Μεγάλη παρουσία γυναικών-

υποδιευθυντριών  

 ΑΥΤΑΓΘΕΥ = Αυξητική η τάση των 

γυναικών σε θέσεις ευθύνης  

 ΜΣΥΓΣΥΔΡ = Μεγαλύτερη συμμετοχή 

γυναικών στα συνδικαλιστικά δρώμενα  
 ΘΕΙΣΑΝΦΥ = Θεσμικά ισότιμη 

αντιπροσώπευση των  φύλων  

 ΑΝΑΜΑΡΣΤΡ = Η ανισότητα αμβλύνεται με 

αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς  

 

10 

 

1 

 

2 

 

1 

 

14 

 

1 

 

5 

 

1 
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 ΣΧΙΣΑΦΕΔ = Σχεδόν ισότιμη 

αντιπροσώπευση των  φύλων στη διοίκηση της 

εκπαίδευσης  

 ΔΔΙΑΝΗΡΓ = Δυναμική διεκδίκηση και 

ανάληψη ηγετικών ρόλων από γυναίκες  

 ΠΟΚΑΚΑΣΠ = Πολύ καλύτερη η κατάσταση 

σε σχέση με το παρελθόν  
 ΔΗΑΝΔΙΕΠ = Δημιουργία ανισοτήτων κατά 

τη διαδικασία επιλογής  

4 

 

 

1 

 

5 

 

1 

3. Δυνατότητα 

πρόθεσης γυναικών 

για ανέλιξη 

 ΑΝΓΥΦΙΑΝ = Αναγνώριση   γυναικείας 

 φιλοδοξίας για ανέλιξη  

 ΔΔΙΕΜΒΕΓ = Δυναμική διάθεση 

εμπλουτισμού βιογραφικού και επιμόρφωσης 

από γυναίκες  

 ΔΔΚΘΕΔΙΓ = Δυναμική διεκδίκηση θέσεων 

διοίκησης από  γυναίκες  
 ΑΝΦΙΕΠΟΡ = Αναστολή φιλοδοξίας εξαιτίας 

πολλαπλών ρόλων  
 ΥΠΦΙΘΕΧΔ = Ύπαρξη φιλοδοξίας θέμα 

χαρακτήρα, διαπαιδαγώγησης και όχι φύλου  
 ΑΦΑΠΟΓΦΑ = Αυτονόητη και φυσική η 

αποδοχή της γυναικείας φιλοδοξίας για 

ανέλιξη  
 ΑΠΕΜΔΥΑΠ = Απόλυτη εμπιστοσύνη στις 

δυνατότητες και την αποτελεσματικότητά της  

 ΔΥΑΠΠΠΡΑ = Δυνατότητα απόκτησης  

περισσότερων προσόντων από τους άντρες  

 ΥΠΦΙΕΜΠΡ = Ύπαρξη φιλοδοξίας μεν, 

εμπόδια  στην πράξη δε 

 ΥΑΠΠΡΕΦΓ = Ύπαρξη απαραίτητων 

προϋποθέσεων  εξέλιξης και φιλοδοξίας από 

μέρους των γυναικών 

 ΘΑΝΓΥΦΙΑ = Θεωρητικά, αναγνώριση της  

γυναικείας φιλοδοξίας για ανέλιξη 

 ΠΣΤΦΙΛΥΣ= Πρακτικά, στερείται 

φιλοδοξίας λόγω υποχρεώσεων και 

στερεοτύπων 

 ΥΦΘΕΓΕΣΣ = Ύπαρξη φιλοδοξίας θέμα 

επιμερισμού γονεϊκών ευθυνών, στήριξης 

συντρόφου  

 

19 

 

4 

 

2 

 

1 

 

3 

 

4 

 

 

4 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

Όσον αφορά στο Β θεματικό άξονα, επιχειρήθηκε η σύνδεση του φύλου αυτή τη φορά  

με την εκπαιδευτική διοίκηση. Έχοντας ως αφετηρία τις απόψεις των πληροφορητών 

συλλέχτηκαν στοιχεία σχετικά με την αντιπροσώπευση των φύλων στην εκπαιδευτική 

διοίκηση στο παρελθόν και στη σημερινά πραγματικότητα. 

       Οι συνεντευξιαζόμενοι, σχετικά με την εκπαιδευτική διοίκηση σε παρελθόντα έτη, 

απέδωσαν με γλαφυρότατα την κατάσταση. Δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικοί μίλησαν για 
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πληθωρική παρουσία ανδρών-διευθυντών και 10 για ισχνή παρουσία γυναικών σε 

θέσεις ευθύνης. Μάλιστα, 9 εκπαιδευτικοί έθεσαν και το ζήτημα της προώθησης  των 

γυναικών στην εκπαιδευτική ιεραρχία η οποία όπως επισήμαναν, είχε ένα 

σημαντικότατο βαθμό δυσκολίας στο παρελθόν 

-Στο παρελθόν η εικόνα ήταν δεδομένη, οι διευθύνσεις των σχολείων βρίσκονταν κατά 

κόρον  στα  χέρια των ανδρών.  Ελάχιστες ήταν οι γυναίκες διευθύντριες… και βέβαια 

για ανώτερες θέσεις ούτε λόγος (Ε20).  

-Πάρε παράδειγμα την πόλη των Γρεβενών, 20-25 χρόνια πριν, τα 5 σχολεία της πόλης 

είχαν άντρες διευθυντές..το πολύ-πολύ να είχαν καμία γυναίκα-υποδιευθύντρια ενώ 

σήμερα 4 στα 5 σχολεία διευθύνονται από γυναίκες. Βέβαια η θέση του διευθυντή 

εκπαίδευσης δεν έχει καλυφθεί ποτέ από γυναίκα (Ε17). 

-Η κοινωνία δεν ήταν ανεκτική όσο αφορά τη γυναίκα, τα στερεότυπα, ιδιαίτερα στην 

επαρχία ισχυρά, δυσχέραιναν την προώθησή της ή καλύτερα την  κρατούσαν πίσω σε 

σχέση με τον άνδρα (Ε16). 

-Όπως προείπα, στα  πρώτα 15 χρόνια υπηρεσίας είχα μόνο μία χρονιά γυναίκα 

διευθύντρια. Το γεγονός αυτό λέει πολλά.. (Ε1). 

       Κατά τα λεγόμενα των συμμετεχόντων, στο παρελθόν, οι ανώτερες βαθμίδες της 

εκπαιδευτικής ιεραρχίας ήταν «προνόμιο»  των ανδρών ενώ οι γυναίκες προορίζονταν 

μόνο για  τις κατώτερες.  

       Ωστόσο η αντιπροσώπευση των φύλων σήμερα έχει τεθεί σε διαφορετική βάση, 

σύμφωνα με τις απόψεις των 20 υποκειμένων. Τα 3/4 των εκπαιδευτικών (14 

αναφορές), υποστήριξαν ότι είναι πλέον αυξητική η τάση προώθησης των γυναικών σε 

θέσεις ευθύνης, οι γυναίκες, συνεχώς, κερδίζουν έδαφος και γενικότερα υπάρχει μια 

εξισορροποιητική προσπάθεια στο θέμα της γυναικείας αντιπροσώπευσης στη 

διοίκηση. 

-Οι γυναίκες τα τελευταία χρόνια κατακτούν όλο και περισσότερες θέσεις ευθύνης (Ε6.)  

-Ωστόσο, οφείλω να πω ότι η κατάσταση τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αλλάζει. Οι 

γυναίκες εκπαιδευτικοί τείνουν όλο και περισσότερο να επιμορφώνονται, να αποκτούν 

μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους και να διεκδικούν θέσεις ευθύνης. Τα τελευταία 

χρόνια παρατηρώ ολοένα και συχνότερα την ανέλιξη των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, 

πχ  γυναίκες επιμορφώτριες, σχολικές συμβούλους, κτλ. (Ε1). 

       Βέβαια, στο σημείο αυτό, αξίζει να σχολιάσουμε το γεγονός πως ενώ όλοι σχεδόν 

αποδέχονται τη βελτιωμένη εικόνα, συγκριτικά με το παρελθόν, στο θέμα της 

αντιπροσώπευσης, εντούτοις οι  μισοί συνεντευξιαζόμενοι πιστεύουν ότι εξακολουθεί 
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να υφίσταται ανισότητα στην αντιπροσώπευση σε σχέση με τους άντρες και μάλιστα  

αποτυπώνουν χαρακτηριστικά τη μορφή που παίρνει η νέα αυτή κατάσταση 

-Η αντιπροσώπευση των δυο φύλων σε θέσεις ευθύνης σαφώς δεν είναι ισότιμη με τη 

ζυγαριά να κλίνει υπέρ των ανδρών. Βλέπει κανείς πλέον πολλές υποδιευθύντριες σε 

σχολεία,  λιγότερες διευθύντριες και ελάχιστες σε θέση Διευθύντριας δευτεροβάθμιας ή 

Περιφέρειας (Ε1). 

Ένας άλλος πληροφορητής θα παραδεχτεί: 

-Η ανισότητα  αντιπροσώπευσης στη διοίκηση,  σήμερα, αμβλύνεται με αργούς αλλά 

σταθερούς ρυθμούς (Ε7)  

       Αντιθέτως, άλλοι (4 αναφορές )  μιλούν για σχεδόν ισότιμη παρουσία των φύλων 

στη διοίκηση ή επικαλούνται (5 αναφορές ) τη θεσμική  τους ισοτιμία ότι, δηλαδή, η 

γυναίκα-εκπαιδευτικός, σήμερα, δεν παρεμποδίζεται, τουλάχιστον θεσμικά, στην 

ιεραρχική της άνοδο. 

-Ναι, είναι ισότιμη, σε επίπεδο Διευθυντών σχολείων, σίγουρα, και νομίζω και σε 

ανώτερες διοικητικές θέσεις αν το θέλει μια γυναίκα, αν το επιλέξει τίποτα δε μπορεί να 

τη σταματήσει (Ε13). 

-Όλο και περισσότερες γυναίκες σήμερα έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν θέσεις 

ευθύνης. Επομένως, θεωρώ ότι η αντιπροσώπευση τόσο των αντρών όσο και των 

γυναικών είναι ισότιμη σε συνάρτηση με τις αιτήσεις γυναικών που υποβάλλονται όταν 

μάλιστα το θεσμικό πλαίσιο  δε  τις το απαγορεύει (Ε3). 

       Ολοκληρώνοντας τη δεύτερη κατηγορία αυτού του θεματικού άξονα είναι 

αξιοσημείωτη η θέση που διατυπώνει ένας πληροφορητής 

-Όταν για μια θέση ευθύνης, λαμβάνονται υπόψη τα τυπικά προσόντα τότε δε μπορεί 

παρά να υπάρχει ισοτιμία. Όταν, όμως, σε διαδικασία επιλογής λειτουργούν κριτήρια 

υποκειμενικά, τότε δημιουργούνται ανισότητες και αποκαλύπτεται εν τέλει  η ύπαρξη  ή 

μη της  ισότιμης αντιπροσώπευσης των φύλων (Ε16). 

       Η τρίτη κατηγορία του άξονα αφορά στην πρόθεση των γυναικών για ανέλιξη, αν 

τελικά μια γυναίκα-εκπαιδευτικός μπορεί να έχει, εξίσου με τους άνδρες, φιλοδοξία 

για επαγγελματική άνοδο. Κανένας σχεδόν, από τους συνεντευξιαζόμενους (19 

αναφορές) δεν απέκλεισε τη γυναίκα  από αυτή τη δυνατότητα. Όλοι επικρότησαν τη 

γυναικεία φιλοδοξία.  

-Δεν το συζητώ, φυσικά, και μπορεί να έχει την ίδια φιλοδοξία ανέλιξης όσο και ένας 

άντρας Όλοι έχουν δικαίωμα στη διοίκηση (Ε20). 

-Σαφέστατα, δε νομίζω ότι αυτό αμφισβητείται από κανένα (Ε9). 
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       Μάλιστα, 4 πληροφορητές τη χαρακτήρισαν «αυτονόητη» και «φυσική» και άλλοι 

τέσσερις (4) εξέφρασαν την απόλυτη εμπιστοσύνη τους στις δυνατότητες και την 

αποτελεσματικότητά  της. 

-Θεωρώ την ερώτηση χωρίς νόημα… είναι για μένα αυτονόητο και φυσικό να έχει η 

γυναίκα φιλοδοξίες.. τίποτα δε μπορεί να τη σταματήσει (Ε6).   

-Φυσικά και γιατί να μην έχει φιλοδοξία αφού οι γυναίκες μορφώνονται, αναλαμβάνουν 

ρόλους από πολύ μικρές και μάλιστα είναι πολύ ικανές σε πολλούς τομείς. Πιστεύω, 

απόλυτα ,στις  δυνατότητές της (Ε 13). 

       Μάλιστα, ορισμένα υποκείμενα συμπληρωματικά, πέραν της φιλοδοξίας 

υποστήριξαν τη δυναμικότητα της γυναίκας στη διεκδίκηση θέσεων (2 αναφορές) και 

στην απόκτηση ολοένα  και περισσότερων προσόντων συγκριτικά με τους άνδρες (2 

αναφορές). 

- Τα τελευταία χρόνια όμως οι γυναίκες επιμορφώνονται. Επιδιώκουν τη απόκτηση 

μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, πτυχία ξένων γλωσσών, και γενικότερα,  

τυπικά προσόντα για ανέλιξη  ίσως  σε μεγαλύτερο βαθμό από τους άνδρες. Παρατηρώ 

μια διάθεση ανέλιξης και έναν δυναμισμό εκ μέρους των γυναικών (Ε7). 

       Αξίζει όμως, σε αυτό τα σημείο να  «ακούσουμε» και τις «μεμονωμένες φωνές» 

των συνεντευξιαζόμενων. Αφενός αναγνωρίζουν τη γυναικεία φιλοδοξία για 

επαγγελματική άνοδο, αφετέρου  δε διστάζουν να εκφράσουν τον ενδοιασμό τους και 

να υποδείξουν την αιτία - ανάληψη πολλαπλών ρόλων, στερεότυπα και υποχρεώσεις.   

-Τις περισσότερες φορές εξαιτίας των πολλαπλών ρόλων που αναλαμβάνει η γυναίκα, η 

φιλοδοξία αυτή κωλύεται (Ε2). 

       Μαζί του θα συμφωνήσει  και ο εκπαιδευτικός Ε16: 

-Θεωρητικά μπορεί να έχει τη φιλοδοξία η γυναίκα, πρακτικά  όμως αυτή περιορίζεται 

από τις υποχρεώσεις και τα στερεότυπα (Ε16). 

       Μάλιστα,  ο Ε10 θα υπερθεματίσει παροιμιακά:  

-Μου θυμίζει την παροιμία το μεν πνεύμα πρόθυμο η δε σάρξ ασθενής. Η φιλοδοξία 

υπάρχει - δεν κοστίζει εξάλλου - ούτε τα όνειρα κοστίζουν, στην πράξη κολλάει το 

σίδερο! 

       Ενώ ο Ε19 αποδέχεται την ύπαρξη φιλοδοξιών από τη γυναίκα αλλά με 

προϋποθέσεις, μόνο και αν υπάρχει στήριξη του συντρόφου και επιμερίζονται οι 

γονεϊκές ευθύνες .  

-Σε περίπτωση έγγαμης, η φιλοδοξία «πάει περίπατο» αν δε υπάρχει στήριξη από τον 

σύντροφο και επιμερισμός τον γονεϊκών ευθυνών (Ε19). 
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       Τελειώνοντας, 3 υποκείμενα, θα προχωρήσουν παραπέρα και θα αποσυνδέσουν τη 

φιλοδοξία από το φύλο. Γι’ αυτούς η φιλοδοξία είναι κατεξοχήν θέμα προσωπικότητας 

και διαπαιδαγώγησης . 

-Δεν έχει σημασία αν κάποιος είναι άντρας ή γυναίκα. Η φιλοδοξία δεν είναι αρσενική ή 

θηλυκή, εξαρτάται  ξεκάθαρα από την προσωπικότητα και το πώς έχει μεγαλώσει  μέσα 

στην οικογένεια του (Ε4). 

   

5.1.3  Ανδρική και γυναικεία διοίκηση 

 

Πίνακας 4. Κατηγορίες και κωδικοί του άξονα «Ανδρική και γυναικεία διοίκηση » 

Γ.  Θεματικός Άξονας 

«ΑΝΔΡΙΚΗ» ΚΑΙ «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΈΣ 

1. Χαρακτηριστικά 

ανδρικής διοίκησης 

 ΤΟΛΤΡΟΔΚ = Τολμηρός τρόπος διοίκησης  

 ΕΥΕΑΣΚΔΚ = Ευέλικτη άσκηση διοίκησης  

 ΕΜΠΑΣΚΚΑ = Εμπειρική άσκηση 

καθηκόντων  

 ΑΝΕΠΣΥΣΧ = Ανοιχτή και επικοινωνιακή 

στις συναδελφικές σχέσεις  

 ΑΠΟΑΣΚΚΑ = Αποφασιστική άσκηση 

καθηκόντων  

 ΑΜΓΡΛΗΑΠ= Άμεση και γρήγορη λήψη 

αποφάσεων  

 ΨΥΧΔΙΑΚΡ = Ψύχραιμη διαχείριση κρίσεων  

 ΑΠΟΤΡΟΔΚ = Απόλυτος τρόπος διοίκησης 

 ΥΣΤΕΥΑΝΣ = Υστέρηση  ευαισθησίας και 

ενσυναίσθησης 

 ΤΡΟΔΙΟΡΗ = Τρόπος διοίκησης της «ρήξης» 

 ΑΠΠΡΑΣΚΑ = Απλή και πρακτική άσκηση 

καθηκόντων 

 

5 

3 

1 

 

4 

 

7 

 

5 

 

7 

1 

1 

 

1 

1 

 

2. Χαρακτηριστικά 

γυναικείας διοίκησης 

 ΤΥΑΠΑΣΚΑ = Τυπική και απόμακρη άσκηση 

καθηκόντων  

 ΠΡΟΣΓΡΝΟ = Προσκόλληση στο γράμμα 

του νόμου  

 ΓΝΩΝΟΔΙΑ = Γνώση νομοθεσίας και 

διατάξεων 

 ΕΛΛΕΥΔΙ = Έλλειψη ευελιξίας και 

«διπλωματίας»  

 ΕΛΛΠΠΡΔΚ = Έλλειψη πείρας και 

προϋπηρεσίας στη διοίκηση  

 ΠΑΙΑΝΤΠΡ = Παιδαγωγική αντιμετώπιση 

προβλημάτων 

 ΑΠΑΥΤΡΔΚ = Απόλυτος, αυταρχικός τρόπος 

4 

4 

1 

2 

1 

1 

 

5 
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διοίκησης  

 ΔΔΡΚΑΑΝΚ = Διοίκηση  δραστήρια, 

καινοτόμα και ανοιχτή στην κοινωνία  

 ΟΡΓΤΑΚΔΚ = Οργανωτική και τακτική 

διοίκηση  

 ΣΥΝΑΝΑΑΚ = Σύνθετη και αναλυτική 

αντιμετώπιση καταστάσεων  

 ΕΝΕΛΨΥΔΚ = Ένταση και έλλειψη 

ψυχραιμίας στη διαχείριση κρίσεων  

 ΚΑΜΕΠΡΕΠ = Καταβολή μεγάλης 

 προσπάθειας για επιτυχία 

 ΔΗΜΟΔΙΟΙ = Δημοκρατική διοίκηση 

 ΣΥΛΑΣΚΚΑ = Συλλογική άσκηση 

καθηκόντων  

 ΑΝΕΠΣΥΣΧ = Ανοιχτή και επικοινωνιακή 

στις συναδελφικές σχέσεις  

 ΥΙΑΝΔΣΥΜ = Υιοθέτηση ανδρικής 

συμπεριφοράς 

 ΕΥΕΥΔΙΑΔ =Ευρηματική, ευέλικτη και 

«διπλωματική»  άσκηση διοίκησης  

 ΑΝΘΜΗΤΔΚ =Ανθρώπινη και «μητρική» 

διοίκηση  

 ΕΥΑΙΕΝΣΔ = Ευαισθησία  και ενσυναίσθηση 

στη διοίκηση  

 ΠΡΟΣΠΡΟΣ = Προσαρμοστικότητα όσο 

αφορά στο προσωπικό (μετασχηματιστικό 

στυλ ηγεσίας) 

 ΕΜΣΥΥΠΔΕ = Εμφανείς συνεργατικές και 

υποστηρικτικές δεξιότητες 

 ΑΝΑΣΚΚΑΘ = Ανασφαλής άσκηση 

καθηκόντων  

 ΕΥΘΑΣΚΚΑ= Ευθυνόφοβη άσκηση 

καθηκόντων 

 ΤΡΟΔΙΟΣΥ = Τρόπος διοίκησης της 

«συστολής» (όχι απαραίτητα λανθασμένος) 

 ΣΥΓΤΡΟΔΚ = Συγκρουσιακός τρόπος 

διοίκησης 

 ΕΕΠΕΥΑΠΔ = Έντονη επιθυμία ευρύτερης 

αποδοχής της διοίκησης   

 

2 

 

3 

5 

4 

 

1 

 

2 

2 

 

6 

 

1 

 

6 

2 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

3. Σχέση διοικητικής 

ικανότητας  με φύλο 
 ΑΝΔΚΙΚΦΥ = Ανεξάρτητη η διοικητική 

ικανότητα  με το φύλο  

 ΑΝΔΚΙΚΑΝ = Ανδρική διοίκηση εξίσου 

ικανή ή ανίκανη   

 ΓΥΔΚΙΚΑΝ = Γυναικεία διοίκηση εξίσου 

ικανή ή ανίκανη  

 ΑΔΙΕΜΠΓΔ = Ικανότερη  στη διαχείριση 

εκπαιδευτικού και μαθητικού πληθυσμού η 

γυναικεία διοίκηση 

 

 

19 

 

16 

 

16 

 

1 

 

4. Σύνδεση 

επαγγελματικής 

συμπεριφοράς- 

 ΑΝΣΧΕΣΑΦ = Ανύπαρκτη σχέση 

επαγγελματικής συμπεριφοράς -απόδοσης και 

φύλου  

 ΜΕΣΥΕΣΑΦ = Μερική σύνδεση 

 

18 
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απόδοσης  με φύλο επαγγελματικής συμπεριφοράς - απόδοσης και 

φύλου  

 ΥΑΤΕΠΙΓΦ = Ύπαρξη άτυπης επιρροής από 

το γυναικείο φύλο 

2 

1 

 

  

Ακολούθως με την επίδραση του φύλου στην εκπαιδευτική διοίκηση, στο Γ θεματικό 

άξονα, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να «σκιαγραφήσουν» την αρσενική και τη 

θηλυκή διοίκηση ως προς τον τρόπο άσκησής της, τη λήψη αποφάσεων, την 

επικοινωνία, τη διαχείριση κρίσεων κ.α. Παρόλο που ορισμένοι ισχυρίστηκαν ότι δεν 

υπάρχει διαχωρισμός, το σύνολο των πληροφορητών έδωσε ενδιαφέροντα στοιχεία.  

       Όσον αφορά στην ανδρική διοίκηση, 7 πληροφορητές χαρακτήρισαν 

αποφασιστική την άσκηση καθηκόντων από τους άνδρες και, σίγουρα, δε διέφεραν 

πολύ από άλλους 5 που μίλησαν για  τολμηρό τρόπο διοίκησης . 

- Ο άντρας εκδηλώνει μια αποφασιστικότητα, πατάει γερά στα πόδια του, δεν κάνει 

εύκολα πίσω αν αποφασίσει κάτι (Ε7). 

- Οι άντρες έχουν, συνήθως, περισσότερη προϋπηρεσία στα σχολεία τους και αυτή η 

εμπειρία τους δίνει κατά κάποιο τρόπο την πολυτέλεια να είναι πιο τολμηροί σε ορισμένα 

θέματα. Να είναι λίγο πιο «άνετοι», όπως λέμε (Ε1). 

       Ταυτόχρονα, 5 υποκείμενα βρίσκουν  τη λήψη  των αποφάσεών τους  άμεση και 

γρήγορη ενώ για το 1/3 των πληροφορητών (7 αναφορές) είναι καλύτεροι και στη 

διαχείριση των κρίσεων. 

 -Για μένα οι άντρες στη λήψη των αποφάσεων είναι πιο άμεσοι πιο γρήγοροι (Ε5). 

-Σε περιπτώσεις κρίσεων οι άντρες είναι πιο ήρεμοι, σταθμίζουν καταστάσεις και 

μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα καταστάσεις (Ε4).  

       Όσον αφορά πάλι στην ευελιξία και το «επικοινωνιακό τους ταλέντο» τα ποσοστά 

τους είναι χαμηλά (3 και 4 αναφορές αντίστοιχα) και μάλλον δεν τα καταφέρνουν 

πολύ καλά. 

-Οι άντρες είναι  ευθείς, άμεσοι και επομένως λιγότερο ευέλικτοι, δε τα καταφέρνουν 

καλά με τις δημόσιες σχέσεις (Ε11). 

       Ακολουθούν ορισμένες μεμονωμένες απαντήσεις οι οποίες εστιάζουν, κυρίως, σε 

αρνητικές διαπιστώσεις σχετικά με την ανδρική διοίκηση. Ένας πληροφορητής θεωρεί 

τον τρόπο διοίκησης του άνδρα απόλυτο, ένας άλλος θα χρησιμοποιήσει τον νεόκοπο 

όρο «διοίκηση της ρήξης» για να αποδώσει την ευκολία με την οποία συγκρούεται ο 

άντρας- επί κεφαλής 
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- Θα έλεγα ότι η ο άνδρας- διευθυντής είναι πιο απόλυτος, δεν συζητάει πολύ.. (Ε14). 

-Ο άντρας-διευθυντής επιλέγει κατά τη γνώμη μου, αντίθετα από την γυναίκα τη 

διοίκηση της ρήξης, δε διστάζει, ανεξαρτήτως συνεπειών, να συγκρουστεί (Ε19). 

       Τέλος, 2 εκπαιδευτικοί βρίσκουν την αρσενική διοίκηση ο μεν ένας με υστέρηση 

ευαισθησίας και ενσυναίσθησης και ο άλλος  καθαρά εμπειρική. 

-Δε το συζητάω, ο άντρας υστερεί  ξεκάθαρα σε επίπεδα ευαισθησίας και 

ενσυναίσθησης(Ε14). 

-Οι περισσότεροι άντρες, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης 

κυρίως λόγω προϋπηρεσίας, κάτι που σημαίνει ότι ασκούν διοίκηση περισσότερο 

εμπειρικά (Ε1). 

       Παράλληλα με τα χαρακτηριστικά της ανδρικής διοίκησης, οι πληροφορητές 

σκιαγράφησαν και τη γυναικεία στη οποία, μάλιστα, αναφέρθηκαν περισσότερο και 

εκτενέστερα. Αξιοσημείωτο σε αυτό τον τρόπο διοίκησης είναι ότι δεν υπήρχαν, 

πολλές αναφορές πληροφορητών σε ένα χαρακτηριστικό αλλά διασπορά 

χαρακτηριστικών. Άλλο ένα αξιοπρόσεκτο στοιχείο όσον αφορά στα θηλυκά 

χαρακτηριστικά διοίκησης είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα δεδομένα είναι 

αντικρουόμενα. 

       Ως προς τον τρόπος διοίκησης της γυναίκας, 5 εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι 

είναι αυταρχικός και απόλυτος ενώ αντίθετα 2 υποκείμενα μίλησαν για διοίκηση 

δημοκρατική και 2 για συλλογική άσκηση καθηκόντων, αντίστοιχα. Ο δε Ε14 

εκπαιδευτικός αναδεικνύει, στο ίδιο πνεύμα, τις συνεργατικές και υποστηρικτικές 

δεξιότητες των γυναικών. 

-Ο τρόπος της γυναίκας είναι από την εμπειρία μου  αυταρχικός και απόλυτος (Ε15). 

-Βέβαια, θα έλεγα για τις γυναίκες ότι είναι δημοκρατικές, συχνά ζητούν τη γνώμη των 

μελών του συλλόγου και οι συνεδριάσεις είναι πιο πολλές (Ε5). 

-Οι γυναίκες είναι πάντα υποστηρικτικές με τους συνεργάτες τους, ζητούν  την άποψη 

τους και τους κάνουν να νιώθουν σημαντικοί για το σχολείο (Ε14). 

        Επίσης, 6 συνεντευξιαζόμενοι θεωρούν ότι η γυναίκα διοικητικά είναι ευέλικτη,  

ευρηματική, με χειρισμούς «διπλωματικούς» ενώ 2 εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν 

ακριβώς το αντίθετο, η γυναίκα στερείται κάθε ευελιξίας και διπλωματίας. 

-Η γυναίκα από την άλλη είναι περισσότερο ευέλικτη και ευρηματική στην αντιμετώπιση 

θεμάτων, πάντα έχει τον τρόπο της να βρίσκει λύση (Ε7). 

-Δεν είναι εύκολο η γυναίκα να ελιχθεί, ακολουθεί τους τύπους και δε θέλει να 

παρεκκλίνει (Ε4). 
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       Όσον αφορά στο θέμα της επικοινωνίας και των σχέσεων με τους συναδέλφους (6 

αναφορές) αλλά και το άνοιγμα στην κοινωνία (2 αναφορές), η γυναίκα-διευθύντρια 

είναι σε πολύ καλό επίπεδο. 

-Οι διευθύντριες τα καταφέρνουν περίφημα με τις δημόσιες σχέσεις (κηδεμόνες, φορείς) 

αλλά και σε επίπεδο συναδέλφων τα πάνε πολύ καλά (Ε5). 

-Επιδίδεται η γυναίκα σε καινοτόμες δράσεις, σε κυνήγι εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

και επιδιώκει το άνοιγμα του σχολείου  στην κοινωνία (Ε1). 

       Επιπρόσθετα, ο Ε14  πληροφορητής  κάνει λόγο για εκτίμηση της κάθε 

περίστασης από μέρους της γυναίκας και ικανότητα προσαρμοστικότητας όσον αφορά 

στο προσωπικό αποκτώντας με αυτό τον τρόπο ένα «προβάδισμα» σε σχέση με τον 

άντρα που εκδηλώνει δυσχέρεια σ’ αυτό το πεδίο. 

-Οι γυναίκες, κατά την άποψή μου, είναι περισσότερο επικοινωνιακές, εκτιμούν την 

περίσταση και γι’ αυτό αντιλαμβάνονται  καλύτερα τις ανάγκες του προσωπικού ( Ε14). 

       Δύο, ακόμα, στοιχεία που προσάπτουν στη γυναικεία διοίκηση είναι η ένταση και 

η έλλειψη ψυχραιμίας που τη διακρίνει κατά τη διαχείριση κρίσεων (4 αναφορές) και  

η σύνθετη και υπερ-αναλυτική αντιμετώπιση των καταστάσεων (5 αναφορές) με τον 

άντρα αντιθέτως, να υπερτερεί καθώς οι πληροφορητές τον θέλουν πιο ψύχραιμο και 

πιο απλό και πρακτικό στο διοικητικό κομμάτι. 

-Δεν έχουν μεγάλη εσωτερική ψυχραιμία στη διαχείριση κρίσεων σε σχέση με τον άντρα, 

εύκολα κυριεύονται από άγχος (Ε3). 

-Η διαχείριση των δύσκολων καταστάσεων δεν είναι το δυνατό τους στοιχείο σε 

αντίθεση με τον άντρα-διευθυντή (Ε4). 

-Η γυναίκα συζητάει πολύ, «ζυγίζει» όλα τα δεδομένα, αναλύει τα πάντα, περισσότερο 

μάλλον, από όσο θα έπρεπε, καμία σχέση με τον άντρα (Ε5). 

-Η γυναίκα είναι μπελάς ενώ ο άντρας απλός και πρακτικός (Ε20). 

       Άλλη μία αντίφαση της γυναικείας διοίκησης συνθέτουν οι αναφορές 4 

πληροφορητών που μιλούν για τυπική και απόμακρη άσκηση καθηκόντων και 

πληροφορητές που μιλούν για ευαισθησία και ενσυναίσθηση στη διοίκηση από μέρους 

της γυναίκας (2 αναφορές)  και άσκηση καθηκόντων ανθρώπινη που προσιδιάζει στη 

μητρική φιγούρα (2 αναφορές) και προπάντων παιδαγωγική αντιμετώπιση των 

προβλημάτων. 

-Οι γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις είναι  τυπικές  και απόμακρες, θέλουν να κάνουν 

απλά τη δουλειά τους (Ε4). 
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-Οι γυναίκες είναι ζεστές, ανθρώπινες, εμφορούνται από έντονα συναισθήματα και 

λειτουργούν, πολλές φορές ως μητέρες (Ε12). 

       Επιπλέον, 3 πληροφορητές πιστεύουν για τη γυναίκα ότι είναι πολύ τακτική στη 

δουλειά της και ασκεί οργανωμένη  διοίκηση.  Συνδυαστικά, ο Ε1 πληροφορητής  της 

αναγνωρίζει πολύ καλή γνώση των νόμων και των διατάξεων σε αντιδιαστολή με τον 

άντρα που, για ορισμένους, λειτουργεί εμπειρικά, ως ένα βαθμό, στη διοίκηση. 

Αντιθέτως, 4 πληροφορητές μιλούν για υπερβολική προσκόλληση της γυναίκας στο 

γράμμα του νόμου . 

-Οι γυναίκες από την άλλη μεριά, με την οργανωτικότητα, την τάξη και την εργατικότητα 

που, συνήθως, τις χαρακτηρίζει, είναι πολύ δραστήριες (Ε12). 

 -Οι γυναίκες που κάνουν το βήμα για να γίνουν διευθύντριες, βασίζονται περισσότερο 

στα διαβάσματα και στη μόρφωσή τους και αυτό ανακλάται και στον τρόπο ηγεσίας τους. 

Γνωρίζουν πολύ καλά τη νομοθεσία, για παράδειγμα, και πορεύονται με βάση αυτή (Ε1). 

-Έχω, την αίσθηση ότι οι γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις είναι αρκετά  τυπικές κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους, με την έννοια ότι εφαρμόζουν με προσκόλληση, κατά 

γράμμα νόμους και διατάξεις περισσότερο από όσο πρέπει (Ε4). 

       Ολοκληρώνοντας την κατηγορία με τα διοικητικά χαρακτηριστικά της γυναίκας 

αξίζει να επισημάνουμε τις μεμονωμένες αναφορές πληροφορητών για ανασφαλή, 

άπειρη και ευθυνόφοβη διοίκηση αλλά κυρίως 2 αναφορές που παρουσιάζουν τη 

γυναίκα - στέλεχο να καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες για επιτυχία,  για ευρύτερη 

αποδοχή και  καταξίωση. Κατάλοιπο, ίσως, ενός παρελθόντος που θέλει τη γυναίκα να 

αποδεικνύει  κάθε στιγμή την αξία της. 

-Καταβάλλει, σίγουρα, η γυναίκα μεγαλύτερη προσπάθεια για να πετύχει το ίδιο 

αποτέλεσμα με το άντρα (Ε3). 

-Επιθυμεί διακαώς την ευρύτερη αποδοχή και καταξίωση (Ε20). 

       Και μια τελευταία αλλά όχι ασήμαντη αναφορά  του  Ε5 συνεντευξιαζόμενου  

υποστηρίζει ότι η γυναίκα εν τέλει δεν κάνει τίποτε άλλο από το να υιοθετεί ανδρική 

συμπεριφορά στη διοίκηση. 

-Συχνά, πολλές διευθύντριες κάνουν το λάθος να θέλουν να γίνουν κάτι άλλο που δεν 

είναι. Υιοθετούν ανδρική συμπεριφορά, πιστεύοντας εσφαλμένα ότι χρειάζονται αυτό για 

να έχουν μια επιτυχημένη διοίκηση (Ε5). 

       Υπογραμμίζει, με απλότητα θα λέγαμε, μια αλήθεια: η γυναίκα όταν, τελικά, 

αναρριχηθεί στην εξουσία διοικεί με το πρότυπο που γνωρίζει καλά, αυτό με το οποίο 

έχει γαλουχηθεί , το αντρικό. 
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       Η τρίτη κατηγορία του Γ άξονα αφορά στη διερεύνηση της σχέσης διοικητική 

ικανότητα και φύλο. Το σύνολο των υποκειμένων (19) αποσυνέδεσε οποιαδήποτε 

σχέση μεταξύ τους και υποστήριξε ένθερμα (16) ότι η ικανότητα στη διοίκηση δεν 

αποτελεί «ίδιον» χαρακτηριστικό κανενός φύλου. 

-Δεν υπάρχει σχέση κατ’ εμέ. Μπορεί να υπάρξουν εξίσου ικανοί διοικητικά ή ανίκανοι 

και άντρες και γυναίκες. Η ικανότητα δε έχει σχέση με το φύλο. Άλλα στοιχεία τη 

καθορίζουν (Ε2).  

       Ένας μόνο συνεντευξιαζόμενος «πρωτοτύπησε» και ανέδειξε τη γυναίκα 

ικανότερη διοικητικά σε συγκεκριμένο όμως αντικείμενο, τη διαχείριση προσωπικού 

και μαθητών. 

-Η γυναίκα στη τιμόνι του σχολείου σαφώς είναι  ικανότερη στη διαχείριση προσωπικού 

και μαθητών από τον άνδρα, δε το συζητώ. Είτε ως θηλυκό μυαλό είτε ως μητέρα είναι 

αξεπέραστη σ’ αυτό (Ε12). 

       Ολοκληρώνοντας τον άξονα και αναζητώντας τη σχέση της επαγγελματικής 

συμπεριφοράς-απόδοσης με το φύλο, οι 18 από τους 20 πληροφορητές θεωρούν ότι το 

φύλο, σε καμιά περίπτωση, δε σχετίζεται με την επαγγελματικότητα και την απόδοση 

στο χώρο της εργασίας και 2 μόνο πιστεύουν ότι υπάρχει μερική συνάρτηση 

-Για μένα δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο το φύλο. Ούτε αλλάζω συμπεριφορά ούτε 

απόδοση (Ε 20). 

      Με εξαίρεση τον Ε12 που ενώ αρνείται, γενικά, την επίδραση του φύλου, πιστεύει 

ότι ο άντρας-εκπαιδευτικός ατύπως ή ασυνείδητα υφίσταται την επιρροή των γυναικών  

-Όταν είσαι επαγγελματίας σίγουρα δεν επηρεάζεσαι. Όμως μια γυναίκα-διευθύντρια 

ασκεί διαφορετική επιρροή σε ένα άνδρα εκπαιδευτικό και λόγω φύλου (Ε12). 

 

  5.1.4  Έμφυλες διακρίσεις στη διοίκηση της εκπαίδευσης 

 

Πίνακας 5. Κατηγορίες και κωδικοί του άξονα «Έμφυλες διακρίσεις στη διοίκηση της 

εκπαίδευσης» 

Δ. Θεματικός Άξονας 

ΕΜΦΥΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

1. Παρουσία και 

λειτουργία 

διοικητικών 

 ΠΙΥΠΔΚΣΤ = Πιθανή ύπαρξη διοικητικών 

στερεότυπων  

 ΣΑΥΠΔΚΣΤ = Σαφέστατη ύπαρξη διοικητικών 

 

15 
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στερεοτύπων στερεότυπων  

 ΑΝΠΑΤΡΔΚ = Ανασταλτικός παράγοντας  στον 

τρόπο διοίκησης  

 ΛΕΙΑΥΤΠΡ = Λειτουργία ως αυτοεκπληρούμενη 

προφητεία  

 ΠΜΜΥΔΚΣΤ = Πιθανόν μικρή και μεμονωμένη 

ύπαρξη διοικητικών στερεοτύπων  

 ΔΗΕΧΘΚΛ = Δημιουργία εχθρικού κλίματος  

 ΑΠΔΙΟΙΣΤ = Απουσία διοικητικών στερεότυπων 

 ΑΡΝΠΡΜΕΓ = Αρνητικό πρότυπο για τις 

μελλοντικές γενιές 

2 

16 

2 

 

2 

 

1 

1 

1 

 

2. Είδη 

διοικητικών 

στερεοτύπων 

 ΑΝΔΙΔΥΣΥ = Άνδρας- διευθυντής δυναμικός, 

συνεννοήσιμος  

 ΓΥΔΙΑΤΕΕ = Γυναίκα- διευθύντρια αδύναμη, 

τυπική και ελάχιστα ευέλικτη  

 ΓΥΔΙΑΕΜΠ = Γυναίκα- διευθύντρια αδύναμη ως 

προς  την επιβολή στο μαθητικό πληθυσμό  

 ΣΥΗΓΔΙΑΦ = Σύνδεση της ηγεσίας - διοίκησης με 

το ανδρικό φύλο  

 ΥΙΑΝΔΤΔΓ = Υιοθέτηση ανδρικού τρόπου 

διοίκησης από γυναίκες 

  

4 

3 

7 

10 

1 

 

3. Τρόπος 

επιλογής 

στελεχών από 

εκπαιδευτικούς 

 ΑΝΕΠΣΤΦΥ = Ανεξάρτητη  επιλογή στελεχών από 

το φύλο  

 ΠΕΕΠΣΤΦΥ = Περιορισμένη επιλογή στελεχών 

από το φύλο  

 ΕΠΒΜΟΕΥΠ = Επιλογή  βάσει μορφωτικού 

επιπέδου των υποψηφίων  

 ΕΠΒΠΡΟΥΠ = Επιλογή  βάσει προσωπικότητας 

των υποψηφίων 

  ΕΠΒΠΙΚΥΠ = Επιλογή  βάσει προσόντων και 

ικανοτήτων των υποψηφίων  

 ΕΠΒΠΣΣΥΠ =Επιλογή βάσει προσωπικών 

σχέσεων – συμπάθειας με τους υποψηφίους 

18 

2 

 

1 

 

10 

 

3 

3 
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4. Τρόπος 

επιλογής 

στελεχών από 

συμβούλια 

επιλογής 

 

 

 

 

 

5. Αντιμετώπιση 

της 

εκπαιδευτικής  

διοίκησης, 

γενικά 

 ΜΕΕΠΙΦΥΛ = Μεγάλη η επίδραση φύλου  

 ΕΑΝΔΣΥΕΠ = Έντονα ανδροκρατούμενα  

συμβούλια επιλογής  

 ΑΝΕΠΣΤΦΥ = Ανεξάρτητη  επιλογή στελεχών από 

το φύλο  

 ΠΙΘΕΠΙΦΥΛ = Πιθανή επίδραση φύλου  

 ΚΕΠΣΥΔΔΥ = Κύρια επίδραση η συνδικαλιστική 

δράση και δικτύωση των υποψηφίων 

 ΕΣΤΒΠΔΚΓ= Επιλογή στελεχών βάσει πολιτικών 

διασυνδέσεων και κομματικών γραμμών  

 ΜΕΕΠΙΦΥΦ =  Μερική επίδραση φύλου  

 

 

2 

2 

 

8 

 

7 

1 

 

2 

 

2 

 

 5. Αντιμετώπιση 

της 

εκπαιδευτικής  

διοίκησης, 

γενικά 

 ΚΑΓΕΣΥΠΡ = Καθοριστική, στην αντιμετώπιση, η 

γενικότερη συμπεριφορά του/της προϊσταμένου/ης  

 ΚΑΧΑΡΠΡΟ = Καθοριστικός, στην αντιμετώπιση, 

ο χαρακτήρας του/της προϊσταμένου/ης  

 ΣΗΡΟΠΡΠΡ = Σημαντικός ο ρόλος  των 

προσόντων του/της προϊσταμένου/ης 

 ΙΣΑΝΑΓΕΔΚ =Ισότιμη αντιμετώπιση ανδρικής και 

γυναικείας εκπαιδευτικής διοίκησης  

 ΜΔΙΦΑΝΕΔ = Μερικώς  διαφοροποιημένη, ως 

προς το φύλο, αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής 

διοίκησης  

 ΔΦΑΝΕΚΔΚ =  Διαφοροποιημένη ως προς το φύλο 

αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής διοίκησης στο 

παρελθόν  

 ΙΣΕΠΟΙΣΤ = Ισχυρή η επίδραση των 

οικογενειακών στερεοτύπων 

 ΣΗΕΠΑΓΓΠΡ = Σημαντικός ο επαγγελματισμός 

του /της προϊσταμένου/ης 

 ΚΑΓΣΣΑΔΚ = Καθοριστική, στην αντιμετώπιση, η 

γενικότερη στάση του σχολείου απέναντι στη 

διοίκηση 

 

5 

2 

1 

4 

10 

 

2 

 

 

3 

 

1 

 

1 

 

 

6. Αντιμετώπιση 

της  ανδρικής  

διοίκησης 

 ΑΠΟΔΔΥΝ = Απόδοση δυναμικότητας 

 ΑΠΟΔΣΥΝ = Απόδοση συνεννόησης  

 ΑΠΟΔΣΕΦΟ = Απόδοση σεβασμού και φόβου  

 ΕΥΑΠΑΝΔΚ = Εύκολη αποδοχή της ανδρικής 

διοίκησης  

 ΟΙΚΔΜΑΜΑ = Οικεία διοίκηση στα μάτια των 

μαθητών 

1 

2 

6 

5 

1 

7. Αντιμετώπιση 

της  γυναικείας  

διοίκησης 

 ΚΑΤΑΥΠΟΧ = Καταλογισμός υποχωρητικότητας 

 ΑΠΟΔΕΞΣΥ = Απόδοση εξάρτησης από 

συναδέλφους 

 ΕΛΛΔΥΝΑ = Έλλειψη δυναμικότητας 

 ΕΛΛΕΜΠΙ = Έλλειψη εμπιστοσύνης  

 ΑΡΝΘΗΛΔΚ = Άρνηση  της θηλυκής  διοίκηση  

1 

1 

1 

4 

5 
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 ΑΑΥΣΚΡΙΤ = Άσκηση αυστηρής κριτικής  

 ΜΕΡΙΑΠΑΞ = Μερική απαξίωση  

 ΕΠΙΤΡΟΑΝ = Επιφυλακτικός τρόπος 

αντιμετώπισης 

 ΑΠΟΑΝΑΕΡ = Αποδοχή και αναγνώριση του 

έργου της, σήμερα 

6 

4 

1 

1 

 

        

Ακολουθώντας την πορεία των αξόνων, σειρά έχει ο Δ άξονας, η μελέτη των πιθανών 

έμφυλων διακρίσεων στην διοίκηση της εκπαίδευσης. Στην αρχική αναζήτηση περί 

ύπαρξης και λειτουργίας στερεοτύπων της διοίκησης, το σύνολο των συμμετεχόντων 

θεωρεί την παρουσία στερεοτύπων πιθανή (15 αναφορές), σαφέστατη (2 αναφορές), 

μικρή και μεμονωμένη (2 αναφορές) Και μόνο ένας πληροφορητής ο Ε13 αρνείται 

πλήρως την ύπαρξη τους.  

-Ακόμα και σήμερα είναι πιθανή η ύπαρξη διοικητικών στερεότυπων. Ίσως όχι ξεκάθαρη 

αλλά αρκετές φορές καλά καλυπτόμενη (Ε4). 

-Θα μπορούσε να υπάρχουν σε πολύ μικρό ποσοστό και στη σφαίρα προσωπικών 

προσεγγίσεων και όχι συνολικά στη εκπαιδευτική κοινότητα (Ε2). 

       Όλοι πάντως συμφωνούν ότι οι στερεοτυπικές αντιλήψεις είναι ανασταλτικές  για 

τη διοίκηση (16 αναφορές), δημιουργούν εχθρικό κλίμα και αντιπάθειες και το πιο 

σημαντικό λειτουργούν ως «αυτοεκπληρούμενη προφητεία» και αρνητικό πρότυπο για 

τις μελλοντικές γενιές 

-Σαφέστατα υπάρχουν και δημιουργούν προβλήματα στη διοίκηση και ταλανίζουν το 

χώρο (Ε7). 

-Όταν υποτιμάς τον άνθρωπο και το εκφράζεις ανοιχτά ή το εκδηλώνεις στη πράξη, αυτό 

από μόνο του δημιουργεί πολεμικό κλίμα και συγκρουσιασές καταστάσεις (Ε3). 

-Και το χειρότερο, τα στερεότυπα τα διοικητικά περνάνε και στο μαθητικό πληθυσμό 

συνειδητά ή ασυνείδητα… Αυτό είναι το τραγικό (Ε15). 

- Και το πράγμα τελικά μπορεί να λειτουργεί σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Αφού 

έτσι σε θέλουν, έτσι θα προσπαθήσεις να είσαι, αλλά δε θα είσαι ο εαυτός σου, οπότε και 

δε θα προσφέρεις το έργο που θα μπορούσες να προσφέρεις (Ε1). 

       Στην δεύτερη κατηγορία του Δ άξονα επιχειρήθηκε να αναδειχτούν τα κυριότερα 

διοικητικά στερεότυπα στην εκπαίδευση. Δύο είναι τα πολυπληθέστερα. Το πρώτο 

αφορά στη σύνδεση της ηγεσίας-διοίκησης με το αντρικό φύλο (10 αναφορές) και κατ’ 

επέκταση την υιοθέτηση ανδρικού τρόπου διοίκησης (1αναφορά) αφού οι άντρες για 
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αιώνες κατέχουν την εξουσία και αριθμητικά υπερέχουν στη διοίκηση και  το δεύτερο 

(7 αναφορές) η αντίληψη που θέλει τη γυναίκα - διευθύντρια αδύναμη να επιβληθεί στο 

μαθητικό πληθυσμό. 

-Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε ακούσει και, βέβαια, αποδεχτεί ότι ο άντρας έχει 

μέσα του τη  εξουσία, είναι από τη φύση του ηγέτης (Ε9).  

-Οι γυναίκες-διευθύντριες δεν είναι όσο δυναμικές χρειάζεται, υστερούν στην   ικανότητα 

επιβολής στα παιδιά (Ε5). 

       Λιγότερες αναφορές υπήρξαν για το στερεότυπο του δυναμικού και συνεννοήσιμου 

άντρα - διευθυντή (4 αναφορές) σε αντιδιαστολή με την αντίληψη που θέλει τη γυναίκα 

- διευθύντρια αδύναμη, τυπική και ελάχιστα ευέλικτη (3 αναφορές) 

-Η γυναίκα σε διοικητική θέση είναι πιο τυπική από έναν άντρα, με λιγότερη ευελιξία και 

σε πιεστικές καταστάσεις λυγίζει πιο εύκολα, είναι λιγότερο δυναμική. Αντίθετα, ο άντρας 

είναι δυναμικός και προπάντων συνεννοήσιμος (Ε1). 

       Ακολούθως, στην τρίτη και τέταρτη κατηγορία επιχειρήθηκε να διερευνηθεί  ο 

βαθμός επίδρασης του φύλου στην επιλογή των στελεχών τόσο από τους 

εκπαιδευτικούς όσο και τα συμβούλια επιλογής. 

        Από το σύνολο των 20 συνεντευξιαζόμενων, μόνο 2 πληροφορητές υποστήριξαν 

ότι επηρεάζει, μερικώς, το φύλο την επιλογή στελεχών ενώ 18 πιστεύουν ότι  είναι, 

σαφέστατα, ανεξάρτητη. Μάλιστα, ισχυροποίησαν τη θέση τους αναφέροντας τα 

κριτήρια βάσει των οποίων προχωρούν οι εκπαιδευτικοί στην επιλογή στελεχών. 

-Νομίζω, όμως, ότι δεν το έχουν όλοι οι συνάδελφοί μου, ειδικά οι άντρες αλλά ακόμα 

και οι γυναίκες το σκεπτικό αυτό. Πολλοί και πολλές, ακόμη και σήμερα, δυσανασχετούν 

στην ιδέα να έχουν ως προϊστάμενό τους μία γυναίκα και να δέχονται από αυτήν εντολές, 

οδηγίες ή κατευθύνσεις (Ε1). 

-Όχι το φύλο μου είναι αδιάφορο. Για παράδειγμα, όταν κλήθηκα να ψηφίσω  

διευθυντή/διευθύντρια το 2015, συνεκτίμησα την προσωπικότητα του, τα προσόντα και τις 

ικανότητες καθώς και την προσωπική σχέση που είχα με τους υποψηφίους (Ε3). 

       Για τους περισσότερους (10 αναφορές) η προσωπικότητα  των υποψηφίων 

στελεχών είναι  βασικό κριτήριο στην επιλογής τους όπως και το σύνολο των 

προσόντων και των ικανοτήτων τους (3 αναφορές) και 3 ανέφεραν  τις προσωπικές 

σχέσεις και τα αισθήματα συμπάθειας που τρέφουν προς τα υποψήφια στελέχη, τα 

οποία καθορίζουν  την επιλογή τους. 

     Αντίθετη άποψη, όμως, έχουν οι πληροφορητές για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η 

επιλογή στελεχών από τα συμβούλια. Πιθανή  επίδραση  φύλου θεωρούν ότι υπάρχει 7 
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συμμετέχοντες, 2 μιλούν για μερική επίδραση και άλλοι 2 για εντονότατη επίδραση. 

Περισσότεροι, λοιπόν από τους μισούς, πιστεύουν, χωρίς όμως να έχουν άμεση 

αντίληψη ότι στα συμβούλια το φύλο έχει ενεργητικό ρόλο. Μάλιστα, 2 αναφορές το 

αποδίδουν στην ανδροκρατούμενη σύνθεση των συμβουλίων. 

-Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τα συμβούλια επιλογής που, ούτως ή άλλως, είναι 

ανδροκρατούμενα. Το στερεότυπο που ακούω συχνά είναι ότι με τους άντρες 

συνεννοείσαι πιο εύκολα (Ε1). 

        Τέλος,  8 από τους εν συνόλω συμμετέχοντες αποσυνδέουν, πλήρως, το φύλο από  

την επιλογή των συμβουλίων.  

-Φυσικά και δε λαμβάνεται υπόψη το φύλο στα συμβούλια επιλογής το 2019, αυτά 

ανήκουν στο παρελθόν (Ε18). 

       Αναζητώντας στις επόμενες κατηγορίες του άξονα τον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζει το περιβάλλον της εκπαίδευσης την αρσενική και τη θηλυκή διοίκηση, 

προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για την  εκπαιδευτική διοίκηση γενικότερα. 

      Αν εξαιρέσουμε τις αναφορές των 4 υποκειμένων οι οποίοι θεωρούν ότι είναι 

ισότιμη  η αντιμετώπιση του άνδρα και της γυναίκας  στη διοίκηση και δεν υπάρχει, 

σήμερα, διαχωρισμός, ένα μεγάλο μέρος των συνεντευξιαζόμενων (10 αναφορές) 

υποστήριξε ότι είναι δεδομένη η διαφοροποιημένη, ως προς το φύλο, αντιμετώπιση της 

εκπαιδευτικής διοίκησης και σίγουρα δεν ανήκει στο παρελθόν. 

-Δεν έχω αντιληφθεί κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα έχει 

κατακτηθεί η ισοτιμία και δεν υπάρχουν διαφορές στην αντιμετώπιση λόγω φύλου (Ε2). 

-Ναι, υπάρχει διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση της διοίκησης βάσει φύλου. Ο μαθητής 

θα συμπεριφερθεί ανάλογα με αυτό που έχει μάθει στο σπίτι του… παίζει όμως ρόλο και ο 

χαρακτήρας και η συμπεριφορά  του στελέχους που έχεις απέναντι σου δεν είναι μόνο το 

φύλο ( Ε8). 

        Μάλιστα, θεωρούν καθοριστικά για την αντιμετώπιση της διοίκησης,  εκτός από 

την επίδραση των στερεοτύπων που καλλιεργούνται στους κόλπους της οικογένειας (3 

αναφορές), τον χαρακτήρα (2 αναφορές), τα προσόντα (1 αναφορά) και τον 

επαγγελματισμό (1 αναφορά) της προϊστάμενης αρχής και προπάντων τη γενικότερη 

συμπεριφορά του/της διευθυντή/τριας (5 αναφορές). Αυτή η συμπεριφορά είναι, κατά 

τα λεγόμενα τους, που «πυροδοτεί» την αντιμετώπιση της διοίκησης  και όχι το φύλο. 

       Εντούτοις, η έκτη και η έβδομη κατηγορία του άξονα αποκαλύπτει, εν τέλει, τη 

διαφοροποιημένη, ως προς το φύλο, αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής διοίκησης.  
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       Όσον αφορά στην ανδρική  διοίκηση υποστηρίζουν ότι αποπνέει περισσότερο 

σεβασμό και φόβο, έχει  ένα «εκτόπισμα» που λείπει από τη διοίκηση της γυναίκας. 

- Ο άντρας με την παρουσία του εκπέμπει περισσότερο δυναμισμό, οπότε όλοι θα τον 

αντιμετωπίσουν ανάλογα: με περισσότερο, για παράδειγμα, σεβασμό οι κηδεμόνες, οι 

μαθητές ή και με φόβο μερικές φορές (Ε1). 

       Της αποδίδεται, επίσης, το χαρακτηριστικό της εύκολης συνεννόησης  και της 

δυναμικότητας  και το πιο σημαντικό, γίνεται εύκολα αποδεκτή από την πλειονότητα ή 

ακριβέστερα, κατά τον Ε7 πληροφορητή, είναι μια διοίκηση οικεία στα μάτια των 

μαθητών, μια συνηθισμένη διοικητικά παρουσία. 

-Οι άντρες που κατέχουν θέση στελέχους τυγχάνουν μεγαλύτερης αποδοχής. Άλλωστε 

είναι μια διοίκηση πιο οικεία στα δεδομένα των μαθητών, αποδέχεσαι πιο εύκολα κάτι 

που έχεις συνηθίσει (Ε7). 

