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πρωτοβάθμια εκπαίδευση : Έρευνα βασισμένη στις απόψεις γυναικών εκπαιδευτικών στην 

περιφερειακή ενότητα Ημαθίας. 

      Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αποτελούν την πλειοψηφία του εκπαιδευτικού 

επαγγέλματος, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πανελλαδικά όπως και στην περιφερειακή 

ενότητα της Ημαθίας, όπου σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. 

Ημαθίας, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που υπηρετούν σε δημοτικά σχολεία 

της περιοχής είναι περίπου 800 σε σύνολο 1.200 εκπαιδευτικών (περίπου 66%). Αυτά τα 

δεδομένα έρχονται σε αντίθεση με τα ποσοστά των γυναικών που υπηρετούν σε 

διευθυντικές θέσεις. Από τις 73 θέσεις διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων στην περιοχή 

της Ημαθίας στις 53 έχουν τοποθετηθεί άνδρες εκπαιδευτικοί, μετά από διαδικασία 

επιλογής, ενώ στις 20 έχουν τοποθετηθεί γυναίκες. Το ποσοστό των γυναικών σε 

διευθυντικές θέσεις στην Ημαθία είναι περίπου 27%. 

      Από τα παραπάνω, παρατηρούμε πως δεν υπάρχει δημοκρατική εκπροσώπηση των 

φύλων στην εκπαιδευτική ιεραρχία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γεγονός το οποίο 

αποτέλεσε το βασικό ερέθισμα για τη διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος στην 

παρούσα εργασία. Για την υλοποίηση της έρευνας ζητήθηκε η συμβολή των γυναικών 

εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην περιφερειακή ενότητα της Ημαθίας, ώστε να 

καταγραφούν οι απόψεις τους σχετικά με το, υπό διερεύνηση, θέμα. Με τη συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου κατέστη δυνατό να αποτυπωθούν οι απόψεις για την αποθάρρυνση 

των γυναικών να συμμετέχουν στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Επίσης, υλοποιήθηκαν 

συνεντεύξεις/συζητήσεις με διευθύντριες σχολικών μονάδων, οι οποίες εξέφρασαν τις 

απόψεις τους για τα εμπόδια που συνάντησαν στην επαγγελματική τους πορεία, σε 

συσχέτιση με τον παράγοντα φύλο. 

     Τέλος, επιχειρήθηκε η διατύπωση προτάσεων για τη δημιουργία κινήτρων με 

αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών εκπαιδευτικών σε διευθυντικές θέσεις, 
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ώστε να υπάρχει ισορροπημένη εκπροσώπηση των φύλων σε ανώτερες ιεραρχικά θέσεις 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  
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Περίληψη   

 

Παράγοντες που συμβάλλουν στην αποθάρρυνση γυναικών από τη διεκδίκηση 

διευθυντικών θέσεων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση : Έρευνα βασισμένη στις 

απόψεις γυναικών εκπαιδευτικών στην περιφερειακή ενότητα Ημαθίας 

 

      Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τους λόγους για τους οποίες οι 

γυναίκες εκπαιδευτικοί αποθαρρύνονται να διεκδικήσουν διευθυντικές θέσεις στη διοίκηση 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή της Ημαθίας. Κύριος στόχος της έρευνας, 

ήταν επίσης, να αναδείξει την οπτική των γυναικών γύρω από το συγκεκριμένο θέμα και να 

διατυπώσει προτάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση των κινήτρων για μεγαλύτερη 

συμμετοχή τους. 

      Η έρευνα μας χρησιμοποίησε δύο ερευνητικές μεθόδους: την ποσοτική μέθοδο με 

ερωτηματολόγιο σε γυναίκες εκπαιδευτικούς που τη σχολική χρονιά 2016-2017 δίδασκαν 

σε τάξη και την ποιοτική μέθοδο με την υλοποίηση ημιδομημένων συνεντεύξεων με 

διευθύντριες σχολικών μονάδων. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας αποτελείται από δύο 

μέρη: το πρώτο μέρος περιέχει ερωτήσεις που αφορούν στα δημογραφικά στοιχεία των 

εκπαιδευτικών και το δεύτερο μέρος περιέχει ερωτήσεις που διερευνούν τα εμπόδια που οι 

ίδιες θεωρούν σημαντικά καθώς και τα κίνητρα για μελλοντική συμμετοχή τους στη 

διαδικασία επιλογής διευθυντικών στελεχών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

      Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε πως τα κυριότερα αίτια που 

αποθαρρύνουν τις γυναίκες εκπαιδευτικούς είναι πως προτιμούν τη διδασκαλία στην τάξη, 

πιστεύουν πως οι διευθυντικές θέσεις χαρακτηρίζονται από επιπλέον ευθύνες με συνέπεια 

τη δημιουργία άγχους, δε διαθέτουν ελεύθερο χρόνο λόγω οικογενειακών ευθυνών, έχουν 

να αντιμετωπίσουν τον ανδροκρατούμενο χώρο της διοίκησης και γενικότερα η κοινωνική 

κατασκευή των φύλων επηρεάζει την επαγγελματική εξέλιξη τους. Επίσης καταγράφηκαν, 

σύμφωνα με τις απόψεις των διευθυντριών, προτάσεις ώστε οι γυναίκες εκπαιδευτικοί της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να ενθαρρυνθούν να ξεπεράσουν τα εμπόδια είτε εσωτερικά, 

είτε εξωτερικά και να διεκδικήσουν μια διευθυντική θέση.  

      Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, πως σε πολλά ερωτήματα που τέθηκαν στις 

εκπαιδευτικούς και στις διευθύντριες παρατηρήθηκαν σημαντικές αποκλίσεις στις απόψεις 



ix 
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Abstract 

 

Gender-based deterrents to women’s claiming leadership positions in primary 

education: A research based on views of female teachers in the regional unit of 

Imathia 

 

      The purpose of this study was to research the reasons, why female teachers are 

discouraged from claiming senior management positions in the administration of primary 

education at the prefecture of Imathia. The main goal of the survey was also to emphasize 

on women's perspectives on this issue and to suggest ways for women’s further motivation 

in educational administration. 

      In our study we used two research approaches. The quantitative method with the use of 

a questionnaire for female teachers who taught in class during the school year 2016-2017 

and the quality method by conducting semi-structured interviews with female school 

headmasters. The research questionnaire consists of two parts. Τhe first part includes 

questions about female teachers’ demographics and the second one includes questions 

about gender-based barriers female teachers consider important. We also asked for certain 

suggestions on what would be motivating for them to participate in educational leadership. 

       Data processing indicated that the majority of female teachers are mainly discouraged 

from seeking leadership positions in educational administration due to various reasons. 

Firstly, they choose classroom teaching and they believe management positions have 

additional responsibilities, which lead to anxiety. Secondly, because they face lack of 

leisure time due to family responsibilities. Moreover, they have to deal with the «male-

dominated» educational administration and as a result the social construction of genders 

affects women’s career. Furthermore, this study sought to record suggestions inspired by 

female headteachers' views, in order to encourage female school teachers to overcome 

either internal or external barriers and to apply for a managerial position in the 

administration of primary education. 

     It is noteworthy that many questions posed to female school teachers and female 

headteachers led to significant divergences, which contributed to the quality of our research 

effort. 



xi 

Keywords: primary education administration, gender social construction, education 

leaders, gender-based barriers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

Πίνακας Περιεχομένων  

 
Πρόλογος ............................................................................................................................... v 

Ευχαριστίες …………………………………………………………...…………………..vii 

Περίληψη ............................................................................................................................ viii 

Abstract ............................................................................................................................... ..x 

Κατάλογος Πινάκων ………………………..……………………………………….….....xv 

Κατάλογος Γραφημάτων………………………..………………….……………………..xvii 

Κατάλογος Συντομογραφιών ……………………..………………………………......…xviii 

Εισαγωγή ............................................................................................................................... 1 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ..………………..……………….……………………………...…5 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1…………………………………………………………………………...…5 

1. Αποσαφήνιση εννοιών ...................................................................................................... 5 

   1.1 Εισαγωγή ………………………………………………….…………………………..5 

   1.2 Το βιολογικό και το κοινωνικό φύλο ............................................................................ 5 

   1.3 Η κοινωνική κατασκευή των φύλων ………………………………………………….6 

   1.4 Εκπαιδευτική διοίκηση …………………...…………………………………………..7 

   1.5 Ηγετικό στέλεχος ……………………………………………..………………………9 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ..................................................................................................................... 10 

2. Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στη χώρα μας ............................................................... 10 

   2.1 Εισαγωγή………………................................................……………………….….…10 

   2.2 Το έργο των διευθυντικών στελεχών της εκπαίδευσης ……………………….…..…10 

   2.3 Η δομή της διοίκησης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ……………………………...….13 

       2.3.1 Εθνικό επίπεδο ………………………………….………………………………14 

       2.3.2 Περιφερειακό επίπεδο …………………………………………………………..14 

       2.3.3 Επίπεδο περιφερειακής ενότητας ………………………………………...……..15 

       2.3.4 Τοπικό επίπεδο ………………………………………………………………….16 

    2.4 Το σύστημα επιλογής των διευθυντικών στελεχών …………………….…………..17 

       2.4.1 Το θεσμικό πλαίσιο του Νόμου 4327/2015 ………………………...…………..18  



xiii 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ..................................................................................................................... 21 

3. Η κοινωνική κατασκευή των φύλων ............................................................................. 21 

     3.1 Εισαγωγή……………………………………………………...………...…………..21 

 3.2 Η ανδρική κυριαρχία της θεωρίας του Pierre Bourdieu ............................................ 21 

     3.3 Η ανδρική κυριαρχία  στο πεδίο της εργασίας ……………………………………..25 

     3.4 Η σύνδεση της κοινωνικής πρακτικής του Pierre Bourdieu με την επιτελεστική    

           θεωρία της Judith Butler …………….……….…………………………………….27 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ..................................................................................................................... 30 

4. Η συμμετοχή των γυναικών εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική διοίκηση ............... 30 

      4.1 Εισαγωγή…………………………………………………………………………...30 

      4.2 Τα εμπόδια που συναντούν οι γυναίκες στην πορεία ανέλιξής τους στην  

            εκπαιδευτική ιεραρχία …………….……………………………………..…..…….30 

        4.2.1 Προσωπικά-Ψυχολογικά εμπόδια …………………………………………...…31 

        4.2.2 Θεσμικά εμπόδια …………………………………………………………….....32 

        4.2.3 Τα ανεπίσημα δίκτυα ………………………………………………………..…32 

        4.2.4 Κοινωνικοπολιτικά και πολιτισμικά εμπόδια ………………………………….33 

      4.3 Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας .............................................................................. 35 

        4.3.1 Η έρευνα διεθνώς ………………………………………………………………35 

        4.3.2 Η έρευνα στην Ελλάδα ………………………………………………..……….37 

       4.4 Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία επιλογής διευθυντικών στελεχών  

              σύμφωνα με τις τελευταίες κρίσεις ………..……………………………………..40 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ………………………………………………………….……...43 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ..................................................................................................................... 43 

5. Η μεθοδολογία της έρευνας ........................................................................................... 43 

    5.1 Εισαγωγή ………………………….…………….………………………………..…43 

    5.2 Οι προϋποθέσεις της έρευνας …………………………………………………….....43 

    5.3 Ερευνητικά ερωτήματα ………..……………………………………………………44 

    5.4 Ζητήματα δεοντολογίας …………………………………………………………….44 

    5.5 Οι περιορισμοί της έρευνας ………………………………………………….……..45 

    5.6 Η συλλογή των δεδομένων ……………………………………………………...….46 

         5.6.1 Η σύνταξη του ερωτηματολογίου ……………………………………………..47 



xiv 

         5.6.2 Η πιλοτική έρευνα ……………………………………………………………..49 

         5.6.3 Η αποστολή του ερωτηματολογίου και η συλλογή των δεδομένων ………..…50 

         5.6.4 Οι συνεντεύξεις ………………………………………………………………..50 

    5.7 Ο καθορισμός του δείγματος ………………………………………………...……..53 

    5.8 Στατιστικές τεχνικές …………………………………………………………..…….54 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6……………………………………………………..……………………...55 

6. Ανάλυση των δεδομένων της έρευνας …………………………………………..……55 

    6.1 Εισαγωγή …………………………………………………………………………...55 

    6.2 Παρουσίαση των ποσοτικών δεδομένων της έρευνας ………………..…………….55 

    6.3 Το προφίλ των γυναικών διευθυντριών σχολικών μονάδων ………….…………….87 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7……………………………………………………..……………………...90 

7. Ανάλυση και ερμηνεία των ευρημάτων της έρευνας …………………………..……90 

     7.1 Εισαγωγή ...…………………………………………………………………………90 

     7.2 Ερμηνεία των αποτελεσμάτων …………………………………………………..…90 

     7.3 Συμπεράσματα …………………………………………………..………………..100 

     7.4 Προτάσεις …………………………………………………………………………102 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .............................................................................................................. 103 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ .................................................................................................................. 114 

1. Το ερωτηματολόγιο .................................................................................................... 114 

2. Οι ερωτήσεις της συνέντευξης ................................................................................... 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

Κατάλογος Πινάκων  

                  Σελίδα 

Πίνακας 1 ……………………………………………………………………………40 

Πίνακας 2 ……………………………………………………………………………41 

Πίνακας 3 ……………………………………………………………………………41 

Πίνακας 4 ……………………………………………………………………………42 

Πίνακας 5 ……………………………………………………………………………42 

Πίνακας 6 ……………………………………………………………………………42 

Πίνακας 7 ……………………………………………………………………………55 

Πίνακας 8 ……………………………………………………………………………56 

Πίνακας 9 ……………………………………………………………………………57 

Πίνακας 10 …………………………………………………………………………..58 

Πίνακας 11 …………………………………………………………………………..59 

Πίνακας 12 …………………………………………………………………………..60  

Πίνακας 13 …………………………………………………………………………..61 

Πίνακας 14 …………………………………………………………………………..62 

Πίνακας 15 …………………………………………………………………………..63 

Πίνακας 16 …………………………………………………………………………..64 

Πίνακας 17 …………………………………………………………………………..65 

Πίνακας 18 …………………………………………………………………………..66 

Πίνακας 19 …………………………………………………………………………..67 

Πίνακας 20 …………………………………………………………………………..68 

Πίνακας 21 …………………………………………………………………………..69 

Πίνακας 22 …………………………………………………………………………..70 

Πίνακας 23 …………………………………………………………………………..71 

Πίνακας 24 …………………………………………………………………………..72 

Πίνακας 25 …………………………………………………………………………..73 

Πίνακας 26 …………………………………………………………………………..74 

Πίνακας 27 …………………………………………………………………………..75 

Πίνακας 28 …………………………………………………………………………..77 

Πίνακας 29 …………………………………………………………………………..78 

Πίνακας 30 …………………………………………………………………………..79 



xvi 

Πίνακας 31 …………………………………………………………………………..80 

Πίνακας 32 …………………………………………………………………………..81 

Πίνακας 33 …………………………………………………………………………..82 

Πίνακας 34 …………………………………………………………………………..83 

Πίνακας 35 …………………………………………………………………………..84 

Πίνακας 36 …………………………………………………………………………..85 

Πίνακας 37 …………………………………………………………………………..86 

Πίνακας 38 …………………………………………………………………………..87 

Πίνακας 39 …………………………………………………………………………..89  



xvii 

Κατάλογος  Γραφημάτων  

                 Σελίδα 

Γράφημα 1 ……………………………………………………………………….….56 

Γράφημα 2 ……………………………………………………………………….….57 

Γράφημα 3 ……………………………………………………………………….….57 

Γράφημα 4 ……………………………………………………………………….….58 

Γράφημα 5 ……………………………………………………………………….….59 

Γράφημα 6 ……………………………………………………………………….….61 

Γράφημα 7 ……………………………………………………………………….….62 

Γράφημα 8 ……………………………………………………………………….….63 

Γράφημα 9 …………………………………………………………………….…….64 

Γράφημα 10 …………………………………………………………………….…...66 

Γράφημα 11 …………………………………………………………………….…...67 

Γράφημα 12 …………………………………………………………………….…...68 

Γράφημα 13 ………………………………………………………………….……...69 

Γράφημα 14 …………………………………………………………………………70 

Γράφημα 15 …………………………………………………………………………72 

Γράφημα 16 …………………………………………………………………………73 

Γράφημα 17 …………………………………………………………………………74 

Γράφημα 18 …………………………………………………………………………75 

Γράφημα 19 …………………………………………………………………………76 

Γράφημα 20 …………………………………………………………………………77 

Γράφημα 21 …………………………………………………………………………78 

Γράφημα 22 …………………………………………………………………………79 

Γράφημα 23 …………………………………………………………………………80 

Γράφημα 24 …………………………………………………………………………81 

Γράφημα 25 …………………………………………………………………………83 

Γράφημα 26  ………………………………………………………………………...84 

Γράφημα 27 …………………………………………………………………………85 

Γράφημα 28 …………………………………………………………………………86 

 

 



xviii 

Κατάλογος  Συντομογραφιών  

 

Α.Δ.Α.  Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης 

Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

Κ.Υ.Σ.Π.Ε.  Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ν.   Νόμος 

Π.Δ.   Προεδρικό Διάταγμα 

Π.Ε.   Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 

Π.Ε.Κ.   Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρο 

Π.Υ.Σ.Π.Ε   Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.  Σχολή Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής 

Εκπαίδευσης 

Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.  Σχολή Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης 

Τ.Ε.Ι.   Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

Τ.Π.Ε.   Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 

Υ.Α   Υπουργική Απόφαση 

Φ.Ε.Κ.   Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης 



1 

Εισαγωγή 

 

      Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από ραγδαία μεταβαλλόμενες συνθήκες παγκοσμίως 

σε όλα τα πεδία δραστηριοποίησης των ανθρώπων. Ιδιαίτερα οι επιστημονικές και 

οικονομικές εξελίξεις επηρεάζουν αναπόφευκτα τη σύγχρονη κοινωνική ζωή και 

δημιουργούν νέα δεδομένα στην καθημερινότητα όλων μας. Οι εξελίξεις αυτές που 

πραγματώνονται στην κοινωνία επηρεάζουν άμεσα τον τομέα της εκπαίδευσης. Οι 

γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών κυρίως στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση στην Ελλάδα, όμως υπάρχει το παράδοξο φαινόμενο να μην κυριαρχούν 

αριθμητικά επίσης στην ιεραρχία της εκπαίδευσης. Οι άνδρες κατά κόρον διοικούν στην 

εκπαίδευση λαμβάνοντας καθοριστικής σημασίας αποφάσεις και η πλειοψηφία των 

γυναικών απασχολούνται κυρίως με τη διδασκαλία στην τάξη. 

      Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί τόσο στην Ελλάδα (Δαράκη, 2007; 

Κελαϊδίτου, 2012; Πολίτης, 2007; Σαΐτη, 2000; Τάκη, 2006), αλλά και διεθνώς (Coleman, 

1996; Cubillo & Brown, 2003; Mitroussi & Mitroussi, 2009; Moller, 2003; Moreau et. al, 

2007), το θέμα της έλλειψης γυναικών στελεχών σε ανώτερες θέσεις της διοίκησης της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, συνεχίζει να υφίσταται, παρά τη νομική ισότητα όλων των 

πολιτών. Μέσα από την καταγραφή του υφιστάμενου κοινωνικού πλαισίου που διέπει τις 

σχέσεις των δύο φύλων και διαιωνίζει τους στερεοτυπικούς ρόλους, οι διακρίσεις και οι 

προκαταλήψεις φαίνεται ότι συμβάλλουν καθοριστικά στην επιλογή των στελεχών της 

εκπαίδευσης. 

     Η βιβλιογραφία αναφέρει πλήθος παραγόντων που συμβάλλουν στον αποκλεισμό των 

γυναικών από την ιεραρχία της διοίκησης, όπως οι συγκρούσεις ρόλων που βιώνουν μέσα 

στην οικογένειά τους, η έμφυλη κατασκευή της διοίκησης, οι προσωπικοί/ψυχολογικοί 

παράγοντες, κ.ά. Η δομή της κοινωνίας και κυρίως της ελληνικής, δεν αφήνει περιθώρια 

επαγγελματικής εξέλιξης και δημιουργίας φιλοδοξιών. Η ύπαρξη της ανδρικής κυριαρχίας 

σε όλους τους χώρους εργασίας, ιδιαίτερα σε αρχηγικές θέσεις ηγεσίας, περιθωριοποιεί τις 

γυναίκες αν και πολλές διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για να ανταπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις και στις ευθύνες μιας διευθυντικής θέσης. Οι άντρες διευθυντές αποτελούν το 

πρότυπο της ηγετικής θέσης, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να μην έχουν αναπαραστάσεις 

ηγεσίας, λόγω της έλλειψης των γυναικών διευθυντριών (Κογκίδου & Τάκη, 2005). 
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Διαφαίνεται, λοιπόν, ότι οι γυναίκες συνεχίζουν να εκφράζονται στον ιδιωτικό χώρο, 

αναστέλλοντας τις προοπτικές της επαγγελματικής τους εξέλιξης. 

     Επιπρόσθετα, η ύπαρξη κοινωνικών και συνδικαλιστικών δικτύων έχει βρεθεί πως 

επηρεάζει τα συμβούλια επιλογής και ευνοεί τις υποψηφιότητες των ανδρών έναντι των 

γυναικών. Η έρευνα των Kyriakoussis & Saiti (2006), κατέδειξε πως οι κοινωνικές σχέσεις 

ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την έλλειψη γυναικών διευθυντριών στην εκπαίδευση.  

     Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αρχικά να ανιχνεύσει τους παράγοντες που 

συμβάλλουν στην αποθάρρυνση των γυναικών εκπαιδευτικών από τη συμμετοχή τους στη 

διοίκηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα θα ερευνηθούν οι αιτίες για 

τη μη διεκδίκηση θέσεων ευθύνης, οι οποίες εμπεριέχουν διοικητικές αρμοδιότητες, όπως 

η θέση του/της περιφερειακού/ής διευθυντή/τριας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, του/της διευθυντή/τριας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, του/της 

προϊστάμενου/ης εκπαιδευτικών θεμάτων και του/της διευθυντή/τριας των σχολικών 

μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

     Επιμέρους στόχοι της εργασίας είναι να αναδειχθούν οι προσωπικές απόψεις των 

γυναικών εκπαιδευτικών για την έμφυλη κατασκευή της διοίκησης της εκπαίδευσης και να 

αναλυθεί η σύνδεση του παράγοντα της οικογένειας με την προθυμία των γυναικών 

εκπαιδευτικών για περισσότερη επιμόρφωση και επαγγελματική ανέλιξη. Επιπρόσθετα, 

στόχος είναι να εξεταστεί η συμβολή των κοινωνικών δικτύων στην ενίσχυση ή μη της 

υποψηφιότητας των γυναικών εκπαιδευτικών για ανώτερη διευθυντική θέση και τέλος να 

καταγραφεί η άποψη των γυναικών εκπαιδευτικών και οι προσωπικές τους εμπειρίες για 

την περιθωριοποίηση των γυναικών από την ιεραρχία της εκπαίδευσης. 

     Η αναγκαιότητα της παρούσας έρευνας προκύπτει από το γεγονός, πως ενώ έχουν 

υλοποιηθεί πολυάριθμες έρευνες σχετικά με την περιορισμένη συμμετοχή των γυναικών 

στην εκπαιδευτική διοίκηση, τις οποίες θα παραθέσουμε σε επόμενο κεφάλαιο, ωστόσο τα 

χαμηλά ποσοστά συμμετοχής τους παραμένουν. Επιπρόσθετα, προβληματίζει το γεγονός 

πως δεν επιθυμούν να αιτηθούν για μια ανώτερη διευθυντική θέση, μένοντας εκτός των 

διαδικασιών επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης, παρά την ισότητα των φύλων και τις 

ίσες ευκαιρίες κατά τη νομοθεσία. 

      Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να διερευνηθεί περαιτέρω το ζήτημα της μειωμένης 

συμμετοχής των γυναικών εκπαιδευτικών. Η ανάδειξη των παραγόντων που οδηγούν τις 

γυναίκες στον αυτό-αποκλεισμό τους από τις διευθυντικές θέσεις, θα βοηθήσει να 

αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε τις απόψεις που θα εκφράσουν οι ίδιες για το ζήτημα. 
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Έπειτα, αξιοποιώντας τις πληροφορίες θα διατυπώσουμε προτάσεις για να αντιμετωπιστεί 

το ζήτημα της υποαντιπροσώπευσης των γυναικών στις διοικητικές θέσεις της 

εκπαίδευσης. 

        Με βάση τα βιβλιογραφικά και ερευνητικά δεδομένα είναι ευρύτερα αποδεκτό πως οι 

γυναίκες εκπαιδευτικοί αποστρέφονται από τις συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης και 

παραμένουν στη διδασκαλία στην τάξη. Επιπρόσθετα, όσο πιο ψηλά βρίσκεται η θέση 

ευθύνης, τόσο περισσότερους άνδρες συναντούμε. Για ένα τέτοιο ζήτημα, χρειάζεται 

βαθύτερη ερευνητική προσέγγιση, ώστε να έρθουν στην επιφάνεια οι λόγοι που οδηγούν 

τις γυναίκες στον αποκλεισμό και στην υποαντιπροσώπευσή τους. Ευελπιστούμε πως η 

έρευνα θα συμβάλλει στη κατανόηση του ζητήματος και στην ενθάρρυνση της συμμετοχής 

περισσότερων γυναικών στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

ίσως προωθήσουν την αλλαγή των δεδομένων που υπάρχουν μέχρι τώρα στη διοίκηση της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

      Η παρούσα ερευνητική εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελεί 

το θεωρητικό μέρος, ενώ το δεύτερο μέρος αποτελεί το ερευνητικό μέρος της εργασίας. Το 

θεωρητικό μέρος απαρτίζεται από τα εξής κεφάλαια:  

      Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την αποσαφήνιση των εννοιών που 

διαπραγματευόμαστε στη μελέτη μας, όπως το βιολογικό και το κοινωνικό φύλο, η 

κοινωνική κατασκευή των φύλων, η εκπαιδευτική διοίκηση και το ηγετικό στέλεχος της 

εκπαίδευσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται η ανάδειξη του έργου και τα καθήκοντα 

των διευθυντικών στελεχών στην εκπαίδευση, παρουσιάζεται η πυραμοειδής δομή της 

ιεραρχίας στη διοίκηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας και αναλύεται το 

θεσμικό πλαίσιο επιλογής των διευθυντικών στελεχών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της 

έρευνάς μας (Ν. 4327/2015). Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσουμε το θεωρητικό υπόβαθρο, 

σύμφωνα με το οποίο προσεγγίσαμε το θέμα μας. Προσπαθούμε να εμπλέξουμε τις 

θεωρητικές καταβολές δύο μελετητών του ζητήματος του φύλου, του Bourdieu και της 

Butler, εμπλουτίζοντας αναστοχαστικά τα ευρήματα της έρευνας που υλοποιήσαμε. Στο 

τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται τα εμπόδια που αποθαρρύνουν τις γυναίκες εκπαιδευτικούς 

να αιτηθούν για διευθυντικές θέσεις, σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, 

πραγματοποιείται η ανασκόπηση τόσο της διεθνούς όσο και της εγχώριας βιβλιογραφίας 

σχετικής με το υπό διερεύνηση θέμα μας και επίσης καταγράφονται τα ποσοστά 

συμμετοχής των γυναικών εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις τελευταίες επιλογές των 
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διευθυντικών στελεχών σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής ιεραρχίας την τελευταία 

χρονική περίοδο. 

      Το ερευνητικό μέρος της εργασίας περιλαμβάνει τρία κεφάλαια. Στο πέμπτο κεφάλαιο 

αναλύουμε τη μεθοδολογία της έρευνας που ακολουθήσαμε, τόσο για την ποιοτική όσο και 

για την ποσοτική μέθοδο περισυλλογής των δεδομένων, τα ζητήματα δεοντολογίας, τον 

τρόπο επιλογής του δείγματος της έρευνας όπως και τις στατιστικές τεχνικές που 

ακολουθήσαμε. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η στατιστική ανάλυση των εμπειρικών 

δεδομένων της έρευνας και αναλύεται το προφίλ των γυναικών διευθυντριών, οι οποίες μας 

παραχώρησαν τη συνέντευξη. Στο έβδομο κεφάλαιο καταγράφεται η ερμηνεία των 

δεδομένων, τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε και οι τελικές προτάσεις αλλαγής της 

υφιστάμενης κατάστασης στη διοίκηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να 

δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για ενθάρρυνση των γυναικών. Έπειτα 

ακολουθεί η βιβλιογραφία και το παράρτημα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 

1. Αποσαφήνιση εννοιών 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

      Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η αποσαφήνιση των βασικών εννοιών που 

διαπραγματευόμαστε στην εργασία μας, ώστε να διευκρινιστούν σαφέστερα οι έννοιες που 

διαλαμβάνονται σε αυτήν. Οι έννοιες που ορίζονται ακριβέστερα είναι το βιολογικό και το 

κοινωνικό φύλο, η κοινωνική κατασκευή των φύλων, η εκπαιδευτική διοίκηση και το 

ηγετικό στέλεχος στην εκπαίδευση καθώς αποτελούν βασικές παράμετροι τόσο της 

διοικητικής διαδικασίας όσο και των κοινωνικών ή άλλων στοιχείων που εμπλέκονται στην 

εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία. 

 

1.2 Το βιολογικό και το κοινωνικό φύλο 

 

     Η Ann Oakley (1985:16), η οποία έχει συνδέσει το όνομά και το επιστημονικό έργο της 

με την εννοιολόγηση του όρου «κοινωνικό φύλο», στο βιβλίο της «Sex, gender and 

society», ορίζει ως «βιολογικό φύλο» τις βιολογικές διαφορές ανάμεσα στο θηλυκό και το 

αρσενικό, τη διαφορά των γεννητικών οργάνων και ακολούθως τις διαφορές επί της 

αναπαραγωγικής διαδικασίας. Αντίθετα, το «κοινωνικό φύλο», αποτελεί πολιτισμική και 

κοινωνική κατηγοριοποίηση σε «ανδρικό» και «γυναικείο». Η Kate Millett (2000:30) στο 

βιβλίο της «Sexual politics», επίσης υποστηρίζει, επηρεασμένη από τον ψυχαναλυτή 

Stoller, πως ο όρος «sex», έχει να κάνει με τις βιολογικές διαφορές των ατόμων, ενώ ο 

όρος «gender» αποτελεί πολιτισμικό και ψυχολογικό ζήτημα, άσχετο από τη βιολογική 

ανατομία των ατόμων. Η Simon De Beauvoir (1979) στο εξέχουσας σημασίας βιβλίο της 

«The second sex», διατύπωσε την εξής ρήση «Δε γεννιέται κανείς γυναίκα, γίνεται», 

υποστηρίζοντας πως η κοινωνική κατασκευή των γυναικών έχει συγκροτηθεί αντίθετα από 

την κοινωνική κατασκευή των ανδρών και θεωρεί πως για γίνει κανείς γυναίκα, το σώμα 

πρέπει να συμμορφωθεί στους κανόνες που έχουν διαμορφωθεί ιστορικά. Για την Connell 

(2006: 54), το κοινωνικό φύλο είναι «η δομή των κοινωνικών σχέσεων που επικεντρώνεται 
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στην αναπαραγωγική αρένα και μια σειρά από πρακτικές που δημιουργούν 

αναπαραγωγικούς μηχανισμούς μεταξύ των σωμάτων μέσα στις κοινωνικές διαδικασίες». 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, διακρίνονται δύο κατηγορίες ατόμων: οι άνδρες και οι 

γυναίκες, οι οποίες κατηγορίες διαθέτουν χαρακτηριστικά που τους έχουν αποδοθεί από 

την κοινωνία. Οι άνδρες σχετίζονται με τη δύναμη και τον ορθολογισμό ενώ οι γυναίκες με 

το συναίσθημα και την ανατροφή των παιδιών (Connell, 2006).  

      Αργότερα, την περίοδο του 1990, αμφισβητήθηκε η διάκριση των φύλων σε δύο 

κατηγορίες και η φεμινιστική διανόηση προχώρησε σε πιο ριζοσπαστικές απόψεις για το 

κοινωνικό φύλο. Η Judith Butler (2009), στο βιβλίο της «Αναταραχή Φύλου: Ο φεμινισμός 

και η ανατροπή της ταυτότητας», επιδιώκει να αποδομήσει τις έμφυλες ταυτότητες όπως τις 

γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, εισάγοντας την έννοια της «επιτελεστικότητας». Η Butler 

(2009: 8), αναφέρει πως η επιτελεστικότητα είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται και 

«πετυχαίνει τα αποτελέσματά της μέσω της φυσικοποίησης της στο πλαίσιο ενός 

σώματος», το οποίο έχει διάρκεια στο χρόνο. Έτσι το φύλο αποτελεί το σενάριο, το οποίο 

υπάρχει και χωρίς τους ηθοποιούς που παίζουν επάνω στη σκηνή, τους χρειάζεται όμως για 

να είναι σε θέση να επαναλαμβάνεται διαρκώς (Butler, 2006: 395). 

 

1.3 Η Κοινωνική κατασκευή των φύλων 

 

      Όπως αναφέρει η Connell (2006: 146), το φύλο «γίνεται στην κοινωνική ζωή, δεν είναι 

κάτι που προϋπάρχει της κοινωνικής ζωής». Με αυτή την έννοια, η κοινωνικοποίηση των 

μικρών παιδιών πραγματοποιείται με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα αν το παιδί είναι αγόρι ή 

κορίτσι και αυτό προϋπάρχει πριν ακόμα το παιδί γεννηθεί. Η Godelier (2006: 25), 

υποστηρίζει πως τα έμφυλα σώματα των ατόμων λειτουργούν ως μηχανισμός των κανόνων 

που υπάρχουν στην κοινωνία και κρύβουν μέσα τους τις κοινωνικές σχέσεις. 

      Στο ίδιο μήκος κύματος η Τεντοκάλη (1991: 102), υποστηρίζει πως ο κοινωνικός 

προσδιορισμός της ταυτότητας του φύλου στηρίζεται σε τρεις θεωρητικές προσεγγίσεις: 

1. Σύμφωνα με τη Rubin (ό.π. 102), η οποία το 1975, καθιερώνει τον όρο «σύστημα 

κοινωνικής δόμησης της ταυτότητας των δύο φύλων» για να περιγράψει τις 

διαδικασίες μετατροπής του βιολογικού φύλου στο κοινωνικό φύλο εμποτισμένο με 

πολιτισμικά στοιχεία. Το φύλο, δηλαδή, θεωρείται, κοινωνικά κατασκευασμένο και 

αποτελεί θεμέλιο της κάθε κοινωνίας. Από την παιδική ηλικία, τη σεξουαλικότητα, 
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τη μορφή της εργασίας και γενικότερα το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων το φύλο 

αναπαράγει τους κοινωνικούς κανόνες που υπάρχουν. 

2. Η Weinreich το 1978 (ό.π. 102), αναλύει τον όρο «κοινωνικοποίηση» ως τη 

μετάβαση συμπεριφορών, στάσεων και πεποιθήσεων μέσω σιωπηλών προσδοκιών 

από τη μία γενιά στην επόμενη. Η κοινωνικοποίηση περιλαμβάνει, επίσης, τις 

αντιλήψεις για τα κοινωνικά χαρακτηριστικά που αποδίδονται σε κάθε φύλο και τις 

προσδοκίες για την ανάλογη συμπεριφορά των ατόμων από μικρή ηλικία. 

3. Σύμφωνα με την τρίτη θεωρητική προσέγγιση, οι Barrett και McIntosh to 1987 (ό.π. 

103), εισάγουν τον όρο «κατά φύλο υποκειμενικότητα» για να προσδιορίσουν τα 

χαρακτηριστικά της ανδρικής και της γυναικείας συλλογικότητας. Διερευνούν το 

ζήτημα της υποκειμενικότητας, το οποίο χαρακτηρίζεται από φυλετικές διαφορές, 

όπως αναφέρουν. 

      Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, γίνεται αντιληπτό πως οι τρεις θεωρητικές 

προσεγγίσεις εστιάζουν στην κοινωνική οπτική των διαφορών των φύλων και την 

αναδεικνύουν σε σημαντική πτυχή της κοινωνικής ζωής.   

 

1.4 Εκπαιδευτική Διοίκηση 

 

      Οι ορισμοί που έχουν δοθεί για την εκπαιδευτική διοίκηση από πολλούς διαφορετικούς 

επιστημονικούς χώρους, όπως το χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων, της 

φιλοσοφίας, κ.ά. είναι πάμπολλοι.  

      Ο Bush (1986: 3-4, στο Κατσαρός, 2008:17), ορίζει τη διοίκηση ως τη «διαδικασία 

συντονισμού των πόρων (ανθρώπινων, υλικών και τεχνικών) για την παροχή εκπαίδευσης 

με αποτελεσματικό τρόπο». Οι Κουτούζης και συν. (1999: 30), ορίζουν τη διοίκηση των 

εκπαιδευτικών οργανισμών ως «τη διαδικασία του συντονισμού ανθρώπων (μαθητών, 

δασκάλων, βοηθητικού προσωπικού), δραστηριοτήτων και υπαρχόντων μέσων για την 

παροχή εκπαίδευσης με πιο αποτελεσματικό τρόπο». Σύμφωνα με τον Καμπουρίδη (2002: 

13), ο ορισμός της διοίκησης δίνει έμφαση στο ρόλο των ανθρώπων μέσα στον οργανισμό, 

δίνει βαρύτητα στα αποτελέσματα και στους στόχους που πρέπει να υλοποιηθούν και οι 

ατομικοί στόχοι των μελών του οργανισμού οφείλουν να συμβαδίζουν με τους στόχους του 

οργανισμού. Η Χατζηπαναγιώτου (2005: 37), αναφέρει πως η διοίκηση των σχολείων 

αποτελεί μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία η οποία οφείλει να περιλαμβάνει την 
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ανασκόπηση πριν από κάθε στάδιο και να καταλήγει με την αξιολόγηση τόσο της 

διαδικασίας όσο και των αποτελεσμάτων της. Για την Αθανασούλα-Ρέππα (2008: 14) η 

εκπαιδευτική διοίκηση είναι «ο επιστημονικός εκείνος κλάδος που αφορά στις βασικές 

λειτουργίες της διοίκησης εστιασμένες στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και στους 

οργανισμούς μάθησης». Η ίδια συνεχίζει πως ο ορισμός της εκπαιδευτικής διοίκησης έχει 

τις βάσεις του κυρίως σε άλλες επιστημονικές περιοχές με αποτέλεσμα να μην υπάρχει 

ένας ευρέως αποδεκτός ορισμός. Ο Κατσαρός (2008: 16), επιχειρώντας να εξειδικεύσει τον 

ορισμό της διοίκησης στο χώρο της εκπαίδευσης αναφέρει πως η διοίκηση της 

εκπαίδευσης είναι «η εξειδικευμένη ανθρώπινη δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο 

πλαίσιο των πάση φύσεως εκπαιδευτικών οργανισμών ή του εκπαιδευτικού συστήματος 

στο σύνολό του και επιδιώκει την πραγματοποίηση, στον καλύτερο δυνατό βαθμό, των 

σκοπών της εκπαίδευσης με την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων-ανθρώπινων και 

υλικών-μέσα από λειτουργίες, όπως είναι ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η διεύθυνση, ο 

συντονισμός και ο έλεγχος». Οι Σαΐτη και Σαΐτης (2011: 33), ορίζουν τη διοίκηση της 

εκπαίδευσης ως «ένα σύστημα δράσης που συνίσταται στην ορθολογική χρησιμοποίηση 

των διαθέσιμων πόρων-ανθρώπινων και υλικών-για την πραγματοποίηση των στόχων που 

επιδιώκονται από τους διάφορους τύπους εκπαιδευτικών οργανισμών». 

      Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, αν και υπάρχουν πολλές απόψεις για τον ορισμό της 

διοίκησης της εκπαίδευσης, οι πιο πολλοί θεωρητικοί τείνουν στη γενική παραδοχή των 

τεσσάρων βασικών λειτουργιών της εκπαιδευτικής διοίκησης οι οποίες είναι σύμφωνα με 

το Σαΐτη (2008: 13-14), ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η διεύθυνση και ο έλεγχος. Ο 

προγραμματισμός είναι μια από τις πιο σημαντικές λειτουργίες της διοίκησης, αφού 

προηγείται χρονικά των υπόλοιπων λειτουργιών. Επιπρόσθετα, το στέλεχος της διοίκησης 

καθορίζει τους στόχους του οργανισμού και μέσω του προγραμματισμού βρίσκει τις οδούς, 

ώστε να τους επιτύχει. Μέσω της οργάνωσης, πραγματοποιείται η κατανομή των ρόλων 

και των αρμοδιοτήτων στο κάθε μέλος του οργανισμού, όπως και η τμηματοποίηση των 

δραστηριοτήτων. Επίσης το στέλεχος αναθέτει στα μέλη του οργανισμού τη δικαιοδοσία 

για την ολοκλήρωση του έργου που έχουν αναλάβει. Η λειτουργία της διεύθυνσης 

σχετίζεται με τη διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα, την καθοδήγηση και την εποπτεία 

του προσωπικού, καθώς και την παρακίνηση προς την κατεύθυνση των στόχων. Τέλος, ο 

έλεγχος, συνεπικουρεί στην επίτευξη των στόχων, αφού το στέλεχος της εκπαίδευσης μέσω 

του ελέγχου, σε τυχόν μη επιτυχή πορεία, ελέγχοντας το προσωπικό, καθορίζει από την 

αρχή τους στόχους του εκπαιδευτικού οργανισμού (Σαΐτη και Σαΐτης, 2011:36-39). 



9 

1.5 Ηγετικό στέλεχος 

 

      Ηγετικό στέλεχος της εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται το άτομο το οποίο προΐσταται ενός 

εκπαιδευτικού φορέα, μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και να επηρεάζει την εργασιακή ζωή 

των υφιστάμενων του (Σαΐτης, 2014). Τα χαρακτηριστικά ενός ηγετικού στελέχους είναι 

σύμφωνα με το Σαΐτη (ό.π. 29), η ευρύτερη εξουσία που του παραχωρείται σε σχέση με 

τους υπόλοιπους εργαζομένους, η ευθύνη που του αντιστοιχεί σε αναλογία με την εξουσία 

που του έχει παραχωρηθεί, η επιβολή, με την οποία καθοδηγεί το προσωπικό προς την 

κατεύθυνση που επιθυμεί και η πρωτοβουλία με την οποία το ηγετικό στέλεχος αυτενεργεί 

και δραστηριοποιείται με ελεύθερη βούληση. 