       Και ενώ η ανδρική διοίκηση συγκεντρώνει θετικούς χαρακτηρισμούς, όσον αφορά 

στη γυναικεία, οι κωδικοί που προκύπτουν είναι στο σύνολο τους αρνητικοί με  

«φωτεινή» εξαίρεση 1 μόνο αναφορά που μιλάει για αποδοχή και αναγνώριση,  

σήμερα, του έργου της. 

-Στις μέρες μας, πλέον, δεν υπάρχουν διαφορές. Θα έλεγα, μάλιστα, ότι γονείς και 

μαθητές αποδέχονται με αγάπη τη γυναίκα - διευθύντρια και αναγνωρίζουν τις 

προσπάθειες της σε όλα τα επίπεδα… (Ε11).  

       Όσο εύκολα γίνεται αποδεκτή η ανδρική διοίκηση άλλο τόσο υπάρχει, κατά τους 

πληροφορητές, άρνηση της γυναικείας (5 αναφορές). 

-Μου έχει τύχει περίπτωση κηδεμόνα που συμπεριφερόταν άσχημα στη διευθύντρια μόνο 

και μόνο γιατί ήταν γυναίκα. Είχα έντονα τη αίσθηση ότι αν ήταν άντρας στη θέση της δε 

θα συμπεριφέρονταν έτσι (Ε20). 

       Επιπλέον, πιστεύουν ότι η γυναίκα-διευθύντρια δέχεται αυστηρότερη κριτική (6 

αναφορές)  και εισπράττει  έλλειψη εμπιστοσύνης (4 αναφορές) και απαξίωσης στην 

άσκηση καθηκόντων της. Μάλιστα, σε μια προσπάθεια αιτιολόγησης της 

συγκεκριμένης τακτικής, χρεώνεται μεμονωμένα στη γυναίκα, εξάρτηση από 

συναδέλφους, υποχωρητικότητα και έλλειψη δυναμικότητας. 

-Αντίθετα, η εικόνα που έχουν για τη γυναίκα … είναι  υποχωρητική σε πολλά θέματα, 

λιγότερο ανεξάρτητη και επομένως προστρέχει συχνά για βοήθεια στους συναδέλφους της 

αλλά  και αδύναμη στην αντιμετώπιση ορισμένων ζητημάτων, οπότε γεννούνται και 

θέματα εμπιστοσύνης στο πρόσωπό της (Ε1). 
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5.1.5  Παράγοντες – συντελεστές της εκπαιδευτικής διοίκησης 

 

Πίνακας 6. Κατηγορίες και κωδικοί του άξονα «Παράγοντες - συντελεστές της 

εκπαιδευτικής διοίκησης»  

Ε. Θεματικός άξονας 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΈΣ 

1. Παράγοντες 

επαγγελματικής 

συμπεριφοράς- 

απόδοσης 

 ΥΚΙΑΑΗΓΠ = Ύπαρξη κινήτρων- απαιτήσεων 

προερχόμενα είτε από άντρα, είτε από γυναίκα 

προϊστάμενο 

 ΠΟΙΣΧΠΡΟ = Ποιότητα σχέσης με τον/ την 

προϊστάμενο/η   

 ΓΕΚΛΣΧΜΟ = Γενικότερο κλίμα της σχολικής 

μονάδας  

 ΕΜΠΣΤΗΔΙ = Έμπνευση και στήριξη της 

διεύθυνσης  

 ΣΤΧΑΣΥΔΙ = Στοιχεία του χαρακτήρα και της 

συμπεριφοράς του διευθύνοντος  

 

4 

 

7 

 

2 

 

7 

7 

 

2. Παράγοντες 

διοικητικής 

ικανότητας 

 ΕΠΘΕΩΚΑΤ = Επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης  

 ΓΝΧΕΑΝΔΥ = Γνώσεις χειρισμού ανθρώπινου 

δυναμικού 

 ΑΡΧΕΑΞΙΕ = Αρχές και αξίες  

 ΑΓΑΠΑΘΕΡ =Αγάπη και πάθος για το έργο 

 ΖΗΤΗΠΡΟΣ = Ζήτημα προσόντων  

 ΘΕΤΑΛΔΕΞ = Θέμα  ταλέντου-δεξιότητας  

 ΠΡΟΣΔΙΕΥ =  Προσωπικότητα της διεύθυνσης  

 ΘΧΡΕΝΚΠΡ  = Θέμα ενέργειας και καταβολής 

χρόνου και  προσπάθειας  

 ΔΙΟΙΕΜΠΕ = Διοικητική εμπειρία  

 ΡΟΣΥΛΔΙΔ = Ο ρόλος του συλλόγου 

διδασκόντων 

 

9 

2 

 

3 

1 

7 

4 

13 

3 

7 

1 

3. Παράγοντες 

αποτελεσματικής 

εκπαιδευτικής 

διοίκησης 

 ΣΤΠΡΟΠΡΟ = Στοιχεία προσωπικότητας 

προϊσταμένου/ης  

 ΖΗΑΠΡΙΚΕ  =  Ζήτημα αυξημένων προσόντων 

και ικανοτήτων επί κεφαλής 

 ΘΕΠΛΑΙΔΙ = Θέμα «πλαισιώματος» της 

διεύθυνσης 

 ΣΥΝΠΟΠΑΡ = Συνδυασμός πολλών 

παραγόντων  

3 

9 

1 

1 
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4. Παράγοντες 

διαφοροποίησης  

εκπαιδευτικής 

διοίκησης 

 ΧΑΠΡΔΙΕΥ = Χαρακτηριστικά προσωπικότητας 

της διεύθυνσης  

 ΗΛΠΑΔΙΕΥ =Ηλικιακός παράγοντας της  

διεύθυνσης 

 ΔΙΟΙΕΜΠ = Διοικητική εμπειρία  

 ΕΛΕΠΦΥΔΙ = Ελάχιστη επίδραση του  φύλου 

του διοικούντος  

 ΝΟΥΠΔΙΕΥ = Νοητικό υπόβαθρο της 

διεύθυνσης  

 

12 

 

1 

4 

5 

3 

 

 

      

 Συνεπώς, το ερώτημα που γεννάται και στο οποίο απαντά ο Ε θεματικός άξονας είναι 

σχετικά με τους συντελεστές της διοίκησης στην εκπαίδευση.  

       Στην πρώτη κατηγορία του άξονα, αναζητούνται οι παράγοντες εκείνοι που 

καθορίζουν την επαγγελματική συμπεριφορά και απόδοση των εκπαιδευτικών 

απέναντι στην προϊστάμενη αρχή. Οι  συνεντευξιαζόμενοι μοιράστηκαν, περίπου,  

υπερασπιζόμενοι 3 βασικούς παράγοντες. Επτά (7) θεώρησαν ότι την επαγγελματική 

τους συμπεριφορά και απόδοση καθορίζει ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά της 

διεύθυνσης απέναντί τους. Οποιαδήποτε ευαισθησία, συνέπεια και εργατικότητα του 

προϊσταμένου τους αγγίζει θετικά.  

-Στη διοίκηση όλα είναι θέμα χαρακτήρα και συμπεριφοράς του εκάστοτε διευθυντή. 

Εκεί παίζονται όλα…. Στην εξουσία φαίνεται ο πραγματικός χαρακτήρας του άλλου…. 

Όπως θα σου συμπεριφερθεί θα συμπεριφερθείς κι εσύ (Ε20). 

       Άλλοι 7 συνεντευξιαζόμενοι υποστήριξαν τη σημαντικότητα της ποιοτικής σχέσης 

προϊσταμένου-εκπαιδευτικού και, βέβαια,  η απόλυτη στήριξη και έμπνευση του/της 

προϊσταμένου/ης μπορεί να αποτελέσει την «κινητήρια δύναμη»  σε κάθε τους βήμα   

(7 αναφορές).  

-Ένας διευθυντής που θα χτίσει μια ποιοτική σχέση με το προσωπικό του θα καταφέρει 

να αντλήσει το 100% των δεξιοτήτων του. Ένας διευθυντής με αρχές, ευαισθησία, 

συνέπεια και εργατικότητα που με στηρίζει στους υψηλούς εκπαιδευτικούς στόχους δεν 

μπορεί παρά να με εμπνέει στο μέγιστο (Ε13). 

       Συμπληρωματικά, 4 πληροφορητές μίλησαν για ύπαρξη απαιτήσεων και συνάμα 

κινήτρων  από τον διευθυντή ανεξαρτήτου φύλου και 2 ακόμη υποκείμενα θεώρησαν 

απαραίτητο και το καλό «κλίμα» της εκάστοτε σχολικής μονάδας. Αν υπάρχει το 

ιδανικό πνεύμα μονάδας και το κίνητρο, η επιτυχία είναι δεδομένη. 
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-Δε με επηρεάζει το φύλο… αν έχει απαιτήσεις και πιστεύει σε μένα ο διευθυντής, αυτό 

μου δίνει αμέσως- αμέσως το κίνητρο…(Ε8). 

-Και μη παραβλέψουμε το «κλίμα». Το καλό «κλίμα» που επικρατεί στη σχολική μονάδα  

ενισχύει την  απόδοση σε όλα τα επίπεδα..(Ε4). 

       Η δεύτερη κατηγορία του θεματικού άξονα αναζητά τους παράγοντες της 

διοικητικής ικανότητας, μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τους  

πληροφορητές, η προσωπικότητα της εκάστοτε διοικητικής αρχής κρίνει, σε 

σημαντικό βαθμό την ικανότητα στη διοίκηση (13 αναφορές). Ταυτόχρονα, για τους 

μισούς, περίπου, πληροφορητές απαραίτητη είναι η υψηλή θεωρητική κατάρτιση (9 

αναφορές)  αφενός και αφετέρου η εμπειρία στη διοίκηση (7 αναφορές). Και, φυσικά, 

δεν είναι χωρίς σημασία, το σύνολο των προσόντων που απαιτούνται για το 

αντικείμενο της  συγκεκριμένης εργασίας. 

-Η διοικητική ικανότητα είναι θέμα προσωπικότητας, προσόντων και εμπειρίας 

διοικητικής όχι θέμα φύλου (Ε7). 

-Για μένα ο ικανός διευθυντής δεν είναι άντρας ή γυναίκα είναι αυτός που έχει βάσεις 

θεωρητικές στη διοίκηση αλλά έχει και στην πράξη ταλέντο να διοικεί (Ε5).  

       Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθούν ορισμένοι παράγοντες που δε 

συγκέντρωσαν πολλές αναφορές εντούτοις αποτελούν κεφαλαιώδη στοιχεία της 

διοίκησης. Οι γνώσεις χειρισμού ανθρώπινου δυναμικού από τη στιγμή που το 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού έχει να κάνει με έμψυχο υλικό, η καταβολή χρόνου και 

προσπάθειας και, φυσικά, η αγάπη και το πάθος του  επί κεφαλής για τη δουλειά του 

και όχι η διεκπεραιωτική αντιμετώπιση της, αποτελούν δυνατά συστατικά της 

διοικητικής ικανότητας. 

- Η διοικητική ικανότητα έχει, νομίζω, να κάνει με συνδυασμό στοιχείων  όπως 

κατάρτιση επί του αντικειμένου, γνώσεις χειρισμού ανθρώπινου δυναμικού αλλά και 

κάποιες αρχές και αξίες που σε καθοδηγούν στο έργο σου μαζί με αγάπη και πάθος γι 

αυτό που κάνεις (Ε1).   

       Ολοκληρώνοντας  τη συγκεκριμένη κατηγορία, είναι πράγματι αξιοσημείωτοι δύο,  

επιπλέον, κωδικοί. Η άποψη ενός πληροφορητή ο οποίος υποστηρίζει ότι η 

εκπαιδευτική διοικητική ικανότητα συναρτάται με το σύλλογο διδασκόντων και το 

ρόλο που αυτός μπορεί να διαδραματίσει στα πλαίσια του διοικητικού έργου και το 

γεγονός ότι το ¼ των συμμετεχόντων θεωρεί την ικανότητα στη διοίκηση θέμα 

ταλέντου και δεξιότητας. 
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-Η διοίκηση είναι ζήτημα προσόντων αλλά σίγουρα είναι και ταλέντο..Όλοι δεν κάνουν 

για διοίκηση (Ε2). 

       Επιχειρώντας τη  διερεύνηση οποιασδήποτε σχέσης της εκπαιδευτικής διοίκησης 

με το φύλο, στη τρίτη κατηγορία του άξονα αποτυπώνονται οι παράγοντες οι  οποίοι, 

κατά τους συνεντευξιαζόμενους, ευθύνονται για την αποτελεσματικότητα στη 

διοίκηση. Ο Ε2 πληροφορητής διατείνεται: 

-Θα έλεγα ότι ρόλο στην εύρυθμη και αποτελεσματική διοίκηση παίζει καταρχάς η 

συγκροτημένη προσωπικότητα του διευθύνοντος…(Ε2). 

       Όμως, σύμφωνα με την πλειονότητα των απαντήσεων (9 αναφορές) η 

αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται, κυρίως, με τα αυξημένα προσόντα και τις 

ικανότητες που συγκεντρώνουν οι επί κεφαλής. 

-Η αποτελεσματικότητα στη διοίκηση οφείλεται σε συνδυασμό πολλών παραγόντων 

αλλά, προπάντων, είναι θέμα ικανοτήτων και προσόντων της διεύθυνσης. Όσο πιο 

προσοντούχα και ικανή η διεύθυνση τόσο πιο αποτελεσματική.. (Ε6). 

       Ο Ε19, μάλιστα, πληροφορητής σκέφτεται άκρως συλλογικά: 

-Όταν μιλάμε για αποτελεσματική διοίκηση εγώ σκέφτομαι ομάδα… παίζει πολύ μεγάλο 

ρόλο το «πλαισίωμα» της διοίκησης, αυτό  πρέπει να είναι καλό.. (Ε19). 

       Τι είναι αυτό, εν τέλει, που διαφοροποιεί την εκπαιδευτική διοίκηση; Η τέταρτη 

και τελευταία κατηγορία του Ε άξονα επιχείρησε να ερευνήσει αυτή την πτυχή. 

       Πέντε (5) πληροφορητές, μόνο το ¼ του συνόλου, υποστήριξε ότι είναι εμφανής 

στη διοίκηση κάποια επίδραση των χαρακτηριστικών του φύλου. Η πλειονότητα, 

όμως, των συνεντευξιαζόμενων (12 αναφορές)  αποδίδει τη διαφοροποίηση στα εν 

γένει χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του διοικούντος, στο μυαλό του (3 

αναφορές) και στην τυχόν  διοικητική εμπειρία που διαθέτει  (4  αναφορές).  

-Υπάρχει και επίδραση φύλου, μικρή, βέβαια, αλλά υπάρχει. Δεν μπορούμε να 

παραβλέψουμε αυτά τα χαρακτηριστικά (Ε5). 

-Ωστόσο, νομίζω ότι οι όποιες διαφορές δεν έχουν να κάνουν με το φύλο αλλά με τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητα του κάθε διευθυντή και διευθύντριας (Ε1). 

        Τέλος, ο Ε2 πληροφορητής, θέτει ένα ακόμα παράγοντα, τον ηλικιακό, που είναι 

δυνατόν να διαφοροποιεί ως ένα βαθμό τη διοίκηση. 

-Θα έλεγα ότι η διοίκηση του άντρα και της γυναίκας δε διαφοροποιείται από τα 

φυλετικά χαρακτηριστικά αλλά από τη συγκρότηση της προσωπικότητας, τη διοικητική 

εμπειρία και φυσικά από την ηλικία τους (Ε2). 
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 5.1.6 Παράγοντες αποτρεπτικοί στην επαγγελματική ανέλιξη της γυναίκας- 

εκπαιδευτικού σε θέσεις ευθύνης 

 

Πίνακας 7. Κατηγορίες και κωδικοί του άξονα «Παράγοντες αποτρεπτικοί στην 

επαγγελματική ανέλιξη της γυναίκας - εκπαιδευτικού σε θέσεις ευθύνης » 

ΣΤ. Θεματικός Άξονας 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΤΗΣ 

ΓΥΝΑΙΚΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

1. Αποτρεπτικοί 

παράγοντες της 

γυναικείας 

ανέλιξης 

 ΦΟΡΟΙΚΥΠ = Φόρτος  οικογενειακών 

υποχρεώσεων  

 ΜΗΤΡΟΤΗΤ= Μητρότητα  

 ΦΟΒΟΕΥΘΥ = Φόβος ευθυνών  

 ΣΥΑΚΑΕΔΚ =Σύγκρουση με το ανδρικό 

κατεστημένο στη εκπαιδευτική διοίκηση  

 ΜΕΕΣΚΚΡΓ =Μεροληπτική επιλογή των 

συμβουλίων βάσει κομματικών κριτηρίων και 

γνωριμιών  

 ΕΗΣΜΑΝΕΕ = Επιλογή «ησυχίας» και μη 

ανάληψης επιπλέον ευθυνών  

 ΑΝΠΟΡΟΓΥ = Ανάληψη πολλαπλών ρόλων από 

τη γυναίκα  

 ΕΛΛΠΧΡΟΝ = Έλλειψη προσωπικού χρόνου  

 ΠΡΟΤΔΙΔΑ = Προτίμηση στη διδασκαλία  

 ΙΣΕΠΚΟΙΣ = Ισχυρή επίδραση κοινωνικών 

στερεότυπων  

 ΠΕΠΡΟΙΠΕ = Περιορισμοί και προκαταλήψεις 

οικογενειακού περιβάλλοντος  

 ΧΑΟΙΑΠΔΣ = Χαμηλές οικονομικές απολαβές 

διευθυντικών στελεχών 

 ΕΛΚΥΔΣΜΔ =Έλλειψη κύρους των διευθυντικών 

στελεχών και μετατροπή τους σε  απλούς 

διεκπεραιωτές 

 ΕΛΛΤΥΠΡΟ =  Έλλειψη τυπικών προσόντων  

 ΕΜΠΕΣΩΦΥ = Εμπόδια εσωτερικής φύσεως 

(έλλειψη υπομονής,  αδυναμία διατήρησης 

ισορροπιών, διαχείρισης κρίσεων)  

 ΑΠΕΔΚΓΡΑ = Απέχθεια για τη διοικητική 

γραφειοκρατία 

  ΚΣΠΡΑΚΕΙ = Καταβολή  συνεχούς προσπάθειας 

για αποδοχή και καταξίωση στην εκπαιδευτική 

ιεραρχία 

 

20 

15 

2 

5 

 

8 
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10 

 

5 

5 

10 
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2. Ιεράρχηση 

αποτρεπτικών 

παραγόντων 

 ΜΗΦΟΟΙΚΥ = 1.Μητρότητα και φόρτος 

οικογενειακών υποχρεώσεων 

 ΣΤΑΝΔΚΥΡ = 2.Στερεότυπο ανδρικής 

κυριαρχίας 

 ΣΚΚΡΥΦΑΛ = 3. Σκληρή κριτική υφισταμένων 

και άλλων. 

 ΕΛΛΠΧΡΟΝ = 1.Έλλειψη προσωπικού χρόνου 

 ΜΗΤΡΟΤΗΤ=  2.Μητρότητα 

 ΑΝΠΟΡΟΓΥ= 3. Ανάληψη πολλαπλών ρόλων 

από τη γυναίκα  

 ΜΗΤΡΟΤΗΤ=  1.Μητρότητα 

 ΦΟΡΟΙΚΥΠ = 2. Φόρτος οικογενειακών 

υποχρεώσεων 

 ΕΛΛΠΧΡΟΝ = 3.Έλλειψη προσωπικού χρόνου 

 ΜΗΦΟΟΙΚΥ = 1.Μητρότητα και φόρτος 

οικογενειακών υποχρεώσεων 

 ΜΕΕΣΚΚΡΓ = 2. Μεροληπτική επιλογή των 

συμβουλίων βάσει κομματικών κριτηρίων και 

γνωριμιών 

 ΠΕΠΡΟΙΠΕ = 3.Περιορισμοί και προκαταλήψεις 

οικογενειακού περιβάλλοντος 

 ΜΗΦΟΟΙΚΥ = 1.Μητρότητα και φόρτος 

οικογενειακών υποχρεώσεων 

 ΦΟΒΟΕΥΘΥ = 2. Φόβος ευθυνών 

 ΜΕΕΣΚΚΡΓ = 3. Μεροληπτική επιλογή των 

συμβουλίων βάσει κομματικών κριτηρίων και 

γνωριμιών 

 ΜΗΤΡΟΤΗΤ=  1.Μητρότητα 

 ΦΟΡΟΙΚΥΠ = 2. Φόρτος οικογενειακών 

υποχρεώσεων 

 ΜΕΕΣΠΚΡΓ = 3. Μεροληπτική επιλογή των 

συμβουλίων βάσει πολιτικών κριτηρίων και 

γνωριμιών 

 ΜΗΤΡΟΤΗΤ = 1.Μητρότητα                          

 ΦΟΡΟΙΚΥΠ = 2. Φόρτος οικογενειακών 

υποχρεώσεων 

 ΙΣΕΠΚΟΙΣ = 3. Ισχυρή επίδραση κοινωνικών 

στερεότυπων 

 ΕΗΣΜΑΝΕΕ = 1. Επιλογή «ησυχίας» και μη 

ανάληψη επιπλέον ευθυνών 

 ΣΥΑΚΑΕΔΚ = 2. Σύγκρουση με το ανδρικό 

κατεστημένο στη εκπαιδευτική διοίκηση 

 ΦΟΡΟΙΚΥΠ = 3. Φόρτος οικογενειακών 

υποχρεώσεων 

 ΜΗΦΟΟΙΚΥ = 1.Μητρότητα και φόρτος 

οικογενειακών υποχρεώσεων 

 ΟΙΚΑΑΔΕΑ = 2. Οικογενειακή καταξίωση και 

αδιαφορία περί επαγγελματικής ανέλιξης 

 ΠΡΟΤΔΙΔΑ =  3. Προτίμηση στη διδασκαλία 

 ΜΗΦΟΟΙΚΥ = 1.Μητρότητα και φόρτος 

οικογενειακών υποχρεώσεων 

 ΙΣΕΠΚΟΙΣ  =  2. Ισχυρή επίδραση κοινωνικών 

στερεοτύπων 

 ΕΛΛΤΥΠΡΟ = 3. Έλλειψη τυπικών προσόντων 
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 ΜΗΦΟΟΙΚΥ = 1.Μητρότητα και φόρτος 

οικογενειακών υποχρεώσεων 

 ΕΗΣΜΑΝΕΕ = 2. Επιλογή «ησυχίας» και μη 

ανάληψη επιπλέον ευθυνών 

 ΕΛΛΠΧΡΟΝ = 3. Έλλειψη προσωπικού χρόνου 

 ΦΟΡΟΙΚΥΠ = 1. Φόρτος οικογενειακών 

υποχρεώσεων 

 ΜΗΤΡΟΤΗΤ= 2. Μητρότητα 

 ΕΛΛΤΥΠΡΟ = 3. Έλλειψη τυπικών προσόντων 

 ΦΟΡΟΙΚΥΠ = 1. Φόρτος οικογενειακών 

υποχρεώσεων 

 ΕΜΠΕΣΩΦΥ = 2.  Εμπόδια εσωτερικής φύσεως 

(έλλειψη φιλοδοξίας, αδυναμία διατήρησης 

ισορροπιών, διαχείρισης κρίσεων) 

 ΑΠΕΔΚΓΡΑ =  3. Απέχθεια για τη διοικητική 

γραφειοκρατία 

 ΦΟΡΟΙΚΥΠ = 1. Φόρτος οικογενειακών 

υποχρεώσεων 

 ΜΕΕΣΚΚΡΓ =  2. Μεροληπτική επιλογή των 

συμβουλίων βάσει κομματικών κριτηρίων και 

γνωριμιών  

 ΕΛΛΤΥΠΡΟ = 3. Έλλειψη τυπικών προσόντων 

 ΦΟΡΟΙΚΥΠ = 1. Φόρτος οικογενειακών 

υποχρεώσεων 

 ΜΕΕΣΚΚΡΓ =  2. Μεροληπτική επιλογή των 

συμβουλίων βάσει κομματικών κριτηρίων και 

γνωριμιών  

 ΚΣΠΡΑΚΕΙ = 3. Καταβολή  συνεχούς 

προσπάθειας για αποδοχή και καταξίωση στην 

εκπαιδευτική ιεραρχία 

 ΦΟΡΟΙΚΥΠ = 1. Φόρτος οικογενειακών 

υποχρεώσεων 

 ΠΕΠΡΟΙΠΕ =  2. Περιορισμοί και 

προκαταλήψεις οικογενειακού περιβάλλοντος 

 ΜΕΕΣΚΚΡΓ = 3. Μεροληπτική επιλογή των 

συμβουλίων βάσει κομματικών κριτηρίων και 

γνωριμιών 

 ΦΟΡΟΙΚΥΠ = 1. Φόρτος οικογενειακών 

υποχρεώσεων 

 ΕΗΣΜΑΝΕΕ = 2. Επιλογή «ησυχίας» και μη 

ανάληψης επιπλέον ευθυνών 

 ΙΣΕΠΚΟΙΣ = 3.  Ισχυρή επίδραση κοινωνικών 

στερεότυπων 

 ΦΟΡΟΙΚΥΠ = 1. Φόρτος οικογενειακών 

υποχρεώσεων 

 ΕΜΠΕΣΩΦΥ = 2.  Εμπόδια εσωτερικής φύσεως 

(έλλειψη υπομονής,  αδυναμία διατήρησης 

ισορροπιών, διαχείρισης κρίσεων)  

 ΕΛΛΧΕΙΓΚ = 3. Η έλλειψη  χειραφέτησης της 

γυναίκας στην κοινωνία   

 ΕΗΣΜΑΝΕΕ = 1. Επιλογή «ησυχίας» και μη 

ανάληψης επιπλέον ευθυνών 

 ΦΟΡΟΙΚΥΠ = 2. Φόρτος οικογενειακών 

υποχρεώσεων 

   ΜΕΕΣΚΚΡΓ = 3.Μεροληπτική επιλογή των 
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συμβουλίων βάσει κομματικών κριτηρίων και 

γνωριμιών  

 

3. Προέλευση 

αποτρεπτικών 

παραγόντων 

γυναικείας 

ανέλιξης 

 ΚΟΙΠΟΛΔΣ = Κοινωνικο-πολιτισμικές δομές και 

σχέσεις  

 ΠΡΟΕΠΚΕΥ = Προσωπικές επιλογές και ευθύνες  

 ΣΠΕΟΣΚΠΣ = Συνδυασμός  προσωπικών 

επιλογών, οργάνωσης του συστήματος και 

κοινωνικο-πολιτισμικών σχέσεων  

 

7 

6 

7 

 

4. «Γυάλινη 

οροφή» 

 ΥΠΑΓΥΑΟΡ = Ύπαρξη γυάλινης οροφής  

 ΜΥΥΠΓΥΟΡ = Μύθος η ύπαρξη της γυάλινης 

οροφής  

 ΥΠΕΠΑΚΕΜ = Ύπαρξη πραγματικής επιθυμίας 

για ανέλιξη καταρρίπτει κάθε εμπόδιο  

 ΕΝΣΗΡΗΟΡ = Έντονα σημάδια ρήξης της 

οροφής  

 

12 

5 

 

5 

 

6 

 

5. Αίτια 

«γυάλινης 

οροφής» 

 ΠΡΟΑΠΠΑΝ = Προαναφερθέντες αποτρεπτικοί 

παράγοντες ανέλιξης 

 ΠΑΑΝΣΤΑΝ = Παγίωση και αναπαραγωγή 

στερεοτυπικών αντιλήψεων  

 ΕΛΒΟΕΣΕΞ = Έλλειψη βοήθειας εσωτερικής-

οικογένεια-και εξωτερικής –πολιτεία 

1 

6 

1 

 

 

       

 Ο ΣΤ θεματικός άξονας ασχολείται  με το θέμα της επαγγελματικής ανέλιξης των 

γυναικών-εκπαιδευτικών και την πορεία  σε θέσεις εκπαιδευτικής ιεραρχίας.. Η πρώτη 

κατηγορία του εστιάζει συγκεκριμένα στους παράγοντες εκείνους που, σύμφωνα με 

τους εκπαιδευτικούς της τάξης, ορθώνονται ως φραγμοί  στη διεκδίκηση θέσεων 

ευθύνης .  

     Οι εκπαιδευτικοί, λαλίστατοι στην κατηγορία αυτή, ανέφεραν πληθώρα 

παραγόντων. Και οι είκοσι συνεντευξιαζόμενοι, ανεξαιρέτως, θεώρησαν ως ισχυρό 

αποτρεπτικό λόγο το φόρτο των οικογενειακών υποχρεώσεων. Αξιοσημείωτο ότι 

παράγοντας αυτός υιοθετήθηκε και από τους 8 άνδρες του δείγματος, αναγνωρίζοντας, 

εμμέσως, ότι η γυναίκα σηκώνει, πράγματι, το μεγαλύτερο «φορτίο» μέσα στην 

οικογένεια.   

       Συνδυαστικά με αυτόν, επιβάλλεται, επιπλέον, η ανάδειξη αφενός των 15 

αναφορών για το ρόλο της μητρότητας που αναστέλλει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη 

των γυναικών καθώς η ανατροφή των παιδιών  είναι η πρώτη τους προτεραιότητα και 
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αφετέρου των 10 αναφορών οι οποίες μιλούν για ανάληψη πολλαπλών ρόλων από τις 

γυναίκες που καλούνται να συνδυάσουν με επιτυχία παιδιά, οικογένεια και 

επαγγελματική πρόοδο, αυξάνοντας το άγχος τους και ελαχιστοποιώντας την ύπαρξη 

απαραίτητου προσωπικού χρόνου (5 αναφορές)  

-Το πλήθος των υποχρεώσεων που επωμίζονται οι παντρεμένες γυναίκες ( ευθύνες  

σπιτιού, παιδιά, ηλικιωμένοι γονείς) δεν αφήνουν πολλά περιθώρια στο θηλυκό 

πληθυσμό να ασχοληθεί με τα επαγγελματικά του (Ε15).  

-Δεν μπορεί να φορτωθεί και άλλους ρόλους, τη στιγμή που η ανατροφή των παιδιών – η 

μεγαλύτερη ευθύνη- ανατίθεται αποκλειστικά σχεδόν στις γυναίκες (Ε6). 

      Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές, σύμφωνα με τον Ε17 πληροφορητή, που οι 

γυναίκες έχουν να αντιμετωπίσουν τις προκαταλήψεις-περιορισμούς του 

οικογενειακού τους περιβάλλοντος, την άρνηση και κατ’ επέκταση την έλλειψη 

στήριξης που τόσο έχουν ανάγκη για να μπορέσουν να πορευτούν (4 αναφορές). 

-Κι ύστερα, αν δεν υπάρξει η αποδοχή «εκσυγχρονισμού» του οικογενειακού θεσμού όχι 

μόνο δε μοιράζονται οι γονεϊκές ευθύνες, όχι μόνο δεν υπάρχει στήριξη αλλά τίθενται 

και περιορισμοί στην επαγγελματική  πρόοδο  της γυναίκας (Ε19). 

       Συνεπώς, δεν είναι εύκολο να εκλείψουν στερεότυπα που ταλανίζουν την 

κοινωνία επί αιώνες. Οι μισοί πληροφορητές, 10 αναφορές, θεωρούν ότι οι εν λόγω 

αντιλήψεις συνιστούν ισχυρό αποτρεπτικό παράγοντα στην γυναικεία ανέλιξη. Ο 

εκπαιδευτικός  Ε16 λέει: 

-Στερεότυπα που τα βάζει η κοινωνία θέλουν την γυναίκα, για να είναι καλή, να 

φροντίζει μόνο το σπίτι και τα παιδιά. Αντιθέτως, είναι εύκολα αποδεκτή η  

δραστηριοποίηση του άντρα (συνδικαλιστική δράση, υποψηφιότητα προϊσταμένου) 

(Ε16). 

       Κατά ανάλογο τρόπο, η διαστρεβλωμένη αντίληψη που ταυτίζει την ηγεσία με την 

αντρική φύση, φράζει το δρόμο στις γυναίκες και τις αποτρέπει γιατί δεν είναι ούτε 

εφικτή πάντα, ούτε εύκολη η σύγκρουση..(  5  αναφορές). Ο Ε1 θα ισχυριστεί : 

- Ο άλλος πολύ σημαντικός λόγος είναι το ήδη υπάρχον ανδρικό κατεστημένο, με το 

οποίο οι γυναίκες αισθάνονται ότι θα πρέπει να συγκρουστούν, κατά κάποιον τρόπο, για 

να καταφέρουν να ανελιχθούν. Κάτι τέτοιο φαντάζει δύσκολο και σίγουρα λειτουργεί 

αποτρεπτικά (Ε1). 

       Πέρα από τους κοινωνικο-πολιτισμικούς παράγοντες που εμποδίζουν μια γυναίκα, 

υπάρχουν και οι εσωτερικοί ή αλλιώς προσωπικοί - ψυχολογικοί, κατά τη 

βιβλιογραφία. Περίπου οι μισοί πληροφορητές (9 αναφορές), επικαλούνται την 
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επιλογή «ησυχίας» από μέρους των γυναικών και μη επιβάρυνσής τους με επιπλέον 

ευθύνες. Είτε κάτω από το φόβο των ευθυνών, είτε λόγω αδυναμίας ανταπόκρισης, 

επιλέγουν συχνά την αποχή από θέσεις ευθύνης. 

-Θέλουν λιγότερους μπελάδες, λιγότερες ευθύνες… τους αρκεί να κάνουν το μάθημα τους 

και σπίτι (Ε 20). 

       Παράλληλα, στο σημείο αυτό αρμόζει η αναφορά και ενός άλλου παράγοντα. 

Πέντε (5) πληροφορητές υποστήριξαν ότι η αποχή της γυναίκας από την ιεραρχία 

οφείλεται στην ξεκάθαρη προτίμησή της στη διδασκαλία. Αρέσκεται να βρίσκεται 

στην τάξη καθώς μόνο έτσι θεωρεί ότι ολοκληρώνεται το παιδαγωγικό της έργο. Αυτό 

σε συνδυασμό με την απέχθεια για τη διοικητική γραφειοκρατία που αναφέρει ο Ε13 

είναι ικανά να την κρατήσουν μακριά από θέσεις ευθύνης. 

-Είναι και αυτή η διοικητική γραφειοκρατία που για το μεγαλύτερο μέρος των γυναικών 

είναι, νομίζω, απωθητική(Ε13). 

-Θα έλεγα, μάλιστα, ότι ορισμένες γυναίκες προτιμούν την τάξη, τη διδασκαλία. και δεν 

προσβλέπουν σε θέσεις ηγεσίας, εκεί νιώθουν γεμάτες, μόνο τότε θεωρούν τον εαυτό 

τους καθηγήτριες  (Ε3). 

       Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί η άποψη 3 υποκειμένων, σημειωτέον γυναίκες, 

οι οποίες εκδηλώνουν έντονη ανασφάλεια και χαμηλή αυτοπεποίθηση σχετικά με την 

ανάληψη διευθυντικών θέσεων. Θέτουν τον εαυτό τους εκτός διεκδικήσεων καθώς 

υπάρχει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ισχυρή παρουσία στερεοτυπικών αντιλήψεων με τις 

οποίες έχουν μεγαλώσει ή έλλειψη επιμορφώσεων; 

-Πάρε παράδειγμα εμένα… δε νομίζω ότι έχω υπομονή, ευελιξία… σε αυτές τις θέσεις 

θέλει να έχεις «γερό στομάχι» και τον ανάλογο χαρακτήρα. Πώς θα κρατήσω τις 

ισορροπίες με τους συναδέλφους.... αυτά με τρομάζουν, δε με τρομάζει η δουλειά..    

δουλειά υπάρχει και στο σπίτι (Ε15). 

       Πέντε (5) ακόμα, συνεντευξιαζόμενοι, κυρίως γυναίκες, επισήμαναν ως 

αποτρεπτικό παράγοντα και την έλλειψη τυπικών, ουσιαστικών προσόντων για την 

κατάληψη ανώτερων θέσεων 

-Κι ύστερα δεν έχω τα τυπικά προσόντα και σε αυτή την ηλικία δεν μπορώ να τα 

διεκδικήσω, για λόγους οικονομικούς, οικογενειακούς ..αδυνατώ (Ε 15).  

-Για τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας (50+) είναι απαγορευτικό λόγω απουσίας 

προσόντων ίσως, γιατί δε συνηθίζονταν στην εποχή τους, δεν έχουν ξένες γλώσσες, 

μεταπτυχιακούς ή  άλλους τίτλους σπουδών (Ε12). 
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     Δε θα μπορούσαν άλλωστε να απουσιάζουν και εκείνοι οι φραγμοί που οι 

βιβλιογραφικές αναφορές ονομάζουν θεσμικούς - λειτουργικούς. Ορισμένοι 

πληροφορητές (8 αναφορές) υπέδειξαν ως αποτρεπτικό παράγοντα την 

ανδροκρατούμενη σύνθεση των συμβουλίων επιλογής και την ισχύ κομματικών και 

άλλων μεροληπτικών κριτηρίων για την ανάδειξη στελεχών. 

-Τα κομματικά ή άλλα ασαφή κριτήρια που δυστυχώς ακόμα και σήμερα υπάρχουν στην 

επιλογή διευθυντικών στελεχών στη δημόσια εκπαίδευση δυσκολεύουν περισσότερο τις 

γυναίκες που υπολείπονται συνδικαλιστικής - κομματικής δικτύωσης (Ε5). 

       Ολοκληρώνοντας αυτή την κατηγορία παραγόντων, αξίζει να αναφερθούν δύο 

άλλες μονοπρόσωπες αναφορές που τέθηκαν, σχετικά με την έλλειψη οικονομικών 

κινήτρων και την απαξίωση του θεσμού του διευθυντικού στελέχους. 

-Οι οικονομικές απολαβές που είναι δυσανάλογα χαμηλές σε σχέση με την εργασία και 

τον κόπο που απαιτεί μια θέση σαφέστατα, είναι αποτρεπτικές (Ε 5). 

-Άλλωστε σήμερα, ο διευθυντής λειτουργεί ως διεκπεραιωτής κάνοντας όλο το 

«χαμαλίκι», δεν έχει το κύρος που είχε παλιότερα.  Υπάρχει μια γενικότερη απαξίωση  

απέναντι σε κάθε μορφή εξουσίας (Ε5). 

       Επεκτείνοντας τη διερεύνηση των αποτρεπτικών, για τη γυναικεία ανέλιξη, 

παραγόντων, ζητήθηκε από τους πληροφορητές να ιεραρχήσουν κάποιους από αυτούς 

με κριτήριο το βαθμό έντασης και συχνότητας τους. Οφείλουμε να αναδείξουμε το 

σημείο της απόλυτης συμφωνίας και εκείνο της ανυπαρξίας ταύτισης. Δεν υπήρχε 

σχεδόν καμία ταύτιση στην ιεράρχηση των αποτρεπτικών λόγων. Ο κάθε 

πληροφορητής  έθεσε τις δικές του προτεραιότητες. Όλοι, ωστόσο,  συμφώνησαν, 

άντρες και γυναίκες ότι ο φόρτος των οικογενειακών υποχρεώσεων και η μητρότητα 

αποτελούν τον πλέον αποτρεπτικό λόγο για την γυναικεία επαγγελματική ανέλιξη. 

Τοποθετώντας τα άλλοτε ως πρώτο, άλλοτε ως δεύτερο ιεραρχικά παράγοντα 

επισήμαναν τη βαρύτητά τους στις ζωές των γυναικών-εκπαιδευτικών. 

      Η τρίτη κατηγορία του έκτου άξονα αναζητά την προέλευση των αποτρεπτικών 

παραγόντων της γυναικείας εξέλιξης. Πού,  κατά τη γνώμη των συνεντευξιαζομένων,  

εδράζουν οι αιτίες  των εν λόγω παραγόντων;  

       Ορισμένοι πληροφορητές (7 αναφορές) θεώρησαν ότι οι λόγοι αποτροπής των 

γυναικών από τη εκπαιδευτική ιεραρχία οφείλονται σε συνδυασμό  τόσο προσωπικών 

επιλογών και ευθύνης των ίδιων των εκπαιδευτικών, όσο και οργάνωσης του 

συστήματος εκπαίδευσης και  ταυτόχρονα των ευρύτερων κοινωνικο-πολιτισμικών  

δομών και σχέσεων που υφίστανται στην ελληνική κοινωνία.  
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-Σίγουρα, ο συνδυασμός όλων αυτών των στοιχείων λειτουργούν ανασταλτικά για την 

γυναίκα..τα κοινωνικο-πολιτισμικά στερεότυπα από τη μια, τα οργανωτικά εμπόδια του 

συστήματος από την άλλη αλλά και οι προσωπικές  μας επιλογές ως ένα βαθμό μας 

καθορίζουν (Ε16).  

       Για άλλους 7 πληροφορητές η ύπαρξη των αποτρεπτικών παραγόντων είναι  

ζήτημα  καθαρά κοινωνικο-πολιτισμικών δομών και σχέσεων. 

-Είναι θέμα ευρύτερων, κοινωνικο-πολιτισμικών δομών και σχέσεων. Μπορεί να 

φαίνεται ότι είναι θέμα προσωπικών επιλογών των γυναικών, αλλά, ουσιαστικά, 

πρόκειται για επιλογές που διαμορφώνονται από τη πίεση της κοινωνίας (Ε1). 

       Για ορισμένους, όμως, συνεντευξιαζόμενους (6 αναφορές) η ανέλιξη των 

γυναικών έχει να κάνει αποκλειστικά  με προσωπικές επιλογές και ευθύνες τους. Η 

στιβαρή διεκδίκηση και κατάκτηση θέσεων συναρτάται άμεσα με τις ίδιες. 

-Για μένα είναι ζήτημα προσωπικών επιλογών. Αν μία γυναίκα αποφασίσει να 

προχωρήσει, μπορεί να υπερκεράσει τα πάντα ..(Ε20). 

       Η  τέταρτη και η πέμπτη κατηγορία του άξονα σχετίζονται με τη «γυάλινη οροφή»  

και τα αίτια της αντίστοιχα. 

       Από το σύνολο των συνεντευξιαζόμενων, οι 5 απέκλεισαν την ύπαρξη της 

θεωρώντας ότι είναι ένας όμορφα διατυπωμένος «μύθος».  

-Φυσικά, και δεν είναι πραγματικότητα η «γυάλινη οροφή». Μπορεί  να υπάρχουν 

δυσκολίες, αλλά η γυναίκα σήμερα, βάσει διατάξεων νόμων,  μπορεί να προχωρήσει 

(Ε6).  

       Μάλιστα, ο Ε20 εκπαιδευτικός και άλλοι 4, ενισχύοντας την απόρριψη της 

γυάλινης οροφής, υποστήριξαν ότι η δυνατή επιθυμία για ανέλιξη από μέρους της 

γυναίκας είναι ικανή να καταρρίψει κάθε εμπόδιο. 

       Βέβαια, ορισμένοι πληροφορητές, 6 συνολικά, διατείνονται πως η διαφανής αυτή 

οροφή, σήμερα, παρουσιάζει έντονα σημάδια ρήξης. Οι γυναίκες μπαίνουν δυναμικά 

στο χώρο, επιμορφώνονται, αποκτούν προσόντα, περισσότερα από τους άντρες και 

διεκδικούν με πάθος θέσεις ευθύνης. 

-Όσο κι αν φαντάζει αδιανόητο, υπάρχουν «στεγανά» που ανακόπτουν την εξέλιξη των 

γυναικών, είτε αυτά λέγονται στερεότυπα είτε «γυάλινη οροφή». Θα έλεγα, όμως, πως 

στις μέρες μας με τη δυναμική διεκδίκηση θέσεων ευθύνης από τις γυναίκες, έχει αρχίσει 

να  σπάει αυτό το «αόρατο φράγμα»( Ε5). 
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       Αντιθέτως, για την πλειονότητα των συνεντευξιαζόμενων (12 αναφορές) η 

γυάλινη οροφή είναι μια πραγματικότητα. Η γυναικεία ανέλιξη ανακόπτεται  ή 

επιβραδύνεται από  λανθάνοντες, παντός είδους, φραγμούς.  

-Βεβαίως, είναι πραγματικότητα και όχι μόνο στη σφαίρα της φαντασίας  ορισμένων. 

Αλλιώς πώς θα εξηγήσει κανείς ότι οι γυναίκες, παρόλο που μπορούν, τελικά δεν 

αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης ή δεν τις διεκδικούν καν (Ε1). 

       Μάλιστα, στην πέμπτη κατηγορία, ορισμένοι (6) αποδίδουν την παρουσία της 

«γυάλινης οροφής»  στην παγίωση και αναπαραγωγή των στερεοτυπικών αντιλήψεων 

που δύσκολα εξαλείφονται όπως και στην έλλειψη ουσιαστικής βοήθειας είτε σε 

επίπεδο πολιτείας είτε σε επίπεδο οικογένειας.  

 

5.1.7 Υποαντιπροσώπευση και προτάσεις για τη σύμμετρη παρουσία των φύλων 

στην ιεραρχική δομή της εκπαίδευσης. 

 

 Πίνακας 8. Κατηγορίες και κωδικοί του άξονα «Υποαντιπροσώπευση και προτάσεις 

για τη σύμμετρη παρουσία των φύλων στην ιεραρχική δομή της εκπαίδευσης » 

Ζ. Θεματικός Άξονας 

ΥΠΟΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

1. Αιτιολόγηση 

της 

υποαντιπροσώπευ-

σης των γυναικών 

στην εκπαιδευτική 

διοίκηση  

 ΥΠΓΥΕΚΕΠ = Υπεραντιπροσώπευση γυναικών 

στο εκπαιδευτικό επάγγελμα  

 ΜΠΑΓΘΔΣΧ = Μειωμένη παρουσία γυναικών σε 

θέσεις διευθυντών σχολείων  

 ΠΛΓΥΚΒΕΙ = Πληθώρα γυναικών στις 

κατώτερες βαθμίδες εκπαιδευτικής ιεραρχίας   

 ΕΠΓΑΘΕΔΚ = Ελάχιστη παρουσία γυναικών  σε 

ανώτερες θέσεις εκπαιδευτικής διοίκησης   

 ΕΠΟΜΠΟΥΠ = Σε επίπεδο πόλης, μικρό 

ποσοστό υποαντιπροσώπευσης  

 ΘΑΝΠΡΥΠΓ = Θέσεις αντικειμενικών 

προσόντων υπεραντιπροσώπευση γυναικών 

7 

5 

5 

19 

8 

1 

 

2. Σχέση 

αποτελεσματικής 

εκπαιδευτικής 

διοίκησης και 

παρουσίας 

γυναικών 

 ΔΗΜΠΓΕΔΚ = Δημοκρατική η παρουσία  

γυναικών στην εκπαιδευτική διοίκηση  

 ΟΥΠΡΓΕΔΚ = Ουσιαστική η προσφορά της 

γυναίκας στην εκπαιδευτική διοίκηση  

 ΙΣΑΠΓΕΔΚ = Ισόρροπη και αρμονική η 

παρουσία  γυναικών στην εκπαιδευτική διοίκηση  

 ΕΑΙΣΙΕΕΚ = Εμπεδώνει ένα  αίσθημα ισονομίας 

και ισοβαρούς ευθύνης στην εκπαιδευτική 

κοινότητα 

 ΑΠΑΕΔΠΑΓ = Αποσύνδεση αποτελεσματικής 

5 

2 

4 

 

1 
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εκπαιδευτικής διοίκησης και παρουσίας γυναικών  

 ΑΠΑΓΟΠΔΚ = Απαραίτητη  η γυναικεία οπτική  

της διοίκησης  

 ΠΡΓΣΕΛΕΔ = Τα προσόντα της γυναίκας 

συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία της  

εκπαιδευτικής διοίκησης  

 ΠΡΜΓΠΓΕΔ = Πρότυπο για τις μελλοντικές 

γενιές η παρουσία γυναικών στην εκπαιδευτική 

διοίκηση  

 ΕΣΧΑΕΔΠΓ = Εμφανής η σχέση 

αποτελεσματικής  εκπαιδευτικής διοίκησης και της 

παρουσίας των γυναικών 

 ΠΓΔΣΕΧΖΔ =  Η παρουσία των γυναικών  δε 

συνεπάγεται επίλυση  χρόνιων  ζητημάτων  

διοίκησης 

14 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

1 

3. Ρόλος 

ποσόστωσης 

 ΠΛΑΠΟΠΟΣ =Πλήρης απόρριψη της 

ποσόστωσης  

 ΑΜΦΒΛΑΜΕ = Αμφιλεγόμενο και βλαπτικό 

μέτρο  

 ΥΠΟΤΜΕΤΡ = Υποτιμητικό μέτρο 

 ΑΝΑΓΚΑΚ = « Αναγκαίο » κακό  

 ΙΣΟΕΟΠΟΔΙ = Ισοδύναμη εξ’ ορισμού με 

πολιτική διάκρισης 

 ΑΔΕΧΑΝΠΡ = Αδικεί τους έχοντες αντικειμενικά 

προσόντα 

 ΠΑΑΛΑΝΚΑ = Παροχή άλλοθι στο ανδρικό 

κατεστημένο 

 ΕΝΔΑΝΓΑΝ =Ενίσχυση της διαμορφωμένης 

αντίληψης  περί γυναικείας  ανικανότητας 

 ΜΕΡΑΠΟΠΟ = Μερική αποδοχή της 

ποσόστωσης  

 ΤΥΠΕΠΙΜΕ = Τυπικό και επιφανειακό μέτρο όχι 

επί της ουσίας 

 ΑΠΑΓΔΚΠΡ = Απαραίτητη παρουσία γυναικών 

στη διοίκηση λόγω προσόντων  

 ΑΠΑΓΔΚΕΠ = Απαραίτητη παρουσία γυναικών 

στη διοίκηση λόγω επιθυμίας  

 ΚΑΤΙΣΟΦΥ = Καταστρατήγηση της ισότητα των 

φύλων 

 ΠΛΗΑΠΟΠΟ = Πλήρης αποδοχή της 

ποσόστωσης  

 ΑΠΑΡΜΕΤΡ = Απαραίτητο μέτρο  

 ΚΙΕΝΓΕΔΚ = Κίνητρο για την ενασχόληση των 

γυναικών με την εκπαιδευτική διοίκηση 

 ΤΕΔΗΕΝΓΥ = «Τεχνητή» δημιουργία 

ενδιαφέροντος από μέρους των γυναικών  

 ΦΥΣΙΜΕΤΡ = Φυσιολογικό μέτρο 

6 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

7 

 

1 

 

5 

 

6 

 

1 

 

7 

7 

1 

 

2 

 

1 

4. Προτάσεις- 

στρατηγικές για 

την 

αποκατάσταση 

της έμφυλης 

ισορροπίας στη 

 ΩΚΟΕΚΔΘΙ = Ωρίμανση της κοινωνίας μέσω 

εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης σε θέματα 

ισότητας  

 ΑΛΛΗΘΝΟΟ  = Αλλαγή ηθών και νοοτροπίας  

 ΑΥΕΜΠΧΩΓ =Αύξηση εμπιστοσύνης και χώρου 

στις γυναίκες  

10 

 

 

9 

5 
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διοικητική 

ιεραρχία 

 ΕΦΑΞΚΔΠΡ = Εφαρμογή αξιοκρατικών 

κριτηρίων και διαδικασιών  πρόσληψης  

 ΕΝΗΜΠΡΟΣ =Ενημερωμένο προσοντολόγιο  

 ΠΡΠΡΣΤΑΝ = Προσπάθεια περιορισμού των 

στερεοτυπικών αντιλήψεων 

 ΓΕΠΑΡΚΙΝ= «Γενναίες» παροχές κινήτρων 

(ενίσχυση θεσμικού ρόλου, αύξηση απολαβών 

απαλλαγή διδακτικών καθηκόντων, ευέλικτο 

ωράριο εργασίας) 

 ΣΤΠΟΔΚΟΔ= Στήριξη πολιτείας με δημιουργία 

κοινωνικών δομών (φύλαξης παιδιών, 

ηλικιωμένων)  

 ΥΠΚΑΓΣΤ =  Υποστήριξη και καθοδήγηση των 

γυναικών στελεχών 

 ΥΑΔΕΟΧΡΔ= Υποχρεωτική άσκηση διοίκησης 

από όλους τους εκπαιδευτικούς, ανεξαρτήτως 

φύλου ,για ορισμένο χρονικό διάστημα 

 ΕΠΘΕΔΚΕΚ = Επιμόρφωση σε θέματα 

διοίκησης όλων των εκπαιδευτικών 

 ΣΠΣΠΕΠΜΠ = Συνδρομή της πολιτείας στη 

σπουδάζουσα και επιμορφούμενη  μητέρα ώστε να 

είναι προσοντούχα 

 ΣΗΘΠΡΓΟΠ = Στήριξη ηθική και πρακτική  στις 

γυναίκες από το οικογενειακό περιβάλλον 

 ΔΟΕΑΥΓΕΞ = Δημιουργία ομάδων ενίσχυσης της  

αυτοπεποίθησης των γυναικών όσον αφορά στην 

επαγγελματική εξέλιξη  

 ΠΕΠΡΟΓΥΔ = Περισσότερα πρότυπα γυναικείας 

διοίκησης 

6 

 

4 

4 

7 

 

 

 

10 

 

 

5 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

3 

 

5 

 

 

 

Ο Ζ και τελευταίος θεματικός άξονας της  παρούσας έρευνας εστιάζει στο θέμα της 

γυναικείας υποαντιπροσώπευσης και στις προτάσεις για σύμμετρη  παρουσία των 

φύλων στην ιεραρχική δομή της εκπαίδευσης.  

       Ζητώντας από τους εκπαιδευτικούς να οριοθετήσουν και να αιτιολογήσουν τη 

λεγόμενη «υποαντιπροσώπευση» των γυναικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η 

παραγωγή των κωδικών που προέκυψαν θέτει το θέμα στις πραγματικές του 

διαστάσεις . 

      Ορισμένοι πληροφορητές (7) αναφέρθηκαν, αρχικώς, στη πληθώρα των γυναικών 

που εκπροσωπούν το συγκεκριμένο επάγγελμα. Από το παρελθόν η εν λόγω 

επαγγελματική δραστηριότητα συγκέντρωνε τη γυναικεία προτίμηση. Αντιθέτως, 5 

συνεντευξιαζόμενοι επισήμαναν τη μεγάλη συγκέντρωση των γυναικών στις 

κατώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης, κάτι που επιβεβαιώνεται βιβλιογραφικά. Πολλές 
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είναι οι γυναίκες οι οποίες εκτελούν χρέη υποδιευθύντριας και προσφέρουν τις  

υπηρεσίες στην εκπαίδευση από αυτή τη θέση . 

- Σε επίπεδο υποδιευθυντών,  η κατάσταση να είναι πολύ καλύτερη για τις γυναίκες. 

Μεγάλος αριθμός, νομίζω, γυναικών είναι υποδιευθύντριες και μάλιστα επιτυχημένες. 

Έχουν τον τρόπο τους σ’ αυτή τη θέση ( Ε19). 

       Και ενώ συμβαίνει αυτό, 5 αναφορές συνεντευξιαζομένων, εστιάζουν στη 

μειωμένη παρουσία των γυναικών σε θέσεις διευθυντών σχολείων και επιπλέον 19 

αναφορές στην ελάχιστη  παρουσία γυναικών  σε ανώτερες θέσεις εκπαιδευτικής 

διοίκησης. Αριθμοί και απόψεις περιγράφουν τη δυσκολία προώθησης του γυναικείου 

πληθυσμού στην ανώτερη ιεραρχία της εκπαίδευσης, σ’ ένα  επαγγελματικό κλάδο, 

μάλιστα,  στον οποίο πλειοψηφεί. 

-Τουλάχιστον στη δική μου εκπαιδευτική περιφέρεια,  σε επίπεδο διευθυντών σχολείων, 

οι γυναίκες είναι πολύ λιγότερες αναλογικά σε σχέση με τους άντρες (Ε7 ). 

-Εκεί που η αναλογία είναι συντριπτική σε βάρος τους είναι, νομίζω, σε ανώτερες θέσεις 

της εκπαιδευτικής ιεραρχίας. Δεν έχω γνωρίσει ούτε καν ακούσει για γυναίκα 

προϊστάμενο διεύθυνσης όλα τα χρόνια που υπηρετώ στη δημόσια εκπαίδευση. Μόνο μία 

στις προηγούμενες κρίσεις είχε «τολμήσει» να θέσει υποψηφιότητα στον νομό μου (Ε1). 

      Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχουν οι δυο τελευταίοι κωδικοί της κατηγορίας. Ο Ε6 

εκπαιδευτικός εκφράζει την άποψη ότι σε θέσεις αντικειμενικών προσόντων υπάρχει 

υπεραντιπροσώπευση γυναικών, πράγμα που σημαίνει αφενός ότι οι γυναίκες 

συγκεντρώνουν επαρκή προσόντα συγκριτικά με τους άντρες και αφετέρου ότι όταν 

δεν εμφυλοχωρούν κριτήρια υποκειμενικά ή αδιαφανή η γυναίκα δύναται να 

διαπρέψει. 

       Επίσης, 8 πληροφορητές, εστιάζοντας σε τοπικό επίπεδο, ανέδειξαν την    

περίπτωση κατά την οποία η υποαντιπροσώπευση των γυναικών δεν υφίσταται καθώς 

4 στα 5 σχολεία της πόλης έχουν γυναίκες διευθυντικά στελέχη. Χωρίς, βέβαια, αυτό 

να σημαίνει ότι  το θέμα δεν είναι υπαρκτό. 

-Αν κρίνουμε από την πόλη μας, το ποσοστό  των γυναικών σε θέση διευθυντριών είναι 

μεγάλο, άρα, τοπικά, δεν θα λέγαμε πως έχουμε υποαντιπροσώπευση γυναικών στη 

διοίκηση (Ε3).  