      Τα στελέχη της εκπαίδευσης διακρίνονται σε κατώτερα, μεσαία και ανώτερα, ανάλογα 

με τα καθήκοντα που έχουν αναλάβει να φέρουν εις πέρας και το βαθμό εξουσίας που τους 

έχει παραχωρηθεί. Επομένως, καταλήγουμε πως στο χώρο της εκπαίδευσης οι 

εκπαιδευτικοί και ο σύλλογος διδασκόντων δεν αποτελούν στελέχη της εκπαίδευσης, 

καθώς δεν έχουν εμπλοκή με τη διοικητική δραστηριότητα της σχολικής μονάδας. Μονάχα 

ο/η διευθυντής/τρια και ο/η υποδιευθυντής/τρια, οι οποίοι απασχολούνται στη διοίκηση 

θεωρούνται ηγετικά στελέχη της εκπαίδευσης (Σαΐτης, 2014). 

      Σύμφωνα με τον Καμπουρίδη (2002: 146), τα διευθυντικά στελέχη έχουν δύο σκοπούς 

να εκπληρώσουν: πρώτον να είναι προσανατολισμένοι στην επίτευξη των στόχων του 

οργανισμού, παράγοντας αποτελέσματα και δεύτερον να προσανατολίζονται προς τις 

ανθρώπινες σχέσεις, διατηρώντας το καλό εργασιακό κλίμα μέσα στον οργανισμό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 

2. Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στη χώρα μας 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

      Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται η διοικητική διάρθρωση της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στη χώρα μας. Αναλύεται θεωρητικά και βιβλιογραφικά η δομή της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τονίζεται η σημαντικότητα του έργου των διευθυντών, 

σύμφωνα με τις αρχές της διοίκησης που τις διέπουν. Τέλος, προσδιορίζεται το υφιστάμενο 

νομικό πλαίσιο με βάση το οποίο γίνεται η επιλογή των διευθυντικών στελεχών, ώστε να 

προκύπτει το βέλτιστο αποτέλεσμα στον τομέα της διοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη τους 

περιορισμούς και τις λειτουργίες το ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Ειδικότερα 

καταγράφεται η ιεραρχική δομή με βάση τα διάφορα όργανα από το εθνικό, περιφερειακό 

έως το τοπικό επίπεδο (σχολική μονάδα).  

 

2.2 Το έργο των διευθυντικών στελεχών της εκπαίδευσης 

 

      Τα ηγετικά στελέχη της εκπαίδευσης δραστηριοποιούνται στο χώρο της διοίκησης, 

είναι επιφορτισμένα με σημαντικές αρμοδιότητες που καθορίζουν την περαιτέρω εξέλιξη 

ενός εκπαιδευτικού οργανισμού και το έργο τους στοχεύει (Σαΐτη & Σαΐτης, 2011: 33): 

 Στον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών στόχων, οι οποίοι εκφράζουν τους 

επιμέρους στόχους όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας που 

δραστηριοποιούνται στις σχολικές μονάδες. Για παράδειγμα ο σύλλογος 

διδασκόντων, ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, οι μαθητές είναι ομάδες που 

δρουν στη σχολική μονάδα και βοηθούν στην εκπλήρωση των στόχων του 

σχολείου. 

 Στην εφαρμογή των κανόνων δικαίου, οι οποίοι οριοθετούν τον τρόπο λειτουργίας 

των εκπαιδευτικών οργανισμών. 
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 Στη δημιουργία και συνέχιση του κατάλληλου εργασιακού κλίματος, ώστε να 

ενδυναμώνεται η συλλογική εργασία μέσω του συντονισμού όλων των ατομικών 

εργασιών με αποτελεσματικό τρόπο. 

 Στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των ανθρώπινων και υλικών πόρων για την 

ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 Στην εξακρίβωση των αποκλίσεων από τους αρχικούς προγραμματισμένους 

στόχους με αυτούς που πραγματοποιήθηκαν τελικά και στον προσδιορισμό της 

αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού οργανισμού. 

 Στην αναπροσαρμογή των εκπαιδευτικών στόχων του οργανισμού, σύμφωνα με τα 

μεταβαλλόμενα δεδομένα του κοινωνικού περιβάλλοντος, ώστε ο οργανισμός να 

προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες που προκύπτουν. 

      Είναι χρήσιμο να επισημανθεί πως τα ηγετικά στελέχη οφείλουν να ακολουθούν τη 

νομοθεσία, ωστόσο πρέπει να είναι ευέλικτα, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να 

προσαρμόζονται στις εκάστοτε εκπαιδευτικές συνθήκες, ώστε να αναβαθμίζεται η 

ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για να επιτευχθεί το έργο των διοικητικών 

στελεχών της εκπαίδευσης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έχουν διατυπωθεί οι βασικές 

αρχές της διοίκησης από τους μελετητές του επιστημονικού χώρου, για την 

αποτελεσματικότερη καθοδήγησή τους. Οι αρχές διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες, στις 

αρχές διοίκησης μιας οργάνωσης και στις αρχές εκπαιδευτικής διοίκησης, οι οποίες μας 

υπαγορεύουν τις κατευθύνσεις για μια εκπαιδευτική μονάδα. Οι βασικές αρχές της 

διοίκησης είναι (Σαΐτη και Σαΐτης, 2011: 54-55):  

 Η αρχή του καθορισμού των στόχων, σύμφωνα με την οποία οι ενέργειες του 

οργανισμού πρέπει να κατευθύνονται από τους στόχους που έχουν τεθεί. 

 Η αρχή της ιεραρχικής κλίμακας, σύμφωνα με την οποία πρέπει η γραμμή της 

εξουσίας να είναι σαφής από την κορυφή της ιεραρχίας προς τους/τις 

υφισταμένους/ες, ώστε η λήψη των αποφάσεων και η επικοινωνία μέσα στον 

οργανισμό να είναι πιο αποτελεσματικά. 

 Η αρχή της συνετής διοίκησης, η οποία περιλαμβάνει τις ειδικές δεξιότητες του 

διευθυντικού στελέχους να καλλιεργεί τη συνεργασία ανάμεσα στα μέλη του 

οργανισμού, να εμπνέει την ομάδα να τον/την ακολουθήσει, να κατευθύνει και να 

ελέγχει τις δραστηριότητες των μελών του οργανισμού. 
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 Η αρχή της ισότητας εξουσίας και ευθύνης, σύμφωνα με την οποία η ευθύνη των 

διοικητικών στελεχών είναι αντίστοιχη προς τη παραχωρημένη σε αυτά, εξουσία, 

έχοντας το δικαίωμα να δίνουν εντολές και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την 

ορθή διευθέτηση του έργου που πρέπει να διεκπεραιωθεί.  

 Η αρχή της ενότητας εντολής, σύμφωνα με την οποία ένας/μία υφιστάμενος/η, όταν 

βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με ένα/μια μόνο προϊστάμενο/η, τότε ελαχιστοποιείται 

το πρόβλημα των αλληλοσυγκρουόμενων εντολών από διαφορετικούς 

προϊσταμένους/ες και μεγιστοποιείται η προσωπική ευθύνη για την έκβαση του 

έργου που επιτελείται. 

 Η αρχή της επιλογής του καλύτερου ατόμου, η αξιοκρατική τοποθέτηση του/της 

υπαλλήλου στην κατάλληλη θέση εργασίας, σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα του/ 

της. 

 Η αρχή της ενότητας προσωπικού, η οποία προϋποθέτει την αγαστή συνεργασία 

μεταξύ των μελών του οργανισμού. 

      Οι αρχές που ακολουθεί ένα ηγετικό στέλεχος της εκπαίδευσης για την 

αποτελεσματικότερη δράση του είναι (Σαΐτη και Σαΐτης, 2011: 55-56): 

 Η δημοκρατική αρχή της διοίκησης, σύμφωνα με την οποία ο/η διευθυντής/τρια 

μιας εκπαιδευτικής μονάδας οφείλει να συνεργάζεται με τους/τις εκπαιδευτικούς 

και να λαμβάνουν όλοι από κοινού αποφάσεις σύμφωνα με τους στόχους που έχουν 

θέσει. 

 Η αρχή της άμεσης εποπτείας, κατά την οποία το διευθυντικό στέλεχος εποπτεύει 

και έχει άμεση επικοινωνία με το προσωπικό της εκπαιδευτικής μονάδας. 

 Η αρχή της δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία οι ενέργειες του διευθυντικού 

στελέχους χαρακτηρίζονται από δικαιοσύνη και αμεροληψία προς όλους τους/τις 

υφισταμένους/ες. 

 Η αρχή της σωστής λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την οποία, όταν το διευθυντικό 

στέλεχος λαμβάνει μια απόφαση πρέπει να έχει ψυχική ηρεμία και να στοχεύει στην 

εκπλήρωση των στόχων της εκπαιδευτικής μονάδας.  

 Η αρχή της προσαρμοστικότητας και της ευλυγισίας, η οποία υπαγορεύει πως το 

ηγετικό στέλεχος οφείλει να προσαρμόζεται στις κοινωνικές συνθήκες που διαρκώς 

μεταβάλλονται αλλά και να συνεργάζεται με το ανθρώπινο δυναμικό που αλλάζει 

μέσα στο χρόνο. 
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       Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως το έργο των διευθυντικών στελεχών της 

εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερο κρίσιμο και δύσκολο. Τα διευθυντικά στελέχη εκτός από τα 

τυπικά προσόντα οφείλουν να αναπτύξουν και δεξιότητες για τη διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού όπως και τις απαραίτητες γνώσεις για τη διοίκηση της εκπαίδευσης. 

 

2.3  Η δομή της διοίκησης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 

      Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται διαχρονικά ως ένα συγκεντρωτικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς αποτελείται από πολυάριθμες υπηρεσίες όπως οι γενικές 

διευθύνσεις και τα επιμέρους τμήματα αυτών, τα οποία υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας 

και ρυθμίζουν σε εθνικό επίπεδο όλα τα θέματα γύρω από την εκπαίδευση (Σαΐτης, 2014: 

78). Η ιεραρχία της διοίκησης της εκπαίδευσης απεικονίζεται με τη μορφή μιας πυραμίδας 

(Π.Δ. 147/1976, Φ.Ε.Κ. 56/15-3-1976/τ. Α΄), όπου στην κορυφή της προΐσταται ο 

Υπουργός Παιδείας και έχει το γενικότερο έλεγχο για τις κατευθυντήριες γραμμές της 

εκπαιδευτικής πολιτικής που ακολουθείται (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994: 137), 

ενώ στη βάση της βρίσκονται οι σχολικές μονάδες, οι οποίες οφείλουν να εφαρμόσουν τις 

αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης, ανεξάρτητα από τις τοπικές συνθήκες που επικρατούν 

σε κάθε σχολική μονάδα, καθώς διαθέτουν ελάχιστη αυτονομία στη λήψη αποφάσεων 

(Χατζηπαναγιώτου, 2005: 42). 

      Για τα υπηρεσιακά θέματα των εκπαιδευτικών έχουν συγκροτηθεί τα υπηρεσιακά 

συμβούλια σε κάθε επίπεδο της διοίκησης (άρθρο 21, Νόμος 1566/1985), όπου 

συμμετέχουν τακτικά και αιρετά μέλη, μετά από εκλογές των εκπαιδευτικών. 

Καθοριστικής σημασίας ήταν ο διαχωρισμός της διοικητικής εποπτείας της εκπαίδευσης 

από την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση, με την εισαγωγή του θεσμού του/της 

σχολικού συμβούλου και την ταυτόχρονη κατάργηση του επιθεωρητή (Νόμος 1304/1982, 

Φ.Ε.Κ. 144/7-12-1982/τ. Α΄). Επομένως σύμφωνα με το Σαΐτη (2014: 77), η διοίκηση της 

εκπαίδευσης όσον αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, διαρθρώνεται σε τέσσερα επίπεδα, 

το εθνικό, το περιφερειακό, της περιφερειακής ενότητας (νομού) και το επίπεδο της 

σχολικής μονάδας. 
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2.3.1 Εθνικό επίπεδο 

 

       Το Υπουργείο Παιδείας αποτελείται από πλήθος υπηρεσιών, γενικών διευθύνσεων και 

τμημάτων καθώς και από πολλά συμβούλια που συνεπικουρούν στο έργο του Υπουργού 

Παιδείας. Η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας βρίσκεται στην κορυφή της 

ιεραρχικής πυραμίδας, καθώς έχει επιφορτιστεί με το σύνολο της ευθύνης της διοίκησης 

για την εκπαίδευση (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994:137). 

      Επίσης, στο Υπουργείο Παιδείας συγκροτείται το πενταμελές Κεντρικό Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) το οποίο αποτελείται από τρία 

τακτικά μέλη και δύο αιρετά μέλη, εκπροσώπους των εκπαιδευτικών μετά τη διεξαγωγή 

εκλογών. Το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. γνωμοδοτεί για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των 

εκπαιδευτικών, όπως οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις και αποφασίζει για θέματα που δεν 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιακών συμβουλίων (Π.Δ. 1/2003). 

 

2.3.2 Περιφερειακό επίπεδο 

 

      Σε περιφερειακό επίπεδο λειτουργούν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες εδρεύουν στις πρωτεύουσες των περιφερειών 

του κράτους (Νόμος 2817/2000, Φ.Ε.Κ. 78/ 14-3-2000/τ. Α΄). Οι Περιφερειακές 

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύθηκαν σε μια 

προσπάθεια αποκέντρωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας. Έπειτα ψηφίζεται ο 

Νόμος 2986/2002 (Φ.Ε.Κ. 24/13-2-2002/τ. Α΄), ο οποίος αναφέρεται στην οργάνωση και 

λειτουργία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και στην συνέχεια με την 

Υπουργική απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002/τ. Β΄), 

καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων των 

περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των 

διευθυντών/τριών και υποδιευθυντών/τριών σχολικών μονάδων και του συλλόγου 

διδασκόντων. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υπάγονται στο Υπουργείο 

Παιδείας και αποτελούνται από την υπηρεσία διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης και 

τα τμήματα επιστημονικής- παιδαγωγικής καθοδήγησης για την πρωτοβάθμια και τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχα. Οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/τριες Εκπαίδευσης 

είναι εκπαιδευτικοί, προΐστανται των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης και 

διορίζονται απευθείας από τον/την Υπουργό Παιδείας, ύστερα από σχετική πρόσκληση-
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προκήρυξη για τη στελέχωση των συγκεκριμένων θέσεων. Οι περιφερειακοί/ες 

διευθυντές/τριες ασκούν τη διοίκηση και εποπτεύουν τις υπηρεσίες της περιοχής ευθύνης 

τους. 

      Τα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., τα οποία εδρεύουν στην περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης είναι 

τα ανώτερα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 14, 

Ν. 2817/2000 Φ.Ε.Κ. 78 τ. Α΄ και άρθρο 7 Ν. 2986/2002, Φ.Ε.Κ. 24 τ. Α΄), αποτελούνται 

από πέντε μέλη: ο/η πρόεδρος του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. είναι ο/η περιφερειακός/ή διευθυντής/τρια 

κάθε περιφερειακής διεύθυνσης, αντιπρόεδρος ο/η προϊστάμενος/η του τμήματος 

επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης της περιφερειακής εκπαίδευσης, τακτικό 

μέλος ένας/μία διευθυντής/τρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δύο αιρετά μέλη, 

εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης. Το 

Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. συνεδριάζει και αποφασίζει για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των 

εκπαιδευτικών καθώς και για πειθαρχικά θέματα (Π.Δ. 1/2003). 

 

2.3.3 Επίπεδο περιφερειακής ενότητας (Νομού) 

 

      Στις πρωτεύουσες των νομών ιδρύθηκαν οι διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

σε κωμοπόλεις τα γραφεία εκπαίδευσης. Οι προϊστάμενοι/ες των γραφείων εκπαίδευσης, τα 

οποία καταργήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Νόμου 4027/2011, (Φ.Ε.Κ. 233/4-11-

2011/τ. Α΄), ήταν εκπαιδευτικοί και είχαν την ευθύνη για τη λειτουργία των σχολικών 

μονάδων της περιοχής τους. Τα γραφεία εκπαίδευσης υπάγονταν στις διευθύνσεις 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού τους. Οι διευθυντές/τριες πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης είναι εκπαιδευτικοί και προΐστανται των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Ασκούν τη διοίκηση και εποπτεύουν όλες τις σχολικές μονάδες στις 

περιφερειακές τους ενότητες, σύμφωνα με το Νόμο 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167/30-9-1985/τ. 

Α΄), με τον οποίο καθορίζονται οι διατάξεις για τη δομή και τη λειτουργία της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι διευθύνσεις πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης αποτελούνται από δύο τμήματα: το τμήμα εκπαιδευτικών θεμάτων, στο οποίο 

προΐσταται εκπαιδευτικός, έπειτα από προκήρυξη στελέχωσης της θέσης και το τμήμα 

διοικητικών θεμάτων, στο οποίο προΐσταται διοικητικός υπάλληλος της υπηρεσίας.  

      Στην έδρα κάθε διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2003, 

λειτουργεί το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Π.Υ.Σ.Π.Ε.), το οποίο αποτελείται από πέντε μέλη, τρία τακτικά και δύο αιρετά, και 
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πρόεδρός του είναι ο/η Διευθυντής/τρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. 

συνεδριάζει και αποφασίζει για υπηρεσιακά θέματα των εκπαιδευτικών που ανήκουν στην 

συγκεκριμένη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

2.3.4 Τοπικό επίπεδο (σχολική μονάδα) 

 

       Σε τοπικό επίπεδο, βρίσκονται οι σχολικές μονάδες, οι οποίες στελεχώνονται από 

τον/την διευθυντή/τρια της σχολικής μονάδας, τον/την υποδιευθυντή/τρια, τους 

εκπαιδευτικούς και το βοηθητικό προσωπικό. Η σχολική μονάδα είναι το κύτταρο της 

εκπαίδευσης όπως και της τοπικής κοινωνίας και είναι αρμόδια για την παροχή μόρφωσης 

και παιδείας στους/στις μαθητές/τριες της. Η άσκηση διοίκησης στις σχολικές μονάδες 

πραγματοποιείται από τον/την διευθυντή/τρια της σχολικής μονάδας και από το σύλλογο 

διδασκόντων. Η καθιέρωση του συλλόγου διδασκόντων ως συλλογικού οργάνου διοίκησης 

της σχολικής μονάδας θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 1566/1985. Κάποιες νύξεις γίνονταν και 

παλαιότερα, για το σύλλογο διδασκόντων, όπως στο Προεδρικό Διάταγμα 483/1977 

(άρθρα 2 και 3, Φ.Ε.Κ. 149/1-6-1977/τ. Α΄), στο οποίο γίνονται αναφορές για αποφάσεις 

του συλλόγου διδασκόντων και βιβλίο πράξεων του, χωρίς να γίνεται λόγος για 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Μέσα από τις συνεδριάσεις του συλλόγου συζητούνται 

ζητήματα που απασχολούν τη σχολική μονάδα και λαμβάνονται αποφάσεις. Ο σύλλογος 

διδασκόντων είναι το κυρίαρχο όργανο λήψης αποφάσεων στη σχολική μονάδα. Ο/Η 

διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας είναι υπεύθυνος/η για τις διοικητικές εργασίες 

καθώς για τις παιδαγωγικές και επιστημονικές μεθόδους που ακολουθούνται, αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες και φροντίζει να εφαρμόζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το 

σύλλογο διδασκόντων. 

      Συνοψίζοντας, η νομοθεσία που αφορά στη διοίκηση της εκπαίδευσης, έχει 

τροποποιηθεί πολλάκις με συμπληρωματικές ή καταργούμενες διατάξεις. Έχοντας 

πραγματοποιήσει ανασκόπηση της βασικής νομοθεσίας που αφορά τη διάρθρωση της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορούμε να υποστηρίξουμε πως το μέλημα της εκάστοτε 

πολιτικής ηγεσίας της χώρας, ήταν τα κριτήρια επιλογής των στελεχών διοίκησης, όπως οι 

διευθυντές/τριες εκπαίδευσης, οι προϊστάμενοι/ες τμημάτων, οι διευθυντές/τριες σχολικών 

μονάδων κ.ο.κ., καθώς σε όλα τα προαναφερόμενα νομοθετήματα υπάρχουν άρθρα τα 

οποία ορίζουν λεπτομερώς τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των στελεχών της 

εκπαίδευσης. Από αυτό το γεγονός διαφαίνεται πως τα στελέχη της εκπαίδευσης 
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θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικά για τη διοίκηση της εκπαίδευσης και για την εφαρμογή 

της εκπαιδευτικής πολιτικής που ακολουθείται. 

 

2.4 Το σύστημα επιλογής των διευθυντικών στελεχών 

 

       Το σχολείο αποτελεί ένα κοινωνικό οργανισμό και ταυτόχρονα ένα θεσμό, ο οποίος 

λειτουργεί σε «σχέση αλληλεξάρτησης με τα ευρύτερα κοινωνικά φαινόμενα» 

(Παπαναούμ, 1995: 40 στο Σαΐτη και Σαΐτης, 2011:25). Οι σχολικές μονάδες την χρονική 

περίοδο που διανύουμε αντιμετωπίζουν καθημερινά πολυποίκιλες προβληματικές 

καταστάσεις, με συνέπεια να υπάρχει αναγκαιότητα για αναβάθμιση του εκπαιδευτικού 

έργου που παράγεται. Η διοίκηση της εκπαίδευσης παίζει ενεργό ρόλο προς αυτήν την 

κατεύθυνση και κυρίως η διοίκηση της σχολικής μονάδας, καθώς το εκπαιδευτικό έργο 

δέχεται επιδράσεις από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε σχολείου, όπως το κλίμα που 

επικρατεί, το στιλ διοίκησης κ.ά., τα οποία ρυθμίζουν και καθορίζουν τη διοίκηση των 

σχολικών μονάδων (Χατζηπαναγιώτου, 2008). Οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι 

σχολικές μονάδες χρήζουν ικανής διαχείρισης από τα διευθυντικά στελέχη της 

εκπαίδευσης, ώστε να υπάρχει ηρεμία και η σχολική μονάδα να λειτουργεί ομαλά και 

απρόσκοπτα προς τους εκπαιδευτικούς της στόχους. 

      Ο ρόλος των διευθυντικών στελεχών στην ιεραρχία της εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός και νευραλγικής σημασίας για κρίσιμα ζητήματα της εκπαίδευσης. Τα 

διευθυντικά στελέχη είναι επιφορτισμένα με αρμοδιότητες στο βαθμό που αντιστοιχεί στη 

θέση ευθύνης που κατέχουν στη διοικητική πυραμίδα της εκπαίδευσης (Σαΐτης, 2008). 

Έτσι, οι συγκεκριμένες θέσεις οφείλουν να στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς με 

ικανότητες και προσόντα, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 

σύγχρονης κοινωνίας, να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα του σχολείου, να 

ανοίγουν το σχολείο στην τοπική κοινωνία και να διαχειρίζονται τους ανθρώπινους και 

υλικούς πόρους. Επομένως, όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω, τα κριτήρια επιλογής των 

διευθυντικών στελεχών πρέπει να καθορίζονται με αντικειμενικό τρόπο και να προκύπτουν 

από τους στόχους της εκπαίδευσης. Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πολλές 

παράμετροι όπως τα τυπικά προσόντα, η προσωπικότητα του/της υποψηφίου κ.ά. 

       Σύμφωνα με τους Γκόβαρη και Ρουσσάκη (2008: 43), σε όλες σχεδόν τις χώρες της 

Ευρώπης υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο επιλογής των διευθυντικών 
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στελεχών. Τα κριτήρια που μοριοδοτούνται στα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα 

είναι τα ακόλουθα (ό.π. 43):  

1. Η εκπαιδευτική εμπειρία ή η επαγγελματική προϋπηρεσία. 

2. Η ικανότητα του στελέχους να διοικεί, (αυτό ισχύει κυρίως σε εκπαιδευτικά 

συστήματα χώρων στα οποία η σχολική μονάδα έχει αυξημένες αρμοδιότητες). 

3. Η προσωπικότητα του/της υποψηφίου και οι επιστημονικές του/ της γνώσεις για τα 

καθήκοντα που πηγάζουν από τη θέση ευθύνης. 

4. Το ήθος και η καλή κατάσταση της υγείας του/της υποψηφίου, ώστε να 

ανταπεξέρχεται επαρκώς στο ρόλο του/της. 

      Παρακάτω, παρουσιάζεται το σύστημα επιλογής διευθυντικών στελεχών κατά τη 

διάρκεια διεξαγωγής της έρευνάς μας, όσον αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπως 

ορίζονται στο Νόμο 4327/2015 και σε συμπληρωματικές διατάξεις. 

 

2.4.1 Το θεσμικό πλαίσιο του Νόμου 4327/2015 

 

      Ο Νόμος 4327/2015 (άρθρα 16-28) που αφορά στην επιλογή των στελεχών της 

διοίκησης της εκπαίδευσης εισήγαγε ένα νέο στοιχείο, τη μυστική ψηφοφορία, ως κριτήριο 

για την προσωπική συγκρότηση του/ της υποψηφίου, μια πολυσυζητημένη αλλαγή, μιας 

και δεν εφαρμόστηκε ποτέ πριν σε παρόμοιες διαδικασίες. Στην περίπτωση των 

διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων η μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων 

αντικατέστησε πλήρως τη συνέντευξη που υπήρχε με τον προηγούμενο νόμο (Ν. 

3848/2010), ενώ στην περίπτωση των διευθυντών/τριών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

πραγματοποιήθηκε η μυστική ψηφοφορία από τους/τις διευθυντές/τριες, 

υποδιευθυντές/τριες και προϊσταμένους/ες σχολικών μονάδων όπως επίσης και η 

συνέντευξη των υποψηφίων στο αρμόδιο συμβούλιο επιλογής στην οικεία Περιφερειακή 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

      Ως προϋπόθεση επιλογής για συμμετοχή στη διαδικασία στελέχωσης της θέσης του/της 

διευθυντή/τριας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι τα δώδεκα χρόνια εκπαιδευτική 

υπηρεσία, εκ των οποίων τα δέκα να αποτελούν διδακτική υπηρεσία. Όσον αφορά τους/τις 

διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων απαιτούνται δέκα χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας, εκ 

των οποίων τα οχτώ χρόνια να αποτελούν διδακτική υπηρεσία σε σχολεία της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
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      Τα κριτήρια επιλογής των διευθυντών/τριών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των 

διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο είναι τα 

εξής:  

1. Κριτήριο επιστημονικής-παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, το οποίο 

μοριοδοτεί τους υποψηφίους με 11 μονάδες. Αυτό περιλαμβάνει α) διδακτορικό 

δίπλωμα (4 μονάδες) ή μεταπτυχιακό δίπλωμα (2,5 μονάδες). Όταν οι υποψήφιοι 

κατέχουν και τους δύο τίτλους, μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο, ήτοι το διδακτορικό 

δίπλωμα, β) τίτλο του διδασκαλείου εκπαίδευσης (2 μονάδες), γ) τίτλος δεύτερου 

πτυχίου πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. (2 μονάδες), δ) πτυχίο παιδαγωγικής ακαδημίας ή 

σχολής νηπιαγωγών, αν δεν υπάρχει ο τίτλος του διδασκαλείου (0,5 μονάδες), ε) 

βεβαιώσεις ετήσιων σεμιναρίων Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. 

(0,5 μονάδες), στ) πιστοποίηση στις νέες τεχνολογίες (Τ.Π.Ε.) πρώτου επιπέδου (0,5 

μονάδες), ζ) πιστοποίηση μιας ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 (0,5 μονάδες), η) 

πιστοποίηση μιας ξένης γλώσσας σε ανώτερο επίπεδο από το Β2 (1 μονάδα). Αν 

υπάρχουν πολλά πιστοποιητικά της ίδιας ξένης γλώσσας προσμετράται μόνο το 

ανώτερο επίπεδο. Όλα τα προαναφερθέντα τυπικά προσόντα δεν μοριοδιοτούνται, αν 

αποτελούσαν προϋπόθεση για το μόνιμο διορισμό του/της εκπαιδευτικού. 

2. Κριτήριο υπηρεσιακής κατάστασης καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας, το οποίο 

αποτιμάται έως 15 μονάδες το ανώτερο, για τους διευθυντές/τριες πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και έως 14 μονάδες το ανώτερο για τους διευθυντές/τριες σχολικών 

μονάδων. Η υπηρεσιακή κατάσταση του/της εκπαιδευτικού, η οποία αφορά τη 

διδακτική προϋπηρεσία αποτιμάται με 11 μονάδες το ανώτερο, ενώ η διοικητική και 

καθοδηγητική εμπειρία των υποψηφίων 4 μονάδες το ανώτερο για τους 

διευθυντές/τριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 3 μονάδες το ανώτερο για τους 

διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων, στην οποία περιλαμβάνονται η προηγούμενη 

εμπειρία των υποψηφίων σε θέσεις στελεχών όπως του/της διευθυντή/τριας 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, του/της περιφερειακού διευθυντή/τριας εκπαίδευσης, η 

συμμετοχή του/της υποψηφίου σε περιφερειακά συμβούλια ως εκλεγμένο μέλος, κ.ά. 

3.  Κριτήριο συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, προσωπικότητας, γενικής συγκρότησης, 

όσον αφορά τους διευθυντές/τριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μοριοδοτείται με 27 

μονάδες το ανώτερο. Η μυστική ψηφοφορία αποτιμάται με 12 μονάδες και η 

συνέντευξη των υποψήφιων στο συμβούλιο επιλογής με 15 μονάδες το ανώτερο. Οι 

υποψήφιοι που δε συμπληρώνουν το 20% των ψήφων, μπορούν να συνεχίσουν στη 
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διαδικασία της συνέντευξης, χωρίς να λάβουν τις αντίστοιχες μονάδες της ψηφοφορίας. 

Το συμβούλιο επιλογής κρίνει και εκτιμά τα επιπρόσθετα προσόντα των υποψηφίων, τα 

οποία αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα και δεν προσμετρήθηκαν στα 

παραπάνω κριτήρια επιλογής, όπως για παράδειγμα επιπλέον τίτλους σπουδών, 

συμμετοχή των υποψηφίων σε συνέδρια ως εισηγητές, εφαρμογή καινοτόμων δράσεων, 

κ.ά. Όσον αφορά τους/ διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων αυτό το κριτήριο 

αποτιμάται μόνο μέσω της μυστικής ψηφοφορίας του συλλόγου διδασκόντων, στην 

οποία δε συμμετέχει ο/η ίδιος/α ή κάποιος συγγενής του. Ο σύλλογος διδασκόντων 

κρίνει τη γενικότερη συγκρότηση του υποψηφίου, τις ικανότητες του για επικοινωνία 

και συνεργασία, τη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, την ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών κ.ά. Οι ανώτερες μονάδες που μπορεί να λάβει κάποιος υποψήφιος είναι 

12. Δε μπορεί να συμμετέχει περαιτέρω της διαδικασίας υποψήφιος που δε 

συγκέντρωσε το 20% των ψήφων. 

      Στην έρευνα των Μπακάλμπαση και Δημητρίου (2016: 147-148), καταγράφεται πως η 

αλλαγή του πλαισίου επιλογής διευθυντικών στελεχών φαίνεται να ευνοεί τους 

εκπαιδευτικούς με περισσότερα έτη υπηρεσίας και όχι τους νεώτερους. Επίσης, η έρευνα 

κατέδειξε πως η μοριοδότηση των επιστημονικών προσόντων λαμβάνει μόλις 9 μονάδες 

(25,7%) επί της συνολικής διαδικασίας, ενώ με τον προηγούμενο νόμο 3848/2010, οι 

υποψήφιοι/ες λάμβαναν 24 μονάδες (48%) επί της διαδικασίας. Το γεγονός αυτό 

καταδεικνύει τη συρρίκνωση των επιστημονικών τίτλων και πτυχίων, με αποτέλεσμα 

εκπαιδευτικοί με προσόντα να δυσκολεύονται να διεκδικήσουν μια διευθυντική θέση στην 

ιεραρχία της εκπαίδευσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 

3. Η κοινωνική κατασκευή των φύλων 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

       Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουμε το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας έρευνας, 

προσπαθώντας να εμβαθύνουμε στις κοινωνικές αναφορές για τη συγκρότηση των 

ταυτοτήτων των φύλων. Φαίνεται πως η κοινωνική διάσταση του φύλου εμπλέκεται στις 

προσωπικές προσλαμβάνουσες των ατόμων εκείνων που θέτουν υποψηφιότητα ως 

διοικητικά στελέχη αλλά και των ατόμων που είναι μέλη των συμβουλίων επιλογής. 

Ειδικότερα, οριοθετείται η θεωρία της ανδρικής κυριαρχίας του Bourdieu αφενός στο 

κοινωνικό επίπεδο και αφετέρου στο πεδίο της εργασίας. Τέλος, επιχειρείται η σύνδεση της 

κοινωνικής πρακτικής του Bourdieu με την επιτελεστική θεωρία της Judith Butler. 

 

3.2 Η ανδρική κυριαρχία της θεωρίας του Pierre Bourdieu 

 

      Αναμφισβήτητα, το έργο του Pierre Bourdieu, έχει καταδείξει σημαντικές 

εννοιολογικές πτυχές του ζητήματος του κοινωνικού φύλου στις κοινωνικές σχέσεις της 

καπιταλιστικής κοινωνίας. Παρά τις κριτικές που έχουν αναπτυχθεί από μερίδα των 

θεωρητικών του φεμινισμού (Fowler, 2003: 479, McLeod, 2005: 53), είναι ευρέως 

αποδεκτό το γεγονός, πως η κοινωνιολογική θεωρία του Bourdieu, αναπτύσσει και 

εμπλουτίζει αναστοχαστικά τις θεωρητικές προσεγγίσεις του φεμινισμού. Το έργο του 

Γάλλου κοινωνιολόγου Bourdieu, μόλις πρόσφατα καθιερώθηκε και αναγνωρίστηκε μέσα 

από τη δημοσίευση του βιβλίου του «La domination masculine» το 1998, ενώ έγινε πιο 

δημοφιλές και προσιτό, όταν μεταφράστηκε στα αγγλικά το 2001. 

     Η θεωρία του Bourdieu, έχει επιλεχθεί ως θεωρητικό υπόβαθρο της παρούσας εργασίας 

καθώς προσφέρει πρώτα και κυριότερα, σύμφωνα με τη Skeggs (2004: 21), 

«επεξηγηματική δύναμη», την οποία δε μπορούμε να εντοπίσουμε σε άλλες θεωρίες. Σε 

αυτό συμφωνεί επίσης και η Moi (1991: 1019), η οποία πιστεύει πως κατά κάποιον τρόπο η 
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θεωρία του Bourdieu, κάνει τις άλλες θεωρίες να δείχνουν άσκοπες. Κατά τη Skeggs 

(2004: 21), η θεωρία του Bourdieu συνδέει τις αντικειμενικές δομές με την υποκειμενική 

εμπειρία, μας βοηθά να σκεφτούμε διαφορετικούς τρόπους κινητικότητας του κεφαλαίου 

που σωματοποιούν οι άνθρωποι στον κοινωνικό χώρο και τέλος οι θεωρητικές του 

επισημάνσεις μας προτρέπουν να αναστοχαστούμε τη θέση από την οποία εκφραζόμαστε. 

Η θεωρία του Bourdieu, λοιπόν, επεξηγεί τις επιπτώσεις της κοινωνικής κατασκευής των 

φύλων, μελετώντας τις καθημερινές συνήθειες των ανθρώπων. 

       Στο βιβλίο του «Η ανδρική κυριαρχία», ο Bourdieu (2015), ερευνά εθνογραφικά μια 

μικρή αγροτική κοινωνία στην Αλγερία την περίοδο του 1960, την Καβυλία, αναλύοντας 

πως η ανδρική κυριαρχία δημιουργεί μια αυτονόητη και φυσική κατάσταση στον 

κοινωνικό χώρο (McNay, 2000: 37) και εγγράφεται ως φυσικότητα στα βιολογικά σώματα. 

Επιπρόσθετα, στο βιβλίο του, διερευνά εκτός από τη κοινωνική κατασκευή του φύλου και 

«την ανάλυση των κοινωνικών όρων της κοινωνικής κατασκευής του φύλου» 

(Παναγιωτόπουλος στο Bourdieu (2015:14). O Bourdieu, παρατηρώντας τους κατοίκους 

της Καβυλίας, διαπίστωσε πως οι δραστηριότητες τους ήταν διαχωρισμένες με κυρίαρχο 

κριτήριο την αντίθεση του αρσενικού θηλυκού (ό.π. 41), αλλά και με ένα σύστημα 

αντιθέσεων όπως πάνω-κάτω, ψηλό-χαμηλό, φωτεινό-σκοτεινό, έξω-μέσα, ξηρό-υγρό, 

εμπρός-πίσω, δεξί-αριστερό, σκληρό-μαλακό, ευθύ-καμπύλο. Αυτές οι αντιθέσεις 

διαπνέουν όλες τις διαστάσεις του κοινωνικού χώρου και καθώς έχουν οικειοποιηθεί από 

τα άτομα που δρουν μέσα σ΄ αυτόν, θεωρούνται ως φυσικές, στο βαθμό που δε χωρά 

αμφισβήτηση. Αυτές οι αντιθέσεις καθορίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανδρικής 

και της γυναικείας ταυτότητας όπως και τις διαφορές, τόσο σε βιολογικό επίπεδο όσο και 

σε επίπεδο συμπεριφοράς, ώστε να συγκροτούν και να επικυρώνουν δύο ξεχωριστές 

κατηγορίες. Όπως αναφέρει ο Bourdieu (2015: 48), «η εισαγωγή κάθε σχέσης 

(γεμάτο/άδειο) σε ένα σύστημα ομόλογων και συνδεδεμένων μεταξύ τους σχέσεων 

συμβάλλει στη μεταστοιχείωση της αυθαιρεσίας του κοινωνικού νόμου σε αναγκαιότητα 

της φύσης». Εν κατακλείδι, οι κοινωνικές σχέσεις εξουσίας και συμβολικής κυριαρχίας 

δικαιολογούνται ως φυσικές. 

       Οι ιεραρχικές κοινωνικές σχέσεις, υπό το πρίσμα των παραπάνω αντιθέσεων, 

καθιστούν τις κοινωνικά προσδιορισμένες διαφορές των φύλων θεμέλιο λίθο της 

ανδροκρατούμενης αντίληψης, ώστε οι βιολογικές διαφορές να ορίζουν ως φυσική 

πραγματικότητα τις κοινωνικά κατασκευασμένες διαφορές μεταξύ των δύο φύλων (ό.π. 

63). Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «ο κοινωνικός κόσμος κατασκευάζει το σώμα ως 
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έμφυλη πραγματικότητα και ως παρακαταθήκη «φυλοποιητικών» αρχών θεώρησης και 

διαίρεσης» (ό.π. 44). Η νομιμοποίηση της ανδρικής κυριαρχίας, ως νόρμα και φυσικότητα, 

έχει κυριαρχήσει στις συμπεριφορές και στον τρόπο σκέψης των γυναικών, μέσα από 

μηχανισμούς που δρουν, χωρίς ωστόσο να γίνονται αντιληπτοί. Η συμπεριφορά που 

αναμένεται από άνδρες και από γυναίκες στον κοινωνικό χώρο, λόγω της 

διαφορετικότητας του φύλου, βασισμένη σε κανόνες που δεν έχουν καταγραφεί, 

εγχαράσσονται από μικρή ηλικία στα άτομα, μέσα από τις συνήθειες της οικογένειας και 

την εκπαίδευση. Ο Bourdieu αναδεικνύει τον τρόπο λειτουργίας της ανδρικής κυριαρχίας 

μέσα από τις τρεις έννοιες που εισάγει, οι οποίες είναι : το habitus, η κοινωνική πρακτική 

και η συμβολική τάξη.  

       Ο Bourdieu, σε συμφωνία με τον Durkheim, o οποίος υποστήριξε πως οι άνθρωποι 

επινοούν και χρησιμοποιούν τις ταξινομήσεις για να νοηματοδοτήσουν τον κόσμο, πιστεύει 

ακράδαντα πως η πιο ισχυρή ταξινόμηση, που δομείται από την κοινωνική πρακτική, είναι 

το φύλο (Krais, 2006:120). Έτσι ορίζει ως habitus, «τα συστήματα των διαρκών και 

μεταθέσιμων προδιαθέσεων, τις δομημένες δομές, έχοντας την προδιάθεση να λειτουργούν 

ως δομούσες δομές, δηλαδή ως αρχές που παράγουν και οργανώνουν πρακτικές και 

αναπαραστάσεις» (Bourdieu, 1990: 53). Το habitus, δηλαδή δεν είναι θέμα συνειδητής 

μάθησης ή ιδεολογικής επιβολής, αλλά θέμα πρακτικής (Lovell, 2000:12), καθιστά δυνατό 

να οικειοποιηθείς τις καταστάσεις με πρακτικό τρόπο, κρατώντας τες σε δράση και 

ταυτόχρονα να επιβάλλει αναθεωρήσεις και μετασχηματισμούς στην επανενεργοποίηση 

που επιφέρει (Bourdieu, 1990: 57). Με άλλα λόγια, είναι η ιστορία που έχει εγγραφεί στα 

σώματα, έχει εσωτερικευθεί στα άτομα σαν δεύτερη φύση τους και με αυτόν τον τρόπο 

έχει ξεχαστεί όπως η ιστορία, είναι όμως το ενεργό παρόν όλου του παρελθόντος, από το 

οποίο έχει παραχθεί (ό.π. 56). 

       Όταν το habitus, σωματοποιείται, επηρεάζει τη συμπεριφορά, τη στάση του σώματος, 

τις χειρονομίες, τον τρόπο που κοιτάμε και κάθε πλευρά της ενσωμάτωσης (Shilling, 

1993:129), καταλήγει να γίνεται η προσωπική αντίληψη του κόσμου που μας περιβάλλει. 

Το έμφυλο habitus, με αυτή την έννοια, πλάθει τα άτομα, από την αρχή της ζωής τους. Τα 

εννοιολογικά σχήματα που εισάγει ο Bourdieu, συμβάλλουν στην κατανόηση των οδών 

συγκρότησης των έμφυλων ταυτοτήτων και των διαφορών τους, μέσω των πρακτικών που 

σωματοποιούνται (Thorpe, 2009: 499). 