       Η δεύτερη κατηγορία του άξονα συγκεντρώνει τις απόψεις των πληροφορητών 

που αφορούν στη σχέση αποτελεσματική εκπαιδευτική διοίκηση και παρουσία 

γυναικών. Σε ποιο βαθμό, λοιπόν,  επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα της διοίκησης 

από την παρουσία ή μη των γυναικών; 
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       Παρόλο που ένας μόνο κωδικός περιέλαβε τη θέση πληροφορητή που θεωρεί 

εμφανή το ρόλο της γυναίκας στην αποτελεσματικότητα, η πλειοψηφία των 

πληροφορητών (14) αποσυνέδεσε, πλήρως, την αποτελεσματικότητα με την παρουσία 

των γυναικών. Κατά την άποψη τους, δεν είναι δυνατόν, το φύλο να καθορίζει  το 

επίπεδο αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διοίκησης. 

-Δε νομίζω, ότι πρέπει να συνδέσουμε την αποτελεσματικότητα, αποκλειστικά με τη 

γυναίκα. Η αποτελεσματική διοίκηση εξαρτάται από πολλούς άλλους παράγοντες όχι 

όμως από το φύλο (Ε6 ). 

       Μάλιστα ο Ε20 εκπαιδευτικός θα πει χαρακτηριστικά: 

-Δεν πιστεύω, ότι η αποτελεσματικότητα της διοίκησης έχει να κάνει με την παρουσία της 

γυναίκας, αν κατάλαβα καλά την ερώτηση… δε σημαίνει ότι αν είχαμε πιο πολλές 

γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις θα λειτουργούσε καλύτερα η διοίκηση  και θα λύνονταν 

όλα τα χρόνια ζητήματα της  (Ε20). 

       Ωστόσο, αξίζει να επισημανθούν οι κωδικοί εκείνοι που εκφράζουν, την οπτική 

των πληροφορητών για την παρουσία των γυναικών στη διοίκηση, κατ’ ουσίαν. Για 

ορισμένους (5 αναφορές), από τη στιγμή που εκπροσωπείται με μεγάλα ποσοστά στο 

επάγγελμα, είναι άκρως δημοκρατική η παρουσία της  

- Θα πρέπει ο μεγάλος αριθμός των γυναικών εκπαιδευτικών να εκπροσωπείται ισότιμα 

και σε θέσεις διοικητικές. Είναι θέμα ομαλής δημοκρατικής λειτουργίας. Το 

εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει σε όλες του τις δομές να αντανακλά το πνεύμα της 

δημοκρατίας στην πράξη (Ε1). 

        Παρομοίως, 4 ακόμα συνεντευξιαζόμενοι θα μιλήσουν για την επιβεβλημένη 

παρουσία της γυναίκας στη διοίκηση με πνεύμα ισορροπίας και  αρμονικότητας  στον 

κλάδο. Συγκεκριμένα, για τον Ε12 εκπαιδευτικό η συμμετοχή της εμπεδώνει ένα 

αίσθημα ισονομίας και ισοβαρούς ευθύνης στην εκπαιδευτική κοινότητα 

-Η αναλογία ανδρών και γυναικών στη διοίκηση είναι το ιδανικότερο γιατί υπάρχει 

αρμονία και ισορροπία (Ε2). 

-Δεν ξέρω αν είναι αποτελεσματική, όμως επιτυγχάνει  μια αίσθηση ισονομίας  και 

ισοβαρούς ευθύνης στους κόλπους της εκπαιδευτικής κοινότητας (Ε12). 

       Επιπλέον, 3 πληροφορητές εκθειάζουν  τη συμβολή των  γυναικείων προσόντων-

ικανοτήτων στην εύρυθμη διοικητική λειτουργία και 4 την αναγκαιότητα της 

γυναικείας οπτικής στη διοίκησης.  Η διαφορετικότητα των φύλων, κατά την άποψη 

τους, αξιοποιείται με θετικό πρόσημο. 
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 -Υπάρχουν, βέβαια, αρκετές γυναίκες  με σημαντικά προσόντα και ικανότητες  που  θα 

συνεισέφεραν «τα μέγιστα» στην εύρυθμη λειτουργία της διοίκησης ( Ε6).  

-Θα ήταν λάθος να παραβλέπαμε την αναγκαιότητα της γυναικείας οπτικής στη διοίκηση, 

της γυναικείας αντίληψης των πραγμάτων, σ’ ένα χώρο κατεξοχήν 

γυναικοκρατούμενο..(Ε7).  

       Και 2 ακόμα πληροφορητές βρίσκουν, πραγματικά, ουσιαστική την προσφορά της 

γυναίκας στη διοίκηση. 

-Πάντως, η παρουσία των γυναικών σε διοικητικές θέσεις δεν είναι αυτοσκοπός. Νομίζω 

ότι πραγματικά μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικό  έργο (Ε1). 

       Ολοκληρώνοντας την κατηγορία, αξίζει να σταθούμε σε 2, επιπλέον, αναφορές.  

Γι’ αυτούς η παρουσία των γυναικών στη διοίκηση μπορεί να μη συνδέεται άμεσα με 

την αποτελεσματικότητα επιβάλλεται, όμως, για έναν επιπλέον λόγο. Θα αποτελέσει  

διοικητικό πρότυπο για τις μελλοντικές γενιές.  

-..Κι ύστερα… η παρουσία των γυναικών στις ανώτερες διοικητικές δομές θα 

δημιουργήσει διοικητικό προηγούμενο, πρότυπο για τα παιδιά στο μέλλον, κάτι που οι 

δικές μας γενιές το στερήθηκαν…( Ε10). 

       Επιβεβαιώνοντας την υποαντιπροσώπευση των γυναικών στην εκπαιδευτική 

διοίκηση, αναζητήθηκαν πρωτίστως ο ρόλος της ποσόστωσης  και δευτερευόντως οι  

προτάσεις και η στρατηγική  των συνεντευξιαζόμενων για την αποτροπής της. 

       Όσον αφορά στο ρόλο της ποσόστωσης, οι πληροφορητές σχεδόν  μοιράστηκαν. 

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί (6 αναφορές) απέρριψαν, πλήρως, την ποσόστωση ως μέτρο 

αντιμετώπισης της υποαντιπροσώπευσης. 

-Δε, νομίζω, ότι χρειάζεται η ποσόστωση στην εκπαιδευτική διοίκηση..θεσμικά καμία 

γυναίκα δεν εμποδίζεται… όποια θέλει βάζει υποψηφιότητα (Ε20).  

       Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να σταχυολογήσουμε τις αιτιολογήσεις που ανέφεραν, 

μεμονωμένα, οι συνεντευξιαζόμενοι. Ένας θεωρεί ότι βλάπτεται περισσότερο η 

υπόθεση της υποαντιπροσώπευση (Ε1),  άλλος ότι καταστρατηγείται  άμεσα η ισότητα 

των φύλων ( Ε3 ) και ένας τρίτος ότι πρόκειται για μέτρο υποτιμητικό καθώς «στις 

διευθυντικές θέσεις πρέπει να επιλέγονται οι υποψήφιοι ανάλογα με τα προσόντα και 

τις ικανότητες τους και όχι βάσει φύλου» (Ε5).  

       Επίσης, ο Ε13 εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει αρνητικά στην ποσόστωση αφού 

θεωρεί «ότι με αυτόν τον τρόπο αδικούνται οι έχοντες αντικειμενικά προσόντα» και 

επομένως δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια εξ’ ορισμού πολιτική διάκρισης ή ακόμα 

χειρότερα όπως διατείνεται ο Ε1 ότι  « η χρήση της ποσόστωσης  παρέχει  άλλοθι στο 
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ανδρικό κατεστημένο» και «ενισχύει τη διαμορφωμένη αντίληψη περί γυναικείας 

ανικανότητας» . 

        Εντούτοις, 7 συνεντευξιαζόμενοι αποδέχονται την ποσόστωση μεν, με ορισμένες 

ισχυρές  επιφυλάξεις δε. Ο Ε16 είπε: 

-Όταν δε ξεκινάς από την ίδια αφετηρία κάτι πρέπει να υπάρχει, ώστε να μικρύνει η 

απόσταση. Παρόλο που δεν είναι το ιδανικότερο μέτρο, είναι, θα έλεγα, «αναγκαίο 

κακό» (Ε16) 

        Και  ο Ε11 πληροφορητής  το χαρακτήρισε  επιφανειακό και τυπικό και όχι επί 

της ουσίας μέτρο γιατί δε λύνει το πρόβλημα. 

- Η υποβοήθηση (ποσόστωση) δεν είναι άσχημο σαν μέτρο ενίσχυσης της γυναικείας 

παρουσίας σε θέσεις ευθύνης. Ωστόσο, από μόνο του δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα 

της αποδοχής ή μη του γυναικείου φύλου σε κομβικές διοικητικές θέσεις. Εννοώ, 

δηλαδή, ότι ως μέτρο είναι κάτι επιφανειακό και τυπικό, που δεν αίρει την όποια 

αρνητική στάση απέναντι στη γυναικεία ηγεσία (Ε11). 

       Επίσης, άλλοι 6 πληροφορητές εκφράζουν την επιφύλαξη τους για την 

ποσόστωση καθώς οι γυναίκες αρμόζει να βρίσκονται στη διοίκηση όχι, όμως, λόγω 

αριθμών και ποσοστών. 

-Πιστεύω ακράδαντα, ότι οι γυναίκες είναι απαραίτητο να εισέρχονται στη διοικητική 

δομή της εκπαίδευσης αποκλειστικά και μόνο για τα προσόντα ή  επειδή το επιθυμούν οι 

ίδιες (Ε2) 

       Όπως και δύο, ακόμα, εκπαιδευτικοί στέκονται κριτικά απέναντι στην ποσόστωση 

διότι επισημαίνουν την  εσφαλμένη «κατευθυνόμενη» συμμετοχή. 

- Είναι σωστό βήμα, αλλά, νομίζω, πως δημιουργεί «τεχνητά» το ενδιαφέρον των 

γυναικών και κυρίως όχι εκείνων που θα μπορούσαν, συνειδητά και ουσιαστικά, να 

συμμετέχουν ιεραρχικές δομές της εκπαίδευσης (Ε17). 

       Ολοκληρώνοντας το θέμα της υποβοήθησης των γυναικών στη διοίκηση, δε θα 

μπορούσαμε να μην αναφέρουμε και την  άποψη των 7 εκπαιδευτικών οι οποίοι στον 

αντίποδα όλων των προηγούμενων αποδέχονται, πλήρως,  το εν λόγω μέτρο. 

  - Συμφωνώ απόλυτα με την υποχρεωτική ποσόστωση, μια θετικότατη κίνηση για να 

σπάσουν στεγανά και άβατα… (Ε12). 

       Γι’ αυτούς (7 αναφορές) πρόκειται για ένα απαραίτητο και φυσιολογικό μέτρο 

ώστε να υπάρχει επαρκής αριθμός γυναικών και ένα, επιπλέον, κίνητρο στην 

ενασχόληση τους με τη διοίκηση. 
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       Η τελευταία κατηγορία του θεματικού άξονα αλλά και όλης της ερευνητικής 

προσπάθειας δεν είναι άλλη από τις προτάσεις των απλών εκπαιδευτικών για  

αποκατάσταση της έμφυλης ισορροπίας στη διοικητική ιεραρχία. Οι συνεντευξιαζόμενοι 

κλήθηκαν, καταληκτικά, να προτείνουν μέτρα θετικής δράσης στο θέμα της 

υποαντιπροσώπευσης των γυναικών στην εκπαιδευτική ιεραρχία. 

       Οι περισσότερες συγκεντρώσεις προτάσεων των πληροφορητών αφορούσαν 

αφενός στην νοοτροπία του κοινωνικού συνόλου και αφετέρου στην υποβοήθηση της 

πολιτείας. Δέκα (10), συνολικά, εκπαιδευτικοί υποστήριξαν την αναγκαιότητα 

ωρίμανσης της κοινωνίας σε θέματα ισότητας, μέσω εκπαίδευσης και 

διαπαιδαγώγησης.  

-Η αποκατάσταση της ισορροπίας είναι κάτι που μπορεί να γίνει σταδιακά, μέσα σε 

μεγάλο χρονικό διάστημα, με την ωρίμανση της κοινωνίας (Ε1). 

       Εννέα (9), ακόμα, πληροφορητές μίλησαν για δύσκολη μεν, αλλά, επιβεβλημένη 

αλλαγή ηθών και νοοτροπίας. Η «θέαση» των γυναικών, ο ρόλος τους και η 

αντιμετώπιση τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι απαιτεί αλλαγές, που θα επιτευχθούν 

αφενός με την αποτίναξη των στερεοτυπικών κατάλοιπων του παρελθόντος (4 

αναφορές) οι οποίες θέλουν τις γυναίκες υποδεέστερες, περιορισμένες στην τάξη και 

τη διδασκαλία,  και αφετέρου με την  αύξηση εμπιστοσύνης  και δημιουργικού χώρου 

γι’ αυτές (5 αναφορές). 

-Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να επιταχυνθούν οι εξελίξεις ισότητας στην κοινωνία. 

Μέσω της παιδείας να επιχειρήσουμε σταδιακές αλλαγές στη νοοτροπία μας, να 

αποτινάξουμε στερεότυπα τύπου, άνδρας- γυναίκα,  να δώσουμε περισσότερο χώρο στις 

γυναίκες. Δύσκολο αλλά πρέπει να αρχίσουμε από τα σπίτια μας και τις τάξεις (Ε9). 

        Απενοχοποιώντας τις γυναικείες διοικήσεις και διεκδικώντας «θαρραλέα» θέσεις 

ευθύνης, θα υπάρξουν θηλυκά μοντέλα διοίκησης, πρότυπα δυναμικά και τόσο 

απαραίτητα για τις μελλοντικές γενιές (5 αναφορές). 

-Επιβάλλεται η διεκδίκηση ανώτερων θέσεων διοίκησης ώστε να γίνουμε εμείς πρότυπα 

για το παιδιά μας στο μέλλον. Μόνο έτσι θα αλλάξουν τα ποσοστά συμμετοχής των 

γυναικών στη διοίκηση (Ε9 ). 

       Από την άλλη πλευρά τέθηκε από τους πληροφορητές και το θέμα της στήριξης 

τόσο από την πολιτεία όσο και από το οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον 

των γυναικών. Το 1/2 των πληροφορητών (10) πρότειναν την ενεργοποίηση του 

κοινωνικού κράτους και τη δημιουργία των απαραίτητων εκείνων δομών (φύλαξης 

παιδιών, ηλικιωμένων) που θα δώσουν τη δυνατότητα στις γυναίκες να μπουν 



[103] 
 

δυναμικά στο χώρο της διοίκησης. Επιπλέον, 5 εκπαιδευτικοί μίλησαν για τη 

συνδρομή της πολιτείας, οικονομική και ηθική προς τη σύγχρονη γυναίκα - μητέρα 

ώστε να έχει τη δυνατότητα να σπουδάζει, να επιμορφώνεται, να παρακολουθεί τις 

εξελίξεις και να μην αποκλείεται λόγω έλλειψης προσόντων. 

 -Η πολιτεία πρέπει να σταθεί στο πλάι των γυναικών, με πολιτικές και δομές στήριξης 

που θα την ελαφρύνουν από τη πληθώρα υποχρεώσεων που τη βαραίνουν-βρέφη, παιδιά, 

υπερήλικοι γονείς- θα νιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια, με αποτέλεσμα να επιθυμεί η ίδια με 

χαρά να προσφέρει μέσα από θέσεις ευθύνης (Ε11). 

-…..και γιατί όχι και στήριξη οικονομική στη γυναίκα - μητέρα για να επεκτείνει τις 

σπουδές της και να μην υστερεί σε προσόντα και επιμορφώσεις ( Ε5 ) 

       Μάλιστα 3 εκπαιδευτικοί έκαναν λόγο για δημιουργία ομάδων ενίσχυσης της  

αυτοπεποίθησης των γυναικών όσον αφορά στην επαγγελματική  τους εξέλιξη.  

-Θα βοηθούσε περισσότερο η δημιουργία ομάδων υποστήριξης των γυναικών με 

ψυχολόγους και ειδικευμένους στην δημιουργία manager της εκπαίδευσης, ώστε να 

ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους οι γυναίκες και να γνωρίσουν τεχνικές που θα τις 

οδηγήσουν σε ένα  επιτυχημένο επαγγελματικό  status  στο χώρο της διοίκησης  στην 

εκπαίδευση (Ε13).  

        Ορισμένοι,  πάλι, πληροφορητές (6) έθεσαν την ηθική και πρακτική στήριξη της 

γυναίκας από το άμεσο και το ευρύτερο περιβάλλον. Η από κοινού ανάληψη των 

γονεϊκών ευθυνών, η παροχή ουσιαστικής βοήθειας και κυρίως, εμπιστοσύνης από την 

οικογένεια και τους συναδέλφους θα δώσει δύναμη στη γυναίκα και διέξοδο 

επαγγελματικής ανόδου. 

-Η γυναίκα εκπαιδευτικός, που παράλληλα είναι και μητέρα και επιβαρυμένη με πολλές  

υποχρεώσεις, για να εξελιχθεί επαγγελματικά θα πρέπει να βοηθηθεί από το 

οικογενειακό περιβάλλον ψυχολογικά, ηθικά, πρακτικά για να ανταποκριθεί στους 

πολλαπλούς της ρόλους  αλλά και το επαγγελματικό (Ε13). 

        Επίσης, σύμφωνα με τους πληροφορητές, απαιτούνται  μέτρα  σε θεσμικό και 

οργανωτικό επίπεδο. Τέσσερις (4) από αυτούς πρότειναν την τήρηση ενημερωμένου 

προσοντολογίου και σταθερών κριτηρίων βάσει των οποίων θα επιλέγονται οι 

υποψήφιοι και παράλληλα, 6 εκπαιδευτικοί, υπογράμμισαν την εφαρμογή 

αντικειμενικών και αδιάβλητων κριτηρίων που δε θα βάζουν φραγμούς και θα 

βοηθήσουν μακροπρόθεσμα στη ανάκτηση της εμπιστοσύνης από τις υποψήφιες . 
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-Είμαι σίγουρη ότι αν εκλείψουν τα στερεοτυπικά κατάλοιπα και εφαρμοστούν ξεκάθαρα 

τυπικά κριτήρια και πολύ περισσότερο αξιοκρατικά στο μέλλον δε θα μιλάμε για 

ανισότητες (Ε 6). 

       Επιπλέον, μια άλλη μερίδα συνεντευξιαζομένων (7 αναφορές) πρότεινε τις 

παροχές κινήτρων, ως δέλεαρ για μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις 

ευθύνης. Ενίσχυση του θεσμικού διευθυντικού ρόλου και αύξηση των οικονομικών 

απολαβών είναι μερικές από αυτές. Επιπρόσθετα, παρέχοντας ένα ευέλικτο ωράριο 

εργασίας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της γυναίκας - μητέρας ή απαλλάσσοντάς την 

από διδακτικά καθήκοντα ευελπιστούν στην αύξηση των θηλυκών διευθυντικών 

στελεχών.  

-Νομίζω ότι απαιτείται η παροχή ορισμένων κινήτρων, βέβαια….. απαιτούνται και 

πολλά άλλα όμως και αυτά δεν είναι ασήμαντα… ένα ελαστικό ωράριο, για παράδειγμα, 

για να μπορεί να ανταποκρίνεται στους πολλαπλούς ρόλους που επωμίζεται, καλύτερες 

οικονομικές παροχές…. Και ίσως απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα  (Ε17).      

       Μια άλλη πρόταση των πληροφορητών έχει να κάνει τόσο με την επιμόρφωση 

όλων των εκπαιδευτικών σε θέματα διοίκησης (4 αναφορές), τα οποία είναι άγνωστα 

στους περισσότερους όσο και με τη στήριξη και καθοδήγηση από «μέντορες» των 

γυναικών-στελεχών (5 αναφορές) διότι καλούνται να αντεπεξέλθουν σε έναν χώρο 

παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χωρίς  τα απαραίτητα εφόδια, κάτι, βέβαια, που συχνά 

δημιουργεί αναχώματα στην εξέλιξη τους. 

-Για μένα είναι απαραίτητη η καθοδήγηση και η διοικητική υποστήριξη των γυναικών 

από συμβούλους ή «μέντορες». Πρέπει να γνωρίσουν τη διοίκηση, να μάθουν να είναι 

αποτελεσματικές διοικητικά σε λιγότερο χρόνο και με λιγότερο κόπο….. μόνο τότε θα 

διεκδικήσουν δυναμικά  διευθυντικά πόστα…(Ε 3). 

       Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η καινοτόμα πρόταση 3 συνεντευξιαζομένων οι 

οποίοι θεωρούν ότι θα ήταν πολύ αποτελεσματική η άσκηση διοίκησης από το σύνολο 

των εκπαιδευτικών, για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι θα παρέχονταν η 

δυνατότητα γνωριμίας με το αντικείμενο της διοίκησης, απομυθοποίησής του και γιατί 

όχι  η ανάδειξη εμπνευσμένων διοικητικών στελεχών.  

-Μια παρακινδυνευμένη πρόταση που όμως θα μπορούσε να είχε αποτελέσματα είναι η 

άσκηση διοίκησης για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα από όλους τους εκπαιδευτικούς. 

Έτσι θα έρχονταν σε επαφή  με τις διοικητικές δομές, θα μάθαιναν πολλά… και θα 

αποκαλύπτονταν πολλά ( Ε4). 
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5.2 Αποτελέσματα δεδομένων διευθυντικών στελεχών 

 
Η ποιοτική, ανάλυση των δεδομένων των έξι (6) εν ενεργεία στελεχών εκπαίδευσης 

δηλαδή της δεύτερης ομάδας πληροφορητών, απέδωσε τον πίνακα ο οποίος εμπεριέχει 

τα συγκριτικά αποτελέσματα. 

 

5.2.1  Φύλο και εκπαιδευτική καθημερινότητα 

 

Πίνακας 9. Συγκριτική έκθεση δεδομένων του άξονα «Φύλο και εκπαιδευτική 

καθημερινότητα » 

Α. Θεματικός Άξονας 

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΚΩΔΙΚΟΙ 

Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 

1.                       

Το φύλο στην 

εκπαιδευτική 

καθημερινότητα  

σχετικά με  

εκπαιδευτικούς 

 

ΑΠΕΠΦΥΕΚ 

ΙΣΑΝΤΙΕΚ 

 

 

ΙΣΑΝΤΙΕΚ 

ΑΜΔΙΦΥΕΚ 

 

 

 

 

ΕΒΨΔΦΕΚΚ 

ΕΓΚΣΥΔΙΛ 

 

ΑΠΕΠΦΥΕΚ 

ΙΣΑΝΤΙΕΚ 

 

 

 

ΑΣΜΕΕΦΕΚ 

 

ΑΠΕΠΦΥΕΚ 

 

 

 

 

 

 

ΙΣΑΝΤΙΕΚ 

 

 

 

 

2.                       

Το φύλο στη 

εκπαιδευτική 

καθημερινότητα 

σχετικά με 

μαθητές 

 

ΑΠΔΙΑΧΦΥ 

ΙΣΑΝΤΙΜΑ 

ΙΣΚΑΙΔΜΑ 

 

 

ΙΣΑΝΤΙΜΑ 

 

ΑΜΔΙΦΥΜΑ 

 

 

 

 

 

 

ΔΣΥΑΝΜΚΜ 

ΑΠΜΩΝΣΧΓ 

ΣΥΜΙΩΝΣΧΓ 

 

ΑΠΔΙΑΧΦΥ 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΜΒΙΔΠΡ 

 

ΑΠΔΙΑΧΦΥ 

 

 

ΑΠΔΙΑΧΦΥ 

ΙΣΑΝΤΙΕΚ 

 

 

 

 

 

 

ΑΣΜΕΕΦΜΑ 

3.  

Στερεοτυπικές 

αντιλήψεις 

φύλου στην 

εκπαίδευση, 

γενικά 

 

ΕΛΜΕΠΣΑΝ 

 

ΕΛΜΕΠΣΑΝ 

 

 

ΔΑΠΣΧΑΕΑ 

ΑΠΕΣΥΜΕΣ 

 

 

 

 

ΠΕΥΠΣΤΑΝ 

  ΓΥΕΚΕΥΧΕ 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΣΤΑΝΦΥ 

 

 

ΔΑΠΣΧΑΕΑ 

ΑΠΕΣΥΜΕΣ 

ΠΕΥΠΣΤΑΝ 

 

 

      

 Ξεκινώντας από τον Α θεματικό άξονα, τη παρουσία και επίδραση του φύλου στην 

εκπαιδευτική καθημερινότητα και την πρώτη κατηγορία, το φύλο σε σχέση  με τους 

εκπαιδευτικούς, οι περισσότεροι διευθυντές δήλωσαν ότι δεν υφίσταται διαχωρισμός 

φύλου σε επίπεδο εκπαιδευτικών και η αντιμετώπιση τους είναι ισότιμη. Για τον Δ2 

πληροφορητή, οποιαδήποτε διαφοροποίηση υπήρχε στο παρελθόν, έχει  πλέον 
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αμβλυνθεί, ενώ ο Δ4 αφήνει μια πιθανότητα να λειτουργεί σε κάποιους, όμως εντελώς 

ασυνείδητα. 

-Δεν μπορώ να πω ότι υφίσταται διαχωρισμός σχετικά με το φύλο στην εκπαιδευτική 

δραστηριότητα των εκπαιδευτικών. Ίσα, ίσα θεωρώ ότι υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση 

(Δ1). 

       Εξαίρεση αποτελεί το Δ3 στέλεχος, το οποίο επισήμανε κάποια επίδραση  

βιολογικών-ψυχολογικών διαφορών, που είναι εύλογο να υπάρχουν. Μάλιστα, 

αναφέρθηκε στους γυναικοκρατούμενους συλλόγους διδασκόντων και στη δυναμική 

τους κατά τις συνεδριάσεις. 

-Είμαι, βέβαιη, ότι οι βιολογικές-ψυχολογικές διαφορές των φύλων αντανακλούν και στη 

συμπεριφορά. Το βλέπω, για παράδειγμα, στις συνεδριάσεις άλλη εικόνα έχει ένας 

γυναικοκρατούμενος σύλλογος διδασκόντων και άλλη ένας με περισσότερους άνδρες. Οι 

γυναίκες λειτουργούν διαφορετικά (Δ3).   

        Όσον αφορά στη δεύτερη κατηγορία του άξονα την επίδραση του φύλου στην 

καθημερινότητα των εκπαιδευτικών σε σχέση με τους μαθητές, υπάρχει, γενικά, 

σύμπνοια απόψεων. Όλοι, σχεδόν, διατείνονται ότι δεν υφίσταται, πλέον, κανένας 

διαχωρισμός των μαθητών, αναφορικά με το φύλο, κι αν τυχόν υπάρχει είναι 

μεμονωμένες και ασυνείδητες περιπτώσεις. Ο δε διευθυντής Δ4 υπογραμμίζει ότι ο 

μοναδικός διαχωρισμός είναι αυτός με βάση την προσωπικότητα και τις ιδιαιτερότητες 

των μαθητών.  

-Σε επίπεδο μαθητών, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει επίδραση ή διαχωρισμός, 

πάντα λάμβανα υπόψη τις ιδιαιτερότητες και την προσωπικότητα των μαθητών, ποτέ το 

φύλο (Δ4). 

       Εξαίρεση αποτελεί πάλι ο Δ3 διευθυντής ο οποίος υποστηρίζει ότι το φύλο επιδρά 

στη  καθημερινή συμπεριφορά – αντιμετώπιση των μαθητών και αναφέρει ως 

παράδειγμα  την αποχή ή συμμετοχή των μαθητών η μαθητριών αντίστοιχα από τις 

σχολικές εορτές. 

-Σαφέστατα, βλέπουμε το φύλο στη καθημερινότητα σε σχέση με τους μαθητές… ένα 

απλό μου έρχεται τώρα στο μυαλό… στις γιορτές του σχολείου δηλώνουν συμμετοχή 

περισσότερο τα κορίτσια, τα αγόρια θεωρούν ότι δεν τους ταιριάζει πολύ αυτό και εμείς 

οι καθηγητές το συντηρούμε, κατά κάποιο τρόπο(Δ3).  

       Σχετικά με την τρίτη κατηγορία του άξονα, την ύπαρξη ή μη στερεοτυπικών 

αντιλήψεων φύλου στον εκπαιδευτικό χώρο,  αν εξαιρέσουμε τον Δ5 πληροφορητή 

που αποδέχτηκε την ύπαρξη τους, οι υπόλοιποι διευθυντές μίλησαν για ελάχιστη, 
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περιορισμένη έως μεμονωμένη παρουσία τους. Κατά συνέπεια, μόνο 3 αναφέρθηκαν 

σε κάποια παραδείγματα ενώ οι άλλοι  «επιμελώς»  το  προσπέρασαν.  

-Η σκέψη κάποτε -κάποτε διακατέχεται από στερεότυπα: « δεν πειράζει, αγόρι είναι γι’ 

αυτό συμπεριφέρεται έτσι, δεν είναι τόσο επιμελές » ενώ από το κορίτσι περιμένουμε  

πειθαρχία και συνέπεια (Δ6). 

 

5.2.2  Φύλο και εκπαιδευτική διοίκηση 

 

Πίνακας 10. Συγκριτική έκθεση δεδομένων του άξονα «Φύλο και εκπαιδευτική 

διοίκηση » 

                                                  Β. Θεματικός Άξονας 

 ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
                                            ΚΩΔΙΚΟΙ 

Δ1            Δ2             Δ3          Δ4             Δ5          Δ6 

1. 

Αντιπροσώπευση 

φύλων στην 

εκπαιδευτική 

διοίκηση στο 

παρελθόν 

 

ΕΛΠΑΓΥΘΕ 

ΠΛΠΑΑΝΔΙ 

 

 

 

ΕΚΠΙΕΜΓΑ 

     

   ΕΛΠΑΓΥΘΕ 

ΠΛΠΑΑΝΔΙ 

 

ΕΛΠΑΓΥΘΕ 

ΠΛΠΑΑΝΔΙ 

 

ΕΛΠΑΓΥΘΕ 

ΠΛΠΑΑΝΔΙ 

 

 

 

ΕΚΠΙΕΜΓΑ 

ΘΕΣΤΕΜΓΑ 

2. 

Αντιπροσώπευση 

φύλων στην 

εκπαιδευτική 

διοίκηση σήμερα 

  

ΑΥΤΑΓΘΕΥ 

 

 

ΘΕΙΣΑΝΦΥ 

ΑΠΕΜΑΝΦΥ 

 

ΑΥΤΑΓΘΕΥ 

 

ΑΥΤΑΓΘΕΥ 

 

 

ΑΑΝΦΥΕΔΚ 

 

ΑΥΤΑΓΘΕΥ 

 

 

ΑΑΝΦΥΕΔΚ 

 

ΑΥΤΑΓΘΕΥ 

ΘΕΙΣΑΝΦΥ 

 

3. Δυνατότητα 

πρόθεσης 

γυναικών για 

ανέλιξη 

  

ΑΝΓΥΦΙΑΝ 

 

ΑΝΓΥΦΙΑΝ 

ΔΔΚΘΕΔΙΓ 

 

ΑΝΓΥΦΙΑΝ 

 

ΑΡΥΠΦΕΣΠ 

 

ΑΝΓΥΦΙΑΝ 

 

 

ΑΠΕΜΔΥΑΠ 

 

ΑΝΓΥΦΙΑΝ 

 

 

ΑΝΓΥΦΙΑΝ 

 

 

 

ΔΔΙΕΜΒΕΓ 

 

      

 Ακολούθως στον Β θεματικό άξονα, διερευνήθηκε η επίδραση του φύλου στη 

εκπαιδευτική διοίκηση. Σχετικά με την πρώτη κατηγορία του, την αντιπροσώπευση των 

φύλων στην ιεραρχία κατά το παρελθόν, όλοι ανεξαιρέτως αναγνώρισαν αφενός την 

πληθωρική παρουσία των ανδρών και αφετέρου την ελάχιστη των γυναικών. Δύο εξ 

αυτών,  μάλιστα, προχώρησαν περισσότερο και αναζήτησαν τις αιτίες. Ο Δ2  είπε:  

-Ήταν πολύ διαφορετικές οι αντιλήψεις της κοινωνίας παλιά… η κοινωνική πίεση για τη 

γυναίκα ήταν μεγάλη, δεν ήταν εύκολο να προχωρήσει (Δ2). 

-Όχι, μόνο τα στερεότυπα της εποχής αλλά και οι νόμοι στο παρελθόν εμπόδιζαν τις 

γυναίκες σε θέσεις ιεραρχίας (Δ6). 
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       Όσον αφορά στην δεύτερη κατηγορία, την αντιπροσώπευση των φύλων στη 

διοίκηση σήμερα, ο Δ2 διευθυντής ήταν απόλυτος ότι τόσο θεσμικά όσο και στη πράξη 

δεν υπάρχουν εμπόδια στην ανέλιξη των φύλων. 

-Σήμερα, κανένα φύλο δεν εμποδίζεται στη επαγγελματική του ανέλιξη και θεσμικά και 

επί τοις ουσίας. Αν κάποιος θέλει, σίγουρα μπορεί να προχωρήσει (Δ2). 

       Ο Δ4 και Δ5 όμως έχουν αντίθετη άποψη. Υποστήριξαν ότι είναι άνιση η 

αντιπροσώπευση των φύλων στην διοίκηση Σαφέστατα, λειτουργεί υπέρ των ανδρών. 

-Θεωρώ ότι η  αντιπροσώπευση στην εκπαιδευτική διοίκηση, ακόμα και σήμερα, δεν είναι 

ισότιμη, με τη ζυγαριά, φυσικά, να γέρνει υπέρ των ανδρών  (Δ5).  

       Ωστόσο, όλοι σχεδόν οι πληροφορητές επεσήμαναν ότι, σήμερα, υπάρχει, μια 

έντονα αυξητική τάση στη διεκδίκηση θέσεων ευθύνης από τις γυναίκες. 

- Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύξηση της τοποθέτησης γυναικών σε θέσεις 

ευθύνης (Δ1). 

      Ολοκληρώνοντας τον άξονα, η τρίτη και τελευταία κατηγορία περιέχει τις απόψεις 

των συνεντευξιαζομένων για τη δυνατότητα φιλοδοξίας ανέλιξης από μέρους των 

γυναικών. Όλοι οι διευθυντές υποστήριξαν με θέρμη ότι η γυναίκα μπορεί να έχει   

εξίσου  την ίδια φιλοδοξία  ανέλιξης με τον άντρα. 

-Θεωρώ ότι είναι απόλυτα φυσιολογική η φιλοδοξία των γυναικών για ανέλιξη και 

βεβαίως, η γυναίκα-εκπαιδευτικός μπορεί, όσο και ένας άντρας, να επιδιώκει την εξέλιξη 

στο χώρο της  διοίκησης (Δ1).  

       Ο διευθυντής Δ4 εξέφρασε, μάλιστα, την απόλυτη εμπιστοσύνη  του στις 

ικανότητες της γυναίκας και το Δ6 στέλεχος υπογράμμισε την έντονη διάθεση 

επιμορφώσεων και εμπλουτισμού του βιογραφικού που επιδεικνύει η σύγχρονη 

γυναίκα. 

       Κατ’ εξαίρεση, ο Δ3 πληροφορητής ναι μεν αποδέχεται τη γυναικεία φιλοδοξία 

εντούτοις θέτει το πρόβλημα στη σωστή του βάση, υπονοώντας τις δυσκολίες που 

ενέχει αυτή  η κίνηση των γυναικών. 

-Φιλοδοξία ναι γιατί όχι, μπορεί να έχει κάθε γυναίκα. Αποδοχή αυτής της φιλοδοξίας 

από το περιβάλλον,  είτε το στενό  είτε το ευρύτερο, δε βλέπω πάντα…. (Δ3) 
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5.2.3  Ανδρική και γυναικεία διοίκηση 

 

Πίνακας 11. Συγκριτική έκθεση δεδομένων του άξονα «Ανδρική και γυναικεία 

διοίκηση » 

Γ. Θεματικός Άξονας 

«ΑΝΔΡΙΚΗ» ΚΑΙ «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΚΩΔΙΚΟΙ 

Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 

1.  

Χαρακτηριστικά 

ανδρικής 

διοίκησης 

 

ΑΠΟΤΡΟΔΚ 

ΑΠΟΑΣΚΚΑ 

 ΑΠΛΠΡΑΔΙ 

  

ΑΠΟΤΡΟΔΚ 

 

 

ΕΜΠΑΣΚΚΑ 

 

 

ΑΠΟΤΡΟΔΚ 

ΑΠΟΑΣΚΚΑ 

 

  

2.  

Χαρακτηριστικά 

γυναικείας 

διοίκησης 

 

  ΔΗΜΟΔΙΟΙ 

ΣΥΛΑΣΚΚΑ 

ΑΝΘΜΗΤΔΚ 

 

  

 

 

 

ΓΝΩΝΟΔΙΑ 

ΕΥΕΥΔΙΑΔ 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΣΔΙΟΙ 

ΕΥΑΙΕΝΣΔ 

ΚΑΜΕΠΡΕΠ 

ΕΕΠΕΥΑΠΔ    

 

 

 

ΑΝΘΜΗΤΔΚ 

 

 

 

ΑΝΘΜΗΤΔΚ 

 

 

ΑΝΑΣΔΙΟΙ 

ΕΥΑΙΕΝΣΔ 

 

3. 

Σχέση 

διοικητικής 

ικανότητας  με 

φύλο 

 

ΑΝΔΚΙΚΦΥ 

ΑΝΔΚΙΚΑΝ 

ΓΥΔΚΙΚΑΝ 

 

ΑΝΔΚΙΚΦΥ 

ΑΝΔΚΙΚΑΝ 

ΓΥΔΚΙΚΑΝ 

 

ΑΝΔΚΙΚΦΥ 

ΑΝΔΚΙΚΑΝ 

ΓΥΔΚΙΚΑΝ 

 

ΑΝΔΚΙΚΦΥ 

ΑΝΔΚΙΚΑΝ 

ΓΥΔΚΙΚΑΝ 

 

ΑΝΔΚΙΚΦΥ 

ΑΝΔΚΙΚΑΝ 

ΓΥΔΚΙΚΑΝ 

 

ΑΝΔΚΙΚΦΥ 

ΑΝΔΚΙΚΑΝ 

ΓΥΔΚΙΚΑΝ 

4.             

Σύνδεση 

επαγγελματικής  

συμπεριφοράς - 

απόδοσης  με 

φύλο 

ΑΝΣΧΕΣΑΦ ΑΝΣΧΕΣΑΦ 

 

ΑΝΣΧΕΣΑΦ 

 

ΑΝΣΧΕΣΑΦ ΑΝΣΧΕΣΑΦ ΑΝΣΧΕΣΑΦ 

 

 

Ακολούθως, στον Γ θεματικό άξονα ζητήθηκε από τους συνεντευξιαζόμενους να 

«σκιαγραφήσουν» την ανδρική και τη γυναικεία διοίκηση ως προς τον τρόπο άσκησης 

καθηκόντων, τη λήψη αποφάσεων, την επικοινωνία, τη διαχείριση κρίσεων κ.α. 

Ισχυριζόμενοι ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές  με βάση το φύλο υπήρξαν 

ιδιαίτερα φειδωλοί .  

       Σχετικά με την πρώτη κατηγορία,  τα χαρακτηριστικά της ανδρική διοίκησης,   τα 

στοιχεία προέκυψαν από τις γυναίκες καθώς οι άνδρες-πληροφορητές δεν  υπεισήλθαν 

καθόλου στο θέμα. Οι γυναίκες-στελέχη, λοιπόν, μίλησαν για απόλυτο και 

αποφασιστικό τρόπο διοίκησης από τους άντρες, για απλή, πρακτική άσκηση 

καθηκόντων  και ο Δ3 πληροφορητής για εμπειρική ως ένα βαθμό. 
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       Ως προς τα χαρακτηριστικά της γυναικείας διοίκησης, τη δεύτερη κατηγορία, πάλι 

οι περισσότεροι κωδικοί προήλθαν από τις γυναίκες-στελέχη, οι οποίες ανέδειξαν μια 

διαφορετική πλευρά της θηλυκής διοίκησης η καθεμιά. Ο Δ1 πληροφορητής είπε: 

-Η γυναικεία διοίκηση έχει χαρακτηριστικά πιο δημοκρατικά, βρίσκεται πιο κοντά στο 

σύλλογο, συναποφασίζει. Έχει μια τάση φροντίδας και έγνοιας για όλους και όλα. 

Λειτουργεί θα έλεγα σαν μητέρα… (Δ1), τονίζοντας, κυρίως, τη δημοκρατική,  

συλλογική και  «μητρική» θα λέγαμε πλευρά της γυναίκας-στελέχους. 

       Το Δ3 στέλεχος τόνισε την κατάρτιση των γυναικών σχετικά με νόμους και 

διατάξεις και ιδιαίτερα την ευρηματικότητά της και την ευελιξία στην άσκηση των 

καθηκόντων. 

-Ο άντρας διοικεί πιο εμπειρικά, έχει μια απίστευτη σιγουριά ενώ η γυναίκα γνωρίζει 

περισσότερο τη νομοθεσία, ψάχνει τα πάντα, προσπαθεί να είναι κατοχυρωμένη από 

παντού. Και επιπλέον, είναι περισσότερο ευέλικτη και ευρηματική είναι αυτό που λέμε 

«θηλυκό» μυαλό, αν θέλει κάτι θα βρει τον τρόπο να το πετύχει…. (Δ3). 

       Επιπλέον, η Δ4 συνεντευξιαζόμενη υπογραμμίζει την ευαισθησία της γυναίκας στη 

διοίκηση και την ενσυναίσθηση με την οποία λειτουργεί  στα καθήκοντά της ενώ 

τονίζει την ανασφάλεια της συγκριτικά με τον άνδρα και την έντονη επιθυμία της για 

ευρύτερη αποδοχή.. 

-Έχω την αίσθηση, ότι η γυναίκα βγάζει περισσότερη ευαισθησία, διοικεί με την καρδιά… 

ακούει και νιώθει, η ενσυναίσθηση παίζει μεγάλο ρόλο..αλλά είναι φοβερά ανασφαλής, το 

βλέπω στον εαυτό μου… , καμιά σχέση με τον άνδρα που πατάει γερά στα πόδια του… δεν 

ξέρω… τουλάχιστον έτσι δείχνει και βέβαια, η γυναίκα καταβάλλει πολύ μεγαλύτερη 

προσπάθεια γιατί θέλει την επιβεβαίωση και την αποδοχή (Δ4). 

       Στη τρίτη κατηγορία του άξονα, στη σχέση διοικητικής ικανότητας και φύλου οι 

πληροφορητές επέδειξαν απόλυτη ταύτιση. Όλοι αποσυνέδεσαν την ικανότητα στη 

διοίκηση από το φύλο και υποστήριξαν ότι είναι συνάρτηση άλλων παραγόντων.  

-Η ικανότητα στη διοίκηση δεν είναι θέμα άντρα ή γυναίκας, είμαι απόλυτος σ’ αυτό (Δ2.) 

       Αλλά και στην τέταρτη και τελευταία κατηγορία, τη σύνδεση της επαγγελματικής 

συμπεριφοράς με το φύλο του υφισταμένου υπήρξε ταύτιση στις απόψεις των 

στελεχών.  

-Καθόλου δε λαμβάνω υπόψη το φύλο αυτού που έχω απέναντι μου, το μόνο που με 

ενδιαφέρει είναι να κάνω καλά τη δουλειά μου (Δ4). 

       Όλοι δήλωσαν ότι, με κανένα τρόπο, δεν αλλάζει η συμπεριφορά τους  και η 

απόδοση σε σχέση με το φύλο του υφισταμένου. 
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5.2.4  Έμφυλες διακρίσεις στη διοίκηση της εκπαίδευσης 

 

Πίνακας 12. Συγκριτική έκθεση δεδομένων του άξονα «Έμφυλες διακρίσεις στη 

διοίκηση της εκπαίδευσης » 

Δ. Θεματικός Άξονας 

ΕΜΦΥΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 

1.             

Παρουσία και 

λειτουργία 

διοικητικών 

στερεοτύπων 

 

ΠΙΥΠΔΚΣΤ 

 

 

 

ΚΑΑΞΠΡΑΠ 

ΣΑΥΠΔΚΣΤ 

 

 

 

 

 

ΜΙΥΠΔΚΣΤ 

 

ΠΙΥΠΔΚΣΤ 

 

 

 

ΑΝΠΑΤΡΔΚ 

 

 

ΠΙΥΠΔΚΣΤ 

ΚΑΑΞΠΡΑΠ 

 

ΠΙΥΠΔΚΣΤ 

ΚΑΑΞΠΡΑΠ 

2.                   

Είδη 

διοικητικών 

στερεοτύπων 

 

ΓΥΔΙΑΕΜΠ 

ΓΥΔΙΕΠΠΑ 

ΓΥΔΙΦΕΠΠ 

  

ΓΥΔΙΑΕΜΠ 

 

 

ΣΥΗΓΔΙΑΦ 

 

 

 

 

 

ΣΥΗΓΔΙΑΦ 

ΜΣΥΔΚΥΠΓ 

 

 

 

 

ΣΥΗΓΔΙΑΦ 

 

 

 

 

 

ΣΥΗΓΔΙΑΦ 

 

3.               

Τρόπος 

επιλογής 

στελεχών από 

εκπαιδευτικούς 

 

ΑΝΕΠΣΤΦΥ 

 

ΑΝΕΠΣΤΦΥ 

 

ΑΝΕΠΣΤΦΥ 

ΕΠΒΕΙΔΥΠ 

ΕΠΒΙΥΛΣΤ 

 

ΑΝΕΠΣΤΦΥ 

 

 

ΑΝΕΠΣΤΦΥ 

 

ΑΝΕΠΣΤΦΥ 

4.                         

Τρόπος 

επιλογής 

στελεχών από 

συμβούλια 

επιλογής 

 

ΤΑΕΠΣΤΦΥ 

ΑΝΟΜΕΣΒΦ 

 

 

 

ΠΙΕΠΙΦΥΛ 

ΙΣΕΠΣΤΑΝ 

 

 

 

 

 

ΑΝΕΠΣΤΦΥ 

 

 

 

 

 

ΑΝΕΠΣΤΦΥ 

 

ΤΑΕΠΣΤΦΥ 

ΑΝΟΜΕΣΒΦ 

 

ΤΑΕΠΣΤΦΥ 

ΑΝΟΜΕΣΒΦ 

5.        

Αντιμετώπιση 

της 

εκπαιδευτικής  

διοίκησης, 

γενικά 

 

ΜΠΡΟΕΠΛΦ 

ΜΔΙΦΑΝΕΔ 

 

 

ΜΔΙΦΑΝΕΔ 

 

 

 

ΙΣΑΝΑΓΕΔΚ 

ΚΑΓΕΣΥΠΡ 

 

 

 

 

ΚΑΓΕΣΥΠΡ 

 

 

 

 

ΙΣΑΝΑΓΕΔΚ 

 

 

 

 

ΙΣΑΝΑΓΕΔΚ 

ΚΑΓΕΣΥΠΡ 

 

6.   

Αντιμετώπιση 

της ανδρικής 

διοίκησης 

 

ΑΠΟΔΣΕΦΟ 

 

   

 

ΕΥΑΠΑΝΔΚ 

  

7.    

Αντιμετώπιση  

της γυναικείας 

διοίκησης 

 

ΑΑΥΣΚΡΙΤ 

ΚΑΤΑΑΡΝΗ 

ΕΛΛΕΔΥΝΑ 
ΜΕΡΙΑΠΑΞ 

   

ΑΑΥΣΚΡΙΤ 

 

 

 

ΕΛΛΕΕΜΠΙ 

ΑΡΝΘΗΛΔΚ 
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Ο Δ θεματικός άξονας εστιάζει στις έμφυλες διακρίσεις που τυχόν υπάρχουν στην 

εκπαιδευτική διοίκηση. Σχετικά με την πρώτη κατηγορία του άξονα, την παρουσία και 

λειτουργία των διοικητικών στερεότυπων φύλου, οι συνεντευξιαζόμενοι στο σύνολο 

τους αποδέχτηκαν, με μεγάλη πιθανότητα, την ύπαρξη τους και σύμφωνα με τον Δ4 

την ανασταλτική λειτουργία τους στη διοικητική πράξη. Ωστόσο, ο Δ3 αναγνώρισε 

μια μικρή υποχώρηση των αντιλήψεων αυτών σε σχέση με το παρελθόν ενώ οι Δ2,Δ5, 

Δ6  πιστεύουν ότι καταβάλλεται από όλους αξιόλογη προσπάθεια για την αποτίναξη 

τέτοιων αντιλήψεων φύλου. 

-Πιθανότατα υπάρχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις φύλου στη διοίκηση και δεν μπορεί 

παρά να λειτουργούν ανασταλτικά (Δ4). 

-Δεν είναι εύκολο να μεταβούμε απευθείας σε μια ιδανική κατάσταση αλλά  δεν μπορούμε 

να παραβλέψουμε και την αξιόλογη προσπάθεια που καταβάλλεται από όλες τις πλευρές 

(Δ2).  

       Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι η δεύτερη κατηγορία η οποία συγκέντρωσε τα είδη 

των διοικητικών στερεότυπων φύλου, κατά την άποψη των στελεχών. Το Δ1 στέλεχος 

είπε:  

-Κάποιοι πιστεύουν ότι η γυναίκα - διευθύντρια δεν μπορεί εύκολα να επιβληθεί στο 

μαθητικό πληθυσμό, δεν έχει την πυγμή ενός άντρα - διευθυντή. Επίσης, θεωρούν ότι, 

λόγω της ευαισθησίας της ως γυναίκα, ως μάνα είναι και πιο φειδωλή στις ποινές. Αυτό, 

μάλιστα, το πιστεύουν σε συνδυασμό και με μια χαλαρότητα όσον αφορά στη διοίκηση… 

νομίζουν ότι πιο εύκολα η γυναίκα - διευθύντρια μπορεί να παραβλέψει  τις διατάξεις και 

να προβεί σε παρατυπίες (Δ1).  

       Αποδέχτηκε, δηλαδή, ότι η γυναίκα-διευθύντρια στερεοτυπικά αδυνατεί να 

επιβληθεί στον μαθητικό πληθυσμό και, ταυτόχρονα, είναι φειδωλή στις ποινές και 

επιρρεπής στις παρατυπίες. 

      Αντίστοιχα, ο Δ4 διευθυντής, που είναι μάλιστα θηλυκού γένους, διατείνεται ότι 

υπάρχει, σε μεγάλο μέρος του εκπαιδευτικού πληθυσμού,  άρνηση συμμόρφωσης σε 

διοικητικές υποδείξεις γυναικών και μια  ιδιαίτερα προκλητική ταύτιση της ηγεσίας με 

το ανδρικό φύλου που δημιουργεί προβλήματα. Μάλιστα το ίδιο στερεότυπο 

παραδέχονται και τρία άλλα στελέχη (Δ3, Δ5, Δ6). 

-Επειδή, ακριβώς, υπάρχει η αντίληψη του αρσενικού-διευθυντή, είναι δύσκολη η 

αποδοχή διοικητικών αποφάσεων-υποδείξεων από γυναίκα… και ποια είναι η 

αντίδραση…. η  μη συμμόρφωση με αυτές… (Δ4). 
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      Περνώντας στην τρίτη κατηγορία του άξονα που περιέχει τον τρόπο με τον οποίο 

οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν στελέχη για διευθυντικές θέσεις, και οι έξι πληροφορητές 

υποστήριξαν ότι στην επιλογή τους,  σαφέστατα, δε λαμβάνουν υπόψη το φύλο και 

μόνο ο Δ3 πληροφορητής επεκτάθηκε περισσότερο και επισήμανε δύο άλλα κριτήρια 

που επηρεάζουν τις επιλογές των εκπαιδευτικών, την ικανότητα υλοποίησης στόχων 

και  την ειδικότητα του υποψηφίου. 

-Στην επιλογή των στελεχών από τους συναδέλφους δεν παίζει ρόλο το φύλο, νομίζω ότι 

μετράνε άλλοι παράγοντες για παράδειγμα αν ο υποψήφιος έχει στόχους και πιστεύουν 

ότι μπορεί να τους υλοποιήσει ή… και η ειδικότητα καμιά φορά… ναι και 

αυτή..υπάρχουν ειδικότητες που δεν προτιμώνται στη διοίκηση και δεν τις βλέπεις 

ποτέ..(Δ3).  

       Κατ’ αντιστοιχία, ερευνώντας στη τέταρτη κατηγορία τον τρόπο επιλογής των 

στελεχών από τα συμβούλια, οι συνεντευξιαζόμενοι μοιράστηκαν, θα λέγαμε. 

Υπήρξαν 2 πληροφορητές οι οποίοι απέκλεισαν κατηγορηματικά την επιρροή του 

φύλου στα συμβούλια κατά την επιλογή των στελεχών. Τρεις (3) υποστήριξαν ότι 

τυπικά δεν επιδρά το φύλο του υποψηφίου στα συμβούλια, άτυπα, όμως, και,  ίσως, 

ανομολόγητα επηρεάζονται σε ένα βαθμό και μόνο το Δ2 στέλεχος μίλησε για 

πιθανότητα επίδρασης του φύλου στα συμβούλια δικαιολογώντας το, εν μέρει, από την 

αδιαμφισβήτητα ισχυρή παρουσία στερεοτύπων φύλου.  

-Τώρα, όσον αφορά στα συμβούλια επιλογής π. χ  Π.Υ.Σ.Δ.Ε δεν ξέρω, δεν είμαι πολύ 

σίγουρη. Πιστεύω ότι ουσιαστικά επηρεάζονται … τυπικά, βέβαια, στέκονται ισότιμα 

απέναντι στα δύο φύλα. Άλλωστε στα συμβούλια τίποτα δε λέγεται ανοιχτά,  εσωτερικά, 

πιθανόν, να σκέφτονται  βάσει  φύλου (Δ1).  

-Εγώ ο ίδιος δεν επηρεάζομαι ή τουλάχιστον προσπαθώ αλλά γνωρίζω εκ των έσω ότι 

αρκετές φορές τίθεται θέμα φύλου… τα κοινωνικά κατάλοιπα είναι ισχυρά ακόμα, 

ιδιαίτερα σε μας, στις μεγαλύτερες ηλικίες…(Δ2). 

       Στις τελευταίες κατηγορίες του άξονα αποτυπώθηκε η άποψη των 

συνεντευξιαζομένων σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της αρσενικής και της 

θηλυκής διοίκησης από το εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

      Οι 3 από τους 6 υπερασπίστηκαν την ισότιμη αντιμετώπιση των διοικήσεων, 

ανεξαρτήτως φύλου, τονίζοντας ότι καθοριστική στην αντιμετώπιση είναι μόνο η 

συμπεριφορά της προϊστάμενης αρχής. 
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 -Δεν πιστεύω ότι υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση στο άνδρα από τη γυναίκα 

διευθυντή. Απλά πιστεύω ότι αντιδρούν και ανταποκρίνονται στη συμπεριφορά που 

συναντούν από το εκάστοτε στέλεχος, είναι συγκοινωνούντα δοχεία αυτά τα δύο (Δ3). 

       Δύο (2), όμως, από τους πληροφορητές ισχυρίστηκαν ότι υπάρχει διαφοροποιημένη 

αντιμετώπιση και το εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι, σαφέστατα, προκατειλημμένο από 

το φύλο. 

-Παρόλο που τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά…. και όλοι μαθητές, κηδεμόνες, 

εκπαιδευτικοί έχουν συνηθίσει, πλέον, τη γυναικεία διοίκηση, εντούτοις, πιστεύω ότι 

υπάρχει μια προκατάληψη για τη διοίκηση… σε σχέση με το φύλο. Μπορεί να είναι σε 

μικρό βαθμό όμως υπάρχει..(Δ1). 

       Μάλιστα, τα 2 στελέχη έδωσαν και στοιχεία για τον τρόπο αντιμετώπισης της 

αντρικής και της γυναικείας διοίκησης. Όσον αφορά στην αντρική, ο Δ1 είπε ότι οι 

άντρες- στελέχη «εισπράττουν» περισσότερο σεβασμό και σε επίπεδο μαθητών ίσως 

και φόβο.  

- Τον άντρα τον φοβούνται, τον σέβονται περισσότερο…. με αυτά τα στερεότυπα έχουν 

γαλουχηθεί … αυτό δεν αλλάζει εύκολα… και δυστυχώς πιστεύω ότι υπάρχουν και 

μερικοί εκπαιδευτικοί που έχουν τέτοιες απόψεις.. Έχω ακούσει συνάδελφο να λέει 

«γυναίκα ..τι περιμένεις..» (Δ1). 

       Επίσης, ο Δ4 τόνισε την ευκολία με την οποία γίνεται αποδεκτή η διοίκηση του 

άντρα από τη μια, και την άρνηση και έλλειψη εμπιστοσύνης με την οποία 

περιβάλλεται η διοίκηση της γυναίκας από την άλλη. 

-Έναν άντρα-διευθυντή τον κάνει πιο εύκολα αποδεκτό το σύστημα, …θέλεις οι 

απαρχαιωμένες αντιλήψεις, θέλεις τα πρότυπα μας ενώ απέναντι στη γυναίκα εύκολα 

εκδηλώνεται η  άρνηση και η έλλειψη εμπιστοσύνης..όσο για την κριτική αυτή είναι και 

διαρκής και συνεχόμενη (Δ4).  