       Όντας σε συνεχή αναζήτηση και έρευνα σχετικά με το habitus και το κοινωνικό φύλο 

(gender), ο Bourdieu, υποστήριξε πως οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν διαφορετική 
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αντίληψη για τα σώματά τους και αυτή η εκμάθηση πραγματοποιείται όχι στο επίπεδο της 

γνώσης, αλλά στο επίπεδο του σώματος (Burkitt, 1999). Η κοινωνική κατασκευή της 

αρρενωπότητας και της θηλυκότητας, σμιλεύει τα σώματα, καθορίζει τον τρόπο αντίληψης 

των σωμάτων, σχηματοποιεί τις συνήθειες και τον τρόπο έκφρασης των σωμάτων και έτσι 

καθορίζει την ταυτότητα των ατόμων, μέσω της έννοιας του σώματος, ως αρσενικό ή 

θηλυκό και αυτό μοιάζει ως κάτι εντελώς φυσικό (Krais, 2006: 121). O Bourdieu 

υποστηρίζει πως η ταυτότητα του βιολογικού φύλου δημιουργείται από τις κοινωνικές 

παραδοχές, όταν για παράδειγμα τα άτομα παρατηρούν τα σώματα του πατέρα και της 

μητέρας στα πρώτα στάδια της ζωής τους (Skeggs, 2004:21). Από μικρή ηλικία, τα άτομα 

βιώνουν τη διαφοροποίηση των δύο φύλων, βιώνοντας επίσης και το διαφορετικό 

καταμερισμό της εργασίας ανάμεσα στους γονείς τους, στο επίπεδο της οικογένειας. Το 

habitus ξεκινά να δημιουργείται στην πρώιμη ηλικία, και οι απαρχές του αποτελούν το 

θεμέλιο λίθο της κοινωνικής πρακτικής που θα ακολουθήσει το άτομο στη μετέπειτα ζωή 

του (Bourdieu, 1990).  

      Η διαδικασία, της κοινωνικοποίησης των αγοριών και των κοριτσιών, 

πραγματοποιείται με πολύ διαφορετικό τρόπο. Οι γυναίκες που παρατήρησε ο Bourdieu 

στην Καβυλία (2015: 69), μαθαίνουν από πολύ μικρές να στήνουν τα σώμα τους με 

συγκεκριμένο τρόπο, να χαμηλώνουν το βλέμμα τους, να ντύνονται ανάλογα με την 

οικογενειακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται, εάν είναι παντρεμένες ή ελεύθερες. Όλα 

τα παραπάνω, προσπαθούν να οριοθετήσουν το σώμα των γυναικών «και τα οποία πρέπει 

να εγγραφούν στις σωματικές διαθέσεις». Στο βιβλίο του «Η ανδρική κυριαρχία», ο 

Bourdieu, αναφέρει πως οι γυναίκες περιορίζονται στις σωματικές τους κινήσεις, πολλές 

φορές μέσω του ρουχισμού, χωρίς όμως αυτό να επιβάλλεται από τον οικογενειακό 

περίγυρο, να καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο, να μιλούν ευγενικά και να υποχωρούν στις 

απόψεις των ανδρών. O διαχωρισμός της εργασίας με βάση το φύλο, έχει επιπτώσεις στην 

οργάνωση των οικιακών εργασιών, καθώς στις γυναίκες έχουν ανατεθεί οι εργασίες 

φροντίδας του σπιτιού (Skeggs, 2004). Εκτός από την οικογένεια, η φροντίδα θεωρείται 

συνυφασμένη με τη γυναικεία υπόσταση και έχει θεσμοθετηθεί και σε τομείς όπως η 

εκπαίδευση και η αγορά εργασίας. Τοιουτοτρόπως, οι γυναίκες μαθαίνουν να κινούνται 

στον οικιακό χώρο, ενώ οι άνδρες αναλαμβάνουν το δημόσιο χώρο και τις ανώτερου 

κύρους εργασίες στο δημόσιο βίο.  

 

 



25 

3.3 Η ανδρική κυριαρχία στο πεδίο της εργασίας 

 

       Σύμφωνα με τον Bourdieu (2015:131), οι γυναίκες βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα 

δίλημμα (double bind), όταν προσπαθούν να φτάσουν σε θέσεις εξουσίας. Αν 

συμπεριφέρονται όπως οι άνδρες, κινδυνεύουν να χάσουν τα χαρακτηριστικά της 

θηλυκότητάς τους και το σπουδαιότερο να αμφισβητήσουν το δικαίωμα των ανδρών για 

αυτές τις θέσεις, ενώ αντιθέτως αν συμπεριφερθούν ως γυναίκες, εμφανίζονται ως ανίκανες 

και αταίριαστες για τη συγκεκριμένη θέση. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες αποκλείονται 

από χώρους εργασίας, όπου κυριαρχούν οι άνδρες, καθώς οι κανόνες της «φυσικής» τάξης 

και των βιολογικών διαφορών, αναθέτουν σε αυτές χαμηλότερου κύρους εργασίες, αφού η 

ανδρική κυριαρχία και η ταξινόμηση των εργασιών με κριτήριο το φύλο, έχει εγχαραχτεί 

στα κοινωνικά πεπραγμένα (Bourdieu, ό.π. 65). Επιπρόσθετα, ενώ δεν υπάρχουν 

εξωτερικοί παράγοντες που να αποκλείουν τις γυναίκες από τη συμμετοχή τους σε 

ανδροκρατούμενους χώρους όπως για παράδειγμα η πολιτική, οι θέσεις εξουσίας, κ.ά., 

ωστόσο οι γυναίκες αυτοεξορίζουν τον εαυτό τους, καθώς συναινούν στην ανδρική 

κυριαρχία που τους επιβάλλεται, χωρίς να το αντιλαμβάνονται. Ο Bourdieu (ό.π. 89), 

αποδίδει αυτή τη συμπεριφορά στις αντικειμενικές δομές οι οποίες είναι αποτελεσματικές, 

επειδή αναπαράγουν και ενεργοποιούν αυτές τις διαθέσεις. Η ανδρική κυριαρχία δεν θα 

είχε ισχύ, αν οι «κυριαρχούμενοι», δεν την αποδέχονταν, ως μια κοινωνική κατασκευή, η 

οποία είναι ενσωματωμένη βαθιά στους κυριαρχούμενους μέσω των διαθέσεων τους. Οι 

διαθέσεις καταλήγουν να γίνονται μόνιμες υπό τη μορφή συγκεκριμένων προσδοκιών ή 

αδυναμιών, όπως για παράδειγμα στην εκπαίδευση των κοριτσιών, όπου οι δάσκαλοί τους, 

τις παροτρύνουν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά μονοπάτια, ενώ τα αγόρια προορίζονται 

για επιστημονική καριέρα ανώτερων κοινωνικά επαγγελμάτων.  

       Η σημαντικότητα όλων των προαναφερθέντων έγκειται στο γεγονός ότι η ανδρική 

κυριαρχία είναι σχεδόν «αόρατη», έχει εγκαθιδρυθεί ως μια δεδομένη κατάσταση και δεν 

χωρά αμφισβήτηση. Η κοινωνική ανωτερότητα έχει εμποτιστεί με «ανδρικές 

συνδηλώσεις», οι οποίες δε μπορούν να διακριθούν, ώστε να χαρακτηριστούν, ως τέτοιες. 

Όπως αναφέρει ο Bourdieu (2015: 123), οι θέσεις εργασίας που έχουν κύρος, εμπεριέχουν 

χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε ανδρικές διαθέσεις, όπως για παράδειγμα η 

αυτοπεποίθηση ή η επιθετικότητα. Οι γυναίκες δυσκολεύονται να καταλάβουν αυτές τις 

θέσεις εργασίας, καθώς είναι προορισμένες για τον κοινωνικά κατασκευασμένο ανδρισμό, 
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ο οποίος έχει δομηθεί σε αντιδιαστολή με τη θηλυκότητα. Αυτό σημαίνει πως, οι γυναίκες 

που διεκδικούν ανώτερες θέσεις εργασίας θα πρέπει εκτός από τα απαιτούμενα προσόντα 

της συγκεκριμένης θέσης, να διαθέτουν και χαρακτηριστικά τα οποία έχουν εισαχθεί από 

άνδρες κατόχους αυτών των θέσεων, τα οποία έχουν αποκτήσει από την κοινωνικοποίησή 

τους ως αγόρια, σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 

       Το σχολείο, ως κρατικός θεσμός επίσης μεταλαμπαδεύει τις αρχές της πατριαρχικής 

κοινωνίας, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στις δομές του, ταυτόχρονα όμως αποτελεί και 

φορέα αλλαγής του κοινωνικού γίγνεσθαι. Έτσι τα τελευταία χρόνια, τα κορίτσια 

εισέρχονται σε πανεπιστημιακές σχολές και διεκδικούν θέσεις στην αγορά εργασίας. 

Παρόλα αυτά, όπως αναφέρει ο Bourdieu (2015:168), ενώ οι γυναίκες συναντώνται σε όλα 

τα επίπεδα της κοινωνίας, στις πιο περιζήτητες θέσεις εργασίας ή σε θέσεις κύρους, ο 

αριθμός των γυναικών που συναντούμε είναι πολύ χαμηλός σε σύγκριση με αυτόν των 

ανδρών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι γυναίκες να καλύπτουν τις χαμηλού κύρους θέσεις, 

λαμβάνοντας συγκριτικά χαμηλότερο εισόδημα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο 

τομέα. Έτσι, παρά τη φαινομενική ισότητα των ευκαιριών, οι γυναίκες καταλαμβάνουν 

δευτερεύουσες θέσεις που υποτιμούνται ή απαξιώνονται (ό.π 169). 

       Ο Bourdieu (2015: 172), θεωρεί πως ακόμα και όταν οι γυναίκες τοποθετούνται σε 

θέσεις κυριαρχίας αυτό γίνεται «στις κυριαρχούμενες περιοχές του πεδίου της εξουσίας» 

όπως είναι για παράδειγμα ο χώρος της εκπαίδευσης. Ο έμφυλος διαχωρισμός της εργασίας 

πραγματοποιείται κατά τον Bourdieu (ό.π. 172), σύμφωνα με τρεις πρακτικές αρχές. 

Αρχικά, οι γυναίκες μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα σε εργασίες που έχουν σχέση με 

την οικιακή απασχόληση όπως το σχολείο, η φροντίδα ασθενών κ. ά., δεύτερον οι γυναίκες 

δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε θέσεις όπου εξουσιάζουν άνδρες, άρα οι γυναίκες 

αναλαμβάνουν βοηθητικούς ρόλους δίπλα σε άνδρες, και τέλος, ο χειρισμός των μηχανών 

αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των ανδρών. Όλα αυτά οδηγούν τα νεαρά κορίτσια να 

προσλαμβάνουν ως φυσικότητα και να αποδέχονται τον «προορισμό» τους για την επιλογή 

επαγγέλματος, απορρίπτοντας επαγγελματικές διαδρομές που ανδροκρατούνται. 

        Παράλληλα, οι γυναίκες αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των οικιακών εργασιών, 

σε δραστηριότητες που σχετίζονται κυρίως με την ανατροφή των παιδιών, οι οποίες 

απορροφούν πολύ χρόνο. Ο Bourdieu (ό.π. 178), υποστηρίζει πως αφού η εργασία που 

συντελείται εντός του σπιτιού, δεν αμείβεται, θεωρείται ακόμα και από τις ίδιες τις 

γυναίκες ως χρόνος χωρίς χρηματική αξία και ταυτόχρονα υποτιμάται. Επιπρόσθετα, μέσω 

του γάμου οι γυναίκες πολλές φορές αντιμετωπίζονται ως αντικείμενο που πρόκειται να 
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δοθεί στον άνδρα στα πλαίσια μιας κοινωνικής συμμαχίας. Έχοντας την τάση «να 

μεταχειρίζονται τον εαυτό τους ως αισθητικό αντικείμενο» (ό.π. 180), καθώς αφιερώνουν 

χρόνο και χρήματα για τον καλλωπισμό τους, αναλαμβάνουν επίσης την επιμέλεια της 

εικόνας της οικογένειάς τους και τη διακόσμηση του σπιτιού. Αυτό καλούνται να 

προσφέρουν στους οργανισμούς που εργάζονται, αφού τους ζητείται να ασχοληθούν με 

δραστηριότητες όπως η υποδοχή και η φιλοξενία των πελατών, η παρουσίαση 

δραστηριοτήτων του οργανισμού ή η εκπροσώπηση  (ό.π. 181). Επομένως, ενώ οι ίδιες 

θεωρούν ότι είναι ενεργά στελέχη του οργανισμού, ωστόσο «είναι απλώς εργαλεία 

συμβολικής έκθεσης ή χειραγώγησης» (ό.π. 184).  

 

 

3.4 Η σύνδεση της κοινωνικής πρακτικής του Pierre Bourdieu με την 

επιτελεστική θεωρία της Judith Butler  

 

       Ερευνητές που έχουν μελετήσει το έργο του Bourdieu (Mc Nay, 2000; Lovell, 2000), 

υποστηρίζουν πως ο συνδυασμός της θεωρίας του με το έργο της Judith Butler για το φύλο 

και την επιτελεστικότητα, μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση και μελέτη των 

ζητημάτων του φύλου. Παρότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην προσέγγιση των δύο 

μελετητών, ωστόσο η διαπλοκή των δύο θεωριών μας προσφέρει νέες κατευθύνσεις και 

προοπτικές για τη συγκρότηση της συμβολικής κατηγορίας του φύλου. Τόσο ο Bourdieu 

(2015:49) όσο και η Butler (2009: 182), υποστηρίζουν πως το φύλο δεν αποτελεί μια 

σταθερή κατάσταση, αλλά συγκροτείται μέσω πράξεων που επαναλαμβάνονται, μέσα στο 

χρόνο. Οι γυναίκες συναινούν στην κυριαρχία τους, καθώς μαθαίνουν βιωματικά, να 

επιτελούν πράξεις με αφοσίωση, όσον αφορά στην έμφυλη ταυτότητα που οφείλουν να 

ακολουθήσουν στην καθημερινότητά τους (ό.π. 183). Επιπλέον, οι δύο θεωρητικοί 

πιστεύουν πως οι κοινωνικοί κανόνες λειτουργούν με βαθιά πολιτικό τρόπο, ρυθμίζουν τη 

συμπεριφορά των ατόμων μέσα στην κοινωνία, επικυρώνοντας τις κοινωνικές συμβάσεις. 

Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω της διαχρονικότητας και μέσω της εσωτερίκευσης 

των εξωτερικά επιβεβλημένων κανόνων.  

       Η Butler μέσα από την πλούσια βιβλιογραφία της και ιδιαίτερα μέσω του βιβλίου της 

«Αναταραχή φύλου: ο φεμινισμός και η ανατροπή της ταυτότητας», προσπαθεί να 

επαναπροσδιορίσει τις έννοιες της σεξουαλικότητας, των έμφυλων διαφορών και του 



28 

σώματος. Επίσης, επιθυμεί να ανατρέψει τις μέχρι τώρα κοινωνικά επιβαλλόμενες 

ταυτότητες των φύλων, που περικλείουν τους ανθρώπους μέσα σε δύο κοινωνικές 

κατηγορίες, των ανδρών και των γυναικών. Για τη Butler (2006: 382), το φύλο «είναι μια 

ταυτότητα που συγκροτείται με κοπιώδεις διαδικασίες μέσα στο χρόνο- μια ταυτότητα που 

εγκαθιδρύεται μέσα από μια υφολογικά τυποποιημένη επανάληψη πράξεων».  

       Η ίδια πιστεύει πως οι έμφυλες ταυτότητες συγκροτούνται από πράξεις που 

επαναλαμβάνονται, άρα για να μετασχηματιστούν οφείλουμε να ερευνήσουμε πως αυτές οι 

πράξεις θα επαναλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο. Οι πράξεις που συνιστούν το φύλο 

προσδιορίζονται από την επιτελεστικότητα, μια παράσταση, η οποία ενσωματώνει 

πολιτισμικά στοιχεία. Επομένως, οι πράξεις των ατόμων μέσα στην κοινωνικό χώρο, 

εφόσον ενέχουν περιορισμούς και συγκεκριμένους τρόπους δράσης, δεν αποτελούν 

προσωπική επιλογή του κάθε ατόμου. Στις πράξεις, λοιπόν, που προβαίνουν τα άτομα «τα 

δρώμενα που επιτελούν» (ό.π. 395), έχουν τις απαρχές τους πολύ πριν τα άτομα γεννηθούν. 

Στόχος των επιτελεστικών πράξεων, είναι να κρατήσει τα άτομα δέσμια μέσα στις δύο 

κοινωνικές κατηγορίες του φύλου, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται μέσω της επανάληψης των 

κανονιστικών πρακτικών. Το φύλο, λοιπόν, «είναι πάντοτε πράττειν» (Butler, 2009: 52), 

«είναι το επαναλαμβανόμενο στιλιζάρισμα του σώματος» (ό.π. 61). 

       Η Butler, με τη θεωρία της επιτελεστικότητας προσπαθεί να ανατρέψει το δίπολο των 

κοινωνικών κατηγοριών και τη «φυσικότητα» που τους έχει αποδοθεί. Το κοινωνικό φύλο 

μπορεί να αποτελείται ως εμπειρία από το βιολογικό φύλο, το κοινωνικό φύλο και την 

ετεροφυλοφιλική επιθυμία (ό.π. 49), η οποία έρχεται σε αντιθετική σχέση με το άλλο φύλο 

το οποίο και επιθυμεί. Η αναγκαστική ετεροφυλοφιλία ρυθμίζει το φύλο μέσα από μία 

διπολική αντιθετική σχέση «στην οποία ο ανδρικός όρος διαφοροποιείται από ένα 

γυναικείο όρο και η διαφοροποίηση αυτή επιτελείται μέσω των πρακτικών της 

ετεροφυλοφιλικής επιθυμίας» (ό.π. 50). 

      Οι επιτελεστικές πράξεις, σύμφωνα με τη Butler (ό.π. 177), παράγουν στην επιφάνεια 

του σώματος την εντύπωση μιας εσωτερικής ουσίας, η οποία υποκρύπτει την ταυτότητα ως 

αιτία. Επομένως, η ταυτότητα που δηλώνεται μέσω αυτών των πράξεων είναι 

κατασκεύασμα και συντηρείται μέσω των σωμάτων. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ότι 

το έμφυλο σώμα είναι επιτελεστικό σημαίνει πως δεν έχει οντολογικό καθεστώς πέρα από 

τις ποικίλες πράξεις που συγκροτούν την πραγματικότητα του» (ό.π. 177). Επομένως, τα 

ανδρικά και τα γυναικεία σώματα, δεν υπάρχουν ως τέτοια λόγω των βιολογικών 

διαφορών, αλλά διαχωρίζονται λόγω εγχάραξης πάνω σε αυτά του κοινωνικού κανόνα της 
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ετεροφυλοφιλίας. Με άλλα λόγια, το σώμα, είναι το μέρος όπου εγχαράσσονται οι σχέσεις 

κυριαρχίας και εξουσίας καθώς καταγράφονται μηνύματα του πολιτισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

 

4. Η συμμετοχή των γυναικών εκπαιδευτικών στην 

εκπαιδευτική διοίκηση 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

       Στην ενότητα που ακολουθεί καταγράφουμε τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 

γυναίκες εκπαιδευτικοί στην πορεία τους για την επαγγελματική άνοδο στην εκπαιδευτική 

διοίκηση. Επίσης, πραγματοποιούμε αναλυτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των 

μελετών που διερεύνησαν επίσης το γυναικείο ζήτημα στη διοίκηση της εκπαίδευσης, 

προκειμένου να στηριχθεί με στοιχεία που εμπεριέχονται και στη δική μας έρευνα. 

Καταγράφονται τα διαφόρων ειδών εμπόδια που προκύπτουν τόσο στην ελληνική 

πραγματικότητα όσο και διεθνώς στην προοπτική συμμετοχής/επιλογής των γυναικών σε 

θέσεις διοικητικής ευθύνης. Τέλος, παρουσιάζουμε στοιχεία για τη συμμετοχή τους, 

σύμφωνα με τις πρόσφατες επιλογές διευθυντικών στελεχών, όπως αυτές αποτυπώθηκαν 

σε νομοθετικά κείμενα ή σε υπουργικές αποφάσεις. 

 

 

4.2 Τα εμπόδια που συναντούν οι γυναίκες στην πορεία ανέλιξής τους 

στην εκπαιδευτική ιεραρχία 

 

     Η Αθανασούλα – Ρέππα (2008: 232-236) κατηγοριοποιεί τα εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες εκπαιδευτικοί στην προσπάθεια τους για επαγγελματική 

εξέλιξη σε τρεις κατηγορίες: τα προσωπικά-ψυχολογικά εμπόδια, τα θεσμικά εμπόδια και 

τα κοινωνικοπολιτικά εμπόδια και πολιτισμικά εμπόδια. 
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4.2.1 Προσωπικά-ψυχολογικά εμπόδια 

 

     Οι γυναίκες, όπως αναφέρουν πολλές έρευνες (Δαράκη, 2007; Kyriakoussis & Saiti, 

2006), προσπαθούν να ισορροπήσουν την οικογενειακή και την επαγγελματική τους ζωή 

και θέτουν ως προτεραιότητα τις οικογενειακές υποχρεώσεις, καθώς δεν επιθυμούν να 

βιώνουν εσωτερικές συγκρούσεις. Ο καταμερισμός των οικιακών εργασιών και η φροντίδα 

των παιδιών επιβαρύνει κυρίως τις γυναίκες, απορροφώντας σημαντικό χρόνο στην 

καθημερινότητά τους.  

      Όπως επισημαίνει η Millett (2000:33), «πρωτεύων θεσμός της πατριαρχίας, είναι η 

οικογένεια», αποτελώντας τη βάση στην πατριαρχική δομή της κοινωνίας μας. 

Επιπρόσθετα, η οικογένεια αποτελεί μοχλό καταπίεσης των γυναικών τόσο στον ιδιωτικό 

όσο και στο δημόσιο χώρο. Η Delphy (1980), θεωρεί πως οι άνδρες εκμεταλλεύονται την 

οικιακή εργασία που πραγματοποιούν οι γυναίκες, στα πλαίσια της οικογενειακής ζωής και 

πως ο γάμος φαντάζει ως η καλύτερη λύση, από οικονομικής πλευράς, για αυτές. Η 

οικογένεια αποτελεί, επίσης, φορέα εκμάθησης των, κοινωνικά, προσδιορισμένων ρόλων 

που οφείλουν να αναλάβουν τα φύλα μέσα στην οικογένεια. Τα παιδιά, για πρώτη φορά 

έρχονται αντιμέτωπα με τον έμφυλο καταμερισμό της εργασίας, καθώς καθοδηγούνται 

διαφορετικά από τους γονείς τους, για τις δραστηριότητες που αρμόζει σε κάθε φύλο 

(Bryson, 2005: 278). Οι γυναίκες ωθούνται να παραμείνουν στο σπίτι ή να απασχολούνται 

σε εργασία με λίγες ώρες όπως για παράδειγμα, είναι το επάγγελμα της εκπαιδευτικού. 

Επομένως, οι γυναίκες αναστέλλουν τις φιλοδοξίες για χάρη της οικογένειας (Shakeshaft, 

1987), καθώς δεν επιθυμούν να διεκδικήσουν μια ανώτερη θέση. 

      Η Αθανασούλα- Ρέππα (2008: 233), υποστηρίζει πως οι γυναίκες εκπαιδευτικοί που 

προτίθενται να ανελιχθούν σε μια διευθυντική θέση, σκέφτονται πως πρέπει να 

ακολουθήσουν το πρότυπο «του άνδρα διευθυντή» όπως έχει καθιερωθεί, για να τα 

καταφέρουν στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Αυτό προκύπτει από το γεγονός, πως οι 

γυναίκες στη διάρκεια του χρόνου, ήταν πάντα πιο λίγες αριθμητικά σε σχέση με τους 

άνδρες συναδέλφους τους, και ιδιαίτερα σε ανώτερες, ιεραρχικά, θέσεις (Μαραγκουδάκη, 

1997). Το φαινόμενο, αυτό εκλαμβάνεται από τις γυναίκες ως μια καθιερωμένη αντίληψη 

για τη διοίκηση της εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται διστακτικές να 

αναλάβουν τέτοια καθήκοντα. Επιπρόσθετα, η έλλειψη γυναικών από ανώτερες θέσεις της 

διοίκησης και από συμβούλια επιλογής διευθυντικών στελεχών, δημιουργεί απουσία 
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προτύπων και ως εκ τούτου οι γυναίκες δεν υποστηρίζονται ούτε καθοδηγούνται από 

γυναίκες που κατέχουν μια ανώτερη διοικητική θέση (Grant, 1989).  

      Πλήθος άλλων εσωτερικών εμποδίων, έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία 

(Μαραγκουδάκη, 1997), όπως η χαμηλή αυτοπεποίθηση των γυναικών, η έλλειψη 

κινήτρων για τη διεκδίκηση ανώτερων θέσεων ή διάφοροι άλλοι ψυχολογικοί παράγοντες. 

Τα εσωτερικά αυτά εμπόδια, αποτελούν υιοθέτηση βαθύτερων κοινωνικών περιορισμών, οι 

οποίοι κατέληξαν να είναι μέρος της προσωπικότητας των γυναικών (Acker& Feuverger, 

1996; Αγγελίδου και συν., 2002).  

 

4.2.2 Θεσμικά εμπόδια 

 

      Τα θεσμικά εμπόδια περιλαμβάνουν τα εμπόδια που έχουν σχέση με τη λειτουργία και 

τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και με τον τρόπο διοίκησής του 

(Αθανασούλα- Ρέππα, 2008: 234).  

      Εδώ περιλαμβάνεται οι επιλογές των υποψηφίων στελεχών της εκπαίδευσης από τα 

συμβούλια που έχουν την αρμοδιότητα για την επιλογή τους. Η συνέντευξη, συνήθως, 

αποτελεί τον πιο συνηθισμένο τρόπο εξέτασης της προσωπικής συγκρότησης του/της 

υποψηφίου/ας, και υπόκειται σε υποκειμενικές απόψεις. Η γνώμη των εκπαιδευτικών που 

απαρτίζουν το συμβούλιο επηρεάζεται από τις κοινωνικές γνωριμίες ή τις 

πολιτικοποιημένες σχέσεις των υποψηφίων (Μαραγκουδάκη, 1997), με αποτέλεσμα οι 

άνδρες υποψήφιοι να έχουν το προβάδισμα, καθώς είναι περισσότερο αναμεμιγμένοι με τα 

κοινωνικά δίκτυα. Οι γυναίκες υποψήφιες, επίσης, έχουν να αντιμετωπίσουν τις έμφυλα 

στερεοτυπικές αντιλήψεις για τους κοινωνικούς ρόλους των φύλων (Grant, 1989), με 

συνέπεια τα ανδροκρατούμενα συμβούλια επιλογής να επιλέγουν άνδρες υποψηφίους σε 

πολύ μεγάλο βαθμό. 

 

4.2.3 Τα ανεπίσημα δίκτυα 

 

      Οι γυναίκες και οι άνδρες υποψήφιοι εκπαιδευτικοί για ανώτερες διευθυντικές θέσεις 

κατέχουν παρόμοιο αριθμό τυπικών προσόντων και ετών υπηρεσίας, παρόλα αυτά οι 

άνδρες γίνονται με περισσότερη ευκολία μέλη κομματικών παρατάξεων ή άλλων 

κοινωνικών δικτύων (Τάκη, 2006). Αυτό συμβάλλει στην ενίσχυση της επαγγελματικής 
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τους εξέλιξης και ταυτόχρονα περιορίζει τις υποψηφιότητες των γυναικών, καθώς στη 

χώρα μας, οι επιλογές των στελεχών της εκπαίδευσης στιγματίζονται από τις κομματικές 

παρεμβάσεις (Μαραγκουδάκη, 1997).  

      Οι γυναίκες, συμμετέχουν σε κοινωνικά δίκτυα, τα οποία απαρτίζονται από γυναίκες, 

δεν έχουν όμως, την ίδια δυναμική υποστήριξης όπως αυτά των ανδρών. Όπως αναφέρει ο 

Granovetter (1983: 205), τα κοινωνικά δίκτυα που περιλαμβάνουν γνωριμίες και 

κοινωνικές σχέσεις (weak ties), ενισχύουν την πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι 

χρήσιμες για την επαγγελματική ανέλιξη. Απ την άλλη μεριά, τα δίκτυα που 

αναπτύσσονται με συναδέλφους, συγγενείς ή γείτονες (strong ties) δε βοηθούν στην 

κοινωνική αναβάθμιση. Οι γυναίκες, δεν επωφελούνται από τα κοινωνικά δίκτυα, καθώς η 

κοινωνικά, κατασκευασμένη ταυτότητα των γυναικών, περιορίζει τη συμμετοχή τους και 

τις συναναστροφές τους με άτομα υψηλού κύρους, με αποτέλεσμα να μην προωθούνται 

όπως οι άνδρες (Thoits, 1986). Όπως επισημαίνει η Sassen (1995), τα κοινωνικά δίκτυα 

των γυναικών περιορίζονται στο συγγενικό περιβάλλον, ενώ των ανδρών περιλαμβάνουν 

συναδέλφους και επιπλέον εξαπλώνονται εκτός του χώρου εργασίας. Επιπρόσθετα, οι 

γυναίκες που επιζητούν την επαγγελματική άνοδο, εντάσσονται σε δίκτυα όπου 

κυριαρχούν οι άνδρες και για να καταλάβουν μια ανώτερη θέση αναπτύσσουν κοινωνικές 

επαφές περισσότερο με άνδρες, παρά με γυναίκες (Lin & Dumin, 1986). Έτσι, η υπεροχή 

των ανδρών στις ανώτερες διοικητικές θέσεις συνεχίζει να θεωρείται νόρμα, ορίζοντας οι 

ίδιοι τους κανόνες για τη διεκδίκηση ηγετικών θέσεων (Ferrario, 1994).   

 

4.2.4 Κοινωνικοπολιτικά και πολιτισμικά εμπόδια 

 

       Αν και η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει την ισότητα ανδρών και γυναικών, ωστόσο 

συνεχίζουν να διαιωνίζονται κατάλοιπα στερεοτυπικών αντιλήψεων. Όπως αναφέρει η 

Αθανασούλα-Ρέππα (2008: 235), υπάρχει μεγάλη απόσταση από τη νομική ισότητα έως 

την ουσιαστική αλλαγή της κοινωνικής πραγματικότητας. Οι διακρίσεις που 

πραγματοποιούνται εις βάρος των γυναικών είναι μη αντιληπτές από τις ίδιες, καθώς οι 

παραδοσιακές αντιλήψεις για το ρόλο των γυναικών, τις θέτει στο περιθώριο από τα κέντρα 

λήψης των αποφάσεων της εκπαίδευσης. Ακόμη και η εμφάνισή τους αποτελεί σημείο 

αμφισβήτησης και κριτικής, κάτι που δε βιώνουν οι άνδρες εκπαιδευτικοί (Νάκος, 2005). 

       Από μικρή ηλικία τα κορίτσια βιώνουν τον έμφυλο καταμερισμό της εργασίας, καθώς 

ωθούνται να επιλέξουν επάγγελμα που να συμβαδίζει με τις κοινωνικές απαιτήσεις, 
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έχοντας την οικογένεια τους σε προτεραιότητα (Κανταρτζή & Ανθόπουλος, 2006). Αφού 

εισέλθουν στο επάγγελμα της εκπαιδευτικού και αφού έχουν δημιουργήσει οικογένεια είναι 

αρκετά δύσκολο για αυτές να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν επιπλέον 

προσόντα. Όλα αυτά οδηγούν τις γυναίκες εκπαιδευτικούς στο περιθώριο και με 

χαμηλότερες οικονομικές απολαβές, καθώς οι διευθυντικές θέσεις περιλαμβάνουν το 

επίδομα θέσης ευθύνης στο μισθό των εκπαιδευτικών. 

       Με την ίδια σκέψη, τα συμβούλια επιλογής των στελεχών θεωρούν πως οι 

οικογενειακές υποχρεώσεις των γυναικών θα αποσπούν την προσοχή τους από τα 

καθήκοντα μιας διευθυντικής θέσης, με συνέπεια να μην καταφέρουν να ανταπεξέλθουν 

στις απαιτήσεις του διευθυντικού τους ρόλου (Κανταρτζή & Ανθόπουλος, 2006). Όπως 

επισημαίνει η Schmuck (1986: 179), ένας άνδρας προτιμάται από μια γυναίκα σε όλα τα 

στάδια διεκδίκησης μιας διευθυντικής θέσης, από την αναζήτηση έως την τελική επιλογή.  

       Επιπρόσθετα, όπως επισημαίνει η Coleman (1996: 321), τα μεγάλα χρονικά 

διαστήματα που απουσιάζουν οι γυναίκες εκπαιδευτικοί λόγω γέννησης ενός παιδιού 

(career breaks), είναι καθοριστικά για την εξέλιξη της επαγγελματικής τους πορείας. Στα 

ελληνικά δεδομένα, οι άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου, οι οποίες διαρκούν 

άνω του ενός έτους, συμβάλλουν στην απομάκρυνση των γυναικών εκπαιδευτικών από τις 

εστίες των επαγγελματικών εξελίξεων. Έπειτα, αφού επιστρέψουν στην εργασία τους, δεν 

μπορούν να αφιερώσουν πρόσθετο χρόνο, καθώς έχουν επιφορτιστεί με τη φροντίδα ενός 

παιδιού και συνολικά της οικογένειάς τους. 

       Εν κατακλείδι, μπορούμε να υποστηρίξουμε, πως οι γυναίκες εκπαιδευτικοί που 

καταφέρνουν να εξελιχθούν σε ανώτερες θέσεις της διοίκησης της εκπαίδευσης, 

απασχολούν έντονα, τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες. Η Blackmore (1999: 53), 

αναφέρει χαρακτηριστικά πως «οι ισχυρές γυναίκες συχνά φαίνονται δύσκολες, 

επικίνδυνες, ακόμα και αποκλίνουσες, επειδή ταλαιπωρούν τις ηγεμονικές αρρενωπότητες 

και τους τρόπους διοίκησης, επειδή είναι διαφορετικές». Αυτό συμβαίνει, καθώς ηγούνται 

σε ένα σύστημα το οποίο δημιουργήθηκε από άνδρες, οι οποίοι κατεξοχήν κυριαρχούσαν 

σε αυτό. Επομένως, το ερώτημα παραμένει για το αν, εκτός από τις ίσες νομικές ευκαιρίες 

των φύλων στην εκπαιδευτική διοίκηση, υπάρχουν επίσης ίσες ευκαιρίες για τη 

δημοκρατική εκπροσώπηση των φύλων. 
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4.3 Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

 

       Πολλές έρευνες και θεωρητικές μελέτες γύρω από ζητήματα του φύλου και της 

διοίκησης της εκπαίδευσης έχουν δημοσιευτεί τόσο στην Ελλάδα, αλλά και πολύ 

περισσότερο στο εξωτερικό, όπως στην Αγγλία (Coleman, 2001; Ozga, 1993), στην 

Αμερική (Shakeshaft, 1987) και στην Αυστραλία (Blackmore, 1999). Πιο συγκεκριμένα, 

πολλές ερευνήτριες έχουν προσπαθήσει να προσδιορίσουν τα εμπόδια που συναντούν οι 

γυναίκες εκπαιδευτικοί στην επαγγελματική τους ανέλιξη (Coleman, 2001; Hall, 1996), 

καθώς ο παράγοντας «φύλο», αποτελεί μια σημαντική παράμετρο προβληματισμού και 

μελέτης στο επιστημονικό πεδίο της διοίκησης της εκπαίδευσης (Blackmore, 2002). Όπως 

αναφέρει η Coleman (2007:383), οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές 

χώρες κατέδειξαν παρόμοια εμπόδια στην πορεία τους προς την ηγεσία της εκπαίδευσης. 

Από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε στη βιβλιογραφία παρουσιάζουμε παρακάτω τα 

δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας: 

 

4.3.1 Η έρευνα διεθνώς 

 

      Η μελέτη του Hill η οποία δημοσιεύτηκε το 1994, διερεύνησε την πορεία της 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας από διακόσιους/ες ογδόντα εφτά (287) διευθυντές/τριες 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε μια εκπαιδευτική περιφέρεια στην Αγγλία. Η έρευνα 

διεξήχθη με ερωτηματολόγιο, το οποίο απαντήθηκε σε ποσοστό 77,4%. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας κατέδειξαν πως υπήρχε μια τάση αύξησης των φιλοδοξιών των δασκάλων για 

επαγγελματική άνοδο, οι γυναίκες διευθύντριες κατείχαν τυπικά προσόντα σε μικρότερο 

ποσοστό από ότι οι άνδρες συνάδελφοι τους, οι γυναίκες γίνονταν διευθύντριες σε 

μεγαλύτερη ηλικία για πρώτη φορά συγκριτικά με τους άνδρες.  

      Η μελέτη των Cubillo και Brown το 2003, περιέχει ιστορίες ζωής εννέα γυναικών από 

διαφορετικές χώρες, οι οποίες μοιράστηκαν την εμπειρία τους για την περίοδο που 

ενδιαφέρονταν για ανώτερες διευθυντικές θέσεις σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Οι 

γυναίκες κατάγονταν από τις εξής χώρες: Ινδονησία, Κίνα, Κύπρος, Ελλάδα, Κουβέιτ, 

Ιράκ, Κοινοπολιτεία της Ντομίνικα, Γκάμπια και Ζάμπια. Τα συμπεράσματα της μελέτης 

τονίζουν τη σπουδαιότητα των παραγόντων που επηρεάζουν την εξέλιξη των γυναικών 

στην επαγγελματική τους εξέλιξη όπως η στήριξη της οικογένειάς τους, η ενθάρρυνση των 
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γονέων για πανεπιστημιακή εκπαίδευση και φυσικά οι προσδοκίες της κοινωνίας στην 

οποία ζει κάθε γυναίκα για τους ρόλους που καλείται να υπηρετήσει. Όσον αφορά τα 

εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες για την επαγγελματική τους πορεία προς την 

ιεραρχία της εκπαίδευσης, βρέθηκε ότι προκαλούνται από συγκεκριμένους πολιτικούς 

παράγοντες, πολιτισμικές πεποιθήσεις καθώς και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. 

     Η εργασία της Moller, η οποία δημοσιεύτηκε το 2003, ερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι 

γυναίκες δομούν την πορεία της καριέρας τους στη σχολική διοίκηση καθώς και τον τρόπο 

που τοποθετούν τον εαυτό τους μέσα στο πλαίσιο της σχολικής ηγεσίας. Οι ερευνητές 

επέλεξαν σχολικούς ηγέτες και των δύο φύλων από την Αγγλία, την Ιρλανδία, τη Νορβηγία 

και τη Δανία. Στη συνέχεια, το ζητούμενο ήταν, μέσω των ιστοριών ζωής, οι σχολικοί 

ηγέτες να αναδείξουν τον τρόπο που έχουν συγκροτήσει την επαγγελματική τους 

ταυτότητα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι γυναίκες που βρίσκονταν στην 

ηγεσία μιας σχολικής μονάδας, απέδιδαν αυτό το γεγονός στην τύχη και επίσης θεωρούσαν 

αλληλένδετη την επαγγελματική τους ταυτότητα με την επιθυμία τους για ενασχόληση με 

τους/τις μαθητές/τριες τους. Άξια αναφοράς είναι και η προσπάθεια των γυναικών να 

εναρμονίσουν την προσωπική με την επαγγελματική τους ζωή, ισορροπώντας όλες τις 

προσδοκίες που προκύπτουν από τους ρόλους τους. 

     Η έρευνα των Bradbury και Gunter το 2006, κατέγραψε τις εμπειρίες από είκοσι 

συνεντευξιαζόμενες γυναίκες οι οποίες ήταν διευθύντριες σε δημοτικά σχολεία της 

Αγγλίας και ταυτόχρονα μητέρες. Ο σκοπός της μελέτης ήταν να αναδείξει τον τρόπο που 

συνδυάζουν τον επαγγελματικό τους ρόλο με τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Από τα 

αποτελέσματα της μελέτης βρέθηκε πως οι γυναίκες διευθύντριες μπορούν επιτυχώς να 

συνδυάσουν και τους δύο ρόλους, ωστόσο οι προσδοκίες του κοινωνικού πλαισίου τους 

γύρω από το γονεϊκό ρόλο φαίνεται να τις επηρεάζει. 

     Η έρευνα των Moreau, Osgood και Halsall το 2007, μελετά τη διερεύνηση των 

παραγόντων που επηρεάζουν την πρόσβαση των γυναικών εκπαιδευτικών στις ανώτερες 

θέσεις ηγεσίας. Οι ερευνήτριες πραγματοποίησαν δεκαπέντε μελέτες περίπτωσης σχολικών 

μονάδων από την προσχολική εκπαίδευση έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε περιοχές 

της Αγγλίας. Τα συμπεράσματα της έρευνας κατέδειξαν πως πολλοί/ες εκπαιδευτικοί δεν 

είναι ενήμεροι/ες σε θέματα ζητημάτων του φύλου και τη συσχέτιση του με την εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας τους. Επιπρόσθετα, η ανισορροπία που υπάρχει στην κατάληψη 

διευθυντικών θέσεων ανάμεσα στα φύλα, δημιουργεί την πεποίθηση στους/στις 



37 

μαθητές/τριες πως οι καίριες θέσεις στον τομέα της εργασίας καλύπτονται από άνδρες, 

σχηματίζοντας τοιουτοτρόπως τις προσδοκίες των φύλων στην κοινωνία. 

     Η μελέτη των Mitroussi και Mitroussi που δημοσιεύτηκε το 2009, διερευνά την 

κατάσταση των γυναικών εκπαιδευτικών που τελούν σε θέσεις ηγεσίας σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης ανάμεσα στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η έρευνά 

τους κατέδειξε υψηλά ποσοστά των γυναικών στο διδασκαλικό επάγγελμα όσον αφορά τη 

πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά αντιθέτως η εκπροσώπηση των 

γυναικών σε διευθυντικές θέσεις είναι αρκετά χαμηλή. Η κατάσταση που επικρατεί στην 

Ελλάδα είναι ελαφρώς καλύτερη, καθώς βρέθηκε πως τα ποσοστά των γυναικών σε θέσεις 

ευθύνης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι αναλογικά πιο «ισορροπημένα». Επιπλέον, 

διαφαίνεται πως ο παράγοντας «φύλο» αποτελεί καθοριστικής σημασίας παράμετρο για 

την εξέλιξη στην ιεραρχία της εκπαίδευσης και στις δύο χώρες. 