        Ενώ ο Δ1 συμπλήρωσε την αυστηρή κριτική που υφίσταται διαρκώς η γυναίκα-

προϊστάμενος, τον καταλογισμό αρνητικών στοιχείων μαζί με μια έλλειψη 

δυναμικότητας που της αποδίδεται και, βέβαια, μια γενικότερη απαξίωση του ρόλου της  

-Η γυναίκα δέχεται πάντα μεγαλύτερη κριτική για το έργο της από όλους. Πιο εύκολα της 

καταλογίζεται οτιδήποτε αρνητικό και μάλιστα αυτό αποδίδεται στο φύλο ακόμα κι αν 

έχει να κάνει με το χαρακτήρα του άλλου. Μερικοί γονείς, βέβαια, εξαρτάται από το 

μορφωτικό τους επίπεδο,  και σίγουρα και τα παιδιά τους- μαθητές γιατί έτσι έχουν 

μεγαλώσει, βλέπουν τη γυναίκα πιο αδύναμη σε σχέση με τον άνδρα και την απαξιώνουν 

(Δ1). 
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5.2.5  Παράγοντες- συντελεστές της εκπαιδευτικής διοίκησης 

 

Πίνακας 13. Συγκριτική έκθεση δεδομένων του άξονα «Παράγοντες- συντελεστές της 

εκπαιδευτικής διοίκησης» 

Ε. Θεματικός Άξονας 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΚΩΔΙΚΟΙ 

Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 

1.       

Παράγοντες 

επαγγελματικής 

συμπεριφοράς- 

απόδοσης 

 

ΥΠΑΡΕΜΣΤ 

 

 

ΟΣΜΕΠΙΥΦ 

 

 

 

ΕΧΑΥΕΞΧΕ 

ΜΕΑΞΔΥΙΦ 

 

 

 

 

 

ΕΣΤΑΝΘΥΦ 

  

 

 

ΕΧΑΥΕΞΧΕ 

ΜΕΑΞΔΥΙΦ 

 

ΚΚΛΕΠΣΣΜ 

2.       

Παράγοντες 

διοικητικής 

ικανότητας 

 

ΕΠΘΕΩΚΑΤ 

ΔΙΟΙΕΜΠΕ 

ΓΝΧΕΑΝΔΥ 

 

  

ΕΠΘΕΩΚΑΤ 

ΔΙΟΙΕΜΠΕ 

 

ΑΞΝΔΕΠΔΚ 

 

ΕΠΘΕΩΚΑΤ 

 

ΓΝΧΕΑΝΔΥ 

 

 

 

 

 

ΕΠΘΕΩΚΑΤ 

ΔΙΟΙΕΜΠΕ 

 

 

ΑΓΑΠΑΘΕΡ 

ΠΟΣΦΙΛΟ 

 

ΕΠΘΕΩΚΑΤ 

 

ΓΝΧΕΑΝΔΥ 

 

 

 

 

 

ΕΠΘΕΩΚΑΤ 

ΔΙΟΙΕΜΠΕ 

ΓΝΧΕΑΝΔΥ 

 

ΑΓΑΠΑΘΕΡ 

ΠΟΣΦΙΛΟ 

3.       

Παράγοντες 

αποτελεσματικής 

εκπαιδευτικής 

διοίκησης 

 

ΗΓΠΡΟΠΡΟ 

ΓΝΩΣΔΙΟΙ 

ΥΨΣΤΟΧΕΠ 

 

ΗΓΠΡΟΠΡΟ 

ΓΝΩΣΔΙΟΙ 

ΥΨΣΤΟΧΕΠ 

 

 

 

ΓΝΩΣΔΙΟΙ 

ΥΨΣΤΟΧΕΠ 

ΟΡΓΕΜΠΣΥ 

ΕΜΠΟΡΑΜΗ 

 

 

ΗΓΠΡΟΠΡΟ 

 

ΥΨΣΤΟΧΕΠ 

 

ΕΜΠΟΡΑΜΗ 

ΑΥΠΡΙΚΠΡ 

  

4.          

Παράγοντες 

διαφοροποίησης  

εκπαιδευτικής 

διοίκησης 

 

ΧΑΠΡΔΙΕΥ 

ΑΡΑΞΔΙΕΥ 

 

ΧΑΠΡΔΙΕΥ 

 

 

 

 

ΠΧΠΡΔΙΕΥ 

ΔΕΛΕΠΦΔΙ 

 

 

 

ΠΧΠΡΔΙΕΥ 

ΔΕΛΕΠΦΔΙ 

 

 

 

ΠΧΠΡΔΙΕΥ 

ΔΕΛΕΠΦΔΙ 

 

 

 

ΠΧΠΡΔΙΕΥ 

ΔΕΛΕΠΦΔΙ 

 

 

Ο Ε θεματικός άξονας που ακολουθεί, παρουσιάζει τους συντελεστές της εκπαιδευτικής 

διοίκησης δηλαδή εκείνους τους παράγοντες που καθορίζουν το έργο της διοίκησης 

πέρα από το φύλο.  

       Η πρώτη κατηγορία του άξονα συγκεντρώνει τις απόψεις των συνεντευξιαζομένων 

όσον αφορά στην επαγγελματική τους συμπεριφορά και απόδοση. Ο Δ1 διευθυντής 

υποστήριξε ότι η επαγγελματική του συμπεριφορά καθορίζεται από τους στόχους. Όταν 

υπάρχει εμπνευσμένος στόχος κινητοποιείται με όλες του τις δυνάμεις ενώ ο Δ2 

συνέδεσε την απόδοση του την επαγγελματική με την όσμωση και επικοινωνία με τους 
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υφισταμένους του. Όταν υπάρχει «συγχρωτισμός» σε υψηλό βαθμό υπάρχει και  υψηλή 

απόδοση. 

-Αυτό, όμως, που με κινητοποιεί πάρα πολύ είναι ο υψηλός στόχος, αυτός μου δίνει, 

πραγματικά, φτερά (Δ1). 

-Αν υπάρχει καλή όσμωση, καλή επικοινωνία, ανεξάρτητα από το φύλο το αποτέλεσμα 

είναι καλό (Δ2). 

       Το Δ3 στέλεχος συνέδεσε την επαγγελματική του συμπεριφορά μόνο με τον 

χαρακτήρα του υφισταμένου και μίλησε για την πρόθεση του να αξιοποιήσει στο 

μέγιστο τις όποιες δυνατότητες διαθέτει το προσωπικό του. Στο ίδιο περίπου πνεύμα 

και ο Δ4 διευθυντής ο οποίος είπε ότι πάντα εστιάζει στον άνθρωπο - υφιστάμενο και 

αυτό  μόνο τον αφορά. Ενώ ο Δ6  συμφώνησε μεν όσο αφορά τον έξυπνο χειρισμό των 

υφισταμένων και τη μέγιστη αξιοποίηση τους αλλά, επιπλέον, συνέδεσε την 

επαγγελματική του συμπεριφορά-απόδοση με το καλό κλίμα της σχολικής μονάδας. 

-Δε με επηρεάζει το φύλο, καθόλου θα έλεγα, πάντα κοιτάω τον χαρακτήρα του 

υφισταμένου, εκεί εστιάζω. Θεωρώ με έναν έξυπνο χειρισμό μπορείς να εκμεταλλευτείς 

όλες τις δυνατότητες που διαθέτει… α..και κάτι άλλο πολύ σημαντικό να υπάρχει στο 

σύλλογο, στη σχολική μονάδα καλό κλίμα με ότι αυτό συνεπάγεται μόνο τότε μπορείς να 

δημιουργήσεις…(Δ6).  

       Η δεύτερη κατηγορία του άξονα αναδεικνύει στις απαντήσεις των στελεχών τα 

στοιχεία εκείνα που επηρεάζουν, κατά την άποψη τους, τη διοικητική  ικανότητα. Όλοι, 

σχεδόν, οι πληροφορητές- στελέχη τόνισαν την αναγκαιότητα της θεωρητικής 

κατάρτισης, της διοικητικής εμπειρίας και της γνώσης χειρισμού του ανθρώπινου 

δυναμικού. 

-Η ικανότητα στη διοίκηση έχει σχέση με άλλους παράγοντες και όχι πάντως με το φύλο. 

Παίζουν μεγάλο ρόλο οι γνώσεις σε θεωρητικό επίπεδο δηλαδή η κατάρτιση πάνω στο 

αντικείμενο της δουλειάς και βέβαια μια σχετική εμπειρία στη διοίκηση …. Επίσης, άλλο 

ένα στοιχείο σημαντικό θεωρώ ότι είναι ο χειρισμός του συλλόγου διδασκόντων και του 

μαθητικού πληθυσμού (Δ1). 

       Ο Δ4 και Δ6 προσέθεσαν δύο ακόμα ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία βρίσκονται 

σε άμεση συνάρτηση με την ικανότητα στη διοίκηση. Θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει 

μεγάλη αγάπη και πάθος για το έργο και, φυσικά, αρκετό ποσοστό φιλοδοξίας. 

-….απαιτείται και αγάπη, πολλή αγάπη και πάθος γι αυτό που κάνεις και ιδιαιτέρως 

παίζει ρόλο το πόσο φιλόδοξος είσαι, πού θέλεις να φτάσεις αυτό θα σε κατευθύνει...(Δ4). 
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        Επιπλέον, ο Δ2 επισημαίνει και την, άκρως απαραίτητη για την ενίσχυση της 

διοικητικής ικανότητας, αξιοποίηση των νέων δεδομένων της επιστήμης της διοίκησης. 

-Περισσότερο όμως τα στελέχη οφείλουν να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στην 

επιστήμη της διοίκησης, να επιμορφώνονται και να προσπαθούν να συνταιριάξουν τη 

θεωρία με την πράξη  και να μη μένουν αγκυλωμένοι στις θεωρίες του παρελθόντος(Δ2). 

       Η τρίτη κατηγορία του άξονα συγκεντρώνει του παράγοντες εκείνους που 

συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της διοίκησης. Οι πληροφορητές-όσοι από 

αυτούς έδωσαν στοιχεία- σε γενικές γραμμές συμφώνησαν. Βασικός συντελεστής 

αποτελεσματικότητας για τους περισσότερους αποτελεί η εμπνευσμένη, ηγετική 

προσωπικότητα του εκάστοτε προϊσταμένου, η υψηλή στοχοθεσία και η επίτευξη της 

στο πλαίσιο του οργανισμού. Και μαζί με αυτά, βέβαια, οι απαραίτητες διοικητικές 

γνώσεις που θα στηρίζουν κατ’ ουσίαν το έργο τους 

-Όμως η αποτελεσματικότητα της διοίκησης, νομίζω, είναι συνάρτηση άλλων πραγμάτων. 

Παίζει μεγάλο ρόλο η ξεχωριστή προσωπικότητα του διοικούντος, ηγετική θα έλεγα, και 

κυρίως οι γνώσεις διοίκησης που διαθέτει. Ακόμα, νομίζω, ότι απαραίτητο συστατικό 

είναι οι υψηλοί στόχοι  που τίθενται και η επίτευξη τους (Δ1). 

      Για τον Δ3 η αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται, εκτός των άλλων με την ύπαρξη 

άρτιας οργάνωσης και αγαστής συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων στην σχολική 

εκπαίδευση. 

-Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την οργάνωση και την πολύ καλή συνεργασία αυτών 

που συγκροτούν τη δομή της διοίκησης….. και αυτό είναι βασικό θέμα του διευθύνοντος, 

αυτός  θα τους εμπλέξει και θα δώσει την κατεύθυνση, την έμπνευση και το όραμα … (Δ3) 

Ενώ ο Δ4 συναρτά την αποτελεσματικότητα με τα αυξημένα προσόντα και τις 

εξαιρετικές  ικανότητες αυτού που προΐσταται. 

-Και φυσικά, μη ξεχνάμε τα προσόντα….αυτά αυξημένα μαζί με τις εξαιρετικές  

ικανότητες που μπορεί να έχει ο προϊστάμενος κάνουν τη διαφορά στη διοίκηση( Δ4).  

       Τι είναι αυτό, εν τέλει, που διαφοροποιεί την εκπαιδευτική διοίκηση; Η τέταρτη και 

τελευταία κατηγορία του Ε άξονα επιχείρησε να ερευνήσει αυτή την πτυχή της 

διοίκησης μέσα από την οπτική των διευθυντικών στελεχών. 

       Οι συνεντευξιαζόμενοι στο σύνολο τους συμφώνησαν με μια ελάχιστη διαφορά. Οι 

4 από τους 6 υποστήριξαν ότι στη διαφοροποίηση της εκπαιδευτικής διοίκησης παίζουν 

ρόλο, πρωτίστως, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του διευθύνοντος 

και δευτερευόντως, επιδρά, σε ένα μικρό βαθμό, το φύλο. 



[118] 
 

-Νομίζω, ότι η διοίκηση έχει να κάνει με τα στοιχεία της προσωπικότητας αυτού που 

διευθύνει, αυτό βασικά τη διαφοροποιεί, το φύλο ίσως παίζει δευτερεύοντα και ελάχιστο  

ρόλο (Δ5).  

Όσο για τους άλλους 2, η διαφοροποίηση είναι, ξεκάθαρα, θέμα προσωπικότητας και 

μόνο ο Δ1 θα προσθέσει, τις αρχές και το αξιακό σύστημα που κουβαλάει ο καθένας 

στο χώρο της εργασίας του. 

- Για μένα όμως αυτό που καθορίζει κυρίως τη διοίκηση είναι η προσωπικότητα του 

διοικούντος και το σύστημα αξιών και αρχών που διαθέτει και τον χαρακτηρίζει παντού.. 

Αυτά, νομίζω, δημιουργούν τις διαφοροποιήσεις (Δ1). 

 

5.2.6 Παράγοντες αποτρεπτικοί στην επαγγελματική ανέλιξη της γυναίκας –

εκπαιδευτικού σε θέσεις ευθύνης. 

 

Πίνακας 14. Συγκριτική έκθεση δεδομένων του άξονα «Παράγοντες αποτρεπτικοί 

στην επαγγελματική ανέλιξη της γυναίκας- εκπαιδευτικού σε θέσεις ευθύνης» 

ΣΤ. Θεματικός Άξονας 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ   

ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 

1. 

Αποτρεπτικοί 

παράγοντες 

της 

γυναικείας 

ανέλιξης 

 

ΜΗΤΡΟΤΗΤ 

ΦΟΡΟΙΚΥΠ 
ΧΑΑΥΠΑΥΕ 

ΕΗΣΜΑΝΕΕ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΦΙΛΑΝ 

ΠΕΠΡΟΙΠΕ 

ΙΣΕΠΚΟΙΣ 

 

 

ΜΗΤΡΟΤΗΤ 

ΦΟΡΟΙΚΥΠ 

ΧΑΑΥΠΑΥΕ 

 

 

ΜΗΤΡΟΤΗΤ 

ΦΟΡΟΙΚΥΠ 

ΧΑΑΥΠΑΥΕ 

ΕΗΣΜΑΝΕΕ 

ΕΛΛΦΙΛΑΝ 

ΠΕΠΡΟΙΠΕ 

 

ΣΥΑΚΑΕΔΚ 

 

ΜΗΤΡΟΤΗΤ 

ΦΟΡΟΙΚΥΠ 

 

 

 

 

ΙΣΕΠΚΟΙΣ 

 

 

ΜΗΤΡΟΤΗΤ 

ΦΟΡΟΙΚΥΠ 

 

ΕΗΣΜΑΝΕΕ 

ΕΛΛΦΙΛΑΝ 

 

 

 

2.       
Ιεράρχηση 

αποτρεπτικών 

παραγόντων 

 

1ΜΗΤΡΟΤΗΤ 

2.ΧΑΑΥΠΑΥΕ 

3.ΦΟΡΟΙΚΥΠ 

 

1.ΑΡΝΟΙΚΠΕ 

2.ΜΗΦΟΟΙΚΥ 

3.ΕΛΛΦΙΛΑΝ 

 

1.ΜΗΤΡΟΤΗΤ 

2.ΦΟΡΟΙΚΥΠ 

3.ΧΑΑΥΠΑΥΕ 

 

1.ΜΗΦΟΟΙΚΥ 

2.ΧΑΑΥΠΑΥΕ 

3.ΕΗΣΜΑΝΕΕ 

 

1.ΜΗΤΡΟΤΗΤ 

2.ΦΟΡΟΙΚΥΠ 

3.ΙΣΕΠΚΟΙΣ 

 

1.ΦΟΡΟΙΚΥΠ 

2.ΕΗΣΜΑΝΕΕ 

3.ΕΛΛΦΙΛΑΝ 

3.      

Προέλευση 

αποτρεπτικών 

παραγόντων 

γυναικείας 

ανέλιξης 

 

ΣΠΕΟΣΚΠΣ 

 
 

 

 

ΣΠΕΟΣΚΠΣ 

 

ΣΠΕΟΣΚΠΣ 

 

 

 

ΟΙΠΟΛΔΣ 

ΠΡΟΕΠΚΕΥ 

 

ΣΠΕΟΣΚΠΣ 

 

 

ΣΠΕΟΣΚΠΣ 

4.          

Γυάλινη 

οροφή 

 

ΥΠΑΓΥΑΟΡ 

ΕΝΣΗΡΗΟΡ 

 

ΥΠΑΓΥΑΟΡ 

 

ΥΠΑΓΥΑΟΡ 

 

ΥΠΑΓΥΑΟΡ 

 

ΥΠΑΓΥΑΟΡ 

 

ΥΠΑΓΥΑΟΡ 

ΕΝΣΗΡΗΟΡ 
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5.               

Αίτια 

γυάλινης 

οροφής 

 

ΠΑΑΝΣΤΑΝ 

 

ΠΑΑΝΣΤΑΝ 

 

ΠΑΑΝΣΤΑΝ 

 

ΠΑΑΝΣΤΑΝ 

  

 

     

 Ακολούθως, ο ΣΤ  θεματικός άξονας εστιάζει στο θέμα της επαγγελματικής ανέλιξης 

των γυναικών-εκπαιδευτικών, τις δυσκολίες και την προέλευση αυτών. Καθώς, 

μάλιστα, τα στελέχη-συνεντευξιαζόμενοι πέρασαν από τη εν λόγω διαδικασία, η άποψη 

τους έχει αυξημένη  βαρύτητα. 

        Η πρώτη κατηγορία του άξονα ασχολείται με τους παράγοντες εκείνους που 

ανακόπτουν την πορεία των γυναικών στη διοικητική ιεραρχία. Όλοι, σχεδόν, οι 

πληροφορητές, άνδρες και γυναίκες, έθεσαν το θέμα της μητρότητας και του φόρτου 

των οικογενειακών υποχρεώσεων, πράγμα που σημαίνει ότι όσο κι αν υπάρχει εξέλιξη 

στους κόλπους της οικογένειας και οι γονεϊκές ευθύνες μοιράζονται, εξακολουθεί η 

γυναίκα να επωμίζεται τη μεγαλύτερη ευθύνη. Συνεπώς, 3 συνεντευξιαζόμενοι θέτουν 

ως ανασταλτικό παράγοντα την επιλογή της «ησυχίας» και την επιθυμία τους, καθώς 

νιώθουν ήδη επιβαρυμένες, να μην αναλάβουν, επιπλέον ευθύνες, κάτι που συνεπάγεται 

η κατάληψη μιας διευθυντικής θέσης  . 

- Πρώτα απ’ όλα το γεγονός ότι γίνονται μητέρες, αποκτούν παιδιά, αυτό σίγουρα αλλάζει 

τις προτεραιότητες τους. Άρα για ένα χρονικό διάστημα είναι δοσμένες εκεί. Επίσης σε 

συνδυασμό με τη μητρότητα είναι και οι οικογενειακές υποχρεώσεις που, κακά τα ψέματα, 

επωμίζεται περισσότερο η γυναίκα (φροντίδα σπιτιού, παππούδων). Μέσα σε αυτό το 

πλέγμα των σχέσεων δεν την ενδιαφέρει να «φορτωθεί» κι άλλες ευθύνες...με τίποτα δεν 

το θέλει αυτό. Γι ΄ αυτό άλλωστε πολλές γυναίκες θέτουν υποψηφιότητα αφού τα παιδιά 

τους έχουν, πλέον, ενηλικιωθεί (Δ1). 

       Παράλληλα με αυτό, 3 στελέχη μίλησαν για την επίδραση ισχυρών κοινωνικών 

στερεότυπων που θέλουν τη γυναίκα πρώτα απ’ όλα μητέρα και έπειτα επαγγελματία. 

Μάλιστα ο Δ2 και Δ4 έθιξαν το θέμα των περιορισμών και των προκαταλήψεων που 

ξεκινούν από την οικογένεια και επεκτείνονται στην κοινωνία. 

-Κάποτε η ίδια η οικογένεια απαιτεί από τη γυναίκα να μείνει στο σπίτι, είναι πρωτίστως 

μητέρα, ενώ ο άντρας πρέπει να έχει μεγαλύτερη οικονομική συμβολή στην οικογένεια 

(Δ2). 

       Στο ίδιο πνεύμα, μόνο το Δ4 στέλεχος υποδεικνύει  ένα ακόμα εμπόδιο το οποίο 

πρέπει να αντιπαρέλθει η γυναίκα, τη διαστρεβλωμένη αντίληψη των έμφυλων 

ταυτοτήτων που ταυτίζει την ανάληψη ευθυνών και διευθυντικών θέσεων με τη έννοια 
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της αρρενωπότητας. Επομένως, θα πρέπει να αγωνιστεί διπλά η γυναίκα  τόσο για την 

κατάληψη θέσης όσο και για την αναγνώριση της αξίας της. 

- «τι τα θέλεις εσύ αυτά» λένε συχνά-- η εξουσία και οι ευθύνες αρμόζουν στον άνδρα,  

επομένως η γυναίκα περιορίζεται, διστάζει να επιδιώξει μία θέση κι ύστερα… θα γίνει 

άραγε αποδεκτή… δύσκολο, πρέπει να παλέψει γι’ αυτό. (Δ4). 

       Επίσης, οι μισοί πληροφορητές (3) επισήμαναν ένα στοιχείο που άπτεται της 

ψυχολογίας των γυναικών εκπαιδευτικών και είναι ικανό να ανακόψει την εξέλιξη 

τους. Πρόκειται για τη χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση που συχνά τρέφουν 

για τον εαυτό τους και τις δυνατότητές τους. Είτε γιατί έχουν γαλουχηθεί με αυτόν τον 

τρόπο είτε λόγω στερεοτύπων πιστεύουν ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε 

ανώτερες θέσεις διοίκησης. 

-Και τέλος νομίζω ότι πολλές φορές η γυναίκα δεν πιστεύει στις ικανότητές της, δεν έχει 

αυτοπεποίθηση. Και σε μένα συνέβη κάτι παρόμοιο..Δεν ήθελα αρχικά να βάλω 

υποψηφιότητα. Παρακινήθηκα από το σύλλογο διδασκόντων, σε πρώτη φάση, για 

υποδιευθύντρια. Δοκιμάστηκα, είδα ότι τα κατάφερνα καλά και μετά έβαλα 

υποψηφιότητα για διευθύντρια (Δ1).  

       Και 3 συνεντευξιαζόμενοι μίλησαν για έλλειψη φιλοδοξίας από μέρους τους. Δεν 

επιθυμούν την επαγγελματική εξέλιξη γιατί είναι ευχαριστημένες μόνο με τη 

διδασκαλία στην τάξη. Δεν επιθυμούν κάτι περισσότερο. 

-Άλλοτε πάλι, νομίζω, η ίδια  η γυναίκα περιορίζεται, της αρέσει η διδασκαλία αρκείται, 

μόνο σε αυτό  (Δ2).  

       Η δεύτερη κατηγορία του άξονα αποτυπώνει την αξιολογική κλίμακα των τριών 

βασικότερων, κατά την άποψη των στελεχών, εμποδίων στην ανέλιξη των γυναικών. 

Καμία απάντηση δε συνέπεσε στο σύνολο της με κάποια άλλη στην ιεράρχηση. 

Εντούτοις, οι παράγοντες που επανέρχονται άλλοτε στην πρώτη και άλλοτε στη 

δεύτερη θέση είναι η μητρότητα και ο φόρτος των οικογενειακών υποχρεώσεων. 

Αναγνωρίζεται τόσο από τους άντρες όσο και από τις γυναίκες ότι η απόκτηση παιδιών 

και το πλήθος των υποχρεώσεων στην οικογένεια αποτελούν ισχυρό «ανάχωμα» στην 

επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών 

       Η τρίτη κατηγορία συγκέντρωσε τις απαντήσεις των πληροφορητών που αφορούν 

στην προέλευση των αποτρεπτικών παραγόντων. Μεταξύ των συμμετεχόντων 

επικράτησε ταύτιση απόψεων. Οι περισσότεροι υποστήριξαν ότι πρόκειται για ένα 

συνδυασμό προσωπικών επιλογών, θεσμικής οργάνωσης του συστήματος και 

ταυτόχρονα επίδρασης κάποιων κοινωνικο-πολιτισμικών δομών και σχέσεων που 
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ισχύουν. Μόνο ο Δ4 πληροφορητής απέρριψε κάθε επίδραση οργάνωσης του 

συστήματος διότι, υποστήριξε, ότι «θεσμικά η γυναίκα δεν εμποδίζεται στην ανέλιξη» 

και προέταξε μόνο επίδραση των κοινωνικο-πολιτισμικών δομών και σχέσεων και 

δευτερευόντως τις προσωπικές επιλογές κάθε γυναίκας. 

       Η τέταρτη και πέμπτη κατηγορία του άξονα σχετίζεται με τη «γυάλινη οροφή» και 

τα αίτια της αντίστοιχα. Όλοι, ανεξαιρέτως, οι συνεντευξιαζόμενοι υποστήριξαν ότι η 

γυναικεία ανέλιξη ανακόπτεται ή καλύτερα επιβραδύνεται από παντός είδους, 

φραγμούς. Μάλιστα, 4 εξ αυτών προχωρούν περισσότερο και εντοπίζουν ως αιτία της 

διαφανής αυτής οροφής την παγίωση στερεοτυπικών  αντιλήψεων του παρελθόντος και 

την  αναπαραγωγή τους. 

-Ναι νομίζω ότι είναι πραγματικότητα η ύπαρξη της οροφής Υπάρχουν, ακόμα, κάποια 

στερεότυπα του παρελθόντος που αναπαράγονται και εμποδίζουν την γυναικεία ανέλιξη. 

Τα πράγματα, όμως, αλλάζουν προς το καλύτερο…. θα έλεγα ότι έχει έντονα σημάδια  

ρωγμών η οροφή (Δ1). 

       Φυσικά, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι 2 από τους πληροφορητές (Δ1, Δ6) 

υποστηρίζουν ότι είναι ζήτημα χρόνου,  πλέον, για τις γυναίκες η ρήξη της οροφής. 

 

5.2.7  Υποαντιπροσώπευση και προτάσεις για τη σύμμετρη παρουσία των φύλων 

στην ιεραρχική δομή της εκπαίδευσης 

 

Πίνακας 15. Συγκριτική έκθεση δεδομένων του άξονα «Υποαντιπροσώπευση και 

προτάσεις για τη σύμμετρη παρουσία των φύλων στην ιεραρχική δομή της 

εκπαίδευσης» 

 

Ζ. Θεματικός Άξονας 

ΥΠΟΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 

1 . 

Αιτιολόγηση 

της 

υποαντιπροσώ-

πευσης των 

γυναικών στην 

εκπαιδευτική 

διοίκηση 

 

ΕΠΓΑΘΕΔΚ 

ΜΠΑΓΘΔΣΧ 

 

ΕΠΓΑΘΕΔΚ 

 

ΥΣΥΓΠΟΣΥ 

 

ΕΠΓΑΘΕΔΚ 

ΜΠΑΓΘΔΣΧ 

 

ΜΕΠΑΓΥΠΔ 

ΔΥΡΟΓΥΠΔ 

 

ΕΠΓΑΘΕΔΚ 

ΜΠΑΓΘΔΣΧ 

 

 

 

ΕΠΓΑΘΕΔΚ 

 

 

 

 

 

ΕΠΓΑΘΕΔΚ 
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2.              

 Σχέση 

αποτελεσματι-

κής 

εκπαιδευτικής 

διοίκησης και 

παρουσίας 

γυναικών 

 

ΔΗΜΠΓΕΔΚ 

ΔΙΚΠΓΕΔΚ 

ΑΠΑΓΟΠΔΚ 

 

 

 

 

ΑΠΑΕΔΠΑΓ 

 

 

 

 

ΑΠΑΕΔΠΑΓ 

ΖΗΦΥΑΕΔΚ 

 

 

 

 

ΑΠΑΕΔΠΑΓ 

 

ΔΗΜΠΓΕΔΚ 

 

 

ΑΠΑΕΔΠΑΓ 

ΖΗΦΥΑΕΔΚ 

 

 

 

 

ΑΠΑΕΔΠΑΓ 

ΖΗΦΥΑΕΔΚ 

3.               

Ρόλος 

ποσόστωσης 

 

ΠΛΗΑΠΟΠΟ 
ΑΠΑΡΜΕΤΡ 

 

 

 

ΜΕΡΑΠΟΠΟ 

ΕΝΔΑΝΓΑΝ 

ΑΝΑΓΚΑΚ 

ΠΔΙΖΗΚΠΡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΑΠΟΠΟ 

ΑΠΑΓΔΚΕΠ 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΑΠΟΠΟ 

ΑΠΑΓΔΚΕΠ 

 

 

 

ΜΕΡΑΠΟΠΟ 

ΕΝΔΑΝΓΑΝ 

 

 

 

 

ΑΠΙΣΟΧΡΜ 

 

 

 

ΜΕΡΑΠΟΠΟ 

ΕΝΔΑΝΓΑΝ 

 

 

 

 

ΑΠΙΣΟΧΡΜ 

 

4. 

Προτάσεις- 

στρατηγικές 

για την 

αποκατάσταση 

της έμφυλης 

ισορροπίας στη 

διοικητική 

ιεραρχία 

 

ΑΛΛΗΘΝΟΟ 

ΥΠΚΑΓΣΤ 

ΘΑΔΙΘΕΥΓ 

ΩΚΟΕΚΔΘΙ 

 

 

 

ΑΥΕΜΠΧΩΓ 

 

 

ΑΛΛΗΘΝΟΟ 

 

 

ΩΚΟΕΚΔΘΙ 

ΣΤΠΟΔΚΟΔ 

 

ΑΛΛΗΘΝΟΟ 

ΥΠΚΑΓΣΤ 

ΘΑΔΙΘΕΥΓ 

 

ΑΛΛΗΘΝΟΟ 

ΥΠΚΑΓΣΤ 

ΘΑΔΙΘΕΥΓ 

ΩΚΟΕΚΔΘΙ 

ΣΤΠΟΔΚΟΔ 

ΠΕΠΡΟΓΥΔ 

 

 

ΑΛΛΗΘΝΟΟ 

 

 

 

ΣΤΠΟΔΚΟΔ 

ΠΕΠΡΟΓΥΔ 

ΓΕΠΑΡΚΙΝ 

 

ΑΛΛΗΘΝΟΟ 

ΥΠΚΑΓΣΤ 

ΘΑΔΙΘΕΥΓ 

ΩΚΟΕΚΔΘΙ 

 

 

        

Ο Ζ και τελευταίος θεματικός άξονας της παρούσας έρευνας εστιάζει στο θέμα της 

γυναικείας υποαντιπροσώπευσης και τις προτάσεις για σύμμετρη  παρουσία των φύλων 

στην ιεραρχική δομή της εκπαίδευσης.  

        Η πρώτη κατηγορία του άξονα συγκεντρώνει τις αιτιολογήσεις των πληροφορητών 

όσον αφορά στην υποαντιπροσώπευση της γυναίκας στην εκπαιδευτική διοίκηση. Στην 

απόπειρα τους να την οριοθετήσουν υποστήριξαν εν συνόλω την ελάχιστη παρουσία 

των γυναικών στις ανώτερες θέσεις της διοίκησης, παρά την πληθωρική τους παρουσία 

στον κλάδο. Μάλιστα οι Δ1, Δ2, Δ3 συνεντευξιαζόμενοι μίλησαν, επιπλέον, για 

μειωμένη παρουσία γυναικών σε διευθυντικές θέσεις σχολείων. 

-Για μένα υποαντιπροσώπευση γυναικών σημαίνει ελάχιστη παρουσία γυναικών σε 

ανώτερες θέσης διοίκηση της εκπαίδευσης και λιγότερες γυναίκες στη διεύθυνση σχολείων 

σε σχέση με τα μεγάλα ποσοστά των γυναικών που εργάζονται  σε αυτόν τον κλάδο (Δ1). 

       Για το Δ2 στέλεχος απόδειξη υποαντιπροσώπευσης αποτελεί η συμμετοχή 

γυναικών βάσει ποσοστού που επιβάλλεται στη λειτουργία των συμβουλίων. 

-Όταν υπάρχει θεσμικά κανόνας απαράβατος που θέλει τη γυναίκα να συμμετέχει σε 

συμβούλια με ποσοστό 30% ή 40% ..δεν θυμάμαι ακριβώς, τότε μιλάμε για 

υποαντιπροσώπευση..(Δ2). 
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       Επίσης, για τον Δ3 πληροφορητή η υποαντιπροσώπευση συναρτάται και με τη 

μεγάλη παρουσία των γυναικών σε θέσεις υποδιευθυντριών, οι οποίες μάλιστα  

διαδραματίζουν ένα δυναμικό ρόλο στη διοίκηση. 

-Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες σε θέση υποδιευθυντή… γι’ 

αυτή τη θέση  θεωρούνται ικανές όχι όμως, πάντα, για κάτι παραπάνω… βέβαια και από 

αυτή τη θέση έχουν κάποτε-κάποτε  δυναμικό ρόλο γιατί ως γνωστόν αρχηγός δεν είναι 

πάντα αυτός που βρίσκεται στη κορυφή …(Δ3). 

       Στην επόμενη κατηγορία διερευνάται η συσχέτιση της αποτελεσματικότητας με την 

παρουσία των γυναικών στη εκπαιδευτική διοίκηση.  Οι 5 από τους 6 πληροφορητές 

αποσυνέδεσαν πλήρως τη συσχέτιση αυτή. Ο Δ3 είπε: 

-Η παρουσία της γυναίκας και μόνο, σίγουρα, δε θα καθιστούσε τη διοίκηση 

αποτελεσματική. Η αποτελεσματικότητα είναι συνάρτηση άλλων παραγόντων και φυσικά, 

ζητούμενο και των δύο φύλων…(Δ3). 

       Εντούτοις, ο Δ1 συνεντευξιαζόμενος θεωρεί ότι η παρουσία των γυναικών στην 

διοίκηση είναι αν όχι αποτελεσματική, οπωσδήποτε δημοκρατική, δίκαιη και σίγουρα 

απαραίτητη όσον αφορά στην οπτική της. 

-Θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες- εκπαιδευτικοί στη διοίκηση από την 

άποψη ότι αφού έχουν μεγάλη εκπροσώπηση στο επάγγελμα είναι δίκαιο… ή καλύτερα 

δημοκρατικό να εκπροσωπούνται και στα διοικητικά.. Και εν τέλει είναι απαραίτητη η 

γυναικεία ματιά, η οπτική της γυναίκας  που παραδοσιακά υπηρετεί κατά κόρον αυτό το 

χώρο.. νομίζω έχει να δώσει πολλά. Τώρα αν θα είναι πιο εύρυθμη και πιο 

αποτελεσματική δεν ξέρω.. δεν θα έλεγα ότι αν υπήρχαν περισσότερες γυναίκες όλα μας 

τα προβλήματα θα λύνονταν στην διοίκηση των σχολείων, είναι πολύ απλοϊκό αυτό να το 

πούμε.. (Δ1). 

       Επιβεβαιώνοντας την υποαντιπροσώπευση των γυναικών στην εκπαιδευτική 

διοίκηση, η τρίτη και τέταρτη κατηγορία του άξονα διερευνά στις απόψεις των 

στελεχών αφενός το ρόλο της ποσόστωσης στην υποαντιπροσώπευση και αφετέρου τις 

προτάσεις και τη στρατηγική τους για την αποτροπής της. 

       Ως προς τον ρόλο της ποσόστωσης, 3 διευθυντικά στελέχη μίλησαν για μερική 

αποδοχή του μέτρου καθώς η ύπαρξη του και μόνο ενισχύει τη διαμορφωμένη 

αντίληψη περί ανικανότητας των γυναικών. Εντούτοις. το θεωρούν «αναγκαίο» κακό 

και ο μεν Δ2 το βλέπει ως μια προσωρινή διέξοδο στο ζήτημα των κοινωνικών 

προκαταλήψεων, οι δε Δ5 και Δ6 απαιτούν την ισόρροπη χρήση του μέτρου 

προκειμένου να διασφαλιστεί η πραγματική ισότητα. 
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-Δέχομαι την υποβοήθηση μερικώς, θα έλεγα, διότι και μόνο η χρήση της ενέχει μια 

αίσθηση αδυναμίας, ανικανότητας της γυναίκας- δεν μπορεί μόνη της άρα την 

υποβοηθούμε. Επομένως είναι ένα «αναγκαίο» κακό, δίνει διέξοδο στο ζήτημα των 

κοινωνικών προκαταλήψεων που υπάρχουν στην κοινωνία (Δ2). 

-Ποσόστωση με μέτρο, αρκεί να τηρείται για τα δύο φύλα γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε να 

πέσουμε από την άλλη πλευρά του αλόγου.. (Δ5). 

       Δύο από τους πληροφορητές (Δ3, Δ4) αντιμετωπίζουν την ποσόστωση με κάποια 

επιφύλαξη. Επικροτούν, αναμφίβολα, την παρουσία της γυναίκας στη διοίκηση της 

εκπαίδευσης, πιστεύουν στις δυνατότητές της μόνο, όμως, γιατί η ίδια το επιθυμεί και 

το αξίζει.  

-Θα μπορούσα να αποδεχτώ  την ποσόστωση με κάποια επιφύλαξη, θα’ θελα η γυναίκα 

να αντιπροσωπεύεται στην εξουσία γιατί το επιθυμεί η ίδια όχι λόγω ποσοστών..(Δ3). 

       Και μόνο το Δ1 στέλεχος αποδέχεται πλήρως την υποβοήθηση των γυναικών στη 

διοίκηση και τη θεωρεί απαραίτητο μέτρο. 

-Ναι, συμφωνώ απόλυτα με την ποσόστωση για να βοηθηθούν οι γυναίκες. Από τη στιγμή 

που υπάρχει θέμα είναι ένα απαραίτητο μέτρο (Δ1). 

       Ολοκληρώνοντας το θεματικό άξονα, η τέταρτη και τελευταία κατηγορία 

συγκεντρώνει τις προτάσεις των στελεχών προκειμένου να επιτευχθεί η σύμμετρη 

εκπροσώπηση των φύλων στην ιεραρχική δομή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

       Και οι 6 συνεντευξιαζόμενοι τάχθηκαν υπέρ της αλλαγής της νοοτροπίας των 

ανθρώπων. Αναγνωρίζοντας ότι  αυτό δεν είναι ούτε εύκολο ούτε άμεσο, 4 στους 6 

επεσήμαναν την αναγκαιότητα ωρίμανσης της κοινωνίας σε θέματα ισότητας μέσω 

εκπαίδευσης και γενικότερης διαπαιδαγώγησης. 

-Δε νομίζω ότι είναι θέμα στρατηγικής αλλά συνειδητοποίησης ότι πρέπει να αλλάξουν 

νοοτροπίες αιώνων. Η κοινωνία χρειάζεται αλλαγές στο θέμα της ισότητας των φύλων 

…ξέρω ότι αυτό δεν είναι εύκολο, ούτε μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη αλλά 

πρέπει μέσω επιμορφώσεων και γενικότερης διαπαιδαγώγησης να ωριμάσει η κοινωνία 

και να εμπιστευτεί περισσότερο τη γυναίκα (Δ1). 

       Επιβάλλεται να αναγνωριστεί η σημαντικότητα του ρόλου της γυναίκας από το 

κοινωνικό σύνολο και, φυσικά, η ισότιμη ικανότητα των φύλων στη διοίκηση. Και 

όπως υποστηρίζει ο Δ1 πληροφορητής «να πιστέψουμε περισσότερο στη γυναίκα και 

να της δώσουμε χώρο για να αναπτυχθεί, να δημιουργήσει». 

       Επιπρόσθετα, 4 στελέχη- σημειωτέον τα 3 γυναίκες- πρότειναν τη θεσμική 

υποστήριξη και καθοδήγηση της γυναίκας στα πρώτα της διοικητικά βήματα ώστε να 
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νιώθει σίγουρη και ικανή να ανταπεξέλθει στο επιβαρυμένο έργο της, κάτι το οποίο, 

πέραν μεμονωμένων και σύντομων επιμορφώσεων, στερείται σήμερα.  

-Ακόμα κάτι που πιστεύω ότι είναι απαραίτητο ….είναι η στήριξη των γυναικών-στελεχών 

στα πρώτα τους βήματα, χρειάζονται την επιστημονική και την ηθική καθοδήγηση, την 

παρουσία μεντόρων-το έζησα και εγώ και ξέρω, είναι σαν να σε ρίχνουν στον ωκεανό και 

δεν ξέρεις κολύμπι, δεν επαρκούν οι ολιγόωρες επιμορφώσεις…(Δ1). 

       Τα ίδια στελέχη, επίσης, επέμειναν στη θαρραλέα διεκδίκηση ανώτερων θέσεων 

ευθύνης από μέρους των γυναικών. Επιβάλλεται να πιστέψουν στον εαυτό τους και να 

τολμήσουν την ανάληψη υψηλά ιστάμενων θέσεων. 

-Με αυτόν τον τρόπο θα πιστέψουν οι γυναίκες στις ικανότητες τους περισσότερο, θα 

δουν ότι δεν υστερούν σε τίποτα από τους άνδρες και θα διεκδικήσουν δυναμικά θέσεις 

εξουσίας (Δ6).  

       Συνδυαστικά, το Δ4 και Δ5 στέλεχος πρότειναν την ανάδειξη με κάθε τρόπο των 

γυναικείων διοικήσεων έτσι ώστε να υπάρχουν για τις επερχόμενες γενιές περισσότερα 

θηλυκά πρότυπα διοίκησης. Είναι και αυτός ένας τρόπος παρακίνησης των γυναικών. 

-Με περισσότερες γυναίκες στη διοικητική ιεραρχία, υπάρχει, επιπλέον, όφελος: 

περισσότερα διοικητικά πρότυπα για τα νεαρά κορίτσια, κάτι που δεν είχε η δικιά μας 

γενιά.  Έτσι θα παρακινήσουμε γυναίκες στην ανώτερη διοίκηση (Δ4). 

       Άλλα 3 στελέχη μίλησαν για τη συνδρομή της πολιτείας στη στήριξη της γυναίκας 

για την ανάληψη θέσεων ευθύνης. Υπογράμμισαν την αναγκαία λειτουργία κοινωνικών 

δομών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, κέντρα περίθαλψης, απασχόλησης ηλικιωμένων και 

παιδιών) που θα στηρίξουν και θα διευκολύνουν τη γυναίκα στην ανάληψη των ήδη 

πολλαπλών της ρόλων.  

-Και φυσικά δεν μπορεί η πολιτεία να είναι αμέτοχη, έχει κι αυτή ευθύνες..Να φροντίσει 

ώστε να υπάρξουν οι συνθήκες εκείνες που θα βοηθήσουν την εργαζόμενη γυναίκα με τα 

παιδιά, τους γέροντες γονείς της… αν  έχει άλυτα τέτοια θέματα, τέτοιες ευθύνες  μπορεί 

να επιδιώξει και άλλες; (Δ2) 

       Τέλος, ο Δ5 πληροφορητής θα θέσει την παροχή γενναίων κινήτρων -θεσμικών, 

οικονομικών, επαγγελματικών- προκειμένου να αποτελέσουν δέλεαρ για τη μεγαλύτερη 

και ουσιαστικότερη  συμμετοχή των γυναικών στη διοικητική ιεραρχία. 

-Και μην παραβλέπουμε τη αναγκαία θέσπιση ορισμένων κινήτρων για τις γυναίκες τα 

οποία πρέπει να είναι ουσιαστικά για να τις παρακινήσουν.. ίσως μεγαλύτερες 

οικονομικές απολαβές ή κάποιες διευκολύνσεις στο ωράριο ή ακόμα ενισχυμένο θεσμικό 

ρόλο… (Δ5).  
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6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια στόχο είχε να αποτυπώσει τις απόψεις των 

δευτεροβάθμιων εκπαιδευτικών για τη διοίκηση μέσα από την οπτική του φύλου. 

Επεδίωξε τη προσέγγισή της φωτίζοντας οποιαδήποτε σχέση με το φύλο, οποιαδήποτε 

επίδραση του τόσο στους διοικούντες όσο και στους διοικούμενους. Έχοντας ως οδηγό 

τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων και τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν εξ 

αρχής προκρίθηκαν 7 βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους δομήθηκαν οι συζητήσεις 

των πληροφορητών.  

       Στον πρώτο άξονα επιχειρήθηκε να αποτυπωθεί, γενικά, ο ρόλος του φύλου στη 

σχολική πραγματικότητα εκπαιδευτικών και μαθητών και στο δεύτερο, η επίδραση του, 

ειδικά, στην εκπαιδευτική διοίκηση. Ο τρίτος άξονας εξέτασε την άποψη των 

συνεντευξιαζομένων σχετικά με την «ανδρική» και «γυναικεία» διοίκηση  ενώ ο 

τέταρτος διερεύνησε τυχόν έμφυλες διακρίσεις στο χώρο της διοίκησης. Με τη σειρά 

του, ο πέμπτος άξονας ανέδειξε τους παράγοντες που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το 

«διοικητικό γίγνεσθαι» και ο έκτος αναζήτησε παράγοντες αποτρεπτικούς για τη 

γυναικεία ανέλιξη σε θέσεις ευθύνης ενώ ο έβδομος και τελευταίος συγκέντρωσε τις 

προτάσεις εκείνες των εκπαιδευτικών για την επίτευξη της σύμμετρης παρουσίας των 

φύλων στην εκπαιδευτική ιεραρχία με απώτερο στόχο την εύρυθμη και 

αποτελεσματική διοίκηση. Και όλα αυτά ιδωμένα μέσα από τη ματιά των διοικούμενων 

- απλών εκπαιδευτικών και των διοικούντων- στελεχών. 

       Αναφορικά με τον πρώτο θεματικό άξονα, το φύλο στην εκπαιδευτική 

καθημερινότητα, υποστηρίχτηκε από τους περισσότερους η εμφανέστατη παρουσία  

του, αρχικά, στους κόλπους των εκπαιδευτικών. Ο διαχωρισμός των ανθρωπιστικών 

και των θετικών ειδικοτήτων και η ανάθεση και ανάληψη των εξωδιδακτικών 

εργασιών βάσει φύλου είναι μερικά «δείγματα» που επισήμαναν οι πληροφορητές και 

ταυτίστηκαν με την έρευνα των Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, Μαράτου-Αλιπράντη, 

Καπέλλα-Λαγουδάκη ( 2001). Ακόμα και αυτή η υποτίμηση που υφίσταται συχνά η 

γυναίκα-εκπαιδευτικός σχετικά με την ικανότητα χειρισμού απαιτητικών καταστάσεων 

και την ανταπόκριση της σε ορισμένους τομείς εργασίας έρχεται σε απόλυτη 

συμφωνία με τις Φρόση, Κουιμτζή, Παπαδήμου (2001). Στον αντίποδα, ένας μόνο από 

το σύνολο των συνεντευξιαζομένων αρνήθηκε κάθε επίδραση φύλου αναφορικά με 

τους εκπαιδευτικούς. 



[127] 
 

       Στο σημείο, βέβαια, αυτό αξίζει να αναφερθεί, συγκριτικά, η άποψη των στελεχών 

για το ίδιο θέμα. Γι’ αυτούς δεν υφίσταται κανένας διαχωρισμός φύλου σε επίπεδο 

εκπαιδευτικών. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση υπήρχε στο παρελθόν, έχει πλέον 

αμβλυνθεί ή λειτουργεί ελάχιστα, εντελώς ασυνείδητα. Και μόνο ένα στέλεχος 

επισήμανε κάποια επίδραση βιολογικών-ψυχολογικών διαφορών φύλου, που είναι 

εύλογο να υπάρξει, συμφωνώντας με λίγους  απλούς εκπαιδευτικούς που υποστήριξαν   

το ίδιο. 

       Ωστόσο, δε θα μπορούσε να παραλειφθεί ο ρόλος του φύλου σε επίπεδο μαθητών 

καθώς η εκπαιδευτική λειτουργία βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τον εν λόγω 

πληθυσμό. Οι περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι εκπαιδευτικοί αποδέχτηκαν το 

διαχωρισμό του φύλου στους κόλπους των μαθητών εντοπίζοντας διάφορες 

συμπεριφορές και πρακτικές που το επιβεβαιώνουν. Ξεκινώντας από την επίδραση του 

φύλου στις σχολικές γιορτές με τη συμμετοχή των κοριτσιών και την αποχή των  

αγοριών, αντίστοιχα, και συνεχίζοντας στην επιλογή αθλήματος, κατέληξαν στην 

υπερτίμηση των επιδόσεων των αγοριών στα θετικά μαθήματα και των κοριτσιών στα 

θεωρητικά και κατ’ επέκταση στο διαχωρισμό μαθημάτων, σπουδών και 

επαγγελμάτων (Αντωνοπούλου, 1999 ∙ Δεληγιάννη-Κουιμτζή κ.α., 2000). Εντούτοις 

δεν αποδέχτηκαν καμία σύνδεση του φύλου με τις σχολικές επιδόσεις (Maccoby & 

Jacklin ,1974·Machin & McNally, 2006· Κουμανδράκη, 2010). 

       Όμως, αντίθετη άποψη έχουν τα περισσότερα στελέχη για τα οποία ο μοναδικός 

υπαρκτός διαχωρισμός είναι αυτός της προσωπικότητας και των ιδιαίτερων αναγκών 

των μαθητών και μόνο ένα στέλεχος θα συμφωνήσει με τη λειτουργία του φύλου 

στους μαθητές. 

       Ακολούθως, αναζητώντας το βαθμό της επίδρασης του, εξετάστηκε η πιθανότητα 

ύπαρξης στερεοτυπικών αντιλήψεων με συγκεκριμένα παραδείγματα. Με εξαίρεση 

δύο πληροφορητές οι οποίοι αντιμετώπισαν με επιφύλαξη την ύπαρξη τέτοιων 

αντιλήψεων και την ανήγαγαν σε παρελθόντα χρόνο, το σύνολο των 

συνεντευξιαζομένων τάχθηκε θετικά και έδωσε παραδείγματα εξαιρετικού 

ενδιαφέροντος. Η δικαιολόγηση της ατίθασης συμπεριφοράς και της χαμηλής 

επίδοσης των αγοριών-μαθητών με τη φράση «είναι αγόρι», η αναμονή ευγένειας, 

γλυκύτητας και συνέπειας από τις μαθήτριες που στιγματίζει κάθε αντίθετη 

συμπεριφορά με τη φράση «δεν το περίμενα αυτό από σένα» και η  συχνή ανάθεση  

δραστηριοτήτων ανάλογα με το φύλο, επιμελήτριες-κορίτσια, μεταφορά βιβλίων-

αγόρια, αποτελούν μερικά μόνο παραδείγματα.  
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      Ισχυριζόμενοι δε ότι η γυναίκα είναι η πλέον ευάλωτη, επισήμαναν αφενός την εκ 

των προτέρων αποδοχή της υστέρησης της σε θέματα πειθαρχίας της τάξης και 

αφετέρου την καταλληλότητά της μόνο για διδασκαλία (Kyriakoussis & Saiti  2006) 

συνδέοντας, εσφαλμένα, τη γυναίκα-εκπαιδευτικό μόνο με τη φροντίδα και 

διαπαιδαγώγηση. Επιβεβαιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο έρευνες παλαιότερων ετών 

που δικαιολογούν την αριθμητική υπεροχή των γυναικών στις σχολικές αίθουσες 

καθώς συνάδει με τα στερεότυπα και τους ρόλους του φύλου (Αβδελά, 1988 · 

Μαραγκουδάκη, 1997· Athanassoula-Reppa & Koutouzis, 2002).  

       Σε αντιδιαστολή οι διοικούντες συνεντευξιαζόμενοι, εξαιρουμένου ενός που 

συμφώνησε με το σύνολο των εκπαιδευτικών, μίλησαν αόριστα για περιορισμένη έως 

ελάχιστη παρουσία στερεοτυπικών αντιλήψεων φύλου και «απέφυγαν επιμελώς» την 

αναφορά παραδειγμάτων. 

      Ολοκληρώνοντας τον πρώτο θεματικό άξονα, το φύλο στην εκπαιδευτική 

καθημερινότητα, γίνεται αντιληπτό, μέσω των συμμετεχόντων ότι η παρουσία του 

φύλου στην εκπαίδευση είναι αισθητή χωρίς να παραβλέπεται, πως θα μπορούσε να 

γίνει άλλωστε αυτό, αλλά και χωρίς να υπερτονίζεται. Όσο κι αν για ορισμένους 

απλούς εκπαιδευτικούς η στερεοτυπική του επίδραση περιορίζεται σε επαρχιακές ή 

ημιαστικές περιοχές και για τα περισσότερα στελέχη- πιθανώς κάτω  από το βάρος του 

θεσμικού τους ρόλου- δεν υφίσταται, παρόλα αυτά η πλειονότητα των συμμετεχόντων 

θα συμφωνήσει με την άποψη της Ζιώγου (2006) ότι οι εκπαιδευτικοί, θεωρητικά, είναι 

υπέρμαχοι της κοινωνικής ισότητας και αντιτίθενται στις διακρίσεις, στην 

πραγματικότητα όμως «οι στάσεις και οι αναπαραστάσεις τους είναι, συχνά, 

στερεοτυπικές». Συνεπώς, δεν είναι διόλου περίεργο που ενώ η εκπαίδευση αποτελεί 

πεδίο γνώσης, πολιτισμού και έχει την δυνατότητα να προωθεί την ισότητα εντούτοις 

δεν παύει να αναπαράγει και να μεταβιβάζει αντιλήψεις που διαιωνίζουν το χάσμα των 

φύλων κατά τους Banks (1987), Μαραγκουδάκη (1997)  και Τάκη (2006).  

       Όσον αφορά στο δεύτερο θεματικό άξονα, τη σύνδεση του φύλου με την 

εκπαιδευτική διοίκηση προέκυψαν ενδιαφέροντα στοιχεία για την αντιπροσώπευση των 

φύλων σε θέσεις ευθύνης σήμερα αλλά και στο παρελθόν. 

       Το σύνολο των εκπαιδευτικών παρόλο που δεν υπεισήλθε σε αριθμούς και 

ποσοστά, εντούτοις απέδωσε με γλαφυρότητα την κατάσταση αντιπροσώπευσης των 

φύλων στην εκπαιδευτική ιεραρχία κατά το παρελθόν. Άλλοι μίλησαν για πληθωρική 

παρουσία ανδρών και ισχνή γυναικών, άλλοι για την καταλληλότητα των ανδρών στα 

ανώτερα διοικητικά πόστα και των γυναικών στις κατώτερες βαθμίδες όλοι, όμως, 
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συμφώνησαν ότι η προώθηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης παρουσίαζε 

σημαντικότατο βαθμό δυσκολίας παλαιότερα, ενισχύοντας, οι περισσότεροι, την 

άποψη τους με ένα χαρακτηριστικό προσωπικό  παράδειγμα.  

       Ομοίως, τα συμμετέχοντα στελέχη στο σύνολο τους, συμφώνησαν με τη  

μειωμένη παρουσία των γυναικών στη διοίκηση επιβεβαιώνοντας τα βιβλιογραφικά 

δεδομένα καθώς κατά την Παπαναούμ (1995) το έτος 1991- 92 το ποσοστό των 

διευθυντριών στη δεύτερη βαθμίδα ανέρχονταν στο 17% και κατά τη Μαραγκουδάκη 

(1997β), στην Περιφέρεια της Ηπείρου, άγγιζε μόλις το 13,55% έναντι των ανδρών 

διευθυντών που αποτελούσαν το 86,45%.  

       Σε έναν επαγγελματικό χώρο όπως η εκπαίδευση η οποία προσέλκυε μεγάλο 

αριθμό γυναικών  (Κανταρτζής, 1997α · Κανταρτζής, 1997β · Κανταρτζής & 

Ανθόπουλος, 2006) αυτές αποτελούσαν μειοψηφία στη διοίκηση των σχολικών 

μονάδων, των διευθύνσεων και των γραφείων εκπαίδευσης (Βασιλού-Παπαγεωργίου, 

1994).  

       Ωστόσο, σήμερα,  το τοπίο της αντιπροσώπευσης των φύλων, κατά τις απόψεις 

των 20 απλών εκπαιδευτικών, είναι διαφορετικό. Το 1/4 των συμμετεχόντων θεωρεί 

ότι υπάρχει ισότιμη παρουσία φύλων καθώς, δεν τίθενται, πλέον,  θεσμικά κωλύματα 

και πιστεύουν ότι η διοικητική εξέλιξη επαφίεται αποκλειστικά στην ίδια τη γυναίκα 

και τις επιλογές της. Τα υπόλοιπα 3/4 υποστηρίζουν μεν την, καταφανέστατα,  

βελτιωμένη κατάσταση, συγκριτικά με το παρελθόν, εμμένουν, όμως, ότι η 

υποαντιπροσώπευση εξακολουθεί να υφίσταται με λίγο καλύτερους όρους για το 

θηλυκό πληθυσμό. Αναγνωρίζεται ότι οι γυναίκες κερδίζουν συνεχώς έδαφος, 

επιμορφώνονται, επιδιώκουν την απόκτηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων 

και, γενικά, υπάρχει μια εξισορροποιητική προσπάθεια στο θέμα της γυναικείας 

αντιπροσώπευσης στη διοίκηση χωρίς, όμως, να έχει επιτευχθεί το τέλειο. Άλλωστε το 

επιβεβαιώνουν και τα στατιστικά στοιχεία. Ενώ το 1994-1995 το ποσοστό των 

γυναικών-Προϊσταμένων Γραφείων ανέρχονταν στο 5%  μια επταετία αργότερα, το 

2003, διπλασιάζεται φτάνοντας στο 11%,  το ποσοστό των διευθυντών σχολείων 

ξεπέρασε το 30% και ταυτόχρονα παρατηρήθηκε συσσώρευση γυναικών στη βάση της 

διοικητικής ιεραρχίας, στη θέση του υποδιευθυντή με ποσοστό 68% γυναίκες  

(Ράπτης, 2008· Σαΐτης, 2012).  