      

4.3.2 Η έρευνα στην Ελλάδα 

 

     Οι Βουρτσάκη, Μυλωνά, Παπαγεωργίου και Χατζηθεοδωρίδου το 1998, μελέτησαν τη 

παρουσία των γυναικών στη διοίκηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ 

Θεσσαλονίκης, Β΄ Θεσσαλονίκης και Ημαθίας, σύμφωνα με τις επιλογές των διευθυντικών 

στελεχών που πραγματοποιήθηκαν το 1997. Η έρευνά τους κατέδειξε τη πολύ μικρή 

εκπροσώπηση των γυναικών στη διοίκηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στις τρεις 

περιοχές. Οι γυναίκες δεν επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, δε διαθέτουν τα 

απαιτούμενα τυπικά προσόντα, στηρίζοντας την υποψηφιότητά τους στα πολλά χρόνια 

υπηρεσίας. Σύμφωνα με την έρευνα, πολλές γυναίκες που αιτούνταν για να γίνουν 

διευθύντριες σχολικών μονάδων, εγκατέλειπαν στο στάδιο της συνέντευξης τη διαδικασία. 

      Η Τάκη στη διδακτορική της διατριβή το 2006, διερεύνησε τους λόγους για τους οποίες 

οι γυναίκες εκπαιδευτικοί ακόμα και στα χαμηλότερα στρώματα της διοίκησης της 

εκπαίδευσης υποεκπροσωπούνται και παρουσίασε την άποψη των γυναικών για τη 

διοίκηση. Με τη μέθοδο Grounded Theory, πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες 

συνεντεύξεις με είκοσι γυναίκες στελέχη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από τη μελέτη 

της αναδείχθηκαν πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα. Τα κορίτσια από νεαρή ηλικία έρχονται 

σε επαφή με τον έμφυλο διαχωρισμό των επαγγελμάτων και ωθούνται προς τα 

διδασκαλικά επαγγέλματα. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αν και το ποσοστό των 
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γυναικών εκπαιδευτικών είναι συντριπτικά πιο μεγάλο από αυτό των ανδρών, ωστόσο όσον 

αφορά τις διευθυντικές θέσεις, τα ποσοστά ανατρέπονται. Σημαντική συμβολή σε αυτό 

διαδραματίζει το γεγονός πως οι γυναίκες σταματούν τις επιπρόσθετες σπουδές τους, όταν 

αποφασίσουν να δημιουργήσουν οικογένεια, καθώς βιώνουν συγκρούσεις ανάμεσα στην 

οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή τους.  

      Η έρευνα των Kyriakoussis και Saiti που δημοσιεύτηκε το 2006, συνέλλεξε δεδομένα 

μέσω ερωτηματολογίου, από τριακόσιες τέσσερις γυναίκες εκπαιδευτικούς της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τις φιλοδοξίες τους για την κατάληψη διευθυντικών 

θέσεων στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε πως η 

πλειοψηφία των γυναικών εκπαιδευτικών δε θέλουν να μπουν στη διαδικασία να αιτηθούν 

μια διευθυντική θέση, κυρίως λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων αλλά και έλλειψης 

κινήτρων. 

     Η Δαράκη στη διπλωματική της εργασία το 2007, ανέλυσε τους παράγοντες που 

συμβάλλουν στην υποαντιπροσώπευση των γυναικών στη διοίκηση της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στην περιοχή της Λακωνίας. Πραγματοποίησε πέντε συνεντεύξεις με 

διευθύντριες σχολικών μονάδων και επιπλέον συνέλλεξε στοιχεία με ερωτηματολόγια που 

διανεμήθηκαν σε γυναίκες εκπαιδευτικούς. Από την έρευνα προκύπτει πως οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί δε θέλουν να διεκδικήσουν διευθυντικές θέσεις λόγω οικογενειακών 

υποχρεώσεων, δε θέλουν να επωμιστούν ευθύνες, προτιμούν τη διδασκαλία στην τάξη τους 

και επιπλέον θεωρούν πως ο χώρος της διοίκησης ανδροκρατείται. 

     Η έρευνα της Μαράκη το 2010 σε τριάντα στελέχη της εκπαίδευσης της περιφερειακής 

διεύθυνσης εκπαίδευσης Κρήτης, εκ των οποίων οχτώ ήταν γυναίκες και είκοσι δύο ήταν 

άνδρες έδειξε πως το ποσοστό των γυναικών στελεχών ήταν ελλιπές μπροστά στο μεγάλο 

ποσοστό γυναικών εκπαιδευτικών. Οι οικογενειακές υποχρεώσεις θεωρήθηκε από την 

έρευνα, ως ο πρώτος λόγος αποθάρρυνσης των γυναικών από τη συμμετοχή τους στην 

εκπαιδευτική διοίκηση και έπειτα το σύστημα επιλογής στελεχών και οι κοινωνικές 

προκαταλήψεις. 

     Η έρευνα της Διδασκάλου το 2013 σε εκατόν εξήντα εκπαιδευτικούς και 

διευθυντές/τριες δημοτικών σχολείων της Ημαθίας με τη χρήση ερωτηματολογίου έδειξε 

πως οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να γίνουν διευθύντριες σχολικών μονάδων 

λόγω αυξημένου εργασιακού ωραρίου, δε συμμετέχουν σε συνδικαλιστικά δίκτυα και 

προτιμούν τη διδασκαλία από τη γραφειοκρατική εργασία. Επίσης, από την έρευνα 
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προέκυψε πως άνδρες και γυναίκες εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως όλοι είναι ίσοι απέναντι 

στο νόμο και έχουν ίσες ευκαιρίες για να διεκδικήσουν μια διευθυντική θέση.  

     Η έρευνα της Κωλέττη το 2015, στην περιφερειακή ενότητα της Αιτωλοακαρνανίας,  με 

τη χρήση ερωτηματολογίου το οποίο επιδόθηκε σε 130 γυναίκες και άνδρες εκπαιδευτικούς 

και διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων κατέδειξε πως οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως οι 

γυναίκες έρχονται αντιμέτωπες με εμπόδια στην πορεία εξέλιξής τους, δείχνουν προτίμηση 

στη διδασκαλία μέσα στην τάξη, η διοίκηση δε φαίνεται να είναι μέσα στα ενδιαφέροντά 

τους, οι ευκαιρίες για εξέλιξη είναι ίσες σε άνδρες και γυναίκες και τοποθετούν σε 

προτεραιότητα τις οικογενειακές υποχρεώσεις. 

     Όσον αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι Kaparou και Bush το 2007, μελέτησαν 

την πορεία της καριέρας γυναικών διευθυντριών εξετάζοντας τους παράγοντες που 

καθορίζουν τη συμμετοχή τους ή μη στις διαδικασίες επιλογής διευθυντών/τριών σχολικών 

μονάδων. Πραγματοποιήθηκαν έξι ημιδομημένες συνεντεύξεις με γυναίκες διευθύντριες 

από την περιοχή της Αθήνας. Τα στοιχεία έδειξαν πως, ενώ δεν υπάρχει διάκριση σε σχέση 

με το φύλο στη νομοθεσία, ωστόσο οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πολυποίκιλα εμπόδια όπως 

προσωπικά, οργανωτικά ή πολιτισμικά. Οι γυναίκες νιώθουν πως δεν έχουν υποστήριξη, 

είναι επιφορτισμένες με το μεγαλύτερο μέρος των οικογενειακών υποχρεώσεων, οπότε δε 

δείχνουν ενδιαφέρον για τη διεκδίκηση μιας διευθυντικής θέσης.  

       Η Coleman (2007), πραγματοποίησε μια συγκριτική μελέτη με γυναίκες διευθύντριες 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπου κατέγραψε τις απόψεις τους το έτος 1996 και το έτος 

2004, με το ίδιο ερευνητικό εργαλείο. Οι απόψεις των γυναικών και στις δύο χρονικές 

περιόδους ήταν πανομοιότυπες. Ενώ, με το πέρασμα των χρόνων οι γυναίκες διευθύντριες 

έγιναν πιο αποδεκτές, ωστόσο η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 

συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα των γυναικών. Όπως αναφέρει η Coleman (2007: 

397), ακόμη υπάρχει η πατριαρχική δομή στην κοινωνία μας, η οποία είναι πολύ δύσκολο 

να αλλάξει, αφού η κουλτούρα του σχολικού περιβάλλοντος συμβάλλει προς αυτή την 

κατεύθυνση. 

       Τέλος, η Smith (2011), ερεύνησε τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις που 

λαμβάνουν οι γυναίκες εκπαιδευτικοί για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Το δείγμα 

της ήταν σαράντα γυναίκες εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αγγλία 

και με τις συνεντεύξεις που πραγματοποίησε, οι γυναίκες αφηγήθηκαν τον τρόπο που 

αντιμετωπίζουν τις επαγγελματικές τους επιλογές. Από την έρευνα προέκυψε πως οι 

αποφάσεις για το επαγγελματικό μέλλον των γυναικών συνδέονται με την αντίληψη που 
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έχουν οι ίδιες για τον εαυτό τους. Κάποιες γυναίκες υποστήριξαν πως σχεδίασαν την 

επαγγελματική τους πορεία, ενώ άλλες πίστευαν πως εξωτερικοί παράγοντες καθόρισαν 

την καριέρα τους. Επίσης υπήρχαν γυναίκες εκπαιδευτικοί που συνειδητά προτιμούσαν την 

επαφή με τους μαθητές τους, αδιαφορώντας για την επαγγελματική τους εξέλιξη. 

 

4.4 Η συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία επιλογής διευθυντικών 

στελεχών σύμφωνα με τις τελευταίες επιλογές 

 

       Ολοκληρώνοντας τη βιβλιογραφική ανασκόπηση των ερευνών, παραθέτουμε στοιχεία 

από τη συμμετοχή των γυναικών εκπαιδευτικών στη διοίκηση της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στα ιεραρχικά επίπεδα, σύμφωνα με τις τελευταίες αξιολογικές επιλογές των 

στελεχών της εκπαίδευσης (Νόμος 4327/2015 και Νόμος 3848/2010). Αξίζει να αναφερθεί 

πως στο ανώτερο επίπεδο της εκπαιδευτικής ιεραρχίας, μόνο τρεις γυναίκες διετέλεσαν 

Υπουργοί Παιδείας, μετά την επάνοδο του δημοκρατικού πολιτεύματος στη χώρα μας, η 

Μαριέττα Γιαννάκου Κουτσίκου (10 Μαρτίου 2004- 19 Σεπτεμβρίου 2007), η Άννα 

Διαμαντοπούλου (7 Οκτωβρίου 2009- 7 Μαρτίου 2012) και η Ευφροσύνη Κιάου (17 

Μαΐου 2012 - 21 Ιουνίου 2012), η οποία ήταν μέλος της υπηρεσιακής κυβέρνησης 

(esos.gr). 

      Για τις περιφερειακές Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

υπήρξαν από το 2010 τρεις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων. Οι θέσεις των περιφερειακών 

διευθυντών/τριών καλύπτονται σύμφωνα τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Νόμου 

3260/2004 και οι υποψήφιοι που επιλέγονται διορίζονται με απόφαση του/της εκάστοτε 

Υπουργού Παιδείας. Έτσι, τα έτη 2010 και 2013 επιλέχθηκαν στις δεκατρείς (13) 

περιφερειακές διευθύνσεις της χώρας τέσσερις (4) γυναίκες και εννιά (9) άνδρες, ενώ το 

2015 μόλις δύο (2) γυναίκες και έντεκα (11) άνδρες. 

 

Πίνακας 1: Περιφερειακοί Διευθυντές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 2010 και 2013 

Φύλο Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Άνδρες 9 69,23% 

Γυναίκες 4 30,77% 

Σύνολο 13 100% 
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(Πηγές: http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/18d-lista-periferiarxes.htm και 

Υ.Α. Φ.350.2/1 /32 /Δ1/2-1-2013) 

 

Πίνακας 2: Περιφερειακοί Διευθυντές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 2015 

Φύλο Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Άνδρες 11 84,62% 

Γυναίκες 2 15,38% 

Σύνολο 13 100% 

(Υ.Α. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9-4-2015) 

 

       Στη συνέχεια, όπως προκύπτει από τις υπουργικές αποφάσεις τοποθέτησης 

Διευθυντών/τριών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Φ.353.1/11/14769/Ε3/29-01-2016 και 

Φ.353.1/73/100278/Δ1/12-8-2010), το έτος 2010 επιλέχθηκαν εννιά (9) γυναίκες 

εκπαιδευτικοί και σαράντα εννιά (49) άνδρες εκπαιδευτικοί στις πενήντα οχτώ (58) 

Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Το έτος 2016, επιλέχθηκαν δέκα 

(10) γυναίκες εκπαιδευτικοί έναντι σαράντα οχτώ (48) ανδρών στον ίδιο συνολικό αριθμό 

Διευθύνσεων. Από αυτό το γεγονός συμπεραίνουμε πως, υπήρξε μια πολύ μικρή αύξηση 

του ποσοστού των γυναικών εκπαιδευτικών που τελικά επιλέγονται για τη θέση της 

Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εδώ, χρήσιμο είναι να θυμίσουμε, όπως 

προαναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, πως η τελευταία διαδικασία επιλογής 

στελεχών περιείχε την ψηφοφορία των διευθυντών/τριών και των υποδιευθυντών/τριών 

σχολικών μονάδων, ως μοριοδοτούμενο κριτήριο επιλογής.  

 

Πίνακας 3: Διευθυντές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2010 

Φύλο Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Άνδρες 49 84,48% 

Γυναίκες 9 15,52% 

Σύνολο 58 100% 

 

 

 

http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/18d-lista-periferiarxes.htm%20και%20Υ.Α.%20Φ.350.2/1%20/32%20/Δ1/2-1-2013
http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/18d-lista-periferiarxes.htm%20και%20Υ.Α.%20Φ.350.2/1%20/32%20/Δ1/2-1-2013
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Πίνακας 4: Διευθυντές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2016 

Φύλο Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Άνδρες 48 82,76% 

Γυναίκες 10 17,24% 

Σύνολο 58 100% 

       

     Στην περιοχή της Ημαθίας, όσον αφορά τους/τις διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων, 

από στοιχεία που μας έχουν δοθεί από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ημαθίας, το 2011 στα εβδομήντα 

τρία δημοτικά σχολεία (τετραθεσίων και άνω οργανικότητας, καθώς εκεί τοποθετείται 

διευθυντής/τρια με διαδικασία επιλογής), τοποθετήθηκαν δεκαοχτώ γυναίκες και πενήντα 

πέντε άνδρες εκπαιδευτικοί. 

 

Πίνακας 5:  Διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων Ημαθίας 2011 

Φύλο Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Άνδρες 55 75,3% 

Γυναίκες 18 24,7% 

Σύνολο 73 100% 

 

       Το 2015 παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση των γυναικών εκπαιδευτικών για τη θέση 

της διευθύντριας σχολικής μονάδας. Τελικά, επιλέχτηκαν είκοσι γυναίκες και πενήντα 

τρεις άνδρες εκπαιδευτικοί.  

 

Πίνακας  6:  Διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων Ημαθίας 2015 

Φύλο Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Άνδρες 53 72,6% 

Γυναίκες 20 27,4% 

Σύνολο 73 100% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

 

5. Η μεθοδολογία της έρευνας 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

       Σύμφωνα με την Usher (1996), οι ερευνητικές διαδικασίες οφείλουν να ενδυναμώνουν 

τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτές. Η φεμινιστική έρευνα απορρίπτει τις έρευνες, οι 

οποίες δεν ενδυναμώνουν τις κοινωνικές ομάδες που καταπιέζονται όπως τις γυναίκες. 

Αντίθετα, υποστηρίζει την ενίσχυση της έκφρασης και της αντιπροσώπευσης αυτών των 

ομάδων, καταδικάζοντας την ανδροκρατούμενη ερευνητική κοινότητα (Cohen, Manion & 

Morrison, 2007:59). Το κέντρο της φεμινιστικής έρευνας, λοιπόν, είναι στις ίδιες τις 

γυναίκες και στη συνειδητοποίηση της καταπίεσης που βιώνουν (Freire, 1970). 

       Η έρευνά μας βασίζεται στην υιοθέτηση δύο ερευνητικών μεθόδων, της ποιοτικής και 

της ποσοτικής μεθόδου και είναι εναρμονισμένη με τις αρχές της φεμινιστικής έρευνας. Για 

παράδειγμα στην ερευνητική διαδικασία θίγονται οι σχέσεις ανάμεσα στον ιδιωτικό βίο 

των γυναικών και στη δημόσια ζωή, τα προσωπικά βιώματα των γυναικών βρίσκονται στο 

προσκήνιο, προκύπτει συνειδητοποίηση της υποαντιπροσώπευσης των γυναικών στη 

διοίκηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η σχέση μεταξύ των υποκείμενων της έρευνας 

και της ερευνήτριας διαπνέεται από αμοιβαία εμπιστοσύνη και τέλος υπάρχει η τάση 

αλλαγής της υφιστάμενης κατάστασης και ενδυνάμωσης των γυναικών (Denzin, 1989; 

Mies, 1993; Haig, 1999; Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

 

5.2 Οι προϋποθέσεις της έρευνας 

 

      Για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας επιλέξαμε την επίδοση γραπτού δομημένου 

ερωτηματολογίου σε συνδυασμό με την υλοποίηση ημιδομημένων 

συνεντεύξεων/συζητήσεων. Επομένως, η έρευνα προϋποθέτει τη συμμετοχή των γυναικών 

εκπαιδευτικών στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για το ποσοτικό μέρος της και την 
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ανταπόκριση των διευθυντριών σχολικών μονάδων για τη διεξαγωγή των 

συνεντεύξεων/συζητήσεων, όσον αφορά το ποιοτικό μέρος. 

      Με τη χρήση του ερωτηματολογίου θα μπορέσουμε να συλλέξουμε σε μικρό χρονικό 

διάστημα πολλά δεδομένα, τα οποία θα αναλυθούν με ποσοτικές μεθόδους και απόλυτη 

τήρηση της ανωνυμίας των συμμετεχουσών (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Οι 

ημιδομημένες συνεντεύξεις/συζητήσεις θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των 

απόψεων των γυναικών που κατέχουν μια διευθυντική θέση, με επίκεντρο τα εμπόδια που 

συνάντησαν στην επαγγελματική τους πορεία, αλλά και τις σκέψεις τους για τη μελλοντική 

πορεία της επαγγελματικής τους καριέρας. Όπως αναφέρει η Webb (1993: 422), η έρευνα 

που αφορά γυναίκες οφείλει να περιλαμβάνει διαφορετικές μεθόδους, ώστε να γίνεται 

ολόπλευρη προσέγγιση ανάδειξης των απόψεων και των συνθηκών της ζωής τους. 

 

5.3 Ερευνητικά ερωτήματα 

 

       Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν εξυπηρετώντας το σκοπό της 

ερευνητικής μας μελέτης είναι τα ακόλουθα: 

 Για ποιους λόγους οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να διεκδικήσουν 

διευθυντικές θέσεις; 

 Προτιμούν τη διδασκαλία στην τάξη ή τη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων; 

 Ποιοι είναι οι παράγοντες που τις ενθαρρύνουν να διεκδικήσουν διευθυντικές 

θέσεις; 

 

 

5.4 Ζητήματα δεοντολογίας 

 

       Οι ερευνητές/τριες οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με τους κανόνες της ακαδημαϊκής 

κοινότητας και να σχεδιάζουν την έρευνα με διαφάνεια και ειλικρίνεια, ώστε οι 

μελλοντικοί/ές ερευνητές/τριες να έχουν τη δυνατότητα να επαναλάβουν την ερευνητική 

διαδικασία (Κυριαζή, 2011: 360). Θεωρείται αυτονόητο πως οι ερευνητές/τριες 

αναδεικνύουν όλες τις πτυχές του ζητήματος, που έχουν διερευνήσει και δεν κάνουν 

επιλεκτική παρουσίαση ευρημάτων της έρευνας, με τα οποία συμφωνούν οι ίδιοι/ες. Στην 

παρούσα έρευνα παρουσιάζουμε με ολοκληρωμένο τρόπο όλα τα αποτελέσματα που 
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προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση και από τη διεξαγωγή των 

συνεντεύξεων/συζητήσεων με απόλυτη διαφάνεια και ειλικρίνεια. 

       Σε όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας, οι συμμετέχουσες ενημερώθηκαν 

πλήρως για τους σκοπούς της έρευνας και δέχτηκαν εθελοντικά και με μεγάλη προθυμία να 

συμβάλλουν στην πραγματοποίηση της έρευνας. Η ερευνήτρια δεσμεύτηκε τόσο στις 

εκπαιδευτικούς που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, όσο και στις διευθύντριες των 

σχολικών μονάδων που δέχτηκαν να παραχωρήσουν συνέντευξη, για την προστασία των 

προσωπικών τους δεδομένων και τη μη αποκάλυψη των προσωπικών τους στοιχείων. 