       Ακολούθως, όταν ζητήθηκε η άποψη των συνεντευξιαζομένων για τη δυνατότητα 

φιλοδοξίας ανέλιξης από μέρους των γυναικών, όλοι εκπαιδευτικοί και στελέχη, 

επικρότησαν τη φιλοδοξία και κανένας δεν απέκλεισε τις γυναίκες από αυτή τη 
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δυνατότητα. Πληροφορητές και των δύο φύλων εκφράστηκαν θετικότατα για την 

ανέλιξη των γυναικών, τη χαρακτήρισαν «φυσική», «αυτονόητη» και εξέφρασαν 

απόλυτη εμπιστοσύνη στο δυναμισμό και τις ικανότητές τους.  

        Όμως, αξίζει, να εστιάσουμε στις «μεμονωμένες φωνές» των εκπαιδευτικών και 

ενός στελέχους που εκφράζουν κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με τη λειτουργία της 

φιλοδοξίας, θέτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το ζήτημα στις πραγματικές του 

διαστάσεις. Κατά τους πληροφορητές, η φιλοδοξία θεωρητικά  μπορεί να υπάρξει, στη 

πράξη, όμως, οι υποχρεώσεις, η ανάληψη πολλαπλών ρόλων και τα στερεοτυπικά 

κατάλοιπα ανακόπτουν, τις περισσότερες φορές, αυτή τη φιλοδοξία και λειτουργούν 

αποτρεπτικά για τη γυναίκα. Επομένως, επανερχόμαστε εκεί από όπου ξεκινήσαμε. 

Ακόμα κι αν τα δύο φύλα, θεωρητικά, ξεκινούν από την ίδια αφετηρία, η πορεία 

ανέλιξης τους δεν είναι ίδια. Αιωρούνται, σαφέστατα, υπαινιγμοί επίδρασης φύλου 

στην εκπαιδευτική διοίκηση. 

       Ο τρίτος θεματικός άξονας, προβάλλοντας στοιχεία για τον τρόπο διοίκησης του 

άντρα και της γυναίκας, επιχείρησε να αποτυπώσει την άποψη των εκπαιδευτικών για 

την ανδρική και γυναικεία διοίκηση στα εκπαιδευτικά δρώμενα (Ρέππα, 2000) και να 

απαντήσει στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα. Αν και ορισμένοι πληροφορητές 

υποστήριξαν ότι δεν υφίσταται σαφής διαχωρισμός, αντιτιθέμενοι στη Μαραγκουδάκη 

(1997) που μιλά για διαφοροποιημένη εκτέλεση καθηκόντων στη βάση των δύο φύλων 

κατάφεραν, σκιαγραφώντας τις βιωματικές τους παραστάσεις, να παράξουν στοιχεία 

εξαιρετικού ενδιαφέροντος για τον τρόπο διοίκησης, τη λήψη αποφάσεων, την 

επικοινωνία και τη διαχείριση κρίσεων. 

       Όσον αφορά στη διοίκηση του άντρα, οι περισσότεροι πληροφορητές μίλησαν για 

αποφασιστικό ή κατά άλλους τολμηρό τρόπο διοίκησης με απλό και πρακτικό 

προσανατολισμό. Στη λήψη αποφάσεων οι άντρες-διοικούντες λειτουργούν άμεσα, 

γρήγορα και στη διαχείριση κρίσεων, κυρίως, ψύχραιμα. Ενώ το επικοινωνιακό πεδίο, 

λόγω της ευθύτητας τους, συγκέντρωσε λίγες αναφορές, όπως και η ευελιξία τους 

όταν, μάλιστα, υστερούν σε ευαισθησία και ενσυναίσθηση. Με τους άντρες-διευθυντές 

να μην υπεισέρχονται διόλου σε αναφορές, η ίδια εικόνα για την ανδρική άσκηση 

καθηκόντων (αποφασιστικότητα, πρακτικότητα με μια εμπειρική χροιά) δόθηκε και 

από τις γυναίκες-στελέχη.  

       Στο θέμα, λοιπόν, της αποφασιστικότητας και του δυναμισμού που εκπέμπει η 

ανδρική διοίκηση όπως και στον ρεαλισμό και παραγκωνισμό κάθε ευαισθησίας τα 

αποτελέσματα συμφώνησαν με τις Παπαναούμ (1995) και Μαραγκουδάκη (1997) ενώ 
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παρουσίασαν κάποια απόκλιση όσο αφορά στην προσήλωση, στο σχεδιασμό και στους 

στόχους καθώς δεν υπήρξαν ανάλογες αναφορές από τους συνεντευξιαζόμενους. Ή 

διαφορετικά αποδείχθηκε ότι οι άντρες εκδηλώνουν ένα στυλ διεκπεραιωτικής ηγεσίας 

(Coleman, 2000· Eagly, Johannesen-Schmidt & Van Engen, 2003·Τάκη, 2009) διότι 

με δυναμισμό, ρεαλισμό και πρακτικότητα, μακριά από κάθε συναισθηματική έξαρση 

προσπαθούν να φέρουν σε πέρας το έργο τους.  

       Αντιστοίχως, σκιαγραφήθηκε, από όλους τους πληροφορητές, η άσκηση 

καθηκόντων της γυναίκας και μάλιστα εκτενέστερα, είτε διότι είναι περισσότερο 

εκδηλωτική είτε, πάλι, διότι πρόκειται για μια «νεόκοπη» διοίκηση που  συγκεντρώνει, 

επισταμένως, βλέμματα παρατήρησης.  

       Αξιοσημείωτο, πάντως, σε αυτό τον τρόπο διοίκησης είναι ότι δεν υπήρξαν 

πολλές αναφορές πληροφορητών σε ένα χαρακτηριστικό αλλά διασπορά 

χαρακτηριστικών, γεγονός που αποδεικνύει ότι κάθε εκπαιδευτικός εκλαμβάνει με τον 

δικό του τρόπο τη διοικητική πρακτική και εστιάζει σε διαφορετικό θέμα. Επιπλέον, 

όσον αφορά στα θηλυκά χαρακτηριστικά διοίκησης, σε αρκετές περιπτώσεις, τα 

δεδομένα υπήρξαν αντικρουόμενα. 

       Σύμφωνα με τα προκύπτοντα αποτελέσματα, η διοίκηση της γυναίκας για 

κάποιους συνεντευξιαζόμενους εκπαιδευτικούς είναι απόλυτη και αυταρχική ενώ για 

ισάριθμους, δημοκρατική με συλλογικό πνεύμα και συνεργατικότητα (Burke & 

Collins, 2001 · Pounder, & Coleman, 2002 · Van de Boon, 2003· Μαραγκουδάκη, 

1997 · Δαράκη, 2007). Αρκετοί, πάλι, βρήκαν την άσκηση καθηκόντων της γυναίκας 

ευρηματική και ευέλικτη και αντίθετα άλλοι ότι στερείται οποιασδήποτε ευελιξίας και 

διπλωματίας. Ομοίως, μερικοί μίλησαν για τυπική και απόμακρη διοίκηση ενώ 

ορισμένοι έκαναν λόγο για διοίκηση ανθρώπινη με ευαισθησίες, παρουσίασαν μία 

μορφή διευθυντού που προσιδιάζει στη μητρική φιγούρα και λειτουργεί με 

ενσυναίσθηση (Δεληγιάννη & Ζιώγου, 1997· Τάκη, 2006). Κατ’  ανάλογο τρόπο, ενώ 

μια μερίδα πληροφορητών αναγνώρισε στη γυναίκα οργάνωση και πολύ καλή γνώση 

των νόμων και των διατάξεων, άλλοι της χρέωσαν υπερβολική προσκόλληση στο 

γράμμα του νόμου. 

       Επίσης, η γυναίκα για τους μισούς, περίπου, πληροφορητές, έχει ιδιαίτερες 

ικανότητες σε ζητήματα επικοινωνίας. Φροντίζει, με πνεύμα κατανόησης, τις 

διαπροσωπικές σχέσεις με κηδεμόνες, μαθητές (Δεληγιάννη & Ζιώγου, 1997· Τάκη, 

2006 · Τσικαλάκη, 2009 ·Χατζηδιάκου, 2011) αλλά και με το προσωπικό, τους 

συναδέλφους-εκπαιδευτικούς, καθώς παρουσιάζει προσαρμοστικότητα στη διαχείριση 
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του, στην εμψύχωση και στην επαγγελματική του στήριξη (Oplatka, 2006).  Και ενώ 

σε επικοινωνιακό πεδίο υπερτερεί η γυναίκα από τον άνδρα, χωρίς αντίλογο, στη 

διαχείριση καταστάσεων και κρίσεων υστερεί αφού επιδεικνύει υπεραναναλυτική 

αντιμετώπιση μαζί με ένταση και έλλειψη ψυχραιμίας. 

       Η δεύτερη ομάδα πληροφορητών, τα στελέχη, ανέδειξαν παρόμοια 

χαρακτηριστικά της γυναικείας διοίκησης, τη συλλογική και «μητρική» της πλευρά, 

την ευελιξία, την ευρηματικότητα αλλά και την ευαισθησία της, προσθέτοντας, 

παράλληλα, την ανασφάλεια που χαρακτηρίζει τη γυναικεία διοίκηση μαζί με την 

καταβολή ιδιαίτερης προσπάθειας για επιτυχία, καταξίωση και αποδοχή. Μία αναφορά 

που τέθηκε, βέβαια, και από 2 απλούς εκπαιδευτικούς, αποκτά, όμως, βαρύνουσα 

σημασία αφενός διότι ομολογείται από ένα εν ενεργεία στέλεχος και αφετέρου, διότι 

επιβεβαιώνει την παραδοχή που θέλει τη γυναίκα να αποδεικνύει  κάθε στιγμή την 

αξία της και να καταβάλει, συγκριτικά με τον άνδρα, διπλάσια προσπάθεια στο έργο 

της  ( Παναγίδου, 2002 · Μαραγκουδάκη, 2008).  

       Ένα τελευταίο αλλά όχι ασήμαντο στοιχείο θηλυκής διοίκησης που τέθηκε από 

μεμονωμένο πληροφορητή υπήρξε η υιοθέτηση χαρακτηριστικών ανδρικής 

συμπεριφοράς από μέρους ορισμένων διοικούντων-γυναικών (Αλεξάνδρου & 

Βρυωνίδη, 2008). Η εν λόγω αναφορά υπογραμμίζει με απλότητα μια αλήθεια ότι η 

γυναίκα όταν, τελικά, αναρριχηθεί στην εξουσία διοικεί με βάση το πρότυπο που 

γνωρίζει καλά, αυτό με το οποίο έχει γαλουχηθεί, το αντρικό (Shakeshaft, 1989 

Χατζηπαναγιώτου, 1997) 

       Καταληκτικά, δεν μπορεί να παραβλεφθεί και το γεγονός ότι τα διευθυντικά 

στελέχη, με κανένα τρόπο, δεν απαρτίζουν μία συμπαγή και ομοιογενή ομάδα. 

Επομένως, η διοικητική διαφοροποίηση ως προς το φύλο δεν αφορά ούτε όλες τις 

γυναίκες ούτε όλους τους άνδρες διευθυντές (Αθανασούλα-Ρέππα, 2000) αλλά υπάρχει 

περίπτωση άντρες να διευθύνουν, για παράδειγμα, με ιδιαίτερη  ευαισθησία και 

γυναίκες με τρόπο αποφασιστικό και κυριαρχικό (Μαραγκουδάκη, 2008). Επομένως, 

ερμηνεύονται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, και οι αντιφάσεις που προέκυψαν στα 

χαρακτηριστικά της γυναικείας διοίκησης.  

       Επιπρόσθετα, αναζητώντας την επίδραση του φύλου στη διοικητική ικανότητα 

καθώς και στην επαγγελματική συμπεριφορά-απόδοση, το σύνολο των 

συνεντευξιαζομένων, οι απλοί εκπαιδευτικοί αλλά και τα στελέχη αποσυνέδεσαν 

οποιαδήποτε σχέση μεταξύ τους. Υποστήριξαν ένθερμα ότι κάθε διοίκηση είτε με 

«αρσενικά» είτε με «θηλυκά» χαρακτηριστικά μπορεί να καταστεί εξίσου ικανή ή 
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ανίκανη, όχι όμως λόγω του φύλου Άλλωστε, η νέα τάση του τεχνοκρατικού τρόπου 

διοίκησης στηριζόμενη στη θεωρία του μεταδομισμού, προτείνει μια μορφή διοίκησης, 

όπως αυτή του «ανδρόγυνου». Τα δύο φύλα μπορούν να αντλήσουν στοιχεία από έναν 

«κοινό τόπο» τόσο για άντρες όσο και για γυναίκες  (Αγγελίδου και συν., 2002) 

στοχεύοντας, βέβαια, στο ζητούμενο, τη διοικητική ικανότητα και 

αποτελεσματικότητα. 

       Κατά ανάλογο τρόπο, η επαγγελματική συμπεριφορά-απόδοση ουδόλως 

συναρτάται με το φύλο. Τα διευθυντικά στελέχη διατείνονται ότι δε επιδρά το φύλο 

στη επαγγελματική τους συμπεριφορά προς τον υφιστάμενο αλλά και οι περισσότεροι 

απλοί εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι μένουν ανεπηρέαστοι από το φύλο του εκάστοτε 

προϊσταμένου. 

       Ακολούθως, ο τέταρτος θεματικός άξονας επιχείρησε να φωτίσει, τυχόν, 

διακρίσεις φύλου στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διοίκησης και να δώσει απάντηση 

σχετικά με το βαθμό που οι έμφυλες  ασυμμετρίες αγγίζουν το χώρο της εκπαίδευσης. 

       Ως προς την παρουσία και τη λειτουργία, αρχικά, των διοικητικών στερεότυπων, 

με εξαίρεση 1 πληροφορητή που τα απέκλεισε πλήρως, το σύνολο των εκπαιδευτικών 

παραδέχτηκε με διαβαθμίσεις - μικρή, πιθανή, σαφέστατη - την παρουσία των εν λόγω 

στερεοτύπων (Δαράκη, 2007·Παπαμιχάλη, 2012) και υπογράμμισε την ανασταλτική 

τους λειτουργία στην εκπαίδευση, τη δημιουργία εχθρικού κλίματος, τη δράση τους ως 

«αυτοεκπληρούμενη προφητεία» και το σημαντικότερο, ως αρνητικό πρότυπο για τις 

μελλοντικές γενιές (Kyriakoussis & Saiti, 2006).  

       Παρόμοιες απόψεις για την ύπαρξη και την ανασταλτική λειτουργία των 

διοικητικών στερεοτυπικών αντιλήψεων εξέφρασαν οι διοικούντες-πληροφορητές 

προσθέτοντας, όμως, την πεποίθηση ότι καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια 

αποτίναξης τους σε όλα τα επίπεδα, κάτι που δεν υποστηρίχθηκε από κανέναν απλό 

εκπαιδευτικό. Δεμένοι στο άρμα της εξουσίας, βασικοί «λειτουργοί» της οι ίδιοι, δε θα 

μπορούσαν να μην υποστηρίξουν κάτι τέτοιο.    

       Ιδιαίτερη σημασία, παράλληλα, έχουν τα διοικητικά στερεότυπα φύλου που 

επισήμαναν οι πληροφορητές, αποτυπώνοντας την ισχύουσα εκπαιδευτική 

πραγματικότητα. Το πρώτο στερεότυπο που συγκέντρωσε τις περισσότερες αναφορές 

είναι η ταύτιση της ηγεσίας-διοίκησης με το ανδρικό φύλο (Schein, 1994) και το 

δεύτερο στη σειρά η αδυναμία της γυναίκας να επιβληθεί στο μαθητικό πληθυσμό. 

Καθώς για αιώνες οι άντρες κατείχαν την εξουσία και υπερείχαν αριθμητικά στη 

διοίκηση και οι δύο ομάδες πληροφορητών, απλοί εκπαιδευτικοί και στελέχη το 
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επεσήμαναν και επιβεβαιώθηκαν βιβλιογραφικά (Κογκίδου & Τάκη, 2005). Ομοίως, η 

αντίληψη περί της αδυναμίας επιβολής της γυναίκας στο μαθητικό πληθυσμό 

υιοθετείται εύκολα αφού εδράζεται στα κατάλοιπα του παρελθόντος που θέλουν τη 

γυναίκα «αδύναμο» φύλο.  

       Στο ίδιο πνεύμα, τέθηκαν από εκπαιδευτικούς ορισμένες αντιλήψεις περί 

συνεννοήσιμου και δυναμικού άντρα-προϊσταμένου σε αντιδιαστολή με την αδύναμη 

και ελάχιστα ευέλικτη γυναίκα- προϊστάμενο. Ενώ, στέλεχος προέβη στην παρουσίαση 

δύο άλλων έμφυλων αντιλήψεων, μία που θέλει τη γυναίκα να είναι φειδωλή στην 

απόδοση ποινών, ίσως γιατί στο πρόσωπο της αντικρίζει την τρυφερή μητέρα, και 

άλλη να είναι επιρρεπής σε «παρατυπίες». Αντιλήψεις, βέβαια, που δεν 

επιβεβαιώθηκαν από καμιά προηγούμενη έρευνα. 

       Ένα άλλο πεδίο στο οποίο αναζητήθηκαν έμφυλες διακρίσεις υπήρξε ο τρόπος 

επιλογής στελεχών από το προσωπικό και από τα συμβούλια. Διοικούμενοι και 

διοικούντες πληροφορητές κατέστησαν σαφές ότι η επιλογή στελεχών από το 

προσωπικό, τη μοναδική φορά στην ιστορία της εκπαίδευσης που έλαβε χώρα στο 

ελληνικό συγκείμενο, σε επίπεδο διευθυντών σχολείων, βάσει του νόμου ν.4327/2015 

έγινε με κριτήρια, κυρίως, προσωπικότητας, προσόντων, σχέσεων και συμπάθειας, 

κάποτε βάσει ειδικότητας του υποψηφίου καθόλου, όμως, με κριτήριο το φύλο. 

      Όσον αφορά στην επιλογή στελεχών από τα συμβούλια, μόνο το 1/3 των 

συνεντευξιαζομένων υποστήριξε ότι το φύλο δεν παίζει κανένα ρόλο. Αντιθέτως, 

περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς θεώρησαν ότι το φύλο έχει ενεργητικό 

ρόλο στα συμβούλια- με πιθανή, μερική ή και εντονότατη επίδραση (Γεωργαράς, 

2013· Morris, 1993). Αν λάβουμε υπ’ όψη το γεγονός ότι η πλειονότητα των 

συμμετεχόντων-εκπαιδευτικών δεν είχε προσωπική εμπειρία από τη λειτουργία των 

συμβουλίων επιλογής γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει μεγάλη προκατάληψη και 

αμφισβήτηση απέναντι στα θεσμικά όργανα και την ανδροκρατούμενη σύνθεση τους 

(Κογκίδου & Τάκη, 2005) και, βέβαια, όχι αδικαιολόγητα. 

     Σε αυτό το σημείο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι απαντήσεις των στελεχών 

οι οποίοι είχαν ιδίαν αντίληψη των συμβουλίων επιλογής. Δύο μόνο στελέχη 

απέκλεισαν κατηγορηματικά κάθε επιρροή φύλου ενώ οι υπόλοιποι 4 

συνεντευξιαζόμενοι μίλησαν για πιθανή και, κυρίως, άτυπη και ανομολόγητη  

μεροληπτική επιρροή φύλου στα συμβούλια (Πασιαρδής, 2004), επιβεβαιώνοντας κατ’ 

αυτόν τον τρόπο την άποψη των απλών εκπαιδευτικών. Διαφαίνεται, λοιπόν, πως όσο 

κι αν έχει επέλθει σημαντική πρόοδος σε θέματα ισότητας φύλων, οι  στερεοτυπικές 
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αντιλήψεις είναι ακόμα πολύ ισχυρές, για να μπορέσουν τα θεσμικά όργανα να 

λειτουργήσουν, πραγματικά, αμερόληπτα σε ζητήματα επιλογής και να αποκατασταθεί 

η πολυπόθητη εμπιστοσύνη και αξιοπιστία τους.  

       Παρόμοια συμπεράσματα προέκυψαν και στο ζήτημα της αντιμετώπισης της 

ανδρικής και γυναικείας διοίκησης από το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Μόνο 4 

εκπαιδευτικοί και 3 στελέχη υποστήριξαν την ισότιμη αντιμετώπιση του άνδρα και της 

γυναίκας στη διοίκηση από το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Μάλιστα, θεώρησαν ότι τα 

στερεότυπα που καλλιεργούνται στους κόλπους κάθε οικογένειας, ο χαρακτήρας, τα 

προσόντα, ο επαγγελματισμός της προϊστάμενης αρχής και προπάντων, η γενικότερη 

συμπεριφορά της είναι ικανά να επηρεάσουν την αντιμετώπιση της διοίκησης όχι όμως 

το φύλο.  

       Η πλειονότητα των συνεντευξιαζομένων σκιαγράφησε διαφοροποιημένη 

αντιμετώπιση. Όσον αφορά στην ανδρική διοίκηση, προέκυψε ότι αποπνέοντας μια 

δυναμικότητα, απολαμβάνει περισσότερο σεβασμό και ίσως φόβο από το εκπαιδευτικό 

περιβάλλον και καθώς είναι μια διοίκηση οικεία στα μάτια τους, γίνεται ευκολότερα 

αποδεκτή (Shakeshaft, 1989).  

      Στον αντίποδα, η γυναικεία διοίκηση στο σύνολο της συγκεντρώνει αρνητική 

αντιμετώπιση, κατά τους πληροφορητές, εκπαιδευτικούς και στελέχη. Για τους 

περισσότερους υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης προς αυτήν, έντονη καχυποψία, συχνή 

υποτίμηση και απαξίωση (Παπασταμάτη & Κανταρτζή, 2006) και πάντα αυστηρή 

κριτική (Μαραγκουδάκη, 2008·Παναγίδου, 2002). Μάλιστα, σε μια προσπάθεια 

αιτιολόγησης της συγκεκριμένης τακτικής, χρεώνεται, μεμονωμένα στη γυναίκα, 

εξάρτηση από συναδέλφους, υποχωρητικότητα και έλλειψη δυναμικότητας. 

       Συνολικά, λοιπόν, είτε με την μορφή των διοικητικών στερεοτύπων είτε με τον 

τρόπο επιλογής από τα εκάστοτε συμβούλια είτε πάλι στο τρόπο αντιμετώπισης της 

διοικητικής πρακτικής του άντρα και της γυναίκας οι έμφυλες διακρίσεις είναι γεγονός 

στη διοίκηση της εκπαίδευσης. 

        Ο πέμπτος θεματικός άξονας με τη σειρά του έρχεται να δώσει απαντήσεις στο 

ερευνητικό ερώτημα που αναζητά τους παράγοντες εκείνους που συμβάλλουν, εν 

τέλει, στην εκπαιδευτική διοίκηση.  

       Όσον αφορά στην επαγγελματική συμπεριφορά και απόδοση των εκπαιδευτικών, 

καθώς οι συνεντευξιαζόμενοι αρνήθηκαν τη σχέση της με το φύλο, ακολούθως, τη 

συνέδεσαν με άλλα στοιχεία. Οι απλοί εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι παράγοντες 

καθοριστικοί για την επαγγελματική τους συμπεριφορά και απόδοση αποτελούν ο 
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χαρακτήρας και η συμπεριφορά της διεύθυνσης, η ποιοτική σχέση μαζί της αλλά και η 

στήριξη και τα κίνητρα που τους παρέχει η πρoϊστάμενη αρχή ενώ για τα 

συνεντευξιαζόμενα στελέχη καίριοι παράγοντες αποτελούν, αντίστοιχα, οι 

υφιστάμενοι και η αξιοποίηση των ικανοτήτων τους, η καλή επικοινωνία και όσμωση 

μαζί τους και, φυσικά, οι υψηλοί στόχοι που τίθενται και υπηρετούνται απ’ όλους. 

Ταυτοχρόνως, και για τις δύο ομάδες πληροφορητών καθοριστικό ρόλο στην απόδοση 

διαδραματίζει, επίσης, το καλό «κλίμα» της σχολικής μονάδας (Πασιαρδής, & 

Πασιαρδή, 1993 · Huber, 2004). Κατά συνέπεια, η επαγγελματική συμπεριφορά και 

απόδοση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από μια ισχυρή διαδραστική σχέση μεταξύ 

διοικούντων και διοικούμενων καθώς μιλούμε για ένα «επάγγελμα» άκρως 

ανθρωπιστικό που έχει να κάνει με έμψυχο «υλικό».    

       Κατά ανάλογο τρόπο, η διοικητική ικανότητα αποσυνδέθηκε από το φύλο και 

συσχετίστηκε από τα στελέχη με τρία βασικά στοιχεία, την απαραίτητη θεωρητική 

κατάρτιση, τη διοικητική εμπειρία και, σίγουρα, το χειρισμό του ανθρώπινου 

δυναμικού. Αυτά, σε συνδυασμό με ένα ποσοστό φιλοδοξίας και την αγάπη για το 

έργο μπορούν, κατά την άποψη των στελεχών, να καταστήσουν τη διοίκηση τους 

ικανότατη. 

       Αντίστοιχα, για τους απλούς εκπαιδευτικούς η διοικητική ικανότητα εξαρτήθηκε 

από τους ίδιους ακριβώς παράγοντες, προσθέτοντας έναν, επιπλέον, το βασικότερο, 

την ισχυρή και ακέραια προσωπικότητα του προϊσταμένου. Αξιοσημείωτο, επίσης, για 

τους εκπαιδευτικούς είναι και το «διοικητικό ταλέντο», η τεχνική η οποία θεωρείται 

ότι υπάρχει σε ορισμένους διοικούντες και είναι ικανή να δημιουργήσει τη διαφορά 

στη διοίκηση (Georges at al, 1998 · Σαΐτης, 1992)  κάτι, βέβαια, που δεν επισημάνθηκε 

από τους διευθύνοντες ίσως διότι δε θέλησαν να συνδέσουν τη δική τους διοίκηση με 

το έμφυτο ταλέντο . 

       Παράλληλα, προέκυψαν στοιχεία που συμβάλλουν, κατά τους πληροφορητές, 

στην αποτελεσματικότητα της διοίκησης, ζητούμενο κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού. 

Οι απλοί εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δε βρίσκονται στις επάλξεις της διοίκησης και δεν 

είναι οι εκφραστές της αλλά λειτουργούν, κυρίως, ως αποδέκτες της, υπήρξαν 

φειδωλοί στην άποψή τους. Η πλειονότητα συσχέτισε την αποτελεσματικότητα της 

διοίκησης με τα αυξημένα προσόντα και τις ιδιαίτερες ικανότητες του διευθύνοντος 

και ελάχιστοι μίλησαν για την προσωπικότητα και το «πλαισίωμα» της διευθύνουσας 

αρχής.  
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       Τα στελέχη, όμως, υπεισήλθαν, ουσιαστικά, στο θέμα της αποτελεσματικότητας 

της εκπαιδευτικής διοίκησης και έδωσαν, πράγματι, όλα εκείνα τα στοιχεία που 

αναγνωρίζουν οι βιβλιογραφικές αναφορές. Αναφέρθηκαν στην ξεχωριστή ηγετική 

προσωπικότητα της προϊστάμενης αρχής μαζί με τα αυξημένα προσόντα και τις 

ιδιαίτερες  ικανότητές της (Πασιαρδής, 2004). Επίσης, έθεσαν το θέμα της υψηλής 

οργάνωσης αλλά και της αγαστής συνεργασίας και εμπλοκής όλων των μελών του 

οργανισμού στην έμπνευση και το όραμα του ηγέτη (Huber, 2004 ·Σαΐτης, 2000) και  

επισήμαναν την καίρια στοχοθεσία και την επίτευξη της στα πλαίσια του οργανισμού 

(Αθανασούλα-Ρέππα, 2008· Kouzes & Posener, 1995). Φαίνεται να γνωρίζουν πολύ 

καλά πώς επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα στο έργο τους. 

       Τέλος, ευρήματα, αναδείχτηκαν στο θέμα της διαφοροποιημένης εκπαιδευτικής 

διοίκησης του άνδρα και της γυναίκας. Η διάσταση των απόψεων που παρατηρείται σε 

προγενέστερες έρευνες σχετικά με την επίδραση ή όχι του φύλου στη διοίκηση, 

αντανακλά και στα αποτελέσματα της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας.  

       Η πλειονότητα των απλών εκπαιδευτικών συμφωνεί με τους Pounder & Coleman 

(2002) και διατείνεται ότι η διαφοροποίηση της διοίκησης επηρεάζεται ελάχιστα έως 

καθόλου από το φύλο. Μάλιστα, την αποδίδουν στα εν γένει χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας των διοικούντων, στο μυαλό, στην επαγγελματική εμπειρία που 

διαθέτουν και στην ηλικία τους, συμπλέοντας με τους Σαΐτη (2002), Pounder & 

Coleman (2002) που υποστηρίζουν, αντίστοιχα, ότι οι διοικητικές διαφορές είναι 

μεγαλύτερες όχι μεταξύ ανδρών και γυναικών αλλά μεταξύ ατόμων της ίδιας ομάδας 

και διαφοροποιούνται σε άλλα στοιχεία, πέραν του φύλου όπως την ηλικία τη 

μόρφωση, τη φυλή, την εργασιακή εμπειρία. Και μόνο το 1/4 του συνεντευξιαζόμενου 

πληθυσμού των απλών εκπαιδευτικών ασπάστηκε την άποψη των Book (2000), Ρέππα 

(2000) ότι το φύλο καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την αντίληψη της ηγεσίας. Σύμφωνα με 

τη θεωρία των έμφυλων ρόλων, ο διαφορετικός τρόπος κοινωνικοποίησης του άνδρα 

και της γυναίκας και η επίδραση που ασκούν τα στερεότυπα στη συμπεριφορά τους 

αντανακλούν στο τρόπο προσέγγισης της ηγεσίας (Shakeshaft, 1998)          

       Την ίδια, περίπου, εικόνα έδωσαν και οι διοικούντες. Όλοι υποστήριξαν ότι  

διαφοροποιητικός συντελεστής στη διοίκηση της εκπαίδευσης αποτελεί, βέβαια, η 

προσωπικότητα του διευθύνοντος, καθώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι ικανά 

να δημιουργήσουν τη διαφορά. Όμως, 4 από τα 6 στελέχη, χωρίς να αποκλείσουν 

διόλου τη λειτουργία του φύλου υπογράμμισαν, παράλληλα, τη δευτερεύουσα 

επίδραση του στη διοίκηση, ακολουθώντας σε ένα βαθμό εκείνες τις έρευνες που  
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υποστηρίζουν την εμφανή του παρουσία (Vinnicombe & Sinngh, 2002· Δαράκη, 

2007·Παπαμιχάλη, 2012). 

       Συμπερασματικά, μπορεί η επαγγελματική συμπεριφορά και απόδοση να 

εξαρτάται από τη διαδραστικότητα διοικούντων και διοικούμενων, μπορεί η 

διοικητική ικανότητα να είναι επίτευγμα μιας σειράς παραγόντων- θεωρητική 

κατάρτιση, διοικητική εμπειρία, χειρισμός ανθρώπινου δυναμικού και 

προσωπικότητας προϊσταμένου- και η αποτελεσματικότητα στη διοίκηση να είναι 

συνάρτηση της ξεχωριστής ηγετικής προσωπικότητας, της έμπνευσης και του 

οράματός της αλλά και της ταύτισης με αυτό το όραμα όλων των εμπλεκομένων, η 

διοικητική διαφοροποίηση, εντούτοις, αποδείχτηκε ότι γεννάται, βασικά, από τα εν 

γένει χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του διοικούντος δευτερευόντως όμως 

επηρεάζεται  και από το φύλο. 

        Προχωρώντας στον έκτο κατά σειρά θεματικό άξονα φωτίζονται οι πτυχές της 

επαγγελματικής ανέλιξης των γυναικών-εκπαιδευτικών και δίνονται απαντήσεις  

σχετικά με τους παράγοντες εκείνους που ορθώνονται ως φραγμοί στη διεκδίκηση 

θέσεων ευθύνης.  

      Η πρώτη ομάδα πληροφορητών, οι εκπαιδευτικοί, λαλίστατοι στο εν λόγω θέμα, 

σκιαγράφησαν πληθώρα παραγόντων, ενισχύοντας τα βιβλιογραφικά δεδομένα. Χωρίς 

η πλειονότητα να έχει δηλώσει ποτέ υποψηφιότητα για την εκπαιδευτική ιεραρχία, 

ήταν σε θέση να περιγράψει τα εμπόδια με ενάργεια.   

       Και οι 20 συνεντευξιαζόμενοι της πρώτης ομάδας θεώρησαν ως ισχυρό 

αποτρεπτικό λόγο το φόρτο των οικογενειακών υποχρεώσεων. Αξιοσημείωτο ότι ο 

παράγοντας αυτός υιοθετήθηκε και από τους 8 άνδρες του δείγματος, αναγνωρίζοντας, 

εμμέσως, ότι η γυναίκα σηκώνει, το μεγαλύτερο «φορτίο» μέσα στην οικογένεια. 

Συνδυαστικά με αυτόν, υπογραμμίστηκε ο βαρυσήμαντος λόγος της μητρότητας και η 

ανάληψη πολλαπλών ρόλων από τη γυναίκα (Αθανασούλα - Ρέππα, 2000). Τα εμπόδια 

αυτά, τα οποία, συγκέντρωσαν τις περισσότερες αναφορές, αποτύπωσαν την 

κατάσταση που βιώνει η σύγχρονη γυναίκα καθώς αγωνίζεται στην καθημερινότητα 

να συνδυάσει με επιτυχία παιδιά, οικογένεια και επαγγελματική πρόοδο. Και ενώ η 

ύπαρξη οικογένειας και παιδιών για τον άνδρα ενισχύει ένα «ολοκληρωμένο» 

επαγγελματικό προφίλ (Coleman, 2001, 2005), για τη γυναίκα που βρίσκεται σε 

παρόμοια κατάσταση και επιδιώκει την εξέλιξη της καριέρας της αποδεικνύεται ότι 

λειτουργεί ανασταλτικά.  
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       Εμπόδιο, παράλληλα, αποτελούν για τους εκπαιδευτικούς και οι περιορισμοί που 

θέτει πολλές φορές η ίδια η οικογένεια και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον της 

γυναίκας. Η αρνητική στάση του συζύγου, ιδιαίτερα όταν είναι και ο ίδιος 

εκπαιδευτικός (Τάκη, 2006), σε συνδυασμό με την αναπαραγωγή και υιοθέτηση 

στερεοτύπων που αφορούν στο ρόλο των φύλων και στη θέση της γυναίκας (Τάκη, 

2009 ·Τσικαλάκη, 2009), λειτουργούν αποτρεπτικά στη διεκδίκηση μιας θέσης 

ευθύνης. Συγκεκριμένα, η προκλητική αντίληψη που θέλει τη γυναίκα βασικό και 

αποκλειστικό «φροντιστή» της οικογένειας - νοικοκυρά και μητέρα μόνο- και αυτή 

που ταυτίζει την ηγεσία με το ανδρικό φύλο (Κανταρτζή & Ανθόπουλος, 2006 

·Κογκίδου & Τάκη, 2005), σύμφωνα με ορισμένους εκπαιδευτικούς, προκαλούν 

σήμερα ισχυρά αναχώματα στην καριέρα των γυναικών. 

       Επιπλέον, οι μισοί πληροφορητές αναφέρουν ως αποτρεπτικό λόγο την επιλογή 

«ησυχίας» από μέρους των γυναικών και τη μη επιβάρυνσή τους με επιπλέον 

υποχρεώσεις. Κάτω από το φόβο των ευθυνών και της αδυναμίας ανταπόκρισης στα 

διοικητικά καθήκοντα, επιλέγουν, συχνά, την αποχή από θέσεις ιεραρχίας (Τάκη, 

2006· Weiner, 2005).  

       Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί και ένα ακόμα εμπόδιο που αναφέρει η 

Χατζηπαναγιώτου (1997) και υπερθεμάτισε το 1/4 των πληροφορητών, η προτίμηση 

των γυναικών στη διδασκαλία και στο καθαρά παιδαγωγικό έργο με το οποίο νιώθουν 

βαθιά ικανοποίηση. Αυτό, σε συνδυασμό με μια απέχθεια για τη διοικητική 

γραφειοκρατία, που τις περισσότερες φορές έχει στερεοτυπικά καλλιεργηθεί 

(Μαραγκουδάκη, 1997), στερεί ακόμα και γυναίκες προσοντούχες από διοικητικές  

προαγωγές καθώς μένουν πιστές στον επαγγελματικό προσανατολισμό της παιδικής 

τους ηλικίας. 

       Επίσης, οι πληροφορητές ανέδειξαν ένα ακόμα αίτιο καθαρά προσωπικό – 

ψυχολογικό. Η ανασφάλεια που βιώνουν πολλές γυναίκες στην άσκηση των 

διοικητικών καθηκόντων και η χαμηλή αυτοπεποίθηση που διαθέτουν, αποτελεί 

σύνηθες φαινόμενο και ερμηνεύει σε μεγάλο βαθμό την απροθυμία τους για ανώτερες 

θέσεις (Πασιαρδής & Σαββίδης, 2002∙ Kyriakoussis & Saiti, 2006).  

       Ενώ το 1/4 των εκπαιδευτικών επισήμανε και μια έλλειψη προσόντων που αφορά 

τις μεγαλύτερες, ηλικιακά, γυναίκες (50+) καθώς δεν μπόρεσαν, για τους δικούς της 

λόγους η καθεμιά, να ακολουθήσουν τις εξελίξεις και παρουσιάζουν υστέρηση τίτλων 

και μεταπτυχιακών η οποία τους φράζει το δρόμο (Μαραγκουδάκη 1997).    
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       Επιπροσθέτως, 8 στους 20 πληροφορητές έθιξαν τις μεροληπτικές επιλογές των 

ανδροκρατούμενων συμβουλίων επιλογής που στηρίζονται σε κομματικά ή άλλα 

ασαφή κριτήρια και δυσχεραίνουν την επαγγελματική ανέλιξη όλων γενικά των 

υποψηφίων αλλά κυρίως των γυναικών που υπολείπονται συνδικαλιστικής - 

κομματικής δικτύωσης (Κογκίδου & Τάκη, 2005 · Τσικαλάκη, 2006 · Μαραγκάκης, 

2006). Η ενόχληση είναι πολλές φορές τόσο μεγάλη ώστε συχνότατα επιλέγουν την 

αποχή από ένα σύστημα που τις πληγώνει βαθύτατα.  

       Ολοκληρώνοντας τα ευρήματα των αποτρεπτικών παραγόντων, αξίζει να 

αναφερθούν δύο άλλες μονοπρόσωπες αναφορές πληροφορητών, η απαξίωση του 

θεσμού του διευθυντικού στελέχους και η έλλειψη οικονομικών κινήτρων. Σ’ ένα 

σύστημα συγκεντρωτικό που ο διευθυντής εκλαμβάνεται ως απλός διεκπεραιωτής των 

αποφάσεων του υπουργείου χωρίς αυτονομία και η ευελιξία (Κουτούζης, 2008· 

Παπαναούµ, 1995 · Χατζηπαναγιώτου, 2003) και οι οικονομικές του απολαβές είναι 

δυσανάλογα χαμηλές σε σχέση με την εργασία και τον κόπο που απαιτεί η θέση, η 

άρνηση για τη διοίκηση είναι δεδομένη. Είναι αδύνατον να υποστηριχθεί ένα πλαίσιο 

το οποίο είναι ηθικά και υλικά περιοριστικό.  

       Όσον αφορά στα αποτελέσματα από την ομάδα των πληροφορητών - στελεχών, ο 

φόρτος των οικογενειακών υποχρεώσεων και η απόκτηση παιδιών, υπήρξαν οι 

ανασταλτικοί παράγοντες που συγκέντρωσαν τις περισσότερες αναφορές. Επίσης, οι 

μισοί από τους συνεντευξιαζόμενους επισήμαναν, αντίστοιχα, την ισχυρή επίδραση 

των κοινωνικών στερεότυπων που θέλουν τη γυναίκα αφενός μητέρα και νοικοκυρά  

και αφετέρου να υπολείπεται του άνδρα σε θέματα διοίκησης. Αναγνώρισαν, και τα 

στελέχη, ότι ένας άντρας που ανέρχεται επαγγελματικά «εισπράττει» τον θαυμασμό 

και την επιβράβευση από το περίγυρό του ενώ δεν ισχύει το ίδιο για τη γυναίκα η 

οποία πολλές φορές ελέγχεται για τις επιδιώξεις της και κάποτε εμποδίζεται. Καθώς,  

μάλιστα, αυτά επισημαίνονται από ανθρώπους που επιχείρησαν και αναρριχήθηκαν 

στην ηγεσία, αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα.  

       Ομοίως, ανέδειξαν και τα στελέχη την ανασφάλεια και τη χαμηλή αυτοπεποίθηση 

που βιώνουν, συχνά, οι γυναίκες και τις κρατούν ένα βήμα πίσω από τον άντρα 

(Cubillio, 1999)  πρόσθεσαν, όμως, στηριζόμενες και σε προσωπικά παραδείγματα τον 

παράγοντα της ελλιπούς φιλοδοξίας για ανέλιξη που χαρακτηρίζει ένα ποσοστό  

γυναικών και, κατά την άποψη τους, είναι δυνατόν να ανακόψει την καριέρα τους 

(Πασιαρδής & Σαββίδης, 2002∙ Kyriakoussis & Saiti, 2006). Ένας παράγοντας, 

βέβαια, που δεν αναφέρθηκε καθόλου από τους απλούς εκπαιδευτικούς. 



[141] 
 

      Σε αυτό το σημείο, αξιοσημείωτο είναι ότι η ομάδα των πληροφορητών - στελεχών 

δεν υπεισήλθε καθόλου σε παράγοντες ανάσχεσης της γυναικείας ανόδου που 

σχετίζονται με θέματα θεσμικού  πλαισίου, τα λεγόμενα θεσμικά - οργανωτικά κατά τη 

βιβλιογραφία (Athanassoula-Reppa & Koutouzi, 2002). Τα κριτήρια επιλογής 

διευθυντικών στελεχών, ο κυβερνητικός παρεμβατισμός, η βαρύτητα της 

συνδικαλιστικής - κομματικής δικτύωσης «επιμελώς»  αποσιωπήθηκαν καθώς δε θα 

ήταν εύκολο να στηλιτεύσουν το σύστημα που τους ανέδειξε. 

       Επεκτείνοντας τη διερεύνηση των αποτρεπτικών, για τη γυναικεία ανέλιξη, 

παραγόντων, η τοποθέτηση σε μια αξιολογική κλίμακα των τριών βασικότερων, που 

ζητήθηκε από τους συνεντευξιαζόμενους, έδειξε ότι οι παράγοντες που επανέρχονταν 

άλλοτε στην πρώτη και άλλοτε στη δεύτερη θέση ήταν η μητρότητα και ο φόρτος των 

οικογενειακών υποχρεώσεων. Η ιεράρχηση αυτή αναγνωρίστηκε τόσο από τους 

άντρες όσο και από τις γυναίκες, τόσο από τους απλούς εκπαιδευτικούς όσο και από τα 

στελέχη, πράγμα που επιβεβαιώνει αφενός την καθοριστική τους επιρροή στην 

επαγγελματική  εξέλιξη των γυναικών-εκπαιδευτικών και αφετέρου την παρουσία   

ενός διαχρονικού και διαρκούς «αγώνα» από μέρους των γυναικών να 

εξισορροπήσουν μεταξύ οικογένειας και επαγγέλματος.. 

       Επιπροσθέτως, η αναζήτηση της προέλευσης των εν λόγω παραγόντων μοίρασε 

τους συνεντευξιαζόμενους. Για το 1/3 των εκπαιδευτικών αλλά και για τα περισσότερα 

στελέχη η παρεμπόδιση της επαγγελματικής ανέλιξης των γυναικών οφείλεται σε 

συνδυασμό των προσωπικών τους επιλογών, της οργάνωσης του συστήματος 

εκπαίδευσης και ταυτόχρονα των ευρύτερων κοινωνικο-πολιτισμικών δομών και 

σχέσεων που υφίστανται στην ελληνική κοινωνία. Όμως για 7 πληροφορητές είναι 

ζήτημα αποκλειστικά πολιτισμού, ζήτημα δομών και σχέσεων που επικρατούν στην 

κοινωνία, οι οποίες είναι ισχυρότατες και επιδρούν σε όλα τα επίπεδα. Ενώ για 6 

συνεντευξιαζόμενους η ανέλιξη των γυναικών έχει να κάνει μόνο με προσωπικές 

επιλογές και ευθύνες καθώς πιστεύουν ότι η διεκδίκηση και κατάκτηση μιας θέσης 

εξαρτάται από τη θέληση των ίδιων των γυναικών. 

       Ευρήματα, ακόμα, προέκυψαν και για το θέμα της «γυάλινης οροφής» και των 

αιτιών της. Το 1/4 των συνεντευξιαζομένων πιστεύει ότι η γυναίκα σήμερα, ακόμα κι 

αν υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες, μπορεί, βάσει των διατάξεων των νόμων, να 

προχωρήσει ανεμπόδιστα. Συνεπώς, γι’ αυτούς η γυάλινη οροφή δεν υφίσταται αλλά 

πρόκειται για έναν όμορφα διατυπωμένο «μύθο». Η πλειονότητα, όμως, των 

συνεντευξιαζομένων, απλοί εκπαιδευτικοί και στελέχη, διατείνεται ότι, πράγματι, η 
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γυναικεία ανέλιξη ανακόπτεται ή επιβραδύνεται από λανθάνοντες, παντός είδους, 

φραγμούς και η γυάλινη οροφή είναι μια πραγματικότητα. (Weyer, 2007).  

       Είναι σαφέστατος ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον 

μεταφορικό όρο της οροφής. Οι μεν πρώτοι το αντιλαμβάνονται ως νομικό και 

θεσμικό περιορισμό της ανέλιξης των γυναικών και επομένως το απορρίπτουν αφού η 

γυναίκα  τυπικά έχει κατακτήσει την ισότητα με τον άνδρα ενώ οι δεύτεροι το 

εκλαμβάνουν ως παντός είδους κοινωνικό και διαρθρωτικό φραγμό, όχι πάντα 

εμφανές, φυσικό και αυτονόητο και γι’ αυτό το υποστηρίζουν. Μάλιστα 6 εξ αυτών 

προχωρούν περισσότερο και αποδίδουν την παρουσία της «γυάλινης οροφής» στην 

παγίωση και αναπαραγωγή των στερεοτυπικών αντιλήψεων που δύσκολα 

εξαλείφονται όπως και στην έλλειψη ουσιαστικής βοήθειας είτε σε επίπεδο πολιτείας 

είτε σε επίπεδο οικογένειας.  

       Φυσικά, αντίθετα από τις Αποσπόρη και Ραφαηλίδου (2007) που θεωρούν τη 

συγκεκριμένη οροφή  αρραγή και ανθεκτική, υπάρχουν και εκείνοι οι εκπαιδευτικοί, 6 

απλοί και 2 στελέχη, που διατείνονται πως η διαφανής αυτή οροφή, σήμερα, 

παρουσιάζει έντονα σημάδια ρήξης. Οι γυναίκες μπαίνουν δυναμικά στο χώρο της 

διοίκησης της εκπαίδευσης, επιμορφώνονται, αποκτούν προσόντα, περισσότερα, 

πολλές φορές, από τους άντρες και διεκδικούν με πάθος θέσεις ευθύνης. 

       Ο έβδομος και τελευταίος θεματικός άξονας της παρούσας έρευνας εστίασε στο 

θέμα της γυναικείας υποαντιπροσώπευσης και τις προτάσεις για σύμμετρη παρουσία 

των φύλων στην ιεραρχική δομή της εκπαίδευσης. 

        Αρχικά οι πληροφορητές επιχείρησαν να οριοθετήσουν την έννοια της 

υποαντιπροσώπευσης και να την αιτιολογήσουν. Αναγνωρίζοντας το εκπαιδευτικό 

επάγγελμα ως το παραδοσιακά αποδεκτό για μία γυναίκα, επισήμαναν τα υψηλά 

ποσοστά της παρουσίας της. Εντούτοις, αυτά δε μεταφράζονται σε αντίστοιχα 

ποσοστά γυναικών στη διοίκηση (Βασιλού-Παπαγεωργίου, 1994). Όλοι οι 

συμμετέχοντες, απλοί εκπαιδευτικοί και στελέχη αποδίδοντας το θέμα στις 

πραγματικές του διαστάσεις, υπογράμμισαν δύο βασικά στοιχεία ασυμμετρίας, τη 

μειωμένη παρουσία γυναικών σε θέσεις διευθυντών σχολείων και την ακόμα 

μικρότερη συμμετοχή τους στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαιδευτικής ιεραρχίας. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ερμηνεύεται  η έντονη  παρουσία των γυναικών στα 

καθήκοντα της  υποδιεύθυνσης (Ράπτης, 2008 · Σαΐτης, 2012), η οποία, κατά τους 

συμμετέχοντες, εκτελείται  από τη γυναίκα - εκπαιδευτικό με υποδειγματικό και 
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κάποτε με εξαιρετικά δυναμικό τρόπο. Άλλωστε, η γυναίκα μπορεί να είναι πολύ καλή 

αλλά πάντα ένα βήμα πίσω από τον άνδρα.  

        Ακολούθως, η συσχέτιση της γυναικείας παρουσίας στη διοίκηση με την  

αποτελεσματικότητα απορρίφθηκε από το σύνολο των συμμετεχόντων.  Δεν είναι 

δυνατόν, το φύλο της προϊστάμενης αρχής να καθορίζει το επίπεδο 

αποτελεσματικότητας της διοίκησης. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι η παρουσία της 

γυναίκας στην διοικητική ιεραρχία είναι περιττή. Αντιθέτως, αποδίδεται θετικότατο 

πρόσημο στην παρουσία της. Πρωτίστως, είναι άκρως δημοκρατικό να συμμετέχει 

αφού εκπροσωπείται, με μεγάλα ποσοστά, στο επάγγελμα. Για ορισμένους, επίσης, η 

παρουσία της δημιουργεί μία κατάσταση ισορροπίας και αρμονίας στη εκπαιδευτική 

κοινότητα ενώ για άλλους εμπεδώνει ένα αίσθημα ισονομίας και ισοβαρούς ευθύνης. 

Τελευταία αλλά όχι χωρίς σημασία είναι επιβεβλημένη η διοικητική  παρουσία της 

γυναίκας λόγω της μοναδικής της οπτικής που εξασφαλίζει η διαφορετικότητα του 

φύλου, η ουσιαστικότητα των προσόντων και των ικανοτήτων της και το κυριότερο το 

πρότυπο που μεταβιβάζει στα νεαρά κορίτσια. 

      Το σύνολο των συμμετεχόντων, λοιπόν, απλών εκπαιδευτικών και στελεχών, 

παρόλο που δε συνέδεσε τη διοικητική παρουσία της γυναίκας με την 

αποτελεσματικότητα, εντούτοις, υπογράμμισε με τον καλύτερο τρόπο τη 

αναγκαιότητα της παρουσίας στη διοίκηση. Όταν, μάλιστα, έχει αποδεχτεί την υπο-

αντιπροσώπευσή της, το αμέσως επόμενο στάδιο είναι οι στρατηγικές, οι προτάσεις 

εκείνες που θα ενισχύσουν το ρόλο της σε θέσεις ευθύνης 

       Σε πρώτη φάση, η αξιολόγηση του μέτρου της ποσόστωσης μοίρασε και τις δύο 

ομάδες των συμμετεχόντων. Υπήρξαν εκπαιδευτικοί κάθετα απορριπτικοί στη 

ποσόστωση διότι παρέχει άλλοθι στο ανδρικό κατεστημένο, ενισχύει τη διαμορφωμένη 

αντίληψη περί γυναικείας ανικανότητας και καταστρατηγεί δίχως άλλο την ισότητα. 

Πρόκειται, δηλαδή, για ένα βλαπτικό και υποτιμητικό μέτρο. Άλλοι ισάριθμοι, σχεδόν, 

πληροφορητές την αποδέχτηκαν αλλά με ισχυρές επιφυλάξεις (Δαράκη, 2007)  που 

εδράζονται στο γεγονός της «κατευθυνόμενης» συμμετοχής των γυναικών και όχι 

αυτής που στηρίζεται στην αξιοσύνη και την επιθυμία τους. Αποτελεί, εν ολίγοις, ένα 

«αναγκαίο» κακό και προϋποθέτει ισόρροπη χρήση. Και μια τρίτη κατηγορία 

εκπαιδευτικών, στον αντίποδα των προηγούμενων, στήριξε, πλήρως, την υποβοήθηση 

των γυναικών ως μία θετικότατη κίνηση που σπάζει τα στεγανά και ως ένα απόλυτα 

φυσιολογικό μέτρο. Το εύρος της  αξιολογικής αυτής διαβάθμισης της ποσόστωσης, 

από το χαρακτηρισμό του βλαπτικού και υποτιμητικού έως του θετικού και απόλυτα 
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φυσιολογικού μέτρου δεν αντικατοπτρίζει τίποτε άλλο παρά τη πολλαπλότητα των 

όψεων του ίδιου θέματος και τη διαφορετικότητα της οπτικής και αντίληψης  των 

ανθρώπων. Όσο για την αλήθεια πιθανόν να βρίσκεται κάπου στη μέση.   

       Πέραν της τοποθέτησης απέναντι στο μέτρο της ποσόστωση, οι 

συνεντευξιαζόμενοι ανέπτυξαν  και τις προτάσεις τους για την στήριξη των γυναικών 

στη διεκδίκηση θέσεων ιεραρχίας.  Στο πλαίσιο της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων 

πόρων- άψυχων και έμψυχων- και με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότητα του 

εκάστοτε εκπαιδευτικού οργανισμού η εφαρμογή οποιουδήποτε μηχανισμού, 

οποιασδήποτε ενέργειας  που στηρίζει τη γυναικεία διεκδίκηση είναι επιβεβλημένη. Η 

πενιχρότητα ερευνών, τόσο διεθνώς όσο και στον ελλαδικό χώρο, που αφορούν σε 

προτάσεις για τη θεραπεία της μειωμένης παρουσίας των γυναικών στη διοίκηση  

καθιστά τις συγκεκριμένες περισσότερο σημαντικές όταν, μάλιστα, υπάρχει σύμπνοια 

απόψεων των δύο ομάδων, διοικούντων και διοικούμενων.  

       Η πλειονότητα των απλών εκπαιδευτικών αλλά και των στελεχών πιστεύει  

πρωτίστως στην αλλαγή της νοοτροπίας και των ηθών του κοινωνικού συνόλου. 

Επιζητά, μέσω της εκπαίδευσης και της διαπαιδαγώγησης του, την ωρίμανση σε 

θέματα ισότητας. Είναι, πράγματι, άξιο απορίας, ενώ διατρέχουμε τον 21
ο
 αιώνα να 

τίθενται ανάλογα ζητήματα, όμως  δεν είναι καθόλου εύκολη από τη μια η αποτίναξη  

στερεοτυπικών αντιλήψεων αιώνων που υποτιμούν τη γυναίκα και από την άλλη η 

παραχώρηση εμπιστοσύνης και δημιουργικού χώρου σε αυτήν. Συνεπώς, 

απενοχοποιώντας σταδιακά, τις γυναικείες διοικήσεις και διεκδικώντας «θαρραλέα» 

θέσεις ευθύνης, ευελπιστούν, σε δεύτερο επίπεδο, να παραχθούν θηλυκά μοντέλα 

διοίκησης, τα οποία θα λειτουργήσουν, στο μέλλον, ως πρότυπα  για τις νεότερες 

γενιές (Κανταρτζή & Ανθόπουλος, 2006). 

      Ακολούθως, ορισμένοι πληροφορητές έθεσαν την ηθική και πρακτική στήριξη της 

γυναίκας από το άμεσο και το ευρύτερο περιβάλλον της (Coleman (2001).  Η από 

κοινού ανάληψη των γονεϊκών ευθυνών, η παροχή ουσιαστικής βοήθειας και, κυρίως, 

εμπιστοσύνης από την οικογένεια  αλλά και τους συναδέλφους πιστεύουν ότι θα δώσει 

δύναμη στη γυναίκα και διέξοδο επαγγελματικής ανόδου. Συμφωνούν, βέβαια, με τα 

ευρήματα της ποιοτικής έρευνας της Coleman (1996), κατά την οποία η οικογένεια και 

η συμβολή της είναι καθοριστική, χωρίς ωστόσο να επεκτείνονται σε θέματα 

κοινωνικο-ψυχολογικών επιρροών της οικογένειας προς το παιδί (αυτοπεποίθηση, 

θάρρος, ευελιξία) που ενστερνίζονται  οι Cubillo και Brown (2003) σε έρευνα τους 

αντίστοιχα. 
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       Επίσης, οι συνεντευξιαζόμενοι περιέλαβαν στις προτάσεις τους την αναγκαία 

υποβοήθηση από μέρους της πολιτείας. Πρότειναν την ενεργοποίηση του κοινωνικού 

κράτους και τη δημιουργία των απαραίτητων εκείνων δομών (φύλαξης παιδιών, 

ηλικιωμένων) που θα δώσουν τη δυνατότητα στις γυναίκες να μπουν δυναμικά στο 

χώρο της διοίκησης (Δαράκη, 2007). Μόνο όταν ανταπεξέλθουν με ευκολία στην 

πληθώρα των υποχρεώσεων που τις βαραίνουν, θα έχουν τη δυνατότητα να 

διεκδικήσουν την ανάληψη θέσεων ευθύνης. 

         Ταυτόχρονα, το 1/4 των συνεντευξιαζομένων προτείνει, επιπλέον, τη άμεση 

συνδρομή της  πολιτείας, υλική και ηθική, προς τη σύγχρονη γυναίκα- μητέρα ώστε να 

έχει τη δυνατότητα να σπουδάζει, να επιμορφώνεται, να παρακολουθεί τις εξελίξεις 

και να μην αποκλείεται λόγω έλλειψης προσόντων. 

       Παράλληλα, σύμφωνα με τους πληροφορητές, απαιτούνται αρκετά μέτρα  σε 

θεσμικό και οργανωτικό επίπεδο. Πρωτίστως, η τήρηση ενημερωμένου 

προσοντολογίου και σταθερών κριτηρίων βάσει των οποίων θα επιλέγονται οι 

υποψήφιοι. Και σίγουρα, η εφαρμογή αντικειμενικών και  αδιάβλητων κριτηρίων που 

δε θα βάζουν φραγμούς και θα βοηθούν, μακροπρόθεσμα, στη ανάκτηση της 

εμπιστοσύνης από τις υποψήφιες (Δαράκη , 2007). 

       Επιπλέον, οι πληροφορητές, εστίασαν σε συγκεκριμένες παροχές κινήτρων ως 

δέλεαρ για μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών σε θέσεις ιεραρχίας. Προέβαλαν  αφενός, 

την ενίσχυση του ρόλου της διευθυντικής αρχής ώστε να μην είναι διεκπεραιωτής, 

μόνο, ενός συγκεντρωτικού συστήματος αλλά να λειτουργεί δημιουργικά και 

αυτόνομα και αφετέρου υποστήριξαν τη χορήγηση απολαβών αναλόγων των ευθυνών 

και των ωρών εργασίας τους (Δαράκη, 2007)  Για να  αναγνωρίσει η κοινωνία την 

αξία των διευθυντικών στελεχών επιβάλλεται, πρωτίστως, να την αναγνωρίσει το ίδιο 

το σύστημα.  

       Επίσης, επιβαρημένη καθώς είναι από την πολλαπλότητα των ρόλων της, 

προτείνεται, σε πρακτικό επίπεδο, για τη γυναίκα-διευθύντρια, ευέλικτο ωράριο και  

απαλλαγή από τα διδακτικά της καθήκοντα ώστε να επιδίδεται απερίσπαστη στα 

διοικητικά. Με αυτόν τον τρόπο, θα είναι σε θέση να υποβάλει υποψηφιότητα 

μεγαλύτερος αριθμός γυναικών. 

       Επιπροσθέτως, στελέχη και απλοί εκπαιδευτικοί, προέβαλαν την αναγκαιότητα 

της επιμόρφωσης όλων, αρχικά, των εκπαιδευτικών σε θέματα διοίκησης και  της 

καθοδήγηση των διευθυντριών, συγκεκριμένα. Για μεν τις εκπαιδευτικούς η διοίκηση, 

λόγω της μη ενασχόλησης τους με αυτή φαντάζει δύσκολη και πολλές φορές 
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απωθητική, για δε τα στελέχη, με τις ολιγόωρες μόνο επιμορφωτικές συναντήσεις, ως 

«αχαρτογράφητα» νερά. Επιβάλλεται, με άλλα λόγια,  η οργάνωση και λειτουργία του 

θεσμού των «μεντόρων», εκείνων των καθοδηγητών – συμβούλων που θα 

δημιουργήσουν ένα ασφαλές, υποστηρικτικό και γι αυτό δημιουργικό διοικητικό 

περιβάλλον για τις γυναίκες (McLay & Brown, 2000).  

       Καταληκτικά, αξίζει να αναφερθεί μία πρόταση 3 πληροφορητών από την ομάδα 

των απλών εκπαιδευτικών  η οποία, ενδεχομένως, να οδηγήσει  περισσότερες γυναίκες 

στην διοίκηση. Πιστεύεται ότι είναι απαραίτητη η ενασχόληση και η άσκηση 

διοικητικών καθηκόντων από το σύνολο των εκπαιδευτικών, για ένα ορισμένο χρονικό 

διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο, θα υπήρχε  δυνατότητα γνωριμίας με το αντικείμενο 

της διοίκησης, θα επέρχονταν η απομυθοποίησή του και γιατί όχι η ανάδειξη 

εμπνευσμένων διοικητικών στελεχών και των δύο φύλων.  

       Επιλογικά, ολοκληρώνοντας το ερευνητικό αυτό εγχείρημα θα λέγαμε ότι το φύλο 

είναι μία παράμετρος η οποία ασκεί επιρροή στην εκπαιδευτική καθημερινότητα είτε 

αναφορικά με τους καθηγητές είτε με τους μαθητές. Δεμένη καθώς είναι με 

στερεοτυπικές αντιλήψεις αιώνων, δε θα μπορούσε  να  ισχύει το αντίθετο.  

       Υπό το πλαίσιο αυτό, το φύλο επηρέασε την εκπαιδευτική διοίκηση στο παρελθόν 

και συνεχίζει να την επηρεάζει και σήμερα, ως ένα βαθμό, δίνοντας στους άνδρες– 

εκπαιδευτικούς σημαντικό προβάδισμα στη διεκδίκηση και κατάληψη θέσεων 

ιεραρχίας  σ’ ένα χώρο κατεξοχήν γυναικοκρατούμενο. 

       Επίσης, όσο κι αν τα όρια δε είναι πάντα ευδιάκριτα και απόλυτα, ούτε υπάρχει 

ομοιογένεια, εντούτοις αποτυπώθηκε με ενάργεια από τους συμμετέχοντες η 

«αρσενική» και «θηλυκή» διοίκηση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της η καθεμιά, 

έτσι όπως αυτά γίνονται αντιληπτά στα εκπαιδευτικά δρώμενα.  

       Αποδείχθηκε, ακόμα, είτε από την παρουσία διοικητικών στερεοτύπων είτε από 

τον τρόπο επιλογής  των στελεχών από τα εκάστοτε συμβούλια είτε πάλι από τον 

τρόπο αντιμετώπισης της διοικητικής πρακτικής του άντρα και της γυναίκας ότι στο 

χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης, οι έμφυλες διακρίσεις είναι μια πραγματικότητα. 

       Ωστόσο, αποσυνδέθηκε το φύλο από την επαγγελματική συμπεριφορά των 

εκπαιδευτικών, από τη διοικητική ικανότητα και την αποτελεσματικότητα και 

αναδείχτηκαν άλλοι ως βασικοί παράγοντες στο διοικητικό γίγνεσθαι. Ακόμα και  ο 

διαφορετικός τρόπος προσέγγισης της ηγεσίας, κατά την άποψη των δευτεροβάθμιων 

εκπαιδευτικών, εδράζεται πρωτίστως στην προσωπικότητα και στα ιδιαίτερα 
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χαρακτηριστικά της προϊστάμενης αρχής και δευτερευόντως, ίσως, στην έμμεση 

επιρροή φύλου. 

       Επίσης, χωρίς, θεσμικά, η γυναίκα να υπολείπεται του άνδρα, επιβεβαιώθηκε μια 

σειρά ανασταλτικών παραγόντων που την κρατούν πίσω όσον αφορά στη διεκδίκηση 

θέσεων ευθύνης με πρώτο και κύριο τη μητρότητα και τις συνεπαγόμενες 

οικογενειακές υποχρεώσεις τόσο από τους άντρες όσο και από τις γυναίκες, τόσο από 

τους διοικούμενους όσο και από τους διοικούντες.  

       Εντούτοις, οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών, στην πλειονότητα τους, σήμερα, 

έχουν μετακινηθεί υπέρ της γυναίκας, Εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους σ’ αυτήν και 

τις ικανότητες της. Καταθέτουν προτάσεις για την ισόρροπη συμμετοχή των φύλων 

στην ιεραρχική δομή της εκπαίδευσης και παρά τις δυσκολίες πιστεύουν ότι η 

«γυάλινη οροφή» ραγίζει. Και το σημαντικότερο αποδίδουν θετικό πρόσημο στη 

διοικητική της παρουσία, αναγνωρίζοντας την αρμονία, τη δημοκρατικότητα και 

προπάντων την  αναγκαιότητα της μοναδικής της οπτικής.  

 

         Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

 Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο της συζήτησης και φτάνοντας στο τέλος του 

ερευνητικού αυτού εγχειρήματος, έχει  αποκρυσταλλωθεί, πλέον, το πλαίσιο μέσα στο 

οποίο κινήθηκε η παρούσα μελέτη. Χωρίς να δρέπει δάφνες πρωτοτυπίας, εντούτοις, 

κατάφερε να αφουγκραστεί όλες εκείνες τις απόψεις των δευτεροβάθμιων 

εκπαιδευτικών που αφορούσαν στο ρόλο του φύλου στη διοίκηση των εκπαιδευτικών 

οργανισμών. Ωστόσο, μετά από μία έρευνα, προκύπτουν πάντα νέοι προβληματισμοί, 

νέα ερωτήματα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο για περαιτέρω 

ερευνητικές αναζητήσεις. Αυτή, άλλωστε, είναι όλη η γοητεία της επιστήμης. 

       Αρχικά, θα προτείναμε την επέκταση της υπάρχουσας μελέτης με το σκεπτικό η 

εκπαιδευτική διοίκηση να συσχετίζονταν αυτή τη φορά όχι με το φύλο αλλά με μια 

σειρά άλλων, εξίσου σημαντικών μεταβλητών όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα 

προσόντα, οι φιλοδοξίες αλλά και η ηλικία των στελεχών. Όπως αποδείχτηκε από τα 

αποτελέσματα ασκούν μεγάλη επιρροή στις γυναίκες, ιδιαίτερα η οικογένεια και οι 

υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν.  

       Επίσης, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θα καθίσταντο μία μελέτη η οποία θα 

αξιοποιούσε ερευνητικά όλες εκείνες τις προτάσεις – στρατηγικές που τέθηκαν από 

τους συμμετέχοντες μέσα στο πνεύμα της αποκατάστασης της έμφυλης ισορροπίας 
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στη ιεραρχία της εκπαίδευσης και της ενθάρρυνσης των γυναικών για συμμετοχή. Θα 

ήταν ιδιαίτερα αποδοτικό, επιστημονικά και πρακτικά, αν διερευνούνταν επισταμένως 

το ευρύ πλαίσιο των καλών πρακτικών (αξιοκρατικά κριτήρια, ενημερωμένο 

προσοντολόγιο, θηλυκά διοικητικά πρότυπα, παροχές κινήτρων, επιμόρφωση σε 

θέματα διοίκησης) και ελέγχονταν περαιτέρω ο βαθμός και το μέγεθος της 

«θεραπείας» σε περίπτωση εφαρμογής τους. Έτσι θα  αποκτούσαν τον πραγματικό 

τους ρόλο, οι προτάσεις . 

       Επιπροσθέτως, στο ίδιο πνεύμα, μεγάλη σημασία για το ελληνικό συγκείμενο θα 

είχε μια συνδυαστική μελέτη, ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης, η οποία θα 

αναζητούσε αρχικά, τα ποσοστά των γυναικών-εκπαιδευτικών που διαθέτουν 

προσόντα για τη ανάληψη διευθυντικών θέσεων, κάποτε μάλιστα εξαιρετικά,  και εν 

συνεχεία θα διερευνούσε ποιοτικά τους λόγους για τους οποίους ορισμένες γυναίκες, 

επιδιώκουν και πετυχαίνουν την κατάληψη θέσεων ευθύνης ενώ άλλες παραιτούνται 

από οποιαδήποτε  διεκδίκηση. Θα απέδιδε, σίγουρα, ενδιαφέροντα συμπεράσματα για 

τους λόγους της διαφορετικής λειτουργίας  των γυναικών.  

       Ακόμα, αποσυνδέοντας τη διοίκηση από οποιαδήποτε άλλο παράγοντα, αφετηρία 

για νέα διερεύνηση θα μπορούσε να αποτελέσει, γενικά, το μειωμένο ενδιαφέρον για 

επιδίωξη θέσεων ευθύνης που βιώνει σήμερα ο εκπαιδευτικός, μέσα σ’ ένα πλαίσιο 

κοινωνικής και επαγγελματικής απαξίωσης του στην ελληνική πραγματικότητα. Όταν, 

μάλιστα, ασκεί ένα επάγγελμα που δεν του δίνει καμία άλλη δυνατότητα προαγωγής 

πέραν της διευθυντικής θέσεως. 

       Τέλος, μεγάλης σπουδαιότητας θα αναδεικνύονταν μία έρευνα η οποία θα 

μελετούσε τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη διοίκηση μέσα από το πρίσμα του 

διπλού ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν, του εκπαιδευτικού- δασκάλου και 

παιδαγωγού και του εκπαιδευτικού - στελέχους,  καθώς πολλοί λειτουργοί  και κυρίως 

γυναίκες, πιστεύουν ότι υπάρχει σαφέστατη διάκριση των δύο ρόλων και γι’ αυτό 

εκδηλώνουν άρνηση προς τη διοίκηση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 Απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις (ενδεικτικά) 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - Δ1 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 

Φύλο: Γυναίκα 

 

Ηλικία: 53 

 

Ειδικότητα: Θεολόγος 

 

Σπουδές: Μεταπτυχιακές 

 

Χρόνια υπηρεσίας στην Εκπαίδευση, γενικά: 22 

 

Χρόνια υπηρεσίας ως Στέλεχος Εκπαίδευσης: 5 

 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, 3 παιδιά 

 

 

1) Πώς αντιλαμβάνεστε στην εκπαιδευτική σας καθημερινότητα οποιαδήποτε 

επίδραση  φύλου;  

 

Δεν μπορώ να πω ότι υφίσταται διαχωρισμός όσο αφορά στους μαθητές, σχετικά με το 

φύλο ή, παράλληλα, επίδραση - θετική ή αρνητική - λόγω φύλου στην εκπαιδευτική 

δραστηριότητα των εκπαιδευτικών… Ίσα, ίσα θεωρώ ότι υπάρχει ισότιμη 

αντιμετώπιση. 

 

 2) Oι εκπαιδευτικοί, κατά την άποψη σας, λειτουργούν ως δέκτες και φορείς 

στερεοτυπικών αντιλήψεων όσον αφορά στα δύο φύλα; Μπορείτε να αναφερθείτε 

σε συγκεκριμένα παραδείγματα; 

 

Ίσως λειτουργούν έτσι ελάχιστες φορές… και μεμονωμένα. Οι εκπαιδευτικοί είναι 

πολύ προσεκτικοί σε τέτοια ζητήματα και ειλικρινά - μιλώντας προσωπικά- ωθούν τα 

παιδιά, ανεξαρτήτως φύλου, να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν  τις ικανότητες και 

δεξιότητές τους. 

 

3) Θεωρείτε ότι η  αντιπροσώπευση  τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών 

εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης είναι ισότιμη; Παρατηρείτε διαφορά  σε αυτή 

την  ισορροπία  συγκρίνοντας το παρελθόν με το παρόν; 
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Νομίζω ότι παλιότερα ήταν πολύ μικρή η παρουσία των γυναικών σε θέσεις ευθύνης..  

Συνήθως, βλέπαμε άντρες - διευθυντές. Σίγουρα, υπάρχει διαφορά από το παρελθόν 

μέχρι σήμερα. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύξηση της τοποθέτησης 

γυναικών σε θέσεις ευθύνης. Παίρνοντας δε παράδειγμα από τα γυμνάσια και λύκεια 

της πόλης μας στις 5 σχολικές μονάδες οι 4 διοικούνται από γυναίκες. 

 

4) Πιστεύετε ότι η  γυναίκα – εκπαιδευτικός μπορεί έχει την ίδια φιλοδοξία 

ανέλιξης όσο και ο άντρας στο χώρο της διοίκησης; 

 

 Θεωρώ ότι είναι πολύ φυσιολογική η φιλοδοξία των γυναικών για ανέλιξη και 

βεβαίως, η γυναίκα-εκπαιδευτικός μπορεί, όσο και ένας άντρας, να επιδιώκει την 

εξέλιξη στο χώρο της  διοίκησης.  

----------- 

5) Πώς θα περιγράφατε το είδος διοίκησης του άντρα και της γυναίκας 

αντίστοιχα (τρόπος ηγεσίας, λήψη αποφάσεων, επικοινωνία, διαχείριση κρίσεων);  

 

Παρόλο που δεν πιστεύω ότι οι διαφορές στη διοίκηση  της εκπαίδευσης οφείλονται 

στο φύλο-ίσως σε αυτό πιο λίγο, περισσότερο παίζουν ρόλο άλλοι παράγοντες -

εντούτοις γίνονται αντιληπτές κάποιες διαφορές στην ανδρική και γυναικεία διοίκηση. 

Οι άνδρες –διευθυντές νομίζω είναι πιο αποφασιστικοί και πιο απόλυτοι ενώ η 

γυναικεία διοίκηση έχει χαρακτηριστικά πιο δημοκρατικά, βρίσκεται πιο κοντά στο 

σύλλογο, συναποφασίζει. Έχει μια τάση φροντίδας και έγνοιας για όλους και όλα. 

Λειτουργεί θα έλεγα σαν μητέρα Για μένα όμως αυτό που καθορίζει κυρίως τη 

διοίκηση είναι η προσωπικότητα του διοικούντος και το σύστημα αξιών και αρχών που 

διαθέτει και τον χαρακτηρίζει παντού.. Αυτά, νομίζω, δημιουργούν τις 

διαφοροποιήσεις 

 

6) Ποια είναι η άποψη σας όσον αφορά στη διοικητική ικανότητα και 

αποτελεσματικότητα του άνδρα-διευθυντή και της γυναίκας- διευθύντριας; 

 

Θεωρώ, ότι έχουν, εξίσου, οι άντρες και οι γυναίκες τις ίδιες ικανότητες. Η ικανότητα 

στη διοίκηση έχει σχέση με άλλους παράγοντες και όχι πάντως με το φύλο. Παίζουν 

μεγάλο ρόλο οι γνώσεις σε θεωρητικό επίπεδο δηλαδή η κατάρτιση πάνω στο 

αντικείμενο της δουλειάς και βέβαια μια σχετική εμπειρία στη διοίκηση αλλά όχι το 

φύλο. Υπάρχουν, σίγουρα, ικανοί άντρες και γυναίκες όπως και ανίκανοι άντρες και 

γυναίκες. Επίσης, άλλο ένα στοιχείο σημαντικό θεωρώ ότι είναι ο χειρισμός του 

συλλόγου διδασκόντων και του μαθητικού πληθυσμού .. 

 

7) Η  δική σας επαγγελματική συμπεριφορά και απόδοση επηρεάζεται ανάλογα με 

το φύλο του εκάστοτε προϊσταμένου/υφισταμένου; 
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Όχι, γενικά δεν πιστεύω ότι επηρεάζομαι από το φύλο. Λειτουργώ το ίδιο απέναντι σε 

άνδρα και γυναίκα υφιστάμενό μου. Αυτό όμως,  που με κινητοποιεί πάρα πολύ είναι ο 

υψηλός στόχος, αυτός μου δίνει, πραγματικά, φτερά. 

------------ 

8) Θεωρείτε πιθανή την ύπαρξη διοικητικών στερεότυπων σε άνδρες και γυναίκες 

εκπαιδευτικούς που δρουν  ανασταλτικά στην άσκηση έργου τους;  

 

Ναι, θεωρώ, ότι υπάρχουν διοικητικά στερεότυπα, αντιλήψεις που επηρεάζουν τους 

εκπαιδευτικούς αρκετά, αν όχι πάρα πολύ. Νομίζω ότι κάποιοι πιστεύουν ότι η 

γυναίκα- διευθύντρια δεν μπορεί εύκολα  να επιβληθεί στο μαθητικό πληθυσμό, δεν 

έχει την πυγμή ενός άντρα- διευθυντή αντίστοιχα. Επίσης, θεωρούν ότι, λόγω της 

ευαισθησίας της ως γυναίκα, ως μάνα είναι και πιο φειδωλή στις ποινές. Αυτό, 

μάλιστα, το πιστεύουν σε συνδυασμό και με μια χαλαρότητα όσον αφορά στη 

διοίκηση… νομίζουν ότι πιο εύκολα η γυναίκα - διευθύντρια μπορεί να παραβλέψει  

τις διατάξεις και να προβεί σε παρατυπίες.  

 

 

9) Πιστεύετε ότι το φύλο του υποψήφιου στελέχους επηρεάζει την προτίμηση σας 

ή την προτίμηση των συμβουλίων κατά τη διαδικασία επιλογής; 

 

Όχι, σαφέστατα, το φύλο δε επηρεάζει την προτίμηση μου για στέλεχος. Ούτε το 2015 

που ψηφίσαμε, έπαιξε κάποιο ρόλο στην επιλογή μου.. Πιστεύω ότι άλλα πράγματα 

παίζουν ρόλο. Βέβαια, μιλάω για τον εαυτό μου… Θέλω να πιστεύω ότι και οι 

περισσότεροι, τουλάχιστον, εκπαιδευτικοί. Τώρα, όσον αφορά στα συμβούλια 

επιλογής π.χ  Π.Υ.Σ.Δ.Ε δεν ξέρω, δεν είμαι πολύ σίγουρη. Πιστεύω ότι ουσιαστικά 

επηρεάζονται … τυπικά, βέβαια, στέκονται ισότιμα απέναντι στα δύο φύλα. Άλλωστε 

στα συμβούλια τίποτα δε λέγεται ανοιχτά,  εσωτερικά, πιθανόν, να σκέφτονται  βάσει  

φύλου.   

 

10) Υπάρχει διαφορά, σύμφωνα με την άποψη σας, στη στάση που κρατά το  

εκπαιδευτικό περιβάλλον (μαθητές, κηδεμόνες, συνάδελφοι, ) απέναντι σε άνδρες 

και γυναίκες  διοικητικά στελέχη; 

 

Παρόλο που τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά σε σχέση με το παρελθόν όσον αφορά 

στην ανάληψη διευθυντικών θέσεων από γυναίκες και όλοι μαθητές, κηδεμόνες, 

εκπαιδευτικοί έχουν συνηθίσει πλέον τη γυναικεία διοίκηση εντούτοις πιστεύω ότι 

υπάρχει μια προκατάληψη για τη διοίκηση… σε σχέση με το φύλο. Μπορεί να είναι σε 

μικρό βαθμό όμως υπάρχει..  Η γυναίκα δέχεται πάντα μεγαλύτερη κριτική για το έργο 

της από όλους. Πιο εύκολα της καταλογίζεται οτιδήποτε αρνητικό και μάλιστα αυτό 

αποδίδεται στο φύλο ακόμα κι αν έχει να κάνει με το χαρακτήρα του άλλου. Μερικοί 

γονείς, βέβαια εξαρτάται από το μορφωτικό τους επίπεδο  και σίγουρα και τα παιδιά 

τους- μαθητές γιατί έτσι έχουν μεγαλώσει, βλέπουν  τη γυναίκα πιο αδύναμη σε σχέση 

με τον άνδρα και την απαξιώνουν. Τον άντρα τον φοβούνται, τον σέβονται 
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περισσότερο…. με αυτά τα στερεότυπα έχουν γαλουχηθεί … αυτό δεν αλλάζει 

εύκολα… και δυστυχώς πιστεύω ότι υπάρχουν και μερικοί εκπαιδευτικοί που έχουν 

τέτοιες απόψεις.. Έχω ακούσει, δυστυχώς, συνάδελφο να λέει «γυναίκα ..τι 

περιμένεις..». Επίσης,  η ανδρική διοίκηση κυρίως για τους συναδέλφους είναι απλή 

και πρακτική ενώ τη διοίκηση της γυναίκας  τη βλέπουν  πιο σύνθετη,  πιο περίπλοκη 

στην αντιμετώπιση καταστάσεων και έχουν ανάλογη συμπεριφορά απέναντι της.    

 

------------ 

11) Ποιοι, κατά τη γνώμη σας, είναι οι παράγοντες που δρουν αποτρεπτικά στην 

απόφαση των γυναικών για επαγγελματική ανέλιξη; 

 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις γυναίκες στην επαγγελματική τους ανέλιξη 

πιστεύω ότι είναι πολλοί Πρώτα απ’ όλα το γεγονός ότι γίνονται μητέρες, αποκτούν 

παιδιά, αυτό σίγουρα αλλάζει τις προτεραιότητες τους. Άρα για ένα χρονικό διάστημα 

είναι δοσμένες εκεί. Επίσης σε συνδυασμό με  τη μητρότητα είναι και οι οικογενειακές 

υποχρεώσεις που, κακά τα ψέματα, επωμίζεται περισσότερο η γυναίκα (φροντίδα 

σπιτιού, παππούδων). Μέσα σε αυτό το πλέγμα των σχέσεων δεν την ενδιαφέρει να « 

φορτωθεί» κι άλλες ευθύνες...με τίποτα δεν το θέλει αυτό. Γι ΄ αυτό άλλωστε πολλές 

γυναίκες θέτουν υποψηφιότητα αφού τα παιδιά τους έχουν, πλέον, ενηλικιωθεί. Και 

τέλος νομίζω ότι πολλές φορές η γυναίκα δεν πιστεύει στις ικανότητές της, δεν έχει 

αυτοπεποίθηση. Και σε μένα συνέβη κάτι παρόμοιο..Δεν ήθελα αρχικά να βάλω 

υποψηφιότητα. Παρακινήθηκα από το σύλλογο διδασκόντων, σε πρώτη φάση, για 

υποδιευθύντρια. Δοκιμάστηκα, είδα ότι τα κατάφερνα καλά και μετά έβαλα 

υποψηφιότητα για διευθύντρια 

 

12) Θεωρείτε ότι οι παράγοντες αυτοί είναι θέμα προσωπικών επιλογών και 

ευθύνης των γυναικών ή είναι ζήτημα οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος 

και των ευρύτερων κοινωνικο-πολιτισμικών δομών και σχέσεων που ισχύουν;      

 

Πιστεύω ότι συντελούν λίγο – πολύ όλα μαζί αυτά που μου αναφέρατε. Είναι θέμα 

προσωπικών επιλογών αλλά και οργάνωσης του συστήματος και ταυτόχρονα  παίζουν 

ρόλο και οι κοινωνικο - πολιτισμικές δομές και σχέσεις που είναι βαθιά χαραγμένες 

μέσα μας.  

 

13) Θα μπορούσατε, κατά την κρίση σας, να ιεραρχήσετε, τους λόγους 

υποαντιπροσώπευσης των γυναικών με κριτήρια το βαθμό έντασης και τη 

συχνότητα εμφάνισης τους; 

 

Ναι, πρώτο θα έβαζα την απόκτηση παιδιών, έπειτα  την χαμηλή αυτοπεποίθηση που 

συχνά νιώθουμε εμείς οι γυναίκες και τρίτο τις ατελείωτες οικογενειακές υποχρεώσεις 

που μας βαραίνουν και δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με την επαγγελματική μας 

ανέλιξη. 
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14) Παρόλο που για ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών – εκπαιδευτικών η διεκδίκηση 

θέσεων στη ιεραρχία είναι εφικτή, βάση προσόντων, ικανοτήτων και διατάξεων 

νόμων, εντούτοις αυτές αποθαρρύνονται στην ανοδική τους κινητικότητα. Αυτό 

το «αόρατο φράγμα», γνωστό μεταφορικά ως «γυάλινη οροφή», που αποτρέπει τις 

γυναίκες είναι, λοιπόν, πραγματικότητα; Ποια είναι η δική σας θέση; 

 

Ναι νομίζω ότι είναι πραγματικότητα αλλά με έντονα σημάδια ρωγμών, ρήξης.  

Υπάρχουν, ακόμα, κάποια στερεότυπα του παρελθόντος που αναπαράγονται και 

εμποδίζουν την γυναικεία ανέλιξη. Πρέπει να αλλάξει σιγά-σιγά η νοοτροπία της 

κοινωνίας που ήθελε τη γυναίκα στο σπίτι, η ίδια να πιστέψει περισσότερο στις 

δυνατότητές της όσον αφορά την εξουσία, να διεκδικήσει και να γκρεμίσει την οροφή. 

Νομίζω, είναι ζήτημα χρόνου, πλέον  

-------------- 

15) Πώς αντιλαμβάνεστε, προσωπικά, την υποαντιπροσώπευση των γυναικών στη 

διοίκηση της εκπαίδευσης; 

 

Για μένα υποαντιπροσώπευση γυναικών σημαίνει ελάχιστη παρουσία γυναικών σε 

ανώτερες θέσης διοίκηση της εκπαίδευσης και λιγότερες γυναίκες στη διεύθυνση 

σχολείων σε σχέση με τα μεγάλα ποσοστά των γυναικών που εργάζονται  σε αυτόν τον 

κλάδο. Βέβαια, στην δικιά μου εκπαιδευτική περιφέρεια, στην διοίκηση των σχολικών 

μονάδων πλειοψηφούν οι γυναίκες, έχουμε θα λέγαμε υποαντιπροσώπευση ανδρών 

 

16) Θεωρείτε ότι υπάρχει συνάρτηση της εύρυθμης και αποτελεσματικής 

διοίκησης με την παρουσία των γυναικών στη διοικητική δομή της εκπαίδευσης; 

 

Θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες- εκπαιδευτικοί στη διοίκηση από την 

άποψη ότι αφού έχουν μεγάλη εκπροσώπηση στο επάγγελμα είναι δίκαιο… ή 

καλύτερα δημοκρατικό να εκπροσωπούνται και στα διοικητικά.. Και εν τέλει είναι 

απαραίτητη η γυναικεία ματιά, η οπτική της γυναίκας  που παραδοσιακά υπηρετεί 

κατά κόρον αυτό το χώρο.. νομίζω έχει να δώσει πολλά. Τώρα αν θα είναι πιο εύρυθμη 

και πιο αποτελεσματική δεν ξέρω.. δεν θα έλεγα ότι αν υπήρχαν περισσότερες 

γυναίκες όλα μας τα προβλήματα θα λύνονταν στην διοίκηση των σχολείων, είναι 

πολύ απλοϊκό αυτό να το πούμε.. Όμως η αποτελεσματικότητα της διοίκησης, νομίζω, 

είναι συνάρτηση άλλων πραγμάτων. Παίζει μεγάλο ρόλο η ξεχωριστή προσωπικότητα 

του διοικούντος, ηγετική θα έλεγα, και κυρίως οι γνώσεις διοίκησης που διαθέτει. 

Ακόμα, νομίζω ότι απαραίτητο συστατικό είναι οι υψηλοί στόχοι  που τίθενται και η 

επίτευξη τους. Τέλος πάντων είναι μεγάλο θέμα… σίγουρα όμως είναι απαραίτητη η 

παρουσία των γυναικών στη διοίκηση και νομίζω ότι κινούμαστε προς αυτή την 

κατεύθυνση με γρήγορους ρυθμούς…  

 

17) Πόσο σύμφωνους ή αντίθετους σας βρίσκει η υποβοήθηση των γυναικών 

(ποσόστωση) ώστε να ξεπεραστούν τυχόν εμπόδια αντιπροσώπευσής τους; 
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Ναι, συμφωνώ απόλυτα με την ποσόστωση για να βοηθηθούν οι γυναίκες στην 

εκπαιδευτική διοίκηση. Από τη στιγμή που υπάρχει θέμα  είναι ένα απαραίτητο μέτρο.  

 

18)  Ποιες άλλες προτάσεις – στρατηγικές θα υποδεικνύατε με στόχο την άρση της 

έμφυλης ανισότητας στη διοικητική ιεραρχία; 

 

Δε νομίζω ότι είναι θέμα στρατηγικής αλλά συνειδητοποίησης ότι πρέπει να αλλάξουν 

νοοτροπίες αιώνων. Η κοινωνία χρειάζεται αλλαγές στο θέμα της ισότητας των φύλων 

…ξέρω ότι αυτό δεν είναι εύκολο, ούτε μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη 

αλλά πρέπει μέσω επιμορφώσεων και γενικότερης διαπαιδαγώγησης να ωριμάσει η 

κοινωνία και να εμπιστευτεί περισσότερο τη γυναίκα Ακόμα κάτι που πιστεύω ότι 

είναι απαραίτητο ….είναι η στήριξη των γυναικών-στελεχών στα πρώτα τους βήματα, 

χρειάζονται την επιστημονική και την ηθική καθοδήγηση, την παρουσία μεντόρων-το 

έζησα και εγώ και ξέρω, είναι σαν να σε ρίχνουν στο ωκεανό και δεν ξέρεις κολύμπι, 

δεν επαρκούν οι ολιγόωρες επιμορφώσεις… Με αυτόν τον τρόπο θα πιστέψουν οι 

γυναίκες στις ικανότητες τους περισσότερο, θα δουν ότι δεν υστερούν σε τίποτα από 

τους άνδρες και θα διεκδικήσουν δυναμικά θέσεις εξουσίας. Πρέπει να πιστέψουμε 

περισσότερο στη γυναίκα και να της δώσουμε χώρο για να αναπτυχθεί, να 

δημιουργήσει. 

- Εδώ τελειώσαμε… Ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που διαθέσατε…. 

- Ευχαρίστησή μου !!!! 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[168] 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (Ε1) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 1 

Φύλο: Άνδρας 

Ηλικία: 50 

Ειδικότητα: Φιλόλογος 

Σπουδές: Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος 

Χρόνια υπηρεσίας στην Εκπαίδευση, γενικά: 15  

Χρόνια υπηρεσίας ως Στέλεχος Εκπαίδευσης: 1  

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, 1 παιδί 

1) Πώς αντιλαμβάνεστε στην εκπαιδευτική σας καθημερινότητα οποιαδήποτε 

επίδραση  φύλου;  

Η επίδραση του φύλου στην εκπαιδευτική καθημερινότητα είναι, κατά τη γνώμη μου, 

αισθητή τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών όσο και σε σχέση με τους  μαθητές και τις 

μαθήτριες. Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς: Στα 15 χρόνια που υπηρετώ ως 

εκπαιδευτικός στη δημόσια εκπαίδευση είχα σχεδόν πάντοτε άνδρες διευθυντές. 

Μπορώ να θυμηθώ μόνο μία περίπτωση διευθύντριας στα πρώτα χρόνια της καριέρας 

μου. Όσον αφορά στις ειδικότητες, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί  υπερτερούν αριθμητικά 

σε ειδικότητες που έχουν σχέση με τις ανθρωπιστικές σπουδές, ενώ οι άντρες στις 

ειδικότητες θετικών επιστημών. Ακόμη και οι εργασίες του σχολείου μοιράζονται 

ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς  παραδοσιακά ανάλογα με το  φύλο: Για παράδειγμα η 

αρχειοθέτηση, οι σχολικές γιορτές ανατίθενται κατά κανόνα σε γυναίκες 

εκπαιδευτικούς, ενώ η μηχανοργάνωση, τα στατιστικά στοιχεία, η μισθοδοσία σε 

άντρες. Επιπλέον έχω παρατηρήσει ότι η συμμετοχή των γυναικών στα 

συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών είναι περιορισμένη. 

Όσον αφορά στους μαθητές, θεωρώ ότι η επίδραση του φύλου στις σχολικές 

επιδόσεις είναι περιορισμένη. Οι μαθήτριες παρουσιάζουν τις ίδιες σχολικές επιδόσεις 

με τους συμμαθητές τους και έχουν σχεδόν τα ίδια ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις. 

Μάλιστα θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια μπορώ να θυμηθώ περισσότερα κορίτσια 

που επέτυχαν πρωτιές, κορίτσια σημαιοφόρους, απουσιολόγους, κτλ . παρά αγόρια.  
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Ωστόσο έχω να κάνω μια παρατήρηση που αφορά στον τομέα των 

ενδιαφερόντων τους: παρατηρώ ότι τα αγόρια δείχνουν μειωμένο ενδιαφέρον στα 

λεγόμενα θεωρητικά μαθήματα και κυρίως σε μαθήματα ανθρωπιστικών σπουδών, π.χ. 

στα αρχαία. Θεωρώ, δηλαδή, ότι η παραδοσιακή αντίληψη που θέλει τα κορίτσια να 

στρέφονται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα (π.χ, δασκάλες, νηπιαγωγοί, αισθητικοί 

κτλ) και τα αγόρια σε επαγγέλματα που έχουν σχέση με την τεχνολογία και τις θετικές 

επιστήμες εξακολουθεί ακόμη να είναι ισχυρή.  Ως φιλόλογος, έχω ακούσει χιλιάδες 

φορές τη φράση «σε τι θα μου χρειαστούν τα αρχαία;» από αγόρια, σπάνια όμως από 

κορίτσια. Επιπλέον τα κορίτσια δείχνουν μεγαλύτερη προθυμία και ενδιαφέρον να 

συμμετέχουν σε σχολικές γιορτές, διαγωνισμούς, κτλ σε αντίθεση με τα αγόρια, που 

απέχουν συνήθως από τέτοιες δραστηριότητες, γιατί τις θεωρούν αταίριαστες με το 

φύλο τους.  

 

 2) Oι εκπαιδευτικοί, κατά την άποψη σας, λειτουργούν ως δέκτες και φορείς 

στερεοτυπικών αντιλήψεων όσον αφορά στα δύο φύλα; Μπορείτε να αναφερθείτε 

σε συγκεκριμένα παραδείγματα; 

Οι εκπαιδευτικοί γίνονται δέκτες στερεοτυπικών αντιλήψεων για τα δυο φύλα 

καθημερινά. Για παράδειγμα, κατά την επίδοση των ελέγχων και τη συζήτηση με τους 

γονείς, έχω παρατηρήσει ότι  οι γονείς τείνουν να δικαιολογούν πιο εύκολα ένα αγόρι 

για τη χαμηλή του επίδοση ή την ατίθαση συμπεριφορά του στην τάξη, παρά ένα 

κορίτσι. Η κλισέ φράση «είναι αγόρι, τα αγόρια αργούν να ωριμάσουν» 

χρησιμοποιείται συχνά από γονείς, προκειμένου να αποσπάσουν την επιείκεια του 

εκπαιδευτικού σε κάποιο παράπτωμα .  

Ταυτόχρονα όμως εμείς οι εκπαιδευτικοί είμαστε, εκούσια ή ακούσια ,και 

φορείς στερεοτυπικών αντιλήψεων. Συχνά οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αποφεύγουν τη 

διεκδίκηση θέσεων ευθύνης, γιατί θεωρούν ότι μια τέτοια θέση θα είναι ασύμβατη με 

τον ρόλο τους στην οικογένεια, την ανατροφή των παιδιών κτλ. Επιπλέον, απέναντι 

στους μαθητές εμείς οι εκπαιδευτικοί τρέφουμε συχνά διαφορετικές αντιλήψεις 

ανάλογα με το φύλο: για παράδειγμα θεωρούμε «φυσιολογική» μια απείθαρχη 

συμπεριφορά ή  μια λεκτική προσβολή εκ μέρους ενός αγοριού, ενώ από τα κορίτσια 

προσδοκούμε μεγαλύτερη πειθαρχία, ευγένεια, γλυκύτητα και συνέπεια. Ακόμη, συχνά 

κάνουμε διακρίσεις ανά φύλο όσον αφορά την απασχόληση των μαθητών σε 

συγκεκριμένες δραστηριότητες, π.χ. επιλέγουμε κορίτσια ως επιμελήτριες της τάξης, 

αγόρια για τη μεταφορά βιβλίων, θρανίων, κτλ. 
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3) Θεωρείτε ότι η  αντιπροσώπευση  τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών 

εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης είναι ισότιμη; Παρατηρείτε διαφορά  σε αυτή 

την  ισορροπία  συγκρίνοντας το παρελθόν με το παρόν; 

 

Όπως προείπα,  στα 15 χρόνια υπηρεσίας είχα μόνο μία χρονιά γυναίκα διευθύντρια. 

Το γεγονός αυτό λέει από μόνο του κάτι. Η αντιπροσώπευση των δυο φύλων σε θέσεις 

ευθύνης σαφώς δεν είναι ισότιμη με τη ζυγαριά να κλίνει υπέρ των ανδρών. Φαίνεται 

να υπάρχει ακόμη, μια οροφή ως προς τις πιο υψηλές θέσεις, ένα όριο που οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί δύσκολα φτάνουν Βλέπει κανείς πλέον πολλές υποδιευθύντριες σε 

σχολεία,  λιγότερες διευθύντριες και ελάχιστες σε θέση Διευθύντριας δευτεροβάθμιας 

ή Περιφέρειας. Ωστόσο, οφείλω να πω ότι η κατάσταση τα τελευταία χρόνια φαίνεται 

να αλλάζει. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί τείνουν όλο και περισσότερο να 

επιμορφώνονται, να αποκτούν μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους και να 

διεκδικούν θέσεις ευθύνης. Τα τελευταία χρόνια παρατηρώ ολοένα και συχνότερα την 

ανέλιξη των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, πχ  γυναίκες επιμορφώτριες, σχολικές 

συμβούλους, κτλ. και, βέβαια, μεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στα 

συνδικαλιστικά όργανα.  

 

4) Πιστεύετε ότι η γυναίκα – εκπαιδευτικός μπορεί έχει την ίδια φιλοδοξία 

ανέλιξης όσο και ο άντρας στο χώρο της διοίκησης; 

 

Σαφώς θεωρώ ότι η γυναίκα-εκπαιδευτικός μπορεί να έχει την ίδια φιλοδοξία ανέλιξης 

όσο και ο άντρας. Για πολλά χρόνια οι γυναίκες εκπαιδευτικοί θεωρούνταν 

κατάλληλες μόνο για τις κατώτερες βαθμίδες της εκπαιδευτικής ιεραρχίας  λόγω των 

πολλών οικογενειακών υποχρεώσεων και των παραδοσιακών στερεοτύπων που 

ήθελαν τον άνδρα καταλληλότερο για ανάληψη ανώτερων θέσεων και εξουσίας. Τα 

τελευταία χρόνια όμως οι γυναίκες επιμορφώνονται εξίσου με τους άντρες. Στο 

σχολείο που εργάζομαι οι γυναίκες που κατέχουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς 

τίτλους, πτυχία ξένων γλωσσών, και, γενικότερα, τα τυπικά προσόντα για ανέλιξη 

είναι ίσως περισσότερες από τους άνδρες. Επιπλέον, παρατηρώ μια διάθεση ανέλιξης 

και έναν δυναμισμό εκ μέρους των γυναικών. Αντιστρέφοντας λοιπόν το ερώτημα σας, 

θα έλεγα «Γιατί όχι;». Είμαι βέβαιος ότι μέσα στα επόμενα χρόνια ο αριθμός των 

γυναικών σε θέσεις ευθύνης θα αυξηθεί σημαντικά. 
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5) Πώς θα περιγράφατε το είδος διοίκησης του άντρα και της γυναίκας 

αντίστοιχα (τρόπος ηγεσίας, λήψη αποφάσεων, επικοινωνία, διαχείριση κρίσεων);  

 

Αν αρκεστώ στην άμεση προσωπική μου εμπειρία για την απάντηση στο ερώτημά σας, 

πιστεύω ότι δε θα σας βοηθήσω αρκετά στην έρευνά σας, για τον λόγο ότι προσωπικά 

τη μισή και πλέον θητεία μου στην εκπαίδευση την έχω κάνει με έναν και μόνο 

διευθυντή –και όχι διευθύντρια- και την άλλη μισή πάλι με άντρες, με την εξαίρεση 

μιας χρονιάς που σαν αναπληρωτής συμπλήρωνα ωράριο σε σχολείο με διευθύντρια. 

Επομένως, η εμπειρία μου από γυναίκες διευθύντριες είναι μηδαμινή, ώστε να κάνω τη 

σύγκριση, αλλά θα σας απαντήσω από τη γενική αίσθηση που έχω, εφόσον τυχαίνει να 

έχω επικοινωνία και φιλικές σχέσεις με διευθύντριες της περιοχής μου, αλλά και με 

βάση τις γνώμες που ανταλλάσσουμε και τις πληροφορίες με συναδέλφους από άλλα 

σχολεία. Έχω, λοιπόν, την αίσθηση ότι οι γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις είναι  

τυπικές  κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με την έννοια ότι εφαρμόζουν κατά 

γράμμα νόμους και διατάξεις περισσότερο από τους άντρες συναδέλφους τους. 

Επιδεικνύουν, δηλαδή, λιγότερη ευελιξία σε ορισμένα θέματα και λιγότερη διάθεση να 

διακινδυνεύσουν και να πάρουν αποφάσεις με κάποιο ρίσκο, που μπορεί, μεν να 

βγάλουν κάποιους, π.χ. εκπαιδευτικούς, από τη δύσκολη θέση και να λύσουν άμεσα 

κάποιο πρόβλημα, αλλά, από την άλλη, μπορεί οι ίδιες να βρεθούν υπόλογες. Φαίνεται 

ότι οι άντρες συνάδελφοί τους είναι λιγάκι πιο τολμηροί ως προς αυτό. Μπορεί όμως 

αυτή η εντύπωση να δημιουργείται απλώς και μόνο από την έλλειψη πείρας των 

γυναικών στη διεύθυνση. Οι άντρες έχουν, συνήθως, περισσότερη προϋπηρεσία στα 

σχολεία τους και αυτή η εμπειρία τούς δίνει κατά κάποιο τρόπο την πολυτέλεια να 

είναι πιο ευέλικτοι και τολμηροί σε ορισμένα θέματα. Να είναι λίγο πιο «άνετοι», 

όπως λέμε. Οι περισσότεροι άντρες, επίσης, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, βρίσκονται σε 

θέσεις ευθύνης κυρίως λόγω προϋπηρεσίας, κάτι που σημαίνει ότι ασκούν διοίκηση 

περισσότερο εμπειρικά και όχι βασισμένοι σε γνώσεις από σπουδές ή επιμορφώσεις 

κτλ. Οι γυναίκες που κάνουν το βήμα για να γίνουν διευθύντριες, βασίζονται 

περισσότερο στα διαβάσματα και στη μόρφωσή τους και αυτό ανακλάται και στον 

τρόπο ηγεσίας τους. Γνωρίζουν πολύ καλά τη νομοθεσία, για παράδειγμα, και 

πορεύονται με βάση αυτή. Στη λήψη αποφάσεων πηγαίνουν περισσότερο by the book, 

που λέμε, και ακολουθούν όλα τα προβλεπόμενα βήματα. Είναι πιο φειδωλές σε 

επιβολή ποινών και περισσότερο προσανατολισμένες σε παιδαγωγικούς τρόπους 

αντιμετώπισης των προβλημάτων με μαθητές, αν και γι’ αυτό δεν είμαι σίγουρος. 
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Πιστεύω ότι έναν ρόλο παίζει και το αν έχουν οικογένεια δική τους και παιδιά ή αν 

είναι αφοσιωμένες αποκλειστικά στην καριέρα τους. Στη δεύτερη περίπτωση κάποιες 

είναι πιο απόμακρες. Εδώ οι άντρες έχουν, επίσης, το πλεονέκτημα. Είναι μάλλον ένα 

στερεότυπο που υπάρχει, ότι οι άντρες διευθυντές είναι πιο φιλικοί και συναδελφικοί 

και ανοιχτοί προς τον σύλλογο διδασκόντων, ενώ οι γυναίκες λιγότερο επικοινωνιακές 

και περισσότερο απόλυτες σε κάποια θέματα, κάτι που μπορεί να προκαλέσει 

αντιπάθειες προς το πρόσωπό τους. Οι γυναίκες από την άλλη μεριά, με την 

οργανωτικότητα, την τάξη και την εργατικότητα που, συνήθως, τις χαρακτηρίζει, είναι 

πολύ δραστήριες όσον αφορά καινοτόμες δράσεις και το άνοιγμα των σχολείων τους 

στην κοινωνία, επιδίδονται μάλιστα και σε κυνήγι εκπαιδευτικών προγραμμάτων κτλ. 

Ωστόσο, νομίζω ότι οι όποιες διαφορές δεν έχουν να κάνουν με το φύλο αλλά με τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητα του κάθε διευθυντή και διευθύντριας. 

 

6) Ποια είναι η άποψη σας όσον αφορά στη διοικητική ικανότητα και 

αποτελεσματικότητα του άνδρα-διευθυντή και της γυναίκας- διευθύντριας; 

 

Μόλις λίγο πριν το ανέφερα, ή μάλλον, το υπονόησα, ότι, δηλαδή, όσον αφορά στην 

ικανότητα και αποτελεσματικότητα, το φύλο δεν παίζει ρόλο. Θεωρώ ότι, όπως ο 

άντρας και η γυναίκα είναι, πλέον, ισότιμοι σε όλα τα πεδία, έτσι πρέπει να 

αντιμετωπίζονται και σε αυτό της διοίκησης. Η πληθώρα αντρών διευθυντών δεν 

οφείλεται στην εξακριβωμένα μεγαλύτερη ικανότητα ή αποτελεσματικότητά τους, 

αλλά, κυρίως, στη μειωμένη διάθεση των γυναικών να διεκδικήσουν διοικητικές 

θέσεις. Γνωρίζω γυναίκες σε θέσεις ευθύνης σε σχολεία που τα έχουν καταφέρει 

θαυμάσια και πολλούς άντρες που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες. Η διοικητική 

ικανότητα έχει, νομίζω, να κάνει με συνδυασμό άλλων  στοιχείων  όπως κατάρτιση επί 

του αντικειμένου, γνώσεις χειρισμού ανθρώπινου δυναμικού αλλά και κάποιες αρχές 

και αξίες που σε καθοδηγούν στο έργο σου μαζί με αγάπη και πάθος γι αυτό που 

κάνεις. Ναι, αυτά νομίζω παίζουν ρόλο.. 

 

7) Η  δική σας επαγγελματική συμπεριφορά και απόδοση επηρεάζεται ανάλογα με 

το φύλο του εκάστοτε προϊσταμένου; 

 

Η δική μου επαγγελματική συμπεριφορά και απόδοση επηρεάζεται –απαντώ και πάλι 

στο πνεύμα της προηγούμενης απάντησης- από το πρόσωπο και όχι το φύλο του 
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προϊσταμένου. Και πάλι μιλώ θεωρητικά, εφόσον δε μου έχει τύχει γυναίκα 

διευθύντρια, αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτά που χρειάζομαι, τα κίνητρα, ας πούμε, για 

να αποδώσω, θα μπορούσε να μου τα προσφέρει εξίσου μία γυναίκα ή ένας άντρας 

διευθυντής. Και για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, στο σχολείο που υπηρετώ τώρα, 

βιώνω μία κατάσταση τέλματος. Νιώθω δηλαδή ότι έχω έναν διευθυντή ανεπαρκή στο 

να με κινητοποιήσει, ώστε να είμαι αποδοτικός. Η σκέψη μου δεν είναι πότε θα 

απαλλαγώ επιτέλους από αυτόν τον διευθυντή και πότε θα τον διαδεχθεί ένας άλλος 

άντρας διευθυντής, αλλά ότι πρέπει να αλλάξει το πρόσωπο ανεξαρτήτως φύλου, ώστε 

και εγώ προσωπικά αλλά και ολόκληρη η σχολική μονάδα να κάνουμε μια 

επανεκκίνηση και μια νέα αρχή.. Πάντως, ούτως ή άλλως, δε νομίζω ότι θα 

επηρεαζόταν η συμπεριφορά και η απόδοσή μου από το φύλο του όποιου 

προϊστάμενου. 

 

8) Θεωρείτε πιθανή την ύπαρξη διοικητικών στερεότυπων σε άνδρες και γυναίκες 

εκπαιδευτικούς που δρουν  ανασταλτικά στην άσκηση έργου τους;  

 

Υποθέτω ότι μιλάμε για στερεότυπες αντιλήψεις εκπαιδευτικών που αφορούν σε  

γυναίκες ή άντρες εκπαιδευτικούς οι οποίοι κατέχουν διοικητικές θέσεις. Το σίγουρο 

είναι ότι υπάρχουν τέτοια στερεότυπα. Αυτό για το οποίο δεν είμαι σίγουρος είναι αν 

και σε τι βαθμό επηρεάζουν αρνητικά την άσκηση έργου του άντρα ή της γυναίκας, 

ανάλογα, αλλά το θεωρώ αρκετά πιθανό. Ένα στερεότυπο, για παράδειγμα, που 

νομίζω το ανέφερα και πιο πριν είναι ότι η γυναίκα σε διοικητική θέση είναι πιο  

τυπική από έναν άντρα, με λιγότερη ευελιξία και σε πιεστικές καταστάσεις  λυγίζει πιο 

εύκολα, είναι λιγότερο δυναμική. Αντίθετα ο άντρας είναι δυναμικός και προπάντων 

συνεννοήσιμος. Αυτά είναι δύο στερεότυπα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί και να 

μην ισχύουν και, πιθανότατα, κατά τη γνώμη μου, δεν ισχύουν. Από τη στιγμή, όμως, 

που υπάρχουν και αναπαράγονται αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα και για τους 

άντρες και για τις γυναίκες, γιατί έχουν να κάνουν με το τι περιμένει ο άλλος, ο 

υφιστάμενός σου από σένα. Όταν σε περιμένει δυναμικό ως άντρα διευθυντή, αλλά 

εσύ δεν είσαι, για παράδειγμα, τότε κλονίζεται η εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό σου. 

Όταν σε περιμένει τυπική ως γυναίκα, αλλά εσύ δεν είσαι, πάλι μπορεί να συμβεί το 

ίδιο. Γιατί ο άλλος, με βάση το στερεότυπο που κυκλοφορεί έχει φτιάξει ένα προφίλ 

για σένα, τον προϊστάμενό σου. Όταν εσύ, καλώς ή κακώς δεν έχει σημασία, το 

διαψεύδεις αυτό, τότε προκύπτουν προβλήματα. Και το πράγμα τελικά μπορεί να 
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λειτουργεί σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Αφού έτσι σε θέλουν, έτσι θα 

προσπαθήσεις να είσαι, αλλά δε θα είσαι ο εαυτός σου, οπότε και δε θα προσφέρεις το 

έργο που θα μπορούσες να προσφέρεις.  

 

9) Πιστεύετε ότι το φύλο του υποψήφιου στελέχους επηρεάζει την προτίμησή σας 

ή την προτίμηση των συμβουλίων κατά τη διαδικασία επιλογής; 

 

Προσωπικά δε θα είχα κανένα πρόβλημα στο να επιλέξω, αν περνούσε από το χέρι 

μου, μια γυναίκα για την ανάληψη θέσης ευθύνης. Εννοώ, δηλαδή, ότι δε θα έκανα 

καμία διάκριση με βάση το φύλο, εφόσον με έπειθε ότι διαθέτει τα κατάλληλα 

προσόντα για τη θέση. Άλλωστε δε βλέπω κανέναν ιδιαίτερο λόγο να αποκλείονται οι 

γυναίκες από θέσεις και αξιώματα με γνώμονα αποκλειστικά το φύλο. Νομίζω, όμως, 

ότι το σκεπτικό αυτό δεν το έχουν όλοι οι συνάδελφοί μου, ειδικά οι άντρες αλλά 

ακόμα και οι γυναίκες. Πολλοί και πολλές, ακόμη και σήμερα, δυσανασχετούν στην 

ιδέα να έχουν ως προϊστάμενό τους μία γυναίκα και να δέχονται από αυτήν εντολές, 

οδηγίες ή κατευθύνσεις. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τα συμβούλια επιλογής που, 

ούτως ή άλλως, είναι ανδροκρατούμενα. Το στερεότυπο που ακούω συχνά είναι ότι με 

τους άντρες συνεννοείσαι πιο εύκολα.  

 

10) Υπάρχει διαφορά, σύμφωνα με την άποψη σας, στη στάση που κρατά το  

εκπαιδευτικό περιβάλλον (μαθητές, κηδεμόνες, συνάδελφοι, ) απέναντι σε άνδρες 

και γυναίκες  διοικητικά στελέχη; 

 

Μια ιδέα που επικρατεί είναι ότι κηδεμόνες και εκπαιδευτικοί είναι πιο πιθανό να 

συνεργαστούν καλά με κάποιον άνδρα, που, ακριβώς επειδή είναι άντρας, τον 

θεωρούν εξ ορισμού πιο συνεννοήσιμο, ας πούμε. Μια άλλη ιδέα, επίσης, είναι ότι ο 

άντρας με την παρουσία του εκπέμπει περισσότερο δυναμισμό, οπότε όλοι θα τον 

αντιμετωπίσουν ανάλογα: με περισσότερο, για παράδειγμα, σεβασμό οι κηδεμόνες, οι 

μαθητές ή και με φόβο μερικές φορές, κάτι που δεν έχει η γυναίκα. Αντίθετα, η εικόνα 

που έχουν για τη γυναίκα … είναι  υποχωρητική σε πολλά θέματα, λιγότερο 

ανεξάρτητη και επομένως προστρέχει συχνά για βοήθεια στους συναδέλφους της αλλά  

και αδύναμη στην αντιμετώπιση ορισμένων ζητημάτων, οπότε γεννούνται και θέματα 

εμπιστοσύνης στο πρόσωπό της Όμως το έχω ήδη αναφέρει ότι για μένα, αλλά και για 

τον κάθε λογικό άνθρωπο που μπορεί να κρίνει, τη διοίκηση καθορίζει σε τελική 
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ανάλυση η  γενικότερη συμπεριφορά και η αξιοποίηση των προσόντων που θα 

επιδείξει στην πράξη κάποιος είτε είναι άντρας είτε γυναίκα. Αυτός είναι και ο λόγος 

που νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να εμπιστευόμαστε τις γυναίκες λίγο 

παραπάνω, ώστε να τους δώσουμε, δηλαδή, τις ευκαιρίες που δικαιούνται για να 

αποδείξουν τι πραγματικά ισχύει και τι όχι.  

 

11) Ποιοι, κατά τη γνώμη σας, είναι οι παράγοντες που δρουν αποτρεπτικά στην 

απόφαση των γυναικών για επαγγελματική ανέλιξη; 

 

Νομίζω πως καθοριστικός παράγοντας που αποτρέπει μια γυναίκα να ανελιχθεί 

επαγγελματικά είναι η οικογένεια και οι αυξημένες υποχρεώσεις της. Νομίζω ότι οι 

γυναίκες που διεκδικούν ανώτερη θέση είναι είτε αυτές που έχουν προλάβει να 

μεγαλώσουν τα παιδιά τους και, επομένως, έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο, είτε 

αυτές που για διάφορους λόγους δεν έχουν προχωρήσει στη δημιουργία της δικής τους 

οικογένειας με τις υποχρεώσεις και τον περιορισμένο χρόνο που αυτή συνεπάγεται. Ο 

άλλος πολύ σημαντικός λόγος είναι το ήδη υπάρχον ανδρικό κατεστημένο, με το οποίο 

οι γυναίκες αισθάνονται ότι θα πρέπει να συγκρουστούν, κατά κάποιον τρόπο, ώστε να 

τα βγάλουν πέρα και να ανελιχθούν. Κάτι τέτοιο φαντάζει δύσκολο και μπορεί να 

λειτουργεί αποτρεπτικά. Και ο άλλος λόγος, που σχετίζεται με τον πρώτο, έχει να 

κάνει με τις προσδοκίες που έχει από τη γυναίκα το περιβάλλον, το οικογενειακό αλλά 

και το ευρύτερο. Από τον άντρα όλοι περιμένουν να ηγηθεί και είναι το αναμενόμενο, 

ενώ από τη γυναίκα ελάχιστοι. Επομένως οι γυναίκες δεν έχουν αυτό το κίνητρο, να 

αποδείξουν, δηλαδή, κάτι στους εαυτούς τους και στους άλλους, εφόσον κανείς δεν το 

περιμένει. Για να το πω και πιο λαϊκά: για έναν άντρα που γίνεται διευθυντής οι γονείς 

του σίγουρα θα καμαρώνουν και ο περίγυρος θα κάνει εγκωμιαστικά σχόλια, ενώ για 

μια γυναίκα που προτίμησε την καριέρα από την οικογένεια και έμεινε, ας πούμε, 

ανύπαντρη, θα υπάρχουν πάντα ανάμικτα συναισθήματα και σχόλια. Μπορεί να 

φαίνεται σκληρό αλλά, δυστυχώς συμβαίνει και το έχω διαπιστώσει. 

 

12) Θεωρείτε ότι οι παράγοντες αυτοί είναι θέμα προσωπικών επιλογών και 

ευθύνης των γυναικών ή είναι ζήτημα οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος 

και των ευρύτερων κοινωνικο-πολιτισμικών δομών και σχέσεων που ισχύουν;  
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Είναι περισσότερο, όπως προκύπτει από την προηγούμενη απάντησή μου, θέμα των 

ευρύτερων, όπως λέτε, κοινωνικο-πολιτισμικών δομών και σχέσεων. Μπορεί να 

φαίνεται ότι είναι θέμα προσωπικών επιλογών των γυναικών, αλλά, ουσιαστικά, 

πρόκειται για επιλογές που διαμορφώνονται από τη πίεση της κοινωνίας και του 

πλαισίου. Είναι κοινωνικό και πολιτισμικό το θέμα και όχι ζήτημα οργάνωσης του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να έχει χίλια 

προβλήματα, αλλά στο συγκεκριμένο θέμα δεν νομίζω ότι ευθύνεται ή ευθύνεται 

ελάχιστα. Μα ούτως ή άλλως και το εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα, ο τρόπος με τον 

οποίο αυτό οργανώνεται και ο τρόπος .με τον οποίο μπορεί να ευνοεί ή όχι κάποιες 

κατηγορίες ατόμων δεν έχει να κάνει με το πλαίσιο, την κοινωνία, την κουλτούρα του 

τόπου και της εποχής; Αν δεχτούμε τις παραπάνω σκέψεις ως σωστές, η επόμενη 

σκέψη μας είναι ότι για να αλλάξει η κατάσταση της υποαντιπροσώπευσης των 

γυναικών θα πρέπει να περάσει πολύς καιρός και δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει με 

απλή αναδιοργάνωση ή μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος 

 

 13) Θα μπορούσατε, κατά την κρίση σας, να ιεραρχήσετε, τους λόγους 

υποαντιπροσώπευσης των γυναικών με κριτήρια το βαθμό έντασης και τη 

συχνότητα εμφάνισης τους; 

 

Θεωρώ ότι ένας πολύ σημαντικός λόγος υποαντιπροσώπευσης των γυναικών είναι οι 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη δημιουργία οικογένειας (η εγκυμοσύνη, τα παιδιά 

κτλ). Η μητρότητα έρχεται συχνά να διακόψει την ανοδική πορεία και εξέλιξη πολλών 

γυναικών στην εργασία τους και να ψαλιδίσει, κατά κάποιο τρόπο, τις φιλοδοξίες τους. 

Σχετικός με τον παραπάνω λόγο είναι και ο δεύτερος που θα αναφέρω, ότι, δηλαδή, 

ισχύει το στερεότυπο της ανδρικής κυριαρχίας, που στην περίπτωση που και οι δύο, 

άνδρας και γυναίκα, τυχαίνει να έχουν υψηλές φιλοδοξίες καριέρας, κάποιος από τους 

δύο, και συνήθως η γυναίκα, συχνά κάνει πίσω, για να αφοσιωθεί στην οικογένεια. 

Επίσης, οι γυναίκες γνωρίζουν ότι, όταν θα αναλάβουν μια διοικητική θέση, θα 

βρεθούν στο στόχαστρο και θα αντιμετωπίσουν σκληρή κριτική από πολλούς, 

υφισταμένους -κυρίως- και μη. Και αυτό, επομένως, λειτουργεί αποτρεπτικά στη 

διεκδίκηση από μέρους τους θέσεων ευθύνης. Ένας άλλος λόγος είναι ότι οι επιλογές 

των στελεχών εκπαίδευσης γίνονται από ανδροκρατούμενα συμβούλια, που δεν 

επιλέγουν αποκλειστικά βάσει προσόντων, αλλά βάσει γνωριμιών καθώς και με 

πολιτικά κριτήρια. Τέλος, ένας άλλος πιθανός λόγος είναι ότι, οι γυναίκες, συνήθως, 
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προτιμούν την ησυχία τους – ήδη είναι επιφορτισμένες με πολλά του σπιτιού - και έτσι 

αφήνουν πολύ χώρο  στους άντρες συναδέλφους τους. 

 

14) Παρόλο που για ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών – εκπαιδευτικών η διεκδίκηση 

θέσεων στη ιεραρχία είναι εφικτή, βάσει προσόντων, ικανοτήτων και διατάξεων 

νόμων, εντούτοις αυτές αποθαρρύνονται στην ανοδική τους κινητικότητα. Αυτό 

το «αόρατο φράγμα», γνωστό μεταφορικά ως «γυάλινη οροφή», που αποτρέπει τις 

γυναίκες είναι, λοιπόν, πραγματικότητα; Ποια είναι η δική σας θέση; 

 

Βεβαίως, είναι πραγματικότητα και όχι μόνο στη σφαίρα της φαντασίας  ορισμένων. 

Νομίζω εδώ ότι η τοποθέτησή μου στις προηγούμενες ερωτήσεις ξεκαθαρίζει ακριβώς 

αυτό, ότι δηλαδή εξαιτίας των προαναφερθέντων αποτρεπτικών λόγων οι γυναίκες, 

παρόλο που μπορούν, τελικά δεν αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης ή δεν τις διεκδικούν 

καν. Αλλιώς πώς θα εξηγήσει κανείς ότι, μολονότι είναι περισσότερες και σε ποσοστά 

αλλά και σε απόλυτους αριθμούς στην εκπαίδευση, η αριθμητική τους υπεροχή δε 

μεταφράζεται και σε αντίστοιχη κυριαρχία ή, τουλάχιστον, σε ισότιμη συμμετοχή σε 

θέσεις ευθύνης; Το βλέπουμε γύρω μας: λιγότερο από μία στους τρεις είναι η αναλογία 

ανδρών-γυναικών διευθυντών στα σχολεία, για παράδειγμα.  

 

15) Πώς αντιλαμβάνεστε, προσωπικά, την υποαντιπροσώπευση των γυναικών στη 

διοίκηση της εκπαίδευσης; 

 

Μόλις το ανέφερα πιο πριν: η δική μου εμπειρική αντίληψη, τουλάχιστον στη δική μου 

εκπαιδευτική περιφέρεια, είναι ότι σε επίπεδο διευθυντών σχολείων οι γυναίκες είναι 

πολύ λιγότερες αναλογικά σε σχέση με τους άντρες. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό 

μπορεί να αποδειχτεί και με αριθμητικά στοιχεία. Σε επίπεδο υποδιευθυντών, ίσως η 

κατάσταση να είναι πολύ καλύτερη για τις γυναίκες. Εκεί που η αναλογία είναι 

συντριπτική σε βάρος τους είναι, νομίζω, σε ανώτερες θέσεις της εκπαιδευτικής 

ιεραρχίας. Δεν έχω γνωρίσει ούτε καν ακούσει  για γυναίκα προϊστάμενο διεύθυνσης 

όλα τα χρόνια που υπηρετώ στη δημόσια εκπαίδευση. Μόνο μία στις προηγούμενες 

κρίσεις είχε «τολμήσει» να θέσει υποψηφιότητα στον νομό μου.  
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16) Θεωρείτε ότι υπάρχει συνάρτηση της εύρυθμης και αποτελεσματικής 

διοίκησης με την παρουσία των γυναικών στη διοικητική δομή της εκπαίδευσης; 

 

Ναι, θεωρώ ότι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, αν και σίγουρα είναι καλύτερα από 

παλαιότερες εποχές, δεν υπάρχει ισορροπία. Θα πρέπει ο μεγάλος αριθμός των 

γυναικών εκπαιδευτικών να εκπροσωπείται ισότιμα και σε θέσεις διοικητικές. Είναι 

θέμα ομαλής δημοκρατικής λειτουργίας. Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει σε όλες του 

τις δομές να αντανακλά το πνεύμα της δημοκρατίας στην πράξη. Αν αυτό δεν υπάρχει 

στην εκπαίδευση, τότε πού θα υπάρχει; Εγώ, λοιπόν, ξεκινάω από αυτό. Τώρα, αν 

πράγματι η μεγαλύτερη παρουσία των γυναικών θα κάνει τη διοίκηση πιο εύρυθμη και 

πιο αποτελεσματική από σήμερα ή και από παλιότερα, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα 

που δεν μπορεί το απαντήσει κανείς έτσι απλά. Θα πρέπει πρώτα να ορίσουμε τι 

σημαίνει εύρυθμη και κυρίως αποτελεσματική διοίκηση. Κάποιος με συντηρητική 

σκέψη θα μπορούσε να πει και ποιο είναι το πρόβλημα μέχρι τώρα; Σε τι δεν ήταν 

αποτελεσματική η διοίκηση; Ποια ακριβώς είναι η αρρυθμία που θα καταπολεμηθεί με 

την παρουσία των γυναικών; Και μπορεί κάποιος να του απαντήσει με το ίδιο πνεύμα: 

κι εσείς τι πρόβλημα έχετε με τη μεγαλύτερη παρουσία των γυναικών; Δεν είναι καλές 

σε θέματα γραφειοκρατίας, ας πούμε; Μια χαρά τυπικές είναι. Δεν μπορούν να πάρουν 

αποφάσεις; Από πού προκύπτει κάτι τέτοιο; Στα σπίτια τους μια χαρά τις παίρνουν… 

και πάει λέγοντας, αλλά έτσι δε θα βγάλουμε άκρη. Ξεκινάμε λοιπόν από το αίτημα 

για περισσότερη δημοκρατία στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια και στις εξαγγελίες 

και κάποια στιγμή αργότερα βλέπουμε και κατά πόσο αποτελεσματικότερη θα γίνει η 

διοίκηση. Πάντως, για να μην παρεξηγηθώ, η παρουσία των γυναικών σε διοικητικές 

θέσεις δεν είναι αυτοσκοπός. Νομίζω ότι πραγματικά μπορούν να προσφέρουν 

ουσιαστικό  έργο. 

 

17) Πόσο σύμφωνους ή αντίθετους σας βρίσκει η υποβοήθηση των γυναικών 

(ποσόστωση) ώστε να ξεπεραστούν τυχόν εμπόδια αντιπροσώπευσής τους; 

 

Δε με βρίσκει καθόλου σύμφωνο αυτή η ιδέα, γιατί οι γυναίκες πρέπει στην πράξη να 

αποδείξουν ότι αξίζουν και πρέπει να είναι ισότιμες με τους άντρες. Η ποσόστωση θα 

έβλαπτε περισσότερο αυτήν την υπόθεση, γιατί θα έδινε ένα ακόμα άλλοθι ή ένα 

ακόμα επιχείρημα στο, ας πούμε, ανδρικό κατεστημένο, ότι, δηλαδή, ορίστε, δεν 

μπορούν με τα πραγματικά τους προσόντα και με ίσους όρους να καταλάβουν θέσεις 
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ευθύνης και χρειάζεται το σπρώξιμο από την πολιτεία. Είπα και πιο πάνω ότι το θέμα 

είναι πολιτισμικό και ευρύτερο και δεν μπορεί να επιλυθεί με τέτοια αμφιλεγόμενα 

μέτρα. Απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας, που θα έρθει σταδιακά.  

 

18)  Ποιες άλλες προτάσεις – στρατηγικές θα υποδεικνύατε με στόχο την άρση της 

έμφυλης ανισότητας στη διοικητική ιεραρχία; 

 

Όπως είπα και πριν, η μεγαλύτερη παρουσία των γυναικών στη διοικητική ιεραρχία 

δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός. Απλώς για να λέμε, δηλαδή, ότι έχουμε ισότητα. Η 

αποκατάσταση της ισορροπίας για την οποία έκανα λόγο είναι κάτι που μπορεί να 

γίνει σταδιακά, μέσα σε μεγάλο χρονικό διάστημα, με την ωρίμανση της κοινωνίας και 

των αιτημάτων της. Θεωρώ ότι προς τα εκεί πηγαίνουμε αλλά με πολύ αργά βήματα. 

Είναι το ίδιο που συμβαίνει και στην πολιτική και σε άλλους τομείς. Αργά ή γρήγορα 

θα συμβεί και τα όποια προπύργια των αντρών θα πέσουν, όπως έπεσαν, για 

παράδειγμα, σε πολλά επαγγέλματα. Ένα βασικό αίτημα πρέπει να είναι να 

επιταχυνθεί η διαδικασία, αν είναι δυνατόν, και, εννοείται, να αποφύγουμε κάποιο 

συντηρητικό πισωγύρισμα. Για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα αυτά, το βασικότερο 

ρόλο έχει η εκπαίδευση και η παιδεία γενικότερα. Αυτή είναι που ευαισθητοποιεί και 

κινητοποιεί τα άτομα, αυτή που χτυπά τα στερεότυπα, αυτή που διδάσκει δικαιώματα 

κτλ, και βοηθάει την κοινωνία να ωριμάσει. Από εκεί και πέρα, αν μιλήσουμε και πιο 

πρακτικά, μπορούμε να προτείνουμε θέσπιση πιο αξιοκρατικών διαδικασιών και 

κριτηρίων πρόσληψης, ένα πιο ενημερωμένο προσοντολόγιο με βάση το οποίο θα 

επιλέγονται τα άτομα κτλ…. αλλά πάντα ανεξαρτήτως φύλου. Όχι με ποσοστώσεις και 

ευεργετικές διατάξεις υπέρ των γυναικών.    

-- Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η συνέντευξη μας… Σας ευχαριστώ πολύ..!! 

-- Εγώ, ευχαριστώ…!!!  
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 Ατομικοί Πίνακες ( Ενδεικτικά) 

 

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Δ1) 

 

                                                      ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  1 

ΠΡΟΦΙΛ 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 53 

Ειδικότητα: Θεολόγος 

Σπουδές: Μεταπτυχιακό 

Χρ. υπηρεσίας: 22 

Χρ. υπηρεσίας ως Στέλεχος Εκπαιδ: 5 

Οικ. κατάσταση: Έγγαμη, 3 παιδιά 

Α. Θεματικός Άξονας 

 Φύλο και εκπαιδευτική καθημερινότητα  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Το φύλο στην εκπαιδευτική 

καθημερινότητα  σχετικά με  

εκπαιδευτικούς 
 

 ΑΠΕΠΦΥΕΚ = Απουσία επίδρασης φύλου στους 

εκπαιδευτικούς 

 ΙΣΑΝΤΙΕΚ = Ισότιμη αντιμετώπιση των 

εκπαιδευτικών 

 

Το φύλο στη εκπαιδευτική 

καθημερινότητα σχετικά με 

μαθητές 

 ΑΠΔΙΑΧΦΥ = Απουσία διαχωρισμού φύλων  

 ΙΣΑΝΤΙΜΑ = Ισότιμη αντιμετώπιση των μαθητών 

 ΙΣΚΑΙΔΜΑ = Ισότιμη καλλιέργεια ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων των μαθητών 

Στερεοτυπικές αντιλήψεις φύλου 

στην εκπαίδευση, γενικά 

 ΕΛΜΕΠΣΑΝ = Ελάχιστη και μεμονωμένη  παρουσία 

στερεοτυπικών αντιλήψεων  

Β. Θεματικός Άξονας 

Φύλο και εκπαιδευτική διοίκηση 

Αντιπροσώπευση φύλων στην 

εκπαιδευτική διοίκηση στο 

παρελθόν 

 ΕΛΠΑΓΥΘΕ = Ελάχιστη παρουσία γυναικών σε 

θέσεις ευθύνης 

 ΠΛΠΑΑΝΔΙ = Πληθωρική παρουσία ανδρών - 

διευθυντών 

Αντιπροσώπευση φύλων στην 

εκπαιδευτική διοίκηση σήμερα 

 ΑΥΤΑΓΘΕΥ = Αυξητική η τάση των γυναικών σε 

θέσεις ευθύνης 
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Δυνατότητα πρόθεσης γυναικών 

για ανέλιξη 

 ΑΝΓΥΦΙΑΝ = Αναγνώριση της γυναικείας 

φιλοδοξίας για ανέλιξη.  

Γ. Θεματικός Άξονας 

«Ανδρική» και «Γυναικεία» διοίκηση 

Χαρακτηριστικά ανδρικής 

διοίκησης 

 ΑΠΟΤΡΟΔΚ = Απόλυτος τρόπος διοίκησης 

 ΑΠΟΑΣΚΚΑ = Αποφασιστική άσκηση καθηκόντων 

 ΑΠΛΠΡΑΔΙ = Απλή  και πρακτική διαχείριση 

καταστάσεων 

Χαρακτηριστικά γυναικείας 

διοίκησης 

 ΔΗΜΟΔΙΟΙ = Δημοκρατική διοίκηση 

 ΣΥΛΑΣΚΚΑ = Συλλογική άσκηση καθηκόντων 

 ΑΝΘΜΗΤΔΚ =Ανθρώπινη και «μητρική» διοίκηση 

 ΣΥΝΑΝΑΑΚ = Σύνθετη και αναλυτική 

αντιμετώπιση καταστάσεων 

Σχέση διοικητικής ικανότητας  με 

φύλο 

 ΑΝΔΚΙΚΦΥ = Ανεξάρτητη η διοικητική ικανότητα 

με το φύλο 

 ΑΝΔΚΙΚΑΝ = Ανδρική διοίκηση εξίσου ικανή ή 

ανίκανη  

 ΓΥΔΚΙΚΑΝ = Γυναικεία διοίκηση εξίσου ικανή ή 

ανίκανη  

Σύνδεση επαγγελματικής  

συμπεριφοράς - απόδοσης  με φύλο 

 ΑΝΣΧΕΣΑΦ = Ανύπαρκτη σχέση επαγγελματικής 

συμπεριφοράς - απόδοσης και φύλου  

Δ. Θεματικός Άξονας 

Έμφυλες διακρίσεις στη διοίκηση της εκπαίδευσης. 

Παρουσία και λειτουργία 

διοικητικών στερεοτύπων 

 ΠΙΥΠΔΚΣΤ = Πιθανή ύπαρξη διοικητικών 

στερεοτύπων 

Είδη διοικητικών στερεοτύπων 

 ΓΥΔΙΑΕΜΠ =Γυναίκα- διευθύντρια αδύναμη ως προς  

την επιβολή στο μαθητικό πληθυσμό 

 ΓΥΔΙΕΠΠΑ = Γυναίκα- διευθύντρια «επιρρεπής» σε 

παρατυπίες 

 ΓΥΔΙΦΕΠΠ = Γυναίκα- διευθύντρια φειδωλή στην 

επιβολή ποινών  

Τρόπος επιλογής στελεχών από 

εκπαιδευτικούς 

 ΑΝΕΠΣΤΦΥ = Ανεξάρτητη  επιλογή στελεχών από 

το φύλο 

Τρόπος επιλογής στελεχών από 

συμβούλια επιλογής 

 ΤΑΕΠΣΤΦΥ =  Τυπικά, ανεξάρτητη  επιλογή 

στελεχών από το φύλο 

 ΑΝΟΜΕΣΒΦ = Ανομολόγητη  επιλογή  στελεχών 

βάσει φύλου 
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Αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής  

διοίκησης, γενικά 

 ΜΠΡΟΕΠΛΦ = Μερικώς προκατειλημμένο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον λόγω  φύλου 

 ΜΔΙΦΑΝΕΔ = Μερικώς διαφοροποιημένη, ως προς 

το φύλο, αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής διοίκησης 

Αντιμετώπιση της ανδρικής 

διοίκησης 
 ΑΠΟΔΣΕΦΟ = Απόδοση σεβασμού και φόβου 

Αντιμετώπιση  της γυναικείας 

διοίκησης 

 ΑΑΥΣΚΡΙΤ= Άσκηση αυστηρής κριτική 

 ΚΑΤΑΑΡΝΗ = Καταλογισμός αρνητικών 

 ΕΛΛΕΔΥΝΑ = Έλλειψη δυναμικότητας 

 ΜΕΡΙΑΠΑΞ = Μερική απαξίωση 

Ε. Θεματικός άξονας 

Παράγοντες - συντελεστές της εκπαιδευτικής διοίκησης 

Παράγοντες επαγγελματικής 

συμπεριφοράς- απόδοσης 
 ΥΠΑΡΕΜΣΤ = Ύπαρξη εμπνευσμένων στόχων 

Παράγοντες διοικητικής 

ικανότητας 

 ΕΠΘΕΩΚΑΤ = Επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης 

 ΔΙΟΙΕΜΠΕ = Διοικητική εμπειρία 

 ΓΝΧΕΑΝΔΥ = Γνώσεις χειρισμού ανθρώπινου 

δυναμικού 

Παράγοντες αποτελεσματικής 

εκπαιδευτικής διοίκησης 

 ΗΓΠΡΟΠΡΟ = Ηγετική προσωπικότητα 

προϊσταμένου/ης 

 ΓΝΩΣΔΙΟΙ = Γνώσεις διοίκησης 

 ΥΨΣΤΟΧΕΠ = Υψηλή στοχοθεσία και επίτευξη της 

Παράγοντες διαφοροποίησης  

εκπαιδευτικής διοίκησης 

 ΧΑΠΡΔΙΕΥ =  Χαρακτηριστικά προσωπικότητας της 

διεύθυνσης 

 ΑΡΑΞΔΙΕΥ = Αρχές και αξίες της διεύθυνσης 

ΣΤ. Θεματικός Άξονας 

Παράγοντες αποτρεπτικοί στην επαγγελματική ανέλιξη 

της γυναίκας-εκπαιδευτικού σε θέσεις ευθύνης 
 

Αποτρεπτικοί παράγοντες της 

γυναικείας ανέλιξης 

 ΜΗΤΡΟΤΗΤ= Μητρότητα 

 ΦΟΡΟΙΚΥΠ = Φόρτος οικογενειακών υποχρεώσεων  

 ΕΗΣΜΑΝΕΕ = Επιλογή «ησυχίας» και μη ανάληψης 

επιπλέον ευθυνών 

 ΧΑΑΥΠΑΥΕ =Χαμηλή αυτοπεποίθηση, 

αυτοεκτίμηση  
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Ιεράρχηση αποτρεπτικών 

παραγόντων 

 ΜΗΤΡΟΤΗΤ = 1.Μητρότητα 

 ΧΑΑΥΠΑΥΕ = 2.Χαμηλή αυτοπεποίθηση- 

αυτοεκτίμηση 

 ΦΟΡΟΙΚΥΠ = 3. Φόρτος οικογενειακών 

υποχρεώσεων 

Προέλευση αποτρεπτικών 

παραγόντων γυναικείας ανέλιξης 

 

 ΣΠΕΟΣΚΠΣ = Συνδυασμός  προσωπικών επιλογών, 

οργάνωσης του συστήματος και κοινωνικο-

πολιτισμικών σχέσεων  

Γυάλινη οροφή  
 ΥΠΑΓΥΑΟΡ = Ύπαρξη γυάλινης οροφής 

 ΕΝΣΗΡΗΟΡ = Έντονα σημάδια ρήξης της οροφής 

Αίτια γυάλινης οροφής  
 ΠΑΑΝΣΤΑΝ = Παγίωση και αναπαραγωγή 

στερεοτυπικών αντιλήψεων 

Ζ. Θεματικός Άξονας 

Υποαντιπροσώπευση και προτάσεις για τη σύμμετρη παρουσία των φύλων 

 στην ιεραρχική δομή της εκπαίδευσης 
 

Αιτιολόγηση της 

υποαντιπροσώπευσης των 

γυναικών στην εκπαιδευτική 

διοίκηση  

 ΕΠΓΑΘΕΔΚ  = Ελάχιστη παρουσία γυναικών σε 

ανώτερες θέσεις εκπαιδευτικής διοίκησης 

 ΜΠΑΓΘΔΣΧ = Μειωμένη παρουσία γυναικών σε 

θέσεις διευθυντών σχολείων 

Σχέση αποτελεσματικής 

εκπαιδευτικής διοίκησης και 

παρουσίας γυναικών 

 ΔΗΜΠΓΕΔΚ = Δημοκρατική η παρουσία γυναικών 

στην εκπαιδευτική διοίκηση 

 ΔΙΚΠΓΕΔΚ = Δίκαιη η παρουσία  γυναικών στην 

εκπαιδευτική διοίκηση 

 ΑΠΑΓΟΠΔΚ = Απαραίτητη  η γυναικεία οπτική  της 

διοίκησης 

Ρόλος ποσόστωσης 
 ΠΛΗΑΠΟΠΟ = Πλήρης αποδοχή της ποσόστωσης  

 ΑΠΑΡΜΕΤΡ = Απαραίτητο μέτρο  

Προτάσεις- στρατηγικές για την 

αποκατάσταση της έμφυλης 

ισορροπίας στη διοικητική 

ιεραρχία 

 ΑΛΛΗΘΝΟΟ = Αλλαγή ηθών και νοοτροπίας  

 ΣΙΣΔΚΙΚΦ = Συνειδητοποίηση της ισότιμης 

διοικητικής ικανότητας των φύλων 

 ΑΥΕΜΠΧΩΓ =Αύξηση εμπιστοσύνης και χώρου στις 

γυναίκες 

 ΘΑΔΙΘΕΥΓ = Θαρραλέα διεκδίκηση θέσεων ευθύνης 

από γυναίκες . 
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ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Ε1) 

 

                                                      ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 1 

ΠΡΟΦΙΛ 

Φύλο: Άντρας 

Ηλικία: 50 

Ειδικότητα: Φιλόλογος 

Σπουδές: Μεταπτυχιακό 

Χρ. υπηρεσίας: 15 

Χρ. υπηρεσίας ως Στέλεχος Εκπαιδ: 1  

Οικ. κατάσταση: Έγγαμος, 1 παιδί 

     Α. Θεματικός Άξονας 

Φύλο και εκπαιδευτική καθημερινότητα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Το φύλο στην εκπαιδευτική 

καθημερινότητα  σχετικά με  

εκπαιδευτικούς 

 ΓΕΕΦΑΝΕΙ = Γυναίκες - εκπαιδευτικοί έφεση στις 

ανθρωπιστικές ειδικότητες 

 ΑΕΕΦΘΕΕΙ = Άνδρες - εκπαιδευτικοί, έφεση στις 

θετικές ειδικότητες 

 ΓΕΑΑΓΕΞΕ = Γυναίκες- εκπαιδευτικοί ανάληψη 

απλών- γυναικείων εξωδιδακτικών εργασιών 

 ΑΕΑΣΔΕΞΕ = Άνδρες - εκπαιδευτικοί ανάληψη 

σύνθετων, διοικητικών εξωδιδακτικών εργασιών  

 ΜΠΑΓΕΣΥΟ = Μειωμένη παρουσία γυναικών-

εκπαιδευτικών στα συνδικαλιστικά όργανα 

 

Το φύλο στη εκπαιδευτική 

καθημερινότητα σχετικά με 

μαθητές 

 ΙΣΧΕΕΑΓΚΟ = Ισότητα στις  σχολικές επιδόσεις  και 

επιτυχίες αγοριών και κοριτσιών. 

 ΑΥΤΑΕΠΚΟ = Αυξητική  η τάση στις επιδόσεις των 

κοριτσιών 

 ΠΘΕΜΑΕΠΑ = Προτίμηση θετικών μαθημάτων και 

επαγγελμάτων τα αγόρια 

 ΠΑΝΜΑΕΠΚ = Προτίμηση ανθρωπιστικών 

μαθημάτων και επαγγελμάτων τα κορίτσια 

 ΑΠΜΩΝΣΧΓ = Αποχή μαθητών από σχολικές 

γιορτές 

 ΣΥΜΙΩΝΣΧΓ = Συμμετοχή μαθητριών στις σχολικές 

γιορτές 
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Στερεοτυπικές αντιλήψεις φύλου 

στην εκπαίδευση, γενικά 

 ΔΑΠΣΧΑΕΑ = Δικαιολόγηση της απείθαρχης  

συμπεριφοράς και χαμηλής επίδοσης των αγοριών 

 ΑΕΥΓΛΜΕΣ = Απόδοση ευγένειας και γλυκύτητας 

στις  μαθήτριες 

 ΑΠΕΣΥΜΕΣ = Απόδοση πειθαρχίας και συνέπειας 

στις μαθήτριες 

 ΑΚΣΔΜΙΕΣ = Ανάθεση «κοριτσίστικων» σχολικών 

δραστηριοτήτων σε  μαθήτριες  (επιμελήτριες τάξεις) 

 ΑΑΣΔΜΕΣ = Ανάθεση «αγορίστικων» σχολικών 

δραστηριοτήτων σε  μαθητές (μεταφορά βιβλίων)  

                                            Β. Θεματικός Άξονας 

                              Φύλο και εκπαιδευτική διοίκηση 

Αντιπροσώπευση φύλων στην 

εκπαιδευτική διοίκηση στο 

παρελθόν 

 ΚΑΓΥΚΒΕΙ = Καταλληλότητα γυναικών στις 

κατώτερες βαθμίδες εκπαιδευτικής ιεραρχίας   

 ΚΑΑΝΑΒΕΙ = Καταλληλότητα ανδρών στις ανώτερες 

βαθμίδες εκπαιδευτικής ιεραρχίας  

 

Αντιπροσώπευση φύλων στην 

εκπαιδευτική διοίκηση σήμερα 

 ΑΑΝΦΥΕΔΚ =Άνιση αντιπροσώπευση  φύλων στην 

εκπαιδευτική διοίκηση 

 ΠΛΑΝΔΙΘΕ = Πλειοψηφία ανδρών σε διευθυντικές 

θέσεις 

 ΑΠΓΥΘΔΕΠ =Απουσία γυναικών σε θέσεις 

διευθυντών εκπαίδευσης και περιφέρειας 

 ΜΠΑΓΥΥΠΔ =Μεγάλη παρουσία γυναικών-

υποδιευθυντριών 

 ΑΥΤΑΓΘΕΥ = Αυξητική η τάση των γυναικών σε 

θέσεις ευθύνης 

 ΜΣΥΓΣΥΔΡ = Μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών στα 

συνδικαλιστικά δρώμενα 

Δυνατότητα πρόθεσης γυναικών 

για ανέλιξη 

 ΑΝΓΥΦΙΑΝ = Αναγνώριση   γυναικείας φιλοδοξίας 

για ανέλιξη 

 ΔΔΙΕΜΒΕΓ = Δυναμική διάθεση εμπλουτισμού 

βιογραφικού και επιμόρφωσης από γυναίκες 

 ΔΔΚΘΕΔΙΓ = Δυναμική διεκδίκηση θέσεων 

διοίκησης από  γυναίκες 

                                            Γ. Θεματικός Άξονας  

                                            «Ανδρική» και «Γυναικεία» διοίκηση 

Χαρακτηριστικά ανδρικής 

διοίκησης 

 ΤΟΛΤΡΟΔΚ = Τολμηρός τρόπος διοίκησης 

 ΕΥΕΑΣΚΔΚ = Ευέλικτη άσκηση διοίκησης 

 ΕΜΠΑΣΚΚΑ = Εμπειρική άσκηση καθηκόντων 

 ΑΝΕΠΣΥΣΧ = Ανοιχτή και επικοινωνιακή στις 

συναδελφικές σχέσεις 
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Χαρακτηριστικά γυναικείας 

διοίκησης 

 

 ΤΥΑΠΑΣΚΑ = Τυπική και απόμακρη άσκηση 

καθηκόντων 

 ΠΡΟΣΓΡΝΟ = Προσκόλληση στο γράμμα του νόμου 

 ΓΝΩΝΟΔΙΑ = Γνώση νομοθεσίας και διατάξεων 

 ΕΛΛΕΥΔΙ = Έλλειψη ευελιξίας και «διπλωματίας»  

 ΕΛΛΠΠΡΔΚ = Έλλειψη πείρας και προϋπηρεσίας στη 

διοίκηση  

 ΠΑΙΑΝΤΠΡ = Παιδαγωγική αντιμετώπιση 

προβλημάτων 

 ΑΠΑΥΤΡΔΚ = Απόλυτος, αυταρχικός τρόπος 

διοίκησης 

 ΔΔΡΚΑΑΝΚ = Διοίκηση  δραστήρια, καινοτόμα και 

ανοιχτή στην κοινωνία  

 ΟΡΓΤΑΚΔΚ = Οργανωτική και τακτική διοίκηση  

 

Σχέση διοικητικής ικανότητας  με 

φύλο 

 ΑΝΔΚΙΚΦΥ = Ανεξάρτητη η διοικητική ικανότητα  

με το φύλο 

 ΑΝΔΚΙΚΑΝ = Ανδρική διοίκηση εξίσου ικανή ή 

ανίκανη  

 ΓΥΔΚΙΚΑΝ = Γυναικεία διοίκηση εξίσου ικανή ή 

ανίκανη  

 

Σύνδεση επαγγελματικής 

συμπεριφοράς- απόδοσης  με φύλο 

 ΑΝΣΧΕΣΑΦ = Ανύπαρκτη σχέση επαγγελματικής 

συμπεριφοράς -απόδοσης και φύλου  

Δ. Θεματικός Άξονας 

Έμφυλες διακρίσεις στη διοίκηση της εκπαίδευσης. 

Παρουσία και λειτουργία 

διοικητικών στερεοτύπων 

 ΠΙΥΠΔΚΣΤ = Πιθανή ύπαρξη διοικητικών 

στερεότυπων 

 ΑΝΠΑΤΡΔΚ = Ανασταλτικός παράγοντας  στον 

τρόπο διοίκησης 

 ΛΕΙΑΥΤΠΡ = Λειτουργία ως αυτοεκπληρούμενη 

προφητεία   

Είδη διοικητικών στερεοτύπων 

 ΑΝΔΙΔΥΣΥ = Άνδρας- διευθυντής δυναμικός, 

συνεννοήσιμος 

 ΓΥΔΙΑΤΕΕ = Γυναίκα- διευθύντρια αδύναμη, τυπική 

και ελάχιστα ευέλικτη  

Τρόπος επιλογής στελεχών από 

εκπαιδευτικούς 

 ΑΝΕΠΣΤΦΥ = Ανεξάρτητη  επιλογή στελεχών από 

το φύλο 

 ΠΕΕΠΣΤΦΥ = Περιορισμένη επιλογή στελεχών από 

το φύλο 

Τρόπος επιλογής στελεχών από 

συμβούλια επιλογής 

 ΜΕΕΠΙΦΥΛ = Μεγάλη η επίδραση φύλου  

 ΕΑΝΔΣΥΕΠ = Έντονα ανδροκρατούμενα  συμβούλια 

επιλογής 
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 Αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής  

διοίκησης, γενικά 

 ΚΑΓΕΣΥΠΡ = Καθοριστική, στην αντιμετώπιση, η 

γενικότερη συμπεριφορά του/της προϊσταμένου/ης 

 ΣΗΡΟΠΡΠΡ = Σημαντικός ο ρόλος  των προσόντων 

του/της προϊσταμένου/ης 

Αντιμετώπιση της  ανδρικής  

διοίκησης 

 ΑΠΟΔΔΥΝ = Απόδοση δυναμικότητας 

 ΑΠΟΔΣΥΝ = Απόδοση συνεννόησης 

 ΑΠΟΔΣΕΦΟ = Απόδοση σεβασμού και φόβου 

Αντιμετώπιση της  γυναικείας  

διοίκησης 

 ΚΑΤΑΥΠΟΧ = Καταλογισμός υποχωρητικότητας 

 ΑΠΟΔΕΞΣΥ = Απόδοση εξάρτησης από 

συναδέλφους 

 ΕΛΛΔΥΝΑ = Έλλειψη δυναμικότητας 

 ΕΛΛΕΜΠΙ = Έλλειψη εμπιστοσύνης 

 ΑΡΝΘΗΛΔΚ = Άρνηση  της θηλυκής  διοίκηση 

Ε. Θεματικός άξονας 

Παράγοντες - συντελεστές της εκπαιδευτικής διοίκησης 

Παράγοντες επαγγελματικής 

συμπεριφοράς- απόδοσης 

 ΥΚΙΑΑΗΓΠ = Ύπαρξη κινήτρων-απαιτήσεων 

προερχόμενα είτε από άντρα, είτε από γυναίκα 

προϊστάμενο 

Παράγοντες διοικητικής 

ικανότητας 

 ΕΠΘΕΩΚΑΤ = Επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης 

 ΓΝΧΕΑΝΔΥ = Γνώσεις χειρισμού ανθρώπινου 

δυναμικού 

 ΑΡΧΕΑΞΙΕ = αρχές και αξίες 

 ΑΓΑΠΑΘΕΡ =Αγάπη και πάθος για το έργο 

Παράγοντες αποτελεσματικής 

εκπαιδευτικής διοίκησης 
 

Παράγοντες διαφοροποίησης  

εκπαιδευτικής διοίκησης 
 ΧΑΠΡΔΙΕΥ =  Χαρακτηριστικά προσωπικότητας της 

διεύθυνσης 

ΣΤ. Θεματικός Άξονας 

Παράγοντες αποτρεπτικοί στην επαγγελματική ανέλιξη  

της γυναίκας - εκπαιδευτικού σε θέσεις ευθύνης 

Αποτρεπτικοί παράγοντες της 

γυναικείας ανέλιξης 

 ΦΟΡΟΙΚΥΠ = Φόρτος  οικογενειακών υποχρεώσεων 

 ΣΥΑΚΑΕΔΚ =Σύγκρουση με το ανδρικό 

κατεστημένο στη εκπαιδευτική διοίκηση 

 ΜΕΕΣΚΚΡΓ =Μεροληπτική επιλογή των 

συμβουλίων βάσει κομματικών κριτηρίων και 

γνωριμιών 

 ΕΗΣΜΑΝΕΕ = Επιλογή «ησυχίας» και μη ανάληψης 

επιπλέον ευθυνών 
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Ιεράρχηση αποτρεπτικών 

παραγόντων 

 ΜΗΦΟΟΙΚΥ = 1.Μητρότητα και φόρτος 

οικογενειακών υποχρεώσεων 

 ΣΤΑΝΔΚΥΡ = 2.Στερεότυπο ανδρικής κυριαρχίας 

 ΣΚΚΡΥΦΑΛ = 3. Σκληρή κριτική υφισταμένων και 

άλλων.  

Προέλευση αποτρεπτικών 

παραγόντων γυναικείας ανέλιξης 

 ΚΟΙΠΟΛΔΣ = κοινωνικο-πολιτισμικές δομές και 

σχέσεις 

Γυάλινη οροφή   ΥΠΑΓΥΑΟΡ = Ύπαρξη γυάλινης οροφής 

Αίτια γυάλινης οροφής 
 

 ΠΡΟΑΠΠΑΝ = Προαναφερθέντες αποτρεπτικοί 

παράγοντες ανέλιξης 

Ζ. Θεματικός Άξονας 

Υποαντιπροσώπευση και προτάσεις για τη σύμμετρη παρουσία των φύλων 

 στην ιεραρχική δομή της εκπαίδευσης. 
 

Αιτιολόγηση της 

υποαντιπροσώπευσης  των 

γυναικών στην εκπαιδευτική 

διοίκηση  

 

 ΜΠΑΓΘΔΣΧ = Μειωμένη παρουσία γυναικών σε 

θέσεις διευθυντών σχολείων. 

ΠΛΓΥΚΒΕΙ = Πληθώρα γυναικών στις κατώτερες 

βαθμίδες εκπαιδευτικής ιεραρχίας   

 ΕΠΓΑΘΕΔΚ = Ελάχιστη παρουσία γυναικών  σε 

ανώτερες θέσεις εκπαιδευτικής διοίκησης 

 

 Σχέση αποτελεσματικής 

εκπαιδευτικής διοίκησης και 

παρουσίας γυναικών 

 ΔΗΜΠΓΕΔΚ = Δημοκρατική η παρουσία  γυναικών 

στην εκπαιδευτική διοίκηση 

 ΟΥΠΡΓΕΔΚ = Ουσιαστική η προσφορά της γυναίκας 

στην εκπαιδευτική διοίκηση 

 

Ρόλος ποσόστωσης 

 ΠΛΑΠΟΠΟΣ =Πλήρης απόρριψη της ποσόστωσης 

 ΑΜΦΒΛΑΜΕ = Αμφιλεγόμενο και βλαπτικό μέτρο  

 ΠΑΑΛΑΝΚΑ = Παροχή άλλοθι στο ανδρικό 

κατεστημένο 

 ΕΝΔΑΝΓΑΝ =Ενίσχυση της διαμορφωμένης 

αντίληψης  περί γυναικείας  ανικανότητας  

Προτάσεις- στρατηγικές για την 

αποκατάσταση της έμφυλης 

ισορροπίας στη διοικητική 

ιεραρχία 

 ΥΠΚΑΓΣΤ =  Υποστήριξη και καθοδήγηση των 

γυναικών στελεχών 

 ΩΚΟΕΚΔΘΙ = Ωρίμανση της κοινωνίας μέσω 

εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης σε θέματα ισότητας 

 ΑΛΛΗΘΝΟΟ  = Αλλαγή ηθών και νοοτροπίας 

 ΑΥΕΜΠΧΩΓ =Αύξηση εμπιστοσύνης και χώρου στις 

γυναίκες  

 ΕΦΑΞΚΔΠΡ = Εφαρμογή αξιοκρατικών κριτηρίων 

και διαδικασιών  πρόσληψης 

 ΕΝΗΜΠΡΟΣ =Ενημερωμένο προσοντολόγιο 
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Συγκεντρωτικός  πίνακας  έκθεσης  δεδομένων εκπαιδευτικών 

 
 

Α. Θεματικός Άξονας 

 ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΈΣ 

1.Το φύλο στην 

εκπαιδευτική 

καθημερινότητα  

σχετικά με  

εκπαιδευτικούς 
 

 ΓΕΕΦΑΝΕΙ = Γυναίκες - εκπαιδευτικοί έφεση 

στις  ανθρωπιστικές ειδικότητες                                                                               

 ΑΕΕΦΘΕΕΙ = Άνδρες - εκπαιδευτικοί, έφεση στις  

θετικές ειδικότητες                                                        

 ΓΕΑΑΓΕΞΕ = Γυναίκες- εκπαιδευτικοί ανάληψη   

απλών- γυναικείων εξωδιδακτικών εργασιών              

 ΑΕΑΣΔΕΞΕ = Άνδρες - εκπαιδευτικοί ανάληψη 

σύνθετων, διοικητικών εξωδιδακτικών εργασιών        

 ΜΠΑΓΕΣΥΟ = Μειωμένη παρουσία γυναικών-

εκπαιδευτικών στα συνδικαλιστικά όργανα                 

 ΔΣΥΑΝΑΓΕ = Διαφοροποιημένη συμπεριφορά-

αντιμετώπιση  ανδρών  και γυναικών 

εκπαιδευτικών  

 ΑΕΔΜΑΝΚΥ= Άνδρες-εκπαιδευτικοί  δέκτες 

μεγαλύτερης αναγνώρισης και  κύρους.                       

 ΓΕΒΑΠΕΜΜ = Γυναίκες-εκπαιδευτικοί βασικοί 

αποδέκτες προβλημάτων και εμπιστοσύνης των 

μαθητών  

 ΦΥΔΙΙΧΑΦ = Φυσιολογική διαφοροποίηση βάσει 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε φύλου  

 ΕΞΣΥΣΕΑΝ = Εξομάλυνση των συγκρούσεων με 

σεβασμό και ανεκτικότητα   

 ΓΜΑΠΕΣΕΚ =Γυναίκες- εκπαιδευτικοί και 

μητέρες «αποστασιοποιημένες» από την ενεργή 

συμμετοχή στην εκπαιδευτική κοινότητα  

 ΕΒΨΔΦΕΚΚ = Επίδραση βιολογικών και 

ψυχολογικών διαφορών φύλου  στην εκπαιδευτική 

καθημερινότητα  

 ΑΠΕΠΦΥΕΚ = Απουσία επίδρασης φύλου στους 

εκπαιδευτικούς  

 ΙΣΑΝΤΙΕΚ = Ισότιμη αντιμετώπιση των 

εκπαιδευτικών  

 ΑΜΓΔΧΠΚΑ = Αμφισβήτηση της γυναικείας 

δυνατότητας χειρισμού περίπλοκων καταστάσεων  

 ΑΜΓΙΛΥΠΡ = Αμφισβήτηση της γυναικείας 

ικανότητας  για λύση προβλημάτων 
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2. Το φύλο στη 

εκπαιδευτική 

καθημερινότητα 

σχετικά με μαθητές 

 ΙΣΧΕΕΑΓΚΟ = Ισότητα στις  σχολικές επιδόσεις  

και επιτυχίες αγοριών και κοριτσιών 

 ΑΥΤΑΕΠΚΟ = Αυξητική  η τάση στις επιδόσεις 

των κοριτσιών  

 ΠΘΕΜΑΕΠΑ = Προτίμηση θετικών μαθημάτων 

και επαγγελμάτων τα αγόρια  

 ΠΑΝΜΑΕΠΚ = Προτίμηση ανθρωπιστικών 

μαθημάτων και επαγγελμάτων τα κορίτσια  

 ΑΠΜΩΝΣΧΓ = Αποχή μαθητών από σχολικές 

γιορτές  

 ΣΥΜΙΩΝΣΧΓ = Συμμετοχή μαθητριών στις 

σχολικές γιορτές  

 ΔΣΥΑΝΜΚΜ = Διαφοροποιημένη συμπεριφορά-

αντιμετώπιση μαθητών και μαθητριών  

 ΔΙΠΡΑΘΑΦ = Προσανατολισμός και διδασκαλία  

αθλημάτων ανάλογα με το φύλο  

 ΕΑΛΣΥΜΣΩ = Έντονη αλληλεπίδραση και 

συνεννόηση με μαθήτριες λόγω συναισθηματικής 

ωριμότητας  
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3. Στερεοτυπικές 

αντιλήψεις φύλου 

στην εκπαίδευση, 

γενικά 

 ΔΑΠΣΧΑΕΑ = Δικαιολόγηση της απείθαρχης  

συμπεριφοράς και χαμηλής επίδοσης των αγοριών  

 ΑΕΥΓΛΜΕΣ = Απόδοση ευγένειας και 

γλυκύτητας στις  μαθήτριες  

 ΑΠΕΣΥΜΕΣ = Απόδοση πειθαρχίας και 

συνέπειας στις μαθήτριες  

 ΑΚΣΔΜΙΕΣ = Ανάθεση «κοριτσίστικων» 

σχολικών δραστηριοτήτων σε  μαθήτριες  

(επιμελήτριες τάξεις)  

 ΑΑΣΔΜΕΣ = Ανάθεση «αγορίστικων» σχολικών 

δραστηριοτήτων σε  μαθητές (μεταφορά βιβλίων)  
 ΑΕΠΑΓΜΩΝ  = Απόδοση επιθετικότητας, 

αγένειας  στους μαθητές  

 ΑΠΑΑΣΜΩΝ = Απόδοση παραβατικότητας και 

ασυνέπειας στους μαθητές  

 ΥΠΣΤΑΝΦΥ = Ύπαρξη στερεοτυπικών 

αντιλήψεων φύλου  

 ΕΠΑΣΑΕΗΠ = Εντονότερη παρουσία 

στερεοτυπικών αντιλήψεων σε επαρχιακές και 

ημιαστικές περιοχές  

 ΕΛΜΕΠΣΑΝ = Ελάχιστη και μεμονωμένη  

παρουσία στερεοτυπικών αντιλήψεων  

 ΓΥΦΥΠΕΕΥ = Το γυναικείο φύλο περισσότερο 

ευάλωτο  

 ΠΙΑΣΑΠΣΑ = Πιθανή και ασυνείδητη  αποδοχή 

στερεοτυπικών αντιλήψεων  

 ΓΥΕΚΚΑΔΙ = Γυναίκα-εκπαιδευτικός κατάλληλη 

για διδασκαλία  

 ΑΜΣΤΑΛΣΔ = Άμβλυνση στερεοτυπικών 

δεδομένων αντιλήψεων φύλου λόγω σύγχρονων  

 ΠΣΑΕΟΠΜΕ = Το ποσοστό των στερεοτυπικών 
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αντιλήψεων εξαρτάται από το οικογενειακό, 

πολιτιστικό και μορφωτικό επίπεδο  

 ΠΣΑΕΚΟΙΠ = Το ποσοστό των στερεοτυπικών 

αντιλήψεων εξαρτάται  από το κοινωνικό  

περιβάλλον  

 ΑΜΓΙΚΘΠΜ = Αμφισβήτηση της γυναικείας 

ικανότητας σε θέματα πειθαρχίας μαθητών  

 

 

1 

 

 

4 

 

 

                                         Β. Θεματικός Άξονας 

 ΦΥΛΟ ΚΑΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

4. Αντιπροσώπευση 

φύλων στην 

εκπαιδευτική 

διοίκηση στο 

παρελθόν 

 ΚΑΓΥΚΒΕΙ = Καταλληλότητα γυναικών στις 

κατώτερες βαθμίδες εκπαιδευτικής ιεραρχίας   

 ΚΑΑΝΑΒΕΙ = Καταλληλότητα ανδρών στις 

ανώτερες βαθμίδες εκπαιδευτικής ιεραρχίας  

 ΕΛΠΑΓΥΘΕ = Ελάχιστη παρουσία γυναικών σε 

θέσεις ευθύνης  

 ΠΛΠΑΑΝΔΙ = Πληθωρική παρουσία ανδρών - 

διευθυντών  

 ΔΥΠΡΓΘΕΥ= Δυσκολία  προώθησης γυναικών σε 

θέσεις ευθύνης 
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9 

5. Αντιπροσώπευση 

φύλων στην 

εκπαιδευτική 

διοίκηση σήμερα 

 

 ΑΑΝΦΥΕΔΚ =Άνιση αντιπροσώπευση  φύλων 

στην εκπαιδευτική διοίκηση  

 ΠΛΑΝΔΙΘΕ = Πλειοψηφία ανδρών σε 

διευθυντικές θέσεις  

 ΑΠΓΥΘΔΕΠ =Απουσία γυναικών σε θέσεις 

διευθυντών εκπαίδευσης και περιφέρειας  

 ΜΠΑΓΥΥΠΔ =Μεγάλη παρουσία γυναικών-

υποδιευθυντριών  

 ΑΥΤΑΓΘΕΥ = Αυξητική η τάση των γυναικών σε 

θέσεις ευθύνης  

 ΜΣΥΓΣΥΔΡ = Μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών 

στα συνδικαλιστικά δρώμενα  
 ΘΕΙΣΑΝΦΥ = Θεσμικά ισότιμη αντιπροσώπευση 

των  φύλων  

 ΑΝΑΜΑΡΣΤΡ = Η ανισότητα αμβλύνεται με 

αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς  

 ΣΧΙΣΑΦΕΔ = Σχεδόν ισότιμη αντιπροσώπευση 

των  φύλων στη διοίκηση της εκπαίδευσης  

 ΔΔΙΑΝΗΡΓ = Δυναμική διεκδίκηση και ανάληψη 

ηγετικών ρόλων από γυναίκες  

 ΠΟΚΑΚΑΣΠ = Πολύ καλύτερη η κατάσταση σε 

σχέση με το παρελθόν  
 ΔΗΑΝΔΙΕΠ = Δημιουργία ανισοτήτων κατά τη 

διαδικασία επιλογής  
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6. Δυνατότητα 

πρόθεσης γυναικών 

για ανέλιξη 

 ΑΝΓΥΦΙΑΝ = Αναγνώριση   γυναικείας 

 φιλοδοξίας για ανέλιξη  

 ΔΔΙΕΜΒΕΓ = Δυναμική διάθεση εμπλουτισμού 

βιογραφικού και επιμόρφωσης από γυναίκες  

 ΔΔΚΘΕΔΙΓ = Δυναμική διεκδίκηση θέσεων 

διοίκησης από  γυναίκες  
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 ΑΝΦΙΕΠΟΡ = Αναστολή φιλοδοξίας εξαιτίας 

πολλαπλών ρόλων  
 ΥΠΦΙΘΕΧΔ = Ύπαρξη φιλοδοξίας θέμα 

χαρακτήρα, διαπαιδαγώγησης και όχι φύλου  
 ΑΦΑΠΟΓΦΑ = Αυτονόητη και φυσική η αποδοχή 

της γυναικείας φιλοδοξίας για ανέλιξη  
 ΑΠΕΜΔΥΑΠ = Απόλυτη εμπιστοσύνη στις 

δυνατότητες και την αποτελεσματικότητά της  

 ΔΥΑΠΠΠΡΑ = Δυνατότητα απόκτησης  

περισσότερων προσόντων από τους άντρες  

 ΥΠΦΙΕΜΠΡ = Ύπαρξη φιλοδοξίας μεν, εμπόδια  

στην πράξη δε 

 ΥΑΠΠΡΕΦΓ = Ύπαρξη απαραίτητων 

προϋποθέσεων  εξέλιξης και φιλοδοξίας από 

μέρους των γυναικών 

 ΘΑΝΓΥΦΙΑ = Θεωρητικά, αναγνώριση της  

γυναικείας φιλοδοξίας για ανέλιξη 

 ΠΣΤΦΙΛΥΣ= Πρακτικά, στερείται φιλοδοξίας 

λόγω υποχρεώσεων και στερεοτύπων 

 ΥΦΘΕΓΕΣΣ = Ύπαρξη φιλοδοξίας θέμα 

επιμερισμού γονεϊκών ευθυνών, στήριξης 

συντρόφου  
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Γ.  Θεματικός Άξονας 

«ΑΝΔΡΙΚΗ» ΚΑΙ «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

7. Χαρακτηριστικά 

ανδρικής διοίκησης 

 ΤΟΛΤΡΟΔΚ = Τολμηρός τρόπος διοίκησης  

 ΕΥΕΑΣΚΔΚ = Ευέλικτη άσκηση διοίκησης  

 ΕΜΠΑΣΚΚΑ = Εμπειρική άσκηση καθηκόντων  

 ΑΝΕΠΣΥΣΧ = Ανοιχτή και επικοινωνιακή στις 

συναδελφικές σχέσεις  

 ΑΠΟΑΣΚΚΑ = Αποφασιστική άσκηση 

καθηκόντων  

 ΑΜΓΡΛΗΑΠ= Άμεση και γρήγορη λήψη 

αποφάσεων  

 ΨΥΧΔΙΑΚΡ = Ψύχραιμη διαχείριση κρίσεων  

 

 ΑΠΟΤΡΟΔΚ = Απόλυτος τρόπος διοίκησης 

 ΥΣΤΕΥΑΝΣ = Υστέρηση  ευαισθησίας και 

ενσυναίσθησης 

 ΤΡΟΔΙΟΡΗ = Τρόπος διοίκησης της «ρήξης» 

 ΑΠΠΡΑΣΚΑ = Απλή και πρακτική άσκηση 

καθηκόντων 
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8. Χαρακτηριστικά 

γυναικείας διοίκησης 

 ΤΥΑΠΑΣΚΑ = Τυπική και απόμακρη άσκηση 

καθηκόντων  

 ΠΡΟΣΓΡΝΟ = Προσκόλληση στο γράμμα του 

νόμου  

 ΓΝΩΝΟΔΙΑ = Γνώση νομοθεσίας και διατάξεων 

 ΕΛΛΕΥΔΙ = Έλλειψη ευελιξίας και 

«διπλωματίας»  

 ΕΛΛΠΠΡΔΚ = Έλλειψη πείρας και προϋπηρεσίας 

στη διοίκηση  

 ΠΑΙΑΝΤΠΡ = Παιδαγωγική αντιμετώπιση 

προβλημάτων 

 ΑΠΑΥΤΡΔΚ = Απόλυτος, αυταρχικός τρόπος 

διοίκησης  

 ΔΔΡΚΑΑΝΚ = Διοίκηση  δραστήρια, καινοτόμα 

και ανοιχτή στην κοινωνία  

 ΟΡΓΤΑΚΔΚ = Οργανωτική και τακτική διοίκηση  

 ΣΥΝΑΝΑΑΚ = Σύνθετη και αναλυτική 

αντιμετώπιση καταστάσεων  

 ΕΝΕΛΨΥΔΚ = Ένταση και έλλειψη ψυχραιμίας 

στη διαχείριση κρίσεων  

 ΚΑΜΕΠΡΕΠ = Καταβολή μεγάλης 

 προσπάθειας για επιτυχία 

 ΔΗΜΟΔΙΟΙ = Δημοκρατική διοίκηση 

ΣΥΛΑΣΚΚΑ = Συλλογική άσκηση καθηκόντων  

 ΑΝΕΠΣΥΣΧ = Ανοιχτή και επικοινωνιακή στις 

συναδελφικές σχέσεις  

 ΥΙΑΝΔΣΥΜ = Υιοθέτηση ανδρικής 

συμπεριφοράς 

 ΕΥΕΥΔΙΑΔ =Ευρηματική, ευέλικτη και 

«διπλωματική»  άσκηση διοίκησης  

 ΑΝΘΜΗΤΔΚ =Ανθρώπινη και «μητρική» 

διοίκηση  

 ΕΥΑΙΕΝΣΔ = Ευαισθησία  και ενσυναίσθηση στη 

διοίκηση  

 ΠΡΟΣΠΡΟΣ = Προσαρμοστικότητα όσο αφορά 

στο προσωπικό (μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας) 

 ΕΜΣΥΥΠΔΕ = Εμφανείς συνεργατικές και 

υποστηρικτικές δεξιότητες 

 ΑΝΑΣΚΚΑΘ = Ανασφαλής άσκηση καθηκόντων  

 ΕΥΘΑΣΚΚΑ= Ευθυνόφοβη άσκηση 

καθηκόντων 

 ΤΡΟΔΙΟΣΥ = Τρόπος διοίκησης της «συστολής» 

(όχι απαραίτητα λανθασμένος) 

 ΣΥΓΤΡΟΔΚ = Συγκρουσιακός τρόπος διοίκησης 

 ΕΕΠΕΥΑΠΔ = Έντονη επιθυμία ευρύτερης 

αποδοχής της διοίκησης   

4 

4 

1 

2 

 

1 

1 

 

5 

 

2 

 

3 

5 

4 

 

1 

 

2 

2 

6 

 

1 

6 

 

2 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

 

1 

 

1 
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9. Σχέση διοικητικής 

ικανότητας  με φύλο 
 ΑΝΔΚΙΚΦΥ = Ανεξάρτητη η διοικητική 

ικανότητα  με το φύλο  

 ΑΝΔΚΙΚΑΝ = Ανδρική διοίκηση εξίσου ικανή ή 

ανίκανη   

 ΓΥΔΚΙΚΑΝ = Γυναικεία διοίκηση εξίσου ικανή ή 

ανίκανη  

 ΑΔΙΕΜΠΓΔ = Ικανότερη  στη διαχείριση 

εκπαιδευτικού και μαθητικού πληθυσμού η 

γυναικεία διοίκηση 

 

 

19 

 

16 

 

16 

 

1 

 

 

 

 

 10. Σύνδεση 

επαγγελματικής 

συμπεριφοράς- 

απόδοσης  με φύλο 

 ΑΝΣΧΕΣΑΦ = Ανύπαρκτη σχέση επαγγελματικής 

συμπεριφοράς -απόδοσης και φύλου  

 ΜΕΣΥΕΣΑΦ = Μερική σύνδεση επαγγελματικής 

συμπεριφοράς -απόδοσης και φύλου  

 ΥΑΤΕΠΙΓΦ = Ύπαρξη άτυπης επιρροής από το 

γυναικείο φύλο 

 

18 

2 

1 

Δ. Θεματικός Άξονας 

ΕΜΦΥΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

11. Παρουσία και 

λειτουργία 

διοικητικών 

στερεοτύπων 

 ΠΙΥΠΔΚΣΤ = Πιθανή ύπαρξη διοικητικών 

στερεότυπων  

 ΣΑΥΠΔΚΣΤ = Σαφέστατη ύπαρξη διοικητικών 

στερεότυπων  

 ΑΝΠΑΤΡΔΚ = Ανασταλτικός παράγοντας  στον 

τρόπο διοίκησης  

 ΛΕΙΑΥΤΠΡ = Λειτουργία ως αυτοεκπληρούμενη 

προφητεία  

 ΠΜΜΥΔΚΣΤ = Πιθανόν μικρή και μεμονωμένη 

ύπαρξη διοικητικών στερεοτύπων  

 ΔΗΕΧΘΚΛ = Δημιουργία εχθρικού κλίματος  

 ΑΠΔΙΟΙΣΤ = Απουσία διοικητικών στερεότυπων 

 ΑΡΝΠΡΜΕΓ = Αρνητικό πρότυπο για τις 

μελλοντικές γενιές 

 

15 

 

2 

 

16 

2 

2 

1 

1 

1 

 

 12. Είδη διοικητικών 

στερεοτύπων 

 ΑΝΔΙΔΥΣΥ = Άνδρας- διευθυντής δυναμικός, 

συνεννοήσιμος  

 ΓΥΔΙΑΤΕΕ = Γυναίκα- διευθύντρια αδύναμη, 

τυπική και ελάχιστα ευέλικτη  

 ΓΥΔΙΑΕΜΠ = Γυναίκα- διευθύντρια αδύναμη ως 

προς  την επιβολή στο μαθητικό πληθυσμό  

 ΣΥΗΓΔΙΑΦ = Σύνδεση της ηγεσίας - διοίκησης 

με το ανδρικό φύλο  

 ΥΙΑΝΔΤΔΓ = Υιοθέτηση ανδρικού τρόπου 

διοίκησης από γυναίκες 

  

4 

3 

7 

10 

1 
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13. Τρόπος επιλογής 

στελεχών από 

εκπαιδευτικούς 

 ΑΝΕΠΣΤΦΥ = Ανεξάρτητη  επιλογή στελεχών 

από το φύλο  

 ΠΕΕΠΣΤΦΥ = Περιορισμένη επιλογή στελεχών 

από το φύλο  

 ΕΠΒΜΟΕΥΠ = Επιλογή  βάσει μορφωτικού 

επιπέδου των υποψηφίων  

 ΕΠΒΠΡΟΥΠ = Επιλογή  βάσει προσωπικότητας 

των υποψηφίων  

 ΕΠΒΠΙΚΥΠ = Επιλογή  βάσει προσόντων και 

ικανοτήτων των υποψηφίων  

 ΕΠΒΠΣΣΥΠ =Επιλογή βάσει προσωπικών 

σχέσεων – συμπάθειας με τους υποψηφίους 

18 

2 

1 

10 

3 

3 

 

14. Τρόπος επιλογής 

στελεχών από 

συμβούλια επιλογής 

 ΜΕΕΠΙΦΥΛ = Μεγάλη η επίδραση φύλου  

 ΕΑΝΔΣΥΕΠ = Έντονα ανδροκρατούμενα  

συμβούλια επιλογής  

 ΑΝΕΠΣΤΦΥ = Ανεξάρτητη  επιλογή στελεχών 

από το φύλο  

 ΠΙΘΕΠΙΦΥΛ = Πιθανή επίδραση φύλου  

 ΚΕΠΣΥΔΔΥ = Κύρια επίδραση η συνδικαλιστική 

δράση και δικτύωση των υποψηφίων 

 ΕΣΤΒΠΔΚΓ= Επιλογή στελεχών βάσει πολιτικών 

διασυνδέσεων και κομματικών γραμμών  

 ΜΕΕΠΙΦΥΦ =  Μερική επίδραση φύλου  

 

2 

2 

8 

 

7 

1 

 

2 

 

2 

 

 15. Αντιμετώπιση 

της εκπαιδευτικής  

διοίκησης, γενικά 

 ΚΑΓΕΣΥΠΡ = Καθοριστική, στην αντιμετώπιση, 

η γενικότερη συμπεριφορά του/της 

προϊσταμένου/ης  

 ΚΑΧΑΡΠΡΟ = Καθοριστικός, στην 

αντιμετώπιση, ο χαρακτήρας του/της 

προϊσταμένου/ης  

 ΣΗΡΟΠΡΠΡ = Σημαντικός ο ρόλος  των 

προσόντων του/της προϊσταμένου/ης 

 ΙΣΑΝΑΓΕΔΚ =Ισότιμη αντιμετώπιση ανδρικής 

και γυναικείας εκπαιδευτικής διοίκησης  

 ΜΔΙΦΑΝΕΔ = Μερικώς  διαφοροποιημένη, ως 

προς το φύλο, αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής 

διοίκησης  

 ΔΦΑΝΕΚΔΚ =  Διαφοροποιημένη ως προς το 

φύλο αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής διοίκησης 

στο παρελθόν  

 ΙΣΕΠΟΙΣΤ = Ισχυρή η επίδραση των 

οικογενειακών στερεοτύπων 

 ΣΗΕΠΑΓΓΠΡ = Σημαντικός ο επαγγελματισμός 

του /της προϊσταμένου/ης 

 ΚΑΓΣΣΑΔΚ = Καθοριστική, στην αντιμετώπιση, 

η γενικότερη στάση του σχολείου απέναντι στη 

διοίκηση 

 

5 

 

2 

1 

4 

10 

2 

3 

1 

1 
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16. Αντιμετώπιση 

της  ανδρικής  

διοίκησης 

 ΑΠΟΔΔΥΝ = Απόδοση δυναμικότητας 

 ΑΠΟΔΣΥΝ = Απόδοση συνεννόησης  

 ΑΠΟΔΣΕΦΟ = Απόδοση σεβασμού και φόβου  

 ΕΥΑΠΑΝΔΚ = Εύκολη αποδοχή της ανδρικής 

διοίκησης  

 ΟΙΚΔΜΑΜΑ = Οικεία διοίκηση στα μάτια των 

μαθητών 

1 

2 

6 

5 

1 

17. Αντιμετώπιση 

της  γυναικείας  

διοίκησης 

 ΚΑΤΑΥΠΟΧ = Καταλογισμός υποχωρητικότητας 

 ΑΠΟΔΕΞΣΥ = Απόδοση εξάρτησης από 

συναδέλφους 

 ΕΛΛΔΥΝΑ = Έλλειψη δυναμικότητας 

 ΕΛΛΕΜΠΙ = Έλλειψη εμπιστοσύνης  

 ΑΡΝΘΗΛΔΚ = Άρνηση  της θηλυκής  διοίκηση  

 ΑΑΥΣΚΡΙΤ = Άσκηση αυστηρής κριτικής  

 ΜΕΡΙΑΠΑΞ = Μερική απαξίωση  

 ΕΠΙΤΡΟΑΝ = Επιφυλακτικός τρόπος 

αντιμετώπισης 

 ΑΠΟΑΝΑΕΡ = Αποδοχή και αναγνώριση του 

έργου της, σήμερα 

1 

1 

1 

4 

5 

6 

4 

1 

1 

Ε. Θεματικός άξονας 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

18. Παράγοντες 

επαγγελματικής 

συμπεριφοράς- 

απόδοσης 

 ΥΚΙΑΑΗΓΠ = Ύπαρξη κινήτρων- απαιτήσεων 

προερχόμενα είτε από άντρα, είτε από γυναίκα 

προϊστάμενο 

 ΠΟΙΣΧΠΡΟ = Ποιότητα σχέσης με τον/ την 

προϊστάμενο/η   

 ΓΕΚΛΣΧΜΟ = Γενικότερο κλίμα της σχολικής 

μονάδας  

 ΕΜΠΣΤΗΔΙ = Έμπνευση και στήριξη της 

διεύθυνσης  

 ΣΤΧΑΣΥΔΙ = Στοιχεία του χαρακτήρα και της 

συμπεριφοράς του διευθύνοντος  

 

4 

 

7 

 

2 

 

7 

7 

 

19. Παράγοντες 

διοικητικής 

ικανότητας 

 ΕΠΘΕΩΚΑΤ = Επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης  

 ΓΝΧΕΑΝΔΥ = Γνώσεις χειρισμού ανθρώπινου 

δυναμικού 

 ΑΡΧΕΑΞΙΕ = Αρχές και αξίες  

 ΑΓΑΠΑΘΕΡ =Αγάπη και πάθος για το έργο 

 ΖΗΤΗΠΡΟΣ = Ζήτημα προσόντων  

 ΘΕΤΑΛΔΕΞ = Θέμα  ταλέντου- δεξιότητας  

 ΠΡΟΣΔΙΕΥ =  Προσωπικότητα της διεύθυνσης  

 ΘΧΡΕΝΚΠΡ  = Θέμα ενέργειας και καταβολής 

χρόνου και  προσπάθειας  

 ΔΙΟΙΕΜΠΕ = Διοικητική εμπειρία  

 

9 

2 

 

3 

1 

7 

4 

13 

3 

7 
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 ΡΟΣΥΛΔΙΔ = Ο ρόλος του συλλόγου 

διδασκόντων 

 

1 

20. Παράγοντες 

αποτελεσματικής 

εκπαιδευτικής 

διοίκησης 

 ΣΤΠΡΟΠΡΟ = Στοιχεία προσωπικότητας 

προϊσταμένου/ης  

 ΖΗΑΠΡΙΚΕ =  Ζήτημα αυξημένων προσόντων 

και ικανοτήτων επί κεφαλής 

 ΘΕΠΛΑΙΔΙ = Θέμα «πλαισιώματος» της 

διεύθυνσης 

 ΣΥΝΠΟΠΑΡ  = Συνδυασμός πολλών παραγόντων  

3 

9 

1 

1 

21. Παράγοντες 

διαφοροποίησης  

εκπαιδευτικής 

διοίκησης 

 ΧΑΠΡΔΙΕΥ = Χαρακτηριστικά προσωπικότητας 

της διεύθυνσης  

 ΗΛΠΑΔΙΕΥ =Ηλικιακός παράγοντας της  

διεύθυνσης 

 ΔΙΟΙΕΜΠ = Διοικητική εμπειρία  

 ΕΛΕΠΦΥΔΙ = Ελάχιστη επίδραση του  φύλου του 

διοικούντος  

 ΝΟΥΠΔΙΕΥ = Νοητικό υπόβαθρο της διεύθυνσης  

 

12 

 

1 

 

4 

5 

 

3 

 

ΣΤ. Θεματικός Άξονας 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΤΗΣ 

ΓΥΝΑΙΚΑΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

22. Αποτρεπτικοί 

παράγοντες της 

γυναικείας ανέλιξης 

 ΦΟΡΟΙΚΥΠ = Φόρτος  οικογενειακών 

υποχρεώσεων  

 ΜΗΤΡΟΤΗΤ= Μητρότητα  

 ΦΟΒΟΕΥΘΥ = Φόβος ευθυνών  

 ΣΥΑΚΑΕΔΚ =Σύγκρουση με το ανδρικό 

κατεστημένο στη εκπαιδευτική διοίκηση  

 ΜΕΕΣΚΚΡΓ =Μεροληπτική επιλογή των 

συμβουλίων βάσει κομματικών κριτηρίων και 

γνωριμιών  

 ΕΗΣΜΑΝΕΕ = Επιλογή «ησυχίας» και μη 

ανάληψης επιπλέον ευθυνών  

 ΑΝΠΟΡΟΓΥ = Ανάληψη πολλαπλών ρόλων από 

τη γυναίκα  

 ΕΛΛΠΧΡΟΝ = Έλλειψη προσωπικού χρόνου  

 ΠΡΟΤΔΙΔΑ = Προτίμηση στη διδασκαλία  

 ΙΣΕΠΚΟΙΣ = Ισχυρή επίδραση κοινωνικών 

στερεότυπων  

 ΠΕΠΡΟΙΠΕ = Περιορισμοί και προκαταλήψεις 

οικογενειακού περιβάλλοντος  

 ΧΑΟΙΑΠΔΣ = Χαμηλές οικονομικές απολαβές 

διευθυντικών στελεχών 

 ΕΛΚΥΔΣΜΔ =Έλλειψη κύρους των διευθυντικών 

στελεχών και μετατροπή τους σε  απλούς 

διεκπεραιωτές 

 ΕΛΛΤΥΠΡΟ =  Έλλειψη τυπικών προσόντων  

20 

15 

2 

5 

8 

9 

10 

 

5 

5 

10 
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1 

 

1 

 

5 
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 ΕΜΠΕΣΩΦΥ = Εμπόδια εσωτερικής φύσεως 

(έλλειψη υπομονής,  αδυναμία διατήρησης 

ισορροπιών, διαχείρισης κρίσεων)  

 ΑΠΕΔΚΓΡΑ = Απέχθεια για τη διοικητική 

γραφειοκρατία 

  ΚΣΠΡΑΚΕΙ = Καταβολή  συνεχούς προσπάθειας 

για αποδοχή και καταξίωση στην εκπαιδευτική 

ιεραρχία 

3 

 

 

1 

 

1 

 

 

23. Ιεράρχηση 

αποτρεπτικών 

παραγόντων 

 ΜΗΦΟΟΙΚΥ = 1.Μητρότητα και φόρτος 

οικογενειακών υποχρεώσεων 

 ΣΤΑΝΔΚΥΡ = 2.Στερεότυπο ανδρικής κυριαρχίας 

 ΣΚΚΡΥΦΑΛ = 3. Σκληρή κριτική υφισταμένων 

και άλλων. 

 ΕΛΛΠΧΡΟΝ = 1.Έλλειψη προσωπικού χρόνου 

 ΜΗΤΡΟΤΗΤ=  2.Μητρότητα 

 ΑΝΠΟΡΟΓΥ= 3. Ανάληψη πολλαπλών ρόλων 

από τη γυναίκα  

 ΜΗΤΡΟΤΗΤ=  1.Μητρότητα 

 ΦΟΡΟΙΚΥΠ = 2. Φόρτος οικογενειακών 

υποχρεώσεων 

 ΕΛΛΠΧΡΟΝ = 3.Έλλειψη προσωπικού χρόνου 

 ΜΗΦΟΟΙΚΥ = 1.Μητρότητα και φόρτος 

οικογενειακών υποχρεώσεων 

 ΜΕΕΣΚΚΡΓ = 2. Μεροληπτική επιλογή των 

συμβουλίων βάσει κομματικών κριτηρίων και 

γνωριμιών 

 ΠΕΠΡΟΙΠΕ = 3.Περιορισμοί και προκαταλήψεις 

οικογενειακού περιβάλλοντος 

 ΜΗΦΟΟΙΚΥ = 1.Μητρότητα και φόρτος 

οικογενειακών υποχρεώσεων 

 ΦΟΒΟΕΥΘΥ = 2. Φόβος ευθυνών 

 ΜΕΕΣΚΚΡΓ = 3. Μεροληπτική επιλογή των 

συμβουλίων βάσει κομματικών κριτηρίων και 

γνωριμιών 

 ΜΗΤΡΟΤΗΤ=  1.Μητρότητα 

 ΦΟΡΟΙΚΥΠ = 2. Φόρτος οικογενειακών 

υποχρεώσεων 

 ΜΕΕΣΠΚΡΓ = 3. Μεροληπτική επιλογή των 

συμβουλίων βάσει πολιτικών κριτηρίων και 

γνωριμιών 

 ΜΗΤΡΟΤΗΤ = 1.Μητρότητα                          

 ΦΟΡΟΙΚΥΠ = 2. Φόρτος οικογενειακών 

υποχρεώσεων 

 ΙΣΕΠΚΟΙΣ = 3. Ισχυρή επίδραση κοινωνικών 

στερεότυπων 

 ΕΗΣΜΑΝΕΕ = 1. Επιλογή «ησυχίας» και μη 

ανάληψη επιπλέον ευθυνών 

 ΣΥΑΚΑΕΔΚ = 2. Σύγκρουση με το ανδρικό 

κατεστημένο στη εκπαιδευτική διοίκηση 

 ΦΟΡΟΙΚΥΠ = 3. Φόρτος οικογενειακών 

υποχρεώσεων 

 ΜΗΦΟΟΙΚΥ = 1.Μητρότητα και φόρτος 

οικογενειακών υποχρεώσεων 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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 ΟΙΚΑΑΔΕΑ = 2. Οικογενειακή καταξίωση και 

αδιαφορία περί επαγγελματικής ανέλιξης 

 ΠΡΟΤΔΙΔΑ =  3. Προτίμηση στη διδασκαλία 

 ΜΗΦΟΟΙΚΥ = 1.Μητρότητα και φόρτος 

οικογενειακών υποχρεώσεων 

 ΙΣΕΠΚΟΙΣ  =  2. Ισχυρή επίδραση κοινωνικών 

στερεοτύπων 

 ΕΛΛΤΥΠΡΟ = 3. Έλλειψη τυπικών προσόντων 

 ΜΗΦΟΟΙΚΥ = 1.Μητρότητα και φόρτος 

οικογενειακών υποχρεώσεων 

 ΕΗΣΜΑΝΕΕ = 2. Επιλογή «ησυχίας» και μη 

ανάληψη επιπλέον ευθυνών 

 ΕΛΛΠΧΡΟΝ = 3. Έλλειψη προσωπικού χρόνου 

 ΦΟΡΟΙΚΥΠ = 1. Φόρτος οικογενειακών 

υποχρεώσεων 

 ΜΗΤΡΟΤΗΤ= 2. Μητρότητα 

 ΕΛΛΤΥΠΡΟ = 3. Έλλειψη τυπικών προσόντων 

 ΦΟΡΟΙΚΥΠ = 1. Φόρτος οικογενειακών 

υποχρεώσεων 

 ΕΜΠΕΣΩΦΥ = 2.  Εμπόδια εσωτερικής φύσεως 

(έλλειψη φιλοδοξίας, αδυναμία διατήρησης 

ισορροπιών, διαχείρισης κρίσεων) 

 ΑΠΕΔΚΓΡΑ =  3. Απέχθεια για τη διοικητική 

γραφειοκρατία 

 ΦΟΡΟΙΚΥΠ = 1. Φόρτος οικογενειακών 

υποχρεώσεων 

 ΜΕΕΣΚΚΡΓ =  2. Μεροληπτική επιλογή των 

συμβουλίων βάσει κομματικών κριτηρίων και 

γνωριμιών  

 ΕΛΛΤΥΠΡΟ = 3. Έλλειψη τυπικών προσόντων 

 ΦΟΡΟΙΚΥΠ = 1. Φόρτος οικογενειακών 

υποχρεώσεων 

 ΜΕΕΣΚΚΡΓ =  2. Μεροληπτική επιλογή των 

συμβουλίων βάσει κομματικών κριτηρίων και 

γνωριμιών  

 ΚΣΠΡΑΚΕΙ = 3. Καταβολή  συνεχούς 

προσπάθειας για αποδοχή και καταξίωση στην 

εκπαιδευτική ιεραρχία 

 ΦΟΡΟΙΚΥΠ = 1. Φόρτος οικογενειακών 

υποχρεώσεων 

 ΠΕΠΡΟΙΠΕ =  2. Περιορισμοί και προκαταλήψεις 

οικογενειακού περιβάλλοντος 

 ΜΕΕΣΚΚΡΓ = 3. Μεροληπτική επιλογή των 

συμβουλίων βάσει κομματικών κριτηρίων και 

γνωριμιών 

 ΦΟΡΟΙΚΥΠ = 1. Φόρτος οικογενειακών 

υποχρεώσεων 

 ΕΗΣΜΑΝΕΕ = 2. Επιλογή «ησυχίας» και μη 

ανάληψης επιπλέον ευθυνών 

 ΙΣΕΠΚΟΙΣ = 3.  Ισχυρή επίδραση κοινωνικών 

στερεότυπων 

 ΦΟΡΟΙΚΥΠ = 1. Φόρτος οικογενειακών 

υποχρεώσεων 

 ΕΜΠΕΣΩΦΥ = 2.  Εμπόδια εσωτερικής φύσεως 

(έλλειψη υπομονής,  αδυναμία διατήρησης 
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ισορροπιών, διαχείρισης κρίσεων)  

 ΕΛΛΧΕΙΓΚ = 3. Η έλλειψη  χειραφέτησης της 

γυναίκας στην κοινωνία   

 ΕΗΣΜΑΝΕΕ = 1. Επιλογή «ησυχίας» και μη 

ανάληψης επιπλέον ευθυνών 

 ΦΟΡΟΙΚΥΠ = 2. Φόρτος οικογενειακών 

υποχρεώσεων 

   ΜΕΕΣΚΚΡΓ = 3.Μεροληπτική επιλογή των 

συμβουλίων βάσει κομματικών κριτηρίων και 

γνωριμιών  

 

 

 

 

1 

24. Προέλευση 

αποτρεπτικών 

παραγόντων 

γυναικείας ανέλιξης 

 ΚΟΙΠΟΛΔΣ = Κοινωνικο-πολιτισμικές δομές και 

σχέσεις  

 ΠΡΟΕΠΚΕΥ = Προσωπικές επιλογές και ευθύνες  

 ΣΠΕΟΣΚΠΣ = Συνδυασμός  προσωπικών 

επιλογών, οργάνωσης του συστήματος και 

κοινωνικο-πολιτισμικών σχέσεων  

 

7 

6 

7 

 

25. «Γυάλινη οροφή» 
 ΥΠΑΓΥΑΟΡ = Ύπαρξη γυάλινης οροφής  

 ΜΥΥΠΓΥΟΡ = Μύθος η ύπαρξη της γυάλινης 

οροφής  

 ΥΠΕΠΑΚΕΜ = Ύπαρξη πραγματικής επιθυμίας 

για ανέλιξη καταρρίπτει κάθε εμπόδιο  

 ΕΝΣΗΡΗΟΡ = Έντονα σημάδια ρήξης της οροφής  

 

12 

5 

 

5 
 

6 

 
26. Αίτια «γυάλινης 

οροφής» 

 ΠΡΟΑΠΠΑΝ = Προαναφερθέντες αποτρεπτικοί 

παράγοντες ανέλιξης 

 ΠΑΑΝΣΤΑΝ = Παγίωση και αναπαραγωγή 

στερεοτυπικών αντιλήψεων  

 ΕΛΒΟΕΣΕΞ = Έλλειψη βοήθειας εσωτερικής-

οικογένεια-και εξωτερικής –πολιτεία 

1 

6 

1 

 Ζ. Θεματικός Άξονας 

ΥΠΟΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ 

ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

27. Αιτιολόγηση της 

υποαντιπροσώπευσης 

των γυναικών στην 

εκπαιδευτική 

διοίκηση  

 ΥΠΓΥΕΚΕΠ = Υπεραντιπροσώπευση γυναικών 

στο εκπαιδευτικό επάγγελμα  

 ΜΠΑΓΘΔΣΧ = Μειωμένη παρουσία γυναικών σε 

θέσεις διευθυντών σχολείων  

 ΠΛΓΥΚΒΕΙ = Πληθώρα γυναικών στις κατώτερες 

βαθμίδες εκπαιδευτικής ιεραρχίας   

 ΕΠΓΑΘΕΔΚ = Ελάχιστη παρουσία γυναικών  σε 

ανώτερες θέσεις εκπαιδευτικής διοίκησης   

 ΕΠΟΜΠΟΥΠ = Σε επίπεδο πόλης, μικρό 

ποσοστό υποαντιπροσώπευσης  

 ΘΑΝΠΡΥΠΓ = Θέσεις αντικειμενικών προσόντων 

υπεραντιπροσώπευση γυναικών 

7 

5 

5 

19 

8 

1 

 

28. Σχέση 

αποτελεσματικής 

 ΔΗΜΠΓΕΔΚ = Δημοκρατική η παρουσία  

γυναικών στην εκπαιδευτική διοίκηση  
5 
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εκπαιδευτικής 

διοίκησης και 

παρουσίας γυναικών 

 ΟΥΠΡΓΕΔΚ = Ουσιαστική η προσφορά της 

γυναίκας στην εκπαιδευτική διοίκηση  

 ΙΣΑΠΓΕΔΚ = Ισόρροπη και αρμονική η παρουσία  

γυναικών στην εκπαιδευτική διοίκηση  

 ΕΑΙΣΙΕΕΚ = Εμπεδώνει ένα  αίσθημα ισονομίας 

και ισοβαρούς ευθύνης στην εκπαιδευτική 

κοινότητα 

 ΑΠΑΕΔΠΑΓ = Αποσύνδεση αποτελεσματικής 

εκπαιδευτικής διοίκησης και παρουσίας γυναικών  

 ΑΠΑΓΟΠΔΚ = Απαραίτητη  η γυναικεία οπτική  

της διοίκησης  

 ΠΡΓΣΕΛΕΔ = Τα προσόντα της γυναίκας 

συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία της  

εκπαιδευτικής διοίκησης  

 ΠΡΜΓΠΓΕΔ = Πρότυπο για τις μελλοντικές 

γενιές η παρουσία γυναικών στην εκπαιδευτική 

διοίκηση  

 ΕΣΧΑΕΔΠΓ = Εμφανής η σχέση 

αποτελεσματικής  εκπαιδευτικής διοίκησης και της 

παρουσίας των γυναικών 

 ΠΓΔΣΕΧΖΔ =  Η παρουσία των γυναικών  δε 

συνεπάγεται επίλυση  χρόνιων  ζητημάτων  

διοίκησης 

2 

4 

 

1 

 

14 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

1 

29. Ρόλος 

ποσόστωσης 

 ΠΛΑΠΟΠΟΣ =Πλήρης απόρριψη της 

ποσόστωσης  

 ΑΜΦΒΛΑΜΕ = Αμφιλεγόμενο και βλαπτικό 

μέτρο  

 ΥΠΟΤΜΕΤΡ = Υποτιμητικό μέτρο 

 ΑΝΑΓΚΑΚ = « Αναγκαίο» κακό  

 ΙΣΟΕΟΠΟΔΙ = Ισοδύναμη εξ’ ορισμού με 

πολιτική διάκρισης 

 ΑΔΕΧΑΝΠΡ = Αδικεί τους έχοντες αντικειμενικά 

προσόντα 

 ΠΑΑΛΑΝΚΑ = Παροχή άλλοθι στο ανδρικό 

κατεστημένο 

 ΕΝΔΑΝΓΑΝ =Ενίσχυση της διαμορφωμένης 

αντίληψης  περί γυναικείας  ανικανότητας 

 ΜΕΡΑΠΟΠΟ = Μερική αποδοχή της 

ποσόστωσης  

 ΤΥΠΕΠΙΜΕ = Τυπικό και επιφανειακό μέτρο όχι 

επί της ουσίας 

 ΑΠΑΓΔΚΠΡ = Απαραίτητη παρουσία γυναικών 

στη διοίκηση λόγω προσόντων  

 ΑΠΑΓΔΚΕΠ = Απαραίτητη παρουσία γυναικών 

στη διοίκηση λόγω επιθυμίας  

 ΚΑΤΙΣΟΦΥ = Καταστρατήγηση της ισότητα των 

φύλων 

 ΠΛΗΑΠΟΠΟ = Πλήρης αποδοχή της 

ποσόστωσης  

 ΑΠΑΡΜΕΤΡ = Απαραίτητο μέτρο  

 ΚΙΕΝΓΕΔΚ = Κίνητρο για την ενασχόληση των 

γυναικών με την εκπαιδευτική διοίκηση 

 ΤΕΔΗΕΝΓΥ = «Τεχνητή» δημιουργία 

ενδιαφέροντος από μέρους των γυναικών  

6 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

7 

 

1 

 

5 

 

6 

 

1 

 

7 

 

7 

1 

2 
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 ΦΥΣΙΜΕΤΡ = Φυσιολογικό μέτρο 1 

30. Προτάσεις- 

στρατηγικές για την 

αποκατάσταση της 

έμφυλης ισορροπίας 

στη διοικητική 

ιεραρχία 

 ΩΚΟΕΚΔΘΙ = Ωρίμανση της κοινωνίας μέσω 

εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης σε θέματα 

ισότητας  

 ΑΛΛΗΘΝΟΟ  = Αλλαγή ηθών και νοοτροπίας  

 ΑΥΕΜΠΧΩΓ =Αύξηση εμπιστοσύνης και χώρου 

στις γυναίκες  

 ΕΦΑΞΚΔΠΡ = Εφαρμογή αξιοκρατικών 

κριτηρίων και διαδικασιών  πρόσληψης  

 ΕΝΗΜΠΡΟΣ =Ενημερωμένο προσοντολόγιο  

 ΠΡΠΡΣΤΑΝ = Προσπάθεια περιορισμού των 

στερεοτυπικών αντιλήψεων 

 ΓΕΠΑΡΚΙΝ= «Γενναίες» παροχές κινήτρων 

(ενίσχυση θεσμικού ρόλου, αύξηση απολαβών 

απαλλαγή διδακτικών καθηκόντων, ευέλικτο 

ωράριο εργασίας) 

 ΣΤΠΟΔΚΟΔ= Στήριξη πολιτείας με δημιουργία 

κοινωνικών δομών (φύλαξης παιδιών, 

ηλικιωμένων)  

 ΥΠΚΑΓΣΤ =  Υποστήριξη και καθοδήγηση των 

γυναικών στελεχών 

 ΥΑΔΕΟΧΡΔ= Υποχρεωτική άσκηση διοίκησης 

από όλους τους εκπαιδευτικούς, ανεξαρτήτως 

φύλου ,για ορισμένο χρονικό διάστημα 

 ΕΠΘΕΔΚΕΚ = Επιμόρφωση σε θέματα διοίκησης 

όλων των εκπαιδευτικών 

 ΣΠΣΠΕΠΜΠ = Συνδρομή της πολιτείας στη 

σπουδάζουσα και επιμορφούμενη  μητέρα ώστε να 

είναι προσοντούχα 

 ΣΗΘΠΡΓΟΠ = Στήριξη ηθική και πρακτική  στις 

γυναίκες από το οικογενειακό περιβάλλον 

 ΔΟΕΑΥΓΕΞ = Δημιουργία ομάδων ενίσχυσης της  

αυτοπεποίθησης των γυναικών όσον αφορά στην 

επαγγελματική εξέλιξη  

 ΠΕΠΡΟΓΥΔ =Περισσότερα πρότυπα γυναικείας 

διοίκησης 

 

10 

 

 

9 
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4 

4 
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Συγκριτικός πίνακας έκθεσης δεδομένων διευθυντών 

 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

1 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

2 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

3 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

4 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

5 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

6 

ΠΡΟΦΙΛ 

 Γυναίκα 

 53 Ετών 

 Θεολόγος 

Μεταπτυχιακό 

22 Έτη υπηρεσίας 

5  Έτη στέλεχος  

Έγγαμη,  

3 παιδιά 

 Άνδρας 

 65 Ετών 

 Μαθηματικός 

Μεταπτυχιακό 

37 Έτη υπηρεσίας 

11 Έτη στέλεχος 

Έγγαμος,  

3 παιδιά 

 Γυναίκα 

 55 Ετών 

 Χημικός 

Διδακτορικό 

25 Έτη υπηρεσίας 

3 Έτη στέλεχος 

Έγγαμη, 

 2 παιδιά 

 Γυναίκα 

 51 Ετών 

 Γυμνάστρια 

Βασικό πτυχίο 

25 Έτη υπηρεσίας 

5  Έτη στέλεχος 

Έγγαμη,  

0 παιδιά 

 Άνδρας 

 67 Ετών 

 Μαθηματικός 

Βασικό πτυχίο 

30 Έτη υπηρεσίας 

15  Έτη στέλεχος 

Έγγαμος,  

1 παιδί 

 Άνδρας 

 52 Ετών 

 Φυσικός 

Μεταπτυχιακό 

17 Έτη υπηρεσίας 

5  Έτη στέλεχος 

Έγγαμος,  

1 παιδί 

Α. Θεματικός Άξονας 

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

1. 

Το φύλο στην 

εκπαιδευτική 

καθημερινότητα  

σχετικά με  

εκπαιδευτικούς 

 

ΑΠΕΠΦΥΕΚ 

ΙΣΑΝΤΙΕΚ 

 

 

ΙΣΑΝΤΙΕΚ 

ΑΜΔΙΦΥΕΚ 

 

 

 

 

ΕΒΨΔΦΕΚΚ 

ΕΓΚΣΥΔΙΛ 

 

ΑΠΕΠΦΥΕΚ 

ΙΣΑΝΤΙΕΚ 

 

 

 

ΑΣΜΕΕΦΕΚ 

 

ΑΠΕΠΦΥΕΚ 

 

 

 

 

 

 

ΙΣΑΝΤΙΕΚ 

 

 

 

 

 

2.                       

Το φύλο στη 

εκπαιδευτική 

καθημερινότητα 

σχετικά με 

μαθητές 

 

ΑΠΔΙΑΧΦΥ 

ΙΣΑΝΤΙΜΑ 

ΙΣΚΑΙΔΜΑ 

 

 

ΙΣΑΝΤΙΜΑ 

 

ΑΜΔΙΦΥΜΑ 

 

 

 

 

 

 

ΔΣΥΑΝΜΚΜ 

ΑΠΜΩΝΣΧΓ 

ΣΥΜΙΩΝΣΧΓ 

 

ΑΠΔΙΑΧΦΥ 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΜΒΙΔΠΡ 

 

ΑΠΔΙΑΧΦΥ 

 

 

ΑΠΔΙΑΧΦΥ 

ΙΣΑΝΤΙΕΚ 

 

 

 

 

 

ΑΣΜΕΕΦΜΑ 

 

3.  

Στερεοτυπικές 

αντιλήψεις 

φύλου στην 

εκπαίδευση, 

γενικά 

 

ΕΛΜΕΠΣΑΝ 

 

ΕΛΜΕΠΣΑΝ 

 

 

ΔΑΠΣΧΑΕΑ 

ΑΠΕΣΥΜΕΣ 

 

 

 

 

ΠΕΥΠΣΤΑΝ 

ΓΥΕΚΕΥΧΕ 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΣΤΑΝΦΥ 

 

 

ΔΑΠΣΧΑΕΑ 

ΑΠΕΣΥΜΕΣ 

ΠΕΥΠΣΤΑΝ 

 

Β. Θεματικός Άξονας 

ΦΥΛΟ ΚΑΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

4. 

Αντιπροσώπευση 

φύλων στην 

εκπαιδευτική 

διοίκηση στο 

παρελθόν 

 

ΕΛΠΑΓΥΘΕ 

ΠΛΠΑΑΝΔΙ 

 

 

 

ΕΚΠΙΕΜΓΑ 

 

ΕΛΠΑΓΥΘΕ 

    ΠΛΠΑΑΝΔΙ 

 

ΕΛΠΑΓΥΘΕ 

ΠΛΠΑΑΝΔΙ 

 

ΕΛΠΑΓΥΘΕ 

ΠΛΠΑΑΝΔΙ 

 

 

 

ΕΚΠΙΕΜΓΑ 

ΘΕΣΤΕΜΓΑ 
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5. 

Αντιπροσώπευση 

φύλων στην 

εκπαιδευτική 

διοίκηση σήμερα 

 

ΑΥΤΑΓΘΕΥ 

 

 

ΘΕΙΣΑΝΦΥ 

ΑΠΕΜΑΝΦΥ 

 

ΑΥΤΑΓΘΕΥ 

 

ΑΥΤΑΓΘΕΥ 

 

ΑΑΝΦΥΕΔΚ 

 

ΑΥΤΑΓΘΕΥ 

 

ΑΑΝΦΥΕΔΚ 

 

ΑΥΤΑΓΘΕΥ 

ΘΕΙΣΑΝΦΥ 

 

6.                

Δυνατότητα 

πρόθεσης 

γυναικών για 

ανέλιξη 

 

ΑΝΓΥΦΙΑΝ 

 

ΑΝΓΥΦΙΑΝ 

ΔΔΚΘΕΔΙΓ 

 

ΑΝΓΥΦΙΑΝ 

 

ΑΡΥΠΦΕΣΠ 

 

ΑΝΓΥΦΙΑΝ 

 

 

ΑΠΕΜΔΥΑΠ 

 

ΑΝΓΥΦΙΑΝ 

 

 

ΑΝΓΥΦΙΑΝ 

 

 

 

ΔΔΙΕΜΒΕΓ 

Γ. Θεματικός Άξονας 

«ΑΝΔΡΙΚΗ» ΚΑΙ «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

7. 

Χαρακτηριστικά 

ανδρικής 

διοίκησης 

 

ΑΠΟΤΡΟΔΚ 

ΑΠΟΑΣΚΚΑ 

    ΑΠΛΠΡΑΔΙ 

  

ΑΠΟΤΡΟΔΚ 

 

 

ΕΜΠΑΣΚΚΑ 

 

 

ΑΠΟΤΡΟΔΚ 

ΑΠΟΑΣΚΚΑ 

 

  

8. 

Χαρακτηριστικά 

γυναικείας 

διοίκησης 

 

ΔΗΜΟΔΙΟΙ 

ΣΥΛΑΣΚΚΑ 

ΑΝΘΜΗΤΔΚ 

 

  

 

 

 

ΓΝΩΝΟΔΙΑ 

ΕΥΕΥΔΙΑΔ 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΣΔΙΟΙ 

ΕΥΑΙΕΝΣΔ 

ΚΑΜΕΠΡΕΠ 

ΕΕΠΕΥΑΠΔ    

 

 

 

ΑΝΘΜΗΤΔΚ 

 

 

 

ΑΝΘΜΗΤΔΚ 

 

 

ΑΝΑΣΔΙΟΙ 

ΕΥΑΙΕΝΣΔ 

 

9.                

Σχέση 

διοικητικής 

ικανότητας  με 

φύλο 

 

ΑΝΔΚΙΚΦΥ 

ΑΝΔΚΙΚΑΝ 

ΓΥΔΚΙΚΑΝ 

 

ΑΝΔΚΙΚΦΥ 

ΑΝΔΚΙΚΑΝ 

ΓΥΔΚΙΚΑΝ 

 

ΑΝΔΚΙΚΦΥ 

ΑΝΔΚΙΚΑΝ 

ΓΥΔΚΙΚΑΝ 

 

ΑΝΔΚΙΚΦΥ 

ΑΝΔΚΙΚΑΝ 

ΓΥΔΚΙΚΑΝ 

 

ΑΝΔΚΙΚΦΥ 

ΑΝΔΚΙΚΑΝ 

ΓΥΔΚΙΚΑΝ 

 

ΑΝΔΚΙΚΦΥ 

ΑΝΔΚΙΚΑΝ 

ΓΥΔΚΙΚΑΝ 

10.            

Σύνδεση 

επαγγελματικής  

συμπεριφοράς - 

απόδοσης  με 

φύλο 

 

ΑΝΣΧΕΣΑΦ 

    

ΑΝΣΧΕΣΑΦ 

   

      

 ΑΝΣΧΕΣΑΦ 

 

       

ΑΝΣΧΕΣΑΦ 

   

 ΑΝΣΧΕΣΑΦ 

     

ΑΝΣΧΕΣΑΦ 

Δ. Θεματικός Άξονας 

ΕΜΦΥΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

11.         

Παρουσία και 

λειτουργία 

διοικητικών 

στερεοτύπων 

 

ΠΙΥΠΔΚΣΤ 

 

 

 

ΚΑΑΞΠΡΑΠ 

ΣΑΥΠΔΚΣΤ 

 

 

 

 

 

ΜΙΥΠΔΚΣΤ 

 

ΠΙΥΠΔΚΣΤ 

 

 

 

ΑΝΠΑΤΡΔΚ 

 

 

ΠΙΥΠΔΚΣΤ 

ΚΑΑΞΠΡΑΠ 

 

ΠΙΥΠΔΚΣΤ 

ΚΑΑΞΠΡΑΠ 

12.                 

Είδη 

διοικητικών 

στερεοτύπων 

 

ΓΥΔΙΑΕΜΠ 

ΓΥΔΙΕΠΠΑ 
ΓΥΔΙΦΕΠΠ 

  

ΓΥΔΙΑΕΜΠ 

 

 

ΣΥΗΓΔΙΑΦ 

 

 

 

 

 

ΣΥΗΓΔΙΑΦ 

ΜΣΥΔΚΥΠΓ 

 

 

 

 

ΣΥΗΓΔΙΑΦ 

 

 

 

 

 

ΣΥΗΓΔΙΑΦ 
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13.              

Τρόπος επιλογής 

στελεχών από 

εκπαιδευτικούς 

 

ΑΝΕΠΣΤΦΥ 

 

ΑΝΕΠΣΤΦΥ 

 

ΑΝΕΠΣΤΦΥ 

ΕΠΒΕΙΔΥΠ 

ΕΠΒΙΥΛΣΤ 

 

ΑΝΕΠΣΤΦΥ 

 

 

ΑΝΕΠΣΤΦΥ 

 

ΑΝΕΠΣΤΦΥ 

14.             

Τρόπος επιλογής 

στελεχών από 

συμβούλια 

επιλογής 

 

ΤΑΕΠΣΤΦΥ 

ΑΝΟΜΕΣΒΦ 

 

 

 

ΠΙΕΠΙΦΥΛ 

ΙΣΕΠΣΤΑΝ 

 

 

 

 

 

ΑΝΕΠΣΤΦΥ 

 

 

 

 

 

ΑΝΕΠΣΤΦΥ 

 

ΤΑΕΠΣΤΦΥ 

ΑΝΟΜΕΣΒΦ 

 

ΤΑΕΠΣΤΦΥ 

ΑΝΟΜΕΣΒΦ 

15. 

Αντιμετώπιση 

της 

εκπαιδευτικής  

διοίκησης, 

γενικά 

 

ΜΠΡΟΕΠΛΦ 

ΜΔΙΦΑΝΕΔ 

 

 

ΜΔΙΦΑΝΕΔ 

 

 

 

ΙΣΑΝΑΓΕΔΚ 

ΚΑΓΕΣΥΠΡ 

 

 

 

 

ΚΑΓΕΣΥΠΡ 

 

 

 

 

ΙΣΑΝΑΓΕΔΚ 

 

 

 

 

 

ΙΣΑΝΑΓΕΔΚ 

ΚΑΓΕΣΥΠΡ 

 

16. 

Αντιμετώπιση 

της ανδρικής 

διοίκησης 

 

ΑΠΟΔΣΕΦΟ 

 

   

 

ΕΥΑΠΑΝΔΚ 

  

17. 

Αντιμετώπιση  

της γυναικείας 

διοίκησης 

 

ΑΑΥΣΚΡΙΤ 

ΚΑΤΑΑΡΝΗ 
ΕΛΛΕΔΥΝΑ 

ΜΕΡΙΑΠΑΞ 

   

ΑΑΥΣΚΡΙΤ 

 

 

 

ΕΛΛΕΕΜΠΙ 

ΑΡΝΘΗΛΔΚ 

  

Ε. Θεματικός Άξονας 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

18.      

Παράγοντες 

επαγγελματικής 

συμπεριφοράς- 

απόδοσης 

 

ΥΠΑΡΕΜΣΤ 

 

 

ΟΣΜΕΠΙΥΦ 

 

 

 

ΕΧΑΥΕΞΧΕ 

ΜΕΑΞΔΥΙΦ 

 

 

 

 

 

ΕΣΤΑΝΘΥΦ 

  

 

 

ΕΧΑΥΕΞΧΕ 

ΜΕΑΞΔΥΙΦ 

 

ΚΚΛΕΠΣΣΜ 

 

19.      

Παράγοντες 

διοικητικής 

ικανότητας 

 

ΕΠΘΕΩΚΑΤ 

ΔΙΟΙΕΜΠΕ 

ΓΝΧΕΑΝΔΥ 

 

  

ΕΠΘΕΩΚΑΤ 

ΔΙΟΙΕΜΠΕ 

 

ΑΞΝΔΕΠΔΚ 

 

ΕΠΘΕΩΚΑΤ 

 

ΓΝΧΕΑΝΔΥ 

 

 

 

 

 

ΕΠΘΕΩΚΑΤ 

ΔΙΟΙΕΜΠΕ 

 

 

ΑΓΑΠΑΘΕΡ 

ΠΟΣΦΙΛΟ 

 

ΕΠΘΕΩΚΑΤ 

 

ΓΝΧΕΑΝΔΥ 

 

 

 

 

 

ΕΠΘΕΩΚΑΤ 

ΔΙΟΙΕΜΠΕ 

ΓΝΧΕΑΝΔΥ 

 

ΑΓΑΠΑΘΕΡ 

ΠΟΣΦΙΛΟ 

20.      

Παράγοντες 

αποτελεσματικής 

εκπαιδευτικής 

διοίκησης 

 

ΗΓΠΡΟΠΡΟ 

ΓΝΩΣΔΙΟΙ 

ΥΨΣΤΟΧΕΠ 

 

ΗΓΠΡΟΠΡΟ 

ΓΝΩΣΔΙΟΙ 

ΥΨΣΤΟΧΕΠ 

 

 

 

ΓΝΩΣΔΙΟΙ 

ΥΨΣΤΟΧΕΠ 

   ΟΡΓΕΜΠΣΥ 

ΕΜΠΝΟΡΑΜ 

 

 

ΗΓΠΡΟΠΡΟ 

 

ΥΨΣΤΟΧΕΠ 

 

   ΕΜΠΝΟΡΑΜ 

   ΑΥΠΡΙΚΠΡ 

  

21.      

Παράγοντες 

διαφοροποίησης  

εκπαιδευτικής 

διοίκησης 

 

ΧΑΠΡΔΙΕΥ 

ΑΡΑΞΔΙΕΥ 

 

ΧΑΠΡΔΙΕΥ 

 

 

 

 

ΠΧΠΡΔΙΕΥ 

ΔΕΛΕΠΦΔΙ 

 

 

 

ΠΧΠΡΔΙΕΥ 

ΔΕΛΕΠΦΔΙ 

 

 

 

ΠΧΠΡΔΙΕΥ 

ΔΕΛΕΠΦΔΙ 

 

 

 

ΠΧΠΡΔΙΕΥ 

ΔΕΛΕΠΦΔΙ 
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ΣΤ. Θεματικός Άξονας 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ  ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ- 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

 22.  

Αποτρεπτικοί 

παράγοντες της 

γυναικείας 

ανέλιξης 

 

ΜΗΤΡΟΤΗΤ 

ΦΟΡΟΙΚΥΠ  
ΧΑΑΥΠΑΥΕ 

ΕΗΣΜΑΝΕΕ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΦΙΛΑΝ 

ΠΕΠΡΟΙΠΕ 

ΙΣΕΠΚΟΙΣ 

 

 

ΜΗΤΡΟΤΗΤ 

ΦΟΡΟΙΚΥΠ 

ΧΑΑΥΠΑΥΕ 

 

 

ΜΗΤΡΟΤΗΤ 

ΦΟΡΟΙΚΥΠ 

ΧΑΑΥΠΑΥΕ 

ΕΗΣΜΑΝΕΕ 

ΕΛΛΦΙΛΑΝ 

ΠΕΠΡΟΙΠΕ 

 

ΣΥΑΚΑΕΔΚ 

 

ΜΗΤΡΟΤΗΤ 

ΦΟΡΟΙΚΥΠ 

 

 

 

 

ΙΣΕΠΚΟΙΣ 

 

 

ΜΗΤΡΟΤΗΤ 

ΦΟΡΟΙΚΥΠ 

 

ΕΗΣΜΑΝΕΕ 

ΕΛΛΦΙΛΑΝ 

 

 

 

23.       

Ιεράρχηση 

αποτρεπτικών 

παραγόντων 

 

1.ΜΗΤΡΟΤΗΤ  

2.ΧΑΑΥΠΑΥΕ   
3.ΦΟΡΟΙΚΥΠ  

 

1. ΑΡΝΟΙΚΠΕ 

2.ΜΗΦΟΟΙΚΥ 

3.ΕΛΛΦΙΛΑΝ 

 

1.ΜΗΤΡΟΤΗΤ 

2.ΦΟΡΟΙΚΥΠ 

3.ΧΑΑΥΠΑΥΕ 

 

1.ΜΗΦΟΟΙΚΥ 

2.ΧΑΑΥΠΑΥΕ 

3.ΕΗΣΜΑΝΕΕ 

 

1.ΜΗΤΡΟΤΗΤ 

2.ΦΟΡΟΙΚΥΠ 

ΙΣΕΠΚΟΙΣ 

 

1.ΦΟΡΟΙΚΥΠ   

2.ΕΗΣΜΑΝΕΕ  
3.ΕΛΛΦΙΛΑΝ 

24.       

Προέλευση 

αποτρεπτικών 

παραγόντων 

γυναικείας 

ανέλιξης 

 

ΣΠΕΟΣΚΠΣ 

 

 
 

 

ΣΠΕΟΣΚΠΣ 

 

ΣΠΕΟΣΚΠΣ 

 

 

 

ΟΙΠΟΛΔΣ 

ΠΡΟΕΠΚΕΥ 

 

ΣΠΕΟΣΚΠΣ 

 

 

ΣΠΕΟΣΚΠΣ 

25.           

Γυάλινη οροφή 

 

ΥΠΑΓΥΑΟΡ  
ΕΝΣΗΡΗΟΡ 

 

ΥΠΑΓΥΑΟΡ 

 

ΥΠΑΓΥΑΟΡ 

 

ΥΠΑΓΥΑΟΡ 

 

ΥΠΑΓΥΑΟΡ 

 

ΥΠΑΓΥΑΟΡ  
ΕΝΣΗΡΗΟΡ 

26.                

Αίτια γυάλινης 

οροφής 

 

ΠΑΑΝΣΤΑΝ 

 

ΠΑΑΝΣΤΑΝ 

 

ΠΑΑΝΣΤΑΝ 

 

ΠΑΑΝΣΤΑΝ 

  

Ζ. Θεματικός Άξονας 

ΥΠΟΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 

ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 27.     

Αιτιολόγηση της 

υποαντιπροσώπε

υσης των 

γυναικών στην 

εκπαιδευτική 

διοίκηση 

 

ΕΠΓΑΘΕΔΚ 

ΜΠΑΓΘΔΣΧ 

 

ΕΠΓΑΘΕΔΚ 

 

ΥΣΥΓΠΟΣΥ 

 

ΕΠΓΑΘΕΔΚ 

ΜΠΑΓΘΔΣΧ 

 

ΜΕΠΑΓΥΠΔ 

ΔΥΡΟΓΥΠΔ 

 

ΕΠΓΑΘΕΔΚ 

ΜΠΑΓΘΔΣΧ 

 

 

 

ΕΠΓΑΘΕΔΚ 

 

 

 

 

 

ΕΠΓΑΘΕΔΚ 

 

28.               

Σχέση 

αποτελεσματικής 

εκπαιδευτικής 

διοίκησης και 

παρουσίας 

γυναικών 

 

ΔΗΜΠΓΕΔΚ 

ΔΙΚΠΓΕΔΚ 

ΑΠΑΓΟΠΔΚ 

 

 

 

 

ΑΠΑΕΔΠΑΓ 

 

 

 

 

ΑΠΑΕΔΠΑΓ 

ΖΗΦΥΑΕΔΚ 

 

 

 

 

ΑΠΑΕΔΠΑΓ 

 

ΔΗΜΠΓΕΔΚ 

 

 

ΑΠΑΕΔΠΑΓ 

ΖΗΦΥΑΕΔΚ 

 

 

 

 

ΑΠΑΕΔΠΑΓ 

ΖΗΦΥΑΕΔΚ 

29.               

Ρόλος 

ποσόστωσης 

 

ΠΛΗΑΠΟΠΟ 

ΑΠΑΡΜΕΤΡ 

 

 

 

ΜΕΡΑΠΟΠΟ 

ΕΝΔΑΝΓΑΝ 

ΑΝΑΓΚΑΚ 

ΠΔΙΖΗΚΠΡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΑΠΟΠΟ 

ΑΠΑΓΔΚΕΠ 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΑΠΟΠΟ 

ΑΠΑΓΔΚΕΠ 

 

 

 

ΜΕΡΑΠΟΠΟ 

ΕΝΔΑΝΓΑΝ 

 

 

 

 

ΑΠΙΣΟΧΡΜ 

 

 

 

ΜΕΡΑΠΟΠΟ 

ΕΝΔΑΝΓΑΝ 

 

 

 

 

ΑΠΙΣΟΧΡΜ 
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30.       

Προτάσεις- 

στρατηγικές για 

την 

αποκατάσταση 

της έμφυλης 

ισορροπίας στη 

διοικητική 

ιεραρχία 

 

ΑΛΛΗΘΝΟΟ 

ΥΠΚΑΓΣΤ 

ΘΑΔΙΘΕΥΓ 

ΩΚΟΕΚΔΘΙ 

 

 

 

ΑΥΕΜΠΧΩΓ 

 

 

ΑΛΛΗΘΝΟΟ 

 

 

ΩΚΟΕΚΔΘΙ 

ΣΤΠΟΔΚΟΔ 

 

ΑΛΛΗΘΝΟΟ 

ΥΠΚΑΓΣΤ 

ΘΑΔΙΘΕΥΓ 

 

ΑΛΛΗΘΝΟΟ 

ΥΠΚΑΓΣΤ 

ΘΑΔΙΘΕΥΓ 

ΩΚΟΕΚΔΘΙ 

ΣΤΠΟΔΚΟΔ 

ΠΕΠΡΟΓΥΔ 

 

 

ΑΛΛΗΘΝΟΟ 

 

 

 

ΣΤΠΟΔΚΟΔ 

ΠΕΠΡΟΓΥΔ 

ΓΕΠΑΡΚΙΝ 

 

ΑΛΛΗΘΝΟΟ 

ΥΠΚΑΓΣΤ 

ΘΑΔΙΘΕΥΓ 

ΩΚΟΕΚΔΘΙ 

 

 

 

 