 

5.5 Οι περιορισμοί της έρευνας 

 

     Η ερευνητική μελέτη μας εξετάζει τις απόψεις των γυναικών εκπαιδευτικών που δεν 

καταλαμβάνουν αυτή τη χρονική περίοδο κάποια διευθυντική θέση με τη χρήση γραπτού 

ερωτηματολογίου και τις απόψεις των γυναικών διευθυντριών σχολικών μονάδων με την 

διεξαγωγή ημιδομημένων συνεντεύξεων/συζητήσεων. Θα καταγραφούν οι απόψεις και οι 

στάσεις αντιπροσωπευτικού δείγματος γυναικών εκπαιδευτικών, όλων των ειδικοτήτων 

που υπηρετούσαν τη σχολική χρονιά 2016-2017 με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε 

δημοτικά σχολεία αρμοδιότητας της Διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ημαθίας. 

      Δεν εξετάσαμε την προσχολική αγωγή, καθώς δεν υπάρχει άνδρας νηπιαγωγός που να 

υπηρετεί στα νηπιαγωγεία της περιοχής. Επιπλέον, καθώς τα νηπιαγωγεία είναι ως επί το 

πλείστον ολιγοθέσια, δεν προβλέπεται θέση διευθυντή/τριας, αλλά ορίζεται διαφορετική 

διαδικασία τοποθέτησης προϊστάμενου/ης σχολικής μονάδας.  

     Παρά τη μεγάλη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, με τη βοήθεια των διευθυντών/τριών των σχολικών μονάδων, ωστόσο 

κάποιες εκπαιδευτικοί δεν ήθελαν να συμμετέχουν στη διεξαγωγή της έρευνας ίσως λόγω 

περιορισμένου χρόνου. Φυσικά δεν μπορούμε να γενικεύσουμε τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας, μπορούμε όμως να καταγράψουμε τις τελευταίες τάσεις των γυναικών 

εκπαιδευτικών γύρω από το συγκεκριμένο ερευνητικό ζήτημα. 
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5.6 Η συλλογή των δεδομένων 

 

      Για τη διεξαγωγή της έρευνάς μας χρησιμοποιήθηκαν δύο ερευνητικά εργαλεία, το 

γραπτό δομημένο ερωτηματολόγιο και οι ημιδομημένες συνεντεύξεις/συζητήσεις, ώστε να 

προσεγγίσουμε επαρκέστερα το υπό διερεύνηση θέμα μας. Η τεχνική έρευνας που 

χρησιμοποιείται στην έρευνά μας είναι η τριγωνοποίηση, αφού χρησιμοποιούμε δύο 

ερευνητικές μεθόδους για να συλλέξουμε τα δεδομένα, την ποσοτική και την ποιοτική 

μέθοδο. Η μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς από πολλές οπτικές γωνίες, μας βοηθά να 

καταλήξουμε σε πιο ασφαλή συμπεράσματα, χρησιμοποιώντας τόσο ποσοτικά όσο και 

ποιοτικά δεδομένα (Cohen, Manion & Morrison, 2007:189). Μέσω της τριγωνοποίησης, 

αναζητούμε μια σφαιρικότερη αντίληψη για το θέμα της συμμετοχής των γυναικών στη 

διοίκηση της εκπαίδευσης. Όπως αναφέρει η Κυριαζή (2011: 143), ο συνδυασμός πολλών 

μεθόδων μας επιτρέπει να έχουμε βαθύτερη ανάλυση των κοινωνικών φαινόμενων, 

σκοπεύοντας στη σύνδεση των εμπειρικών στοιχείων με τη θεωρία.  

        Το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται για να συλλέξουμε γρήγορα αριθμητικά 

δεδομένα, ως ερευνητικό εργαλείο είναι εύκολο στην ανάλυση του και δεν απαιτεί τη 

φυσική παρουσία της ερευνήτριας για τη συμπλήρωσή του (Cohen, Manion & Morrison, 

2007:414). Τα άτομα που αποτελούν το δείγμα της έρευνας, οφείλουν να ενημερωθούν για 

τους σκοπούς της έρευνας και αποτελεί δική τους απόφαση αν θα το συμπληρώσουν ή όχι. 

       Οι ημιδομημένες συνεντεύξεις/συζητήσεις κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν όταν 

δίνεται βαρύτητα στην κοινωνική προσέγγιση των δεδομένων, με τη μορφή συζήτησης ή 

ανταλλαγής απόψεων (Kvale, 1996). Σκοπός τους είναι να παραχθεί νέα γνώση μέσα από 

τη ζωή των συνεντευξιαζόμενων αλλά και των συνεντευκτών, να εκφράσουν την άποψη 

που έχουν για τον κόσμο και να συζητήσουν για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις 

διάφορες καταστάσεις (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Σύμφωνα με τον Oppenheim 

(1992), τα ερωτώμενα άτομα γίνονται μέρος της διαδικασίας της συνέντευξης και 

απαντούν με μεγαλύτερη διάθεση.  

       Καταληκτικά, μπορούμε να πούμε ότι μέσω των ερωτηματολογίων, προσεγγίσαμε ένα 

μεγάλο αριθμό γυναικών εκπαιδευτικών που μας απάντησαν για τους λόγους που 

αποθαρρύνονται να διεκδικήσουν μια ανώτερη διευθυντική θέση, ενώ με τις ημιδομημένες 

συνεντεύξεις/συζητήσεις καταφέραμε να εμβαθύνουμε στις απόψεις των γυναικών 

διευθυντριών σχολικών μονάδων για τα εμπόδια που συνάντησαν στην επαγγελματική τους 
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πορεία, την οπτική τους για τη διοίκηση της εκπαίδευσης και για την περαιτέρω εξέλιξή 

τους. 

 

5.6.1 Η σύνταξη του ερωτηματολογίου 

 

       Σύμφωνα με τον Javeau (1996: 49), «το ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν ένα 

έντυπο στο οποίο σημειώνονται οι απαντήσεις ή οι αντιδράσεις ενός συγκεκριμένου 

ατόμου». Οι έρευνες που πραγματοποιούνται με ερωτηματολόγιο αποσκοπούν στη 

συλλογή τριών ειδών δεδομένων (Javeau, 1996: 46):  

1.  Τα δεδομένα που προκύπτουν από τα προσωπικά τους στοιχεία όπως η ηλικία, η 

μόρφωσή τους, από το άμεσο περιβάλλον τους όπως το μέρος που ζουν ή τα μέλη 

της οικογένειάς τους και από το πεδίο της συμπεριφοράς τους. 

2. Τις υποκειμενικές κρίσεις τους πάνω σε γεγονότα, την προσωπική τους γνώμη 

πάνω στο υπό διερεύνηση θέμα, τις στάσεις, τις προσδοκίες ή τις φιλοδοξίες τους. 

3. Τις γνώσεις των ερωτώμενων γύρω από το θέμα που ερευνάται.  

       Σύμφωνα με την Κυριαζή (2011: 128-132), ο τρόπος που διατυπώνονται οι ερωτήσεις 

παίζει σπουδαίο ρόλο για τη μεγαλύτερη αξιοπιστία και την εγκυρότητα των δεδομένων 

που θα λάβουμε. Έτσι αναφέρει πέντε γενικές αρχές για τη διατύπωση των ερωτήσεων: 

 Η διατύπωση των ερωτήσεων πρέπει να είναι απλή και κατανοητή, χωρίς να 

αναφέρονται συγκεκριμένοι όροι ή ιδιωματισμοί. 

 Η ερώτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο ένα συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή 

παραπάνω του ενός θέματα μπορούν να αποτελούν ξεχωριστές ερωτήσεις. 

 Η ερώτηση δε θα πρέπει να κατευθύνει τον ερωτώμενο προς μια συγκεκριμένη 

απάντηση, όπως για παράδειγμα μεροληπτικές ερωτήσεις ή ερωτήσεις που 

προδιαθέτουν θετική απάντηση. 

 Οι ερωτήσεις δεν πρέπει να απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις από τους 

ερωτώμενους, αλλά να ανταποκρίνεται στο μορφωτικό επίπεδο των ατόμων που 

καλούνται να απαντήσουν. 

 Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο απλές και σύντομες. 

       Η διαμόρφωση του ερωτηματολογίου της παρούσας έρευνας βασίστηκε στη 

βιβλιογραφία που σχετίζεται με τα εμπόδια που αφορούν στην εξέλιξη των γυναικών στη 

διοίκηση της εκπαίδευσης και υλοποιήθηκε από κοινού με τον επιβλέποντα καθηγητή 
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(Diehl & Dzubinski, 2016; Δαράκη, 2007). Το ερωτηματολόγιο είναι απλό στο σχεδιασμό 

του και κατανοητό ως προς τη διατύπωση των ερωτήσεων του, καθώς πραγματοποιήθηκε 

πιλοτική έρευνα, η οποία συνέβαλε στην βελτίωσή του.  

        Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο σελίδες με τις περισσότερες ερωτήσεις να 

είναι κλειστού τύπου καθώς και ελάχιστες ανοιχτού τύπου. Στο τέλος, υπάρχει μια 

ερώτηση ανοιχτού τύπου, ώστε να συμπληρώσουν οι γυναίκες εκπαιδευτικοί την άποψη 

τους ή τις προτάσεις τους για τη συμμετοχή των γυναικών στη διοίκηση της εκπαίδευσης 

χωρίς περιορισμό. Οι ερωτήσεις είχαν έντονη μαύρη γραμματοσειρά, ώστε να μην 

παραληφθεί κάποια και δε συμπληρωθεί από τις ερωτώμενες. Συνολικά εμπεριέχονται στο 

ερωτηματολόγιο 12 ερωτήσεις ομαδοποιημένες σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα 

καταλαμβάνει την πρώτη σελίδα η οποία περιλαμβάνει 8 ερωτήσεις για τα δημογραφικά 

στοιχεία των εκπαιδευτικών, ενώ το δεύτερο τμήμα στη δεύτερη σελίδα περιλαμβάνει 4 

ερωτήσεις για τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους στη διοίκηση της 

εκπαίδευσης. 

        Πιο αναλυτικά, οι ερωτήσεις είναι οι εξής: Στην πρώτη ερώτηση οι εκπαιδευτικοί 

συμπληρώνουν την οργανικότητα του σχολείου που υπηρετούν. Στη δεύτερη ερώτηση οι 

εκπαιδευτικοί επιλέγουν την περιοχή του σχολείου, ανάλογα σε ποια γεωγραφική 

κατανομή βρίσκεται (αγροτική, ημιαστική ή αστική). Στην τρίτη ερώτηση οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί επιλέγουν την αντίστοιχη επιλογή για την ηλικιακή τους ομάδα. Στην 

τέταρτη ερώτηση απαντούν για την οικογενειακή τους κατάσταση και αν έχουν αποκτήσει 

παιδιά. Στην πέμπτη ερώτηση οι γυναίκες εκπαιδευτικοί απαντούν για την ειδικότητά τους 

στην εκπαίδευση. Στην έκτη ερώτηση συμπληρώνουν από τη λίστα που παρατίθεται όλα τα 

επιπλέον προσόντα που διαθέτουν όπως για παράδειγμα μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης 

ή διδακτορικό τίτλο. Στην έβδομη ερώτηση οι γυναίκες εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν τα 

συνολικά έτη που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στην όγδοη ερώτηση 

ζητείται να απαντήσουν αν έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν σε διευθυντική θέση και αν 

ναι, πόσα έτη και σε ποια ακριβώς διευθυντική θέση. 

       Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου ζητούνται οι απόψεις των γυναικών 

εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους στη διοίκηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην 

ένατη ερώτηση οι γυναίκες εκπαιδευτικοί απαντούν για το αν αιτήθηκαν κάποια 

διευθυντική θέση σύμφωνα με το Νόμο 4327/2015. Η δέκατη ερώτηση συμπληρώνεται 

μόνο αν στην παραπάνω απάντηση συμπλήρωσαν ότι δεν αιτήθηκαν για κάποια 

διευθυντική θέση. Αν συμπλήρωσαν όχι, τότε ζητείται να κυκλώσουν σε πενταβάθμια 
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κλίμακα ιεράρχησης όπου το 1= δε συμφωνώ καθόλου και το 5= συμφωνώ πάρα πολύ, για 

τους λόγους που δεν υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής σε δέκα προτάσεις. Στην ενδέκατη 

ερώτηση οι γυναίκες εκπαιδευτικοί απαντούν για τους λόγους που θα τους ενθάρρυναν να 

συμμετέχουν στη διοίκηση της εκπαίδευσης μελλοντικά σε πενταβάθμια κλίμακα 

ιεράρχησης σε δέκα προτάσεις. Στη δωδέκατη ερώτηση, η οποία είναι ανοιχτού τύπου οι 

γυναίκες εκπαιδευτικοί καλούνται να συμπληρώσουν την άποψη τους για τους λόγους που 

θα κινητοποιούσαν τις γυναίκες για μεγαλύτερη συμμετοχή τους στη διοίκηση της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

 

5.6.2 Η πιλοτική έρευνα 

 

       Για να εξακριβωθεί η ορθή διατύπωση και η σαφήνεια των ερωτήσεων 

πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα, ώστε να ελεγχθούν τα παραπάνω και να αυξηθεί η 

αξιοπιστία, η εγκυρότητα και η πρακτικότητα του ερωτηματολογίου της έρευνας (Cohen, 

Manion & Morrison, 2007; Oppenheim, 1992). Το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε 20 γυναίκες 

εκπαιδευτικούς, οι οποίες δε συμπεριλήφθηκαν στο τελικό δείγμα της έρευνάς μας. 

Παρόλα αυτά επιλέχτηκαν, όπως θα αναφέρουμε παρακάτω, με τον ίδιο τρόπο που 

επιλέχτηκε το δείγμα της έρευνας (Καραγεώργος, 2001; Κυριαζή, 2011). 

       Σύμφωνα με τον Javeau (1996: 149), στο δοκιμαστικό στάδιο της έρευνας 

προσπαθούμε να εστιάσουμε αν :  

 το ερωτηματολόγιο και οι όροι που χρησιμοποιούνται είναι κατανοητοί. 

 η σειρά των ερωτήσεων δε τυγχάνει παρερμήνευσης. 

 συλλέγουμε τα απαιτούμενα δεδομένα από τον τρόπο διατύπωσης των ερωτήσεων. 

 το ερωτηματολόγιο είναι αρκετά μεγάλο και προκαλεί τη δυσφορία των 

ερωτώμενων. 

 η εισαγωγή του ερωτηματολογίου είναι κατανοητή. 

       Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί στην πιλοτική έρευνα συνεργάστηκαν με την ερευνήτρια με 

στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ερωτηματολογίου. Από κοινού 

συζητήθηκαν όλες οι λεπτομέρειες όπως τα διφορούμενα σημεία στη διατύπωση των 

ερωτήσεων, την παρουσίαση του ερωτηματολογίου, τον χρόνο που απαιτείται για τη 

συμπλήρωσή του, την έκταση του, τις ερωτήσεις που δεν ήταν κατανοητές. Αφού 
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ολοκληρώθηκε η πιλοτική έρευνα, πραγματοποιήθηκε ικανοποιητική ανατροφοδότηση 

στην ερευνήτρια, η οποία συνέβαλε στην τελική διαμόρφωση του ερευνητικού εργαλείου.   

 

5.6.3 Η αποστολή του ερωτηματολόγιου και η συλλογή των δεδομένων 

 

       Η διανομή των ερωτηματολογίων καθώς και η συλλογή τους πραγματοποιήθηκε τους 

μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2016. Τα ερωτηματολόγια επιδόθηκαν στους 

διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων και με τη βοήθειά τους μοιράστηκαν στις 

γυναίκες εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, ανεξάρτητα της σχέσης εργασίας τους 

(μόνιμες ή αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί). Οι διευθυντές/τριες αφού ενημερώθηκαν για το 

θέμα και το σκοπό της έρευνας, πληροφόρησαν αντίστοιχα τις γυναίκες εκπαιδευτικούς με 

την παράκληση για την ορθή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και την έγκαιρη 

επιστροφή του. Ο χρόνος συμπλήρωσής του είναι ελάχιστος, περίπου 6 λεπτά, καθώς 

περιλαμβάνει δύο σελίδες. 

        Σε κάθε ερωτηματολόγιο υπάρχει εισαγωγικό κείμενο που εξηγεί το σκοπό της 

έρευνας και αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας της ερευνήτριας όπως τηλέφωνο ή e-mail. 

Επίσης, είχε επισημανθεί η τήρηση της ανωνυμίας και της μη ανιχνευσιμότητας (Cohen, 

Manion & Morrison, 2007: 437) των εκπαιδευτικών που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο 

καθώς και των σχολικών μονάδων που υπηρετούν. Τα δεδομένα που προέκυψαν, είχε 

τονιστεί, πως θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον ερευνητικό σκοπό της παρούσας εργασίας. 

       Η συμβολή των διευθυντών/τριών των σχολικών μονάδων ήταν καθοριστικής 

σημασίας, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι ίδιοι/ες συνέλλεξαν και προσκόμισαν τα 

συμπληρωμένα ερωτηματολόγια στην ερευνήτρια. Αυτό ήταν εφικτό, και κατορθώθηκε με 

τη βοήθεια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ημαθίας. Στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις, η ερευνήτρια επισκέφθηκε τα σχολεία και ευχαρίστησε προσωπικά τις 

εκπαιδευτικούς και τους/τις διευθυντές/τριες για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.  

 

5.6.4 Οι συνεντεύξεις 

 

       Σύμφωνα με την Oakley (1981: 41), στις πιο πολλές περιπτώσεις, οι στόχοι της 

συνέντευξης επιτυγχάνονται όταν η σχέση μεταξύ του/της ερευνητή/τριας και του/της 

συνεντευξιαζόμενου/ης δεν είναι ιεραρχική και όταν ο/η ερευνητής/τρια επενδύει την 

ταυτότητα του/της σε αυτή τη σχέση. Η ίδια υποστηρίζει πως μεταξύ των γυναικών μπορεί 
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να επιτευχθεί μια τέτοια μη-ιεραρχική σχέση και η κοινωνική απόσταση μεταξύ της 

ερευνήτριας και της συνεντευξιαζόμενης δύναται να ελαχιστοποιηθεί (ό.π. 55). Όπως 

υποστηρίζει η ίδια, αρχικά ο σχεδιασμός της για τη συνέντευξη που πραγματοποίησε σε 

μητέρες, αποτελούνταν από δομημένες ερωτήσεις, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί σε 

δεδομένη σειρά και σχεδιάζονταν να απευθυνθούν με συγκεκριμένο τρόπο στα υποκείμενα 

της έρευνας. Ωστόσο, δεν κατάφερε να ακολουθήσει αυτή την αυστηρή γραμμή και 

δημιούργησε μια αμοιβαία σχέση με τις μητέρες όπου ανταλλάσσανε πληροφορίες (Pillow, 

2002: 15), εγκαινιάζοντας μια διαφορετική προσέγγιση για την έρευνα σε ζητήματα του 

φύλου. 

        Πολλές φεμινίστριες ερευνήτριες, όμως, διαφωνούν με την Oakley, όπως για 

παράδειγμα η Riessman (1987: 189), η οποία θεωρεί πως το φύλο και η προσωπική 

εμπλοκή δεν αρκούν για να γνωρίσεις την συνεντευξιαζόμενη καλύτερα. Επίσης, εκτός από 

το ζήτημα του φύλου, η διαφορετική φυλή ή η διαφορετική κοινωνική τάξη (Tang, 

2002:704), μπορεί να επηρεάσει την ισορροπία μιας συνέντευξης. Παρόλα αυτά, η έρευνα 

της Oakley σε μητέρες, η οποία ανέδειξε τα κοινά σημεία των γυναικών, οδήγησε στην 

εγκαθίδρυση μιας αμφίδρομης σχέσης μεταξύ της ερευνήτριας και της συνεντευξιαζόμενης 

στην έρευνα (Pillow, 2002).  

       Η Webb (1993: 419) θεωρεί πως ο σκοπός των ερευνητών/τριών δεν είναι η απλή 

καταγραφή των εμπειριών των γυναικών που λαμβάνουν μέρος σε μια έρευνα, αλλά η 

εξέταση σε βάθος της συμβολής των κοινωνικών δομών στην καθημερινότητά τους. Οι 

συμμετέχουσες καταθέτουν τις προσωπικές τους εμπειρίες και η ερευνήτρια δε μένει στην 

απλή συλλογή των δεδομένων, αλλά τα αναλύει περεταίρω. 

       Οι συνεντεύξεις ως ερευνητικό εργαλείο εξυπηρετούν τους ερευνητικούς στόχους ως 

εξής (Cohen, Manion & Morrison, 2007: 451-452): 

 Μπορεί να αποτελούν το κύριο ερευνητικό εργαλείο για τη συλλογή δεδομένων. 

 Μπορεί με τη βοήθειά τους να επεξηγήσουμε τις σχέσεις των μεταβλητών της 

έρευνας ή να πραγματοποιήσουμε έλεγχο των υποθέσεων ή ακόμα και να 

δημιουργήσουμε νέες υποθέσεις. 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά με άλλες μεθόδους, ώστε να 

εμβαθύνουμε στα κίνητρα των απαντήσεων των ατόμων που ρωτούνται.   

       Όπως αναφέρει ο Λάζος (1998: 30), ο/η ερευνητής/τρια στην ποιοτική έρευνα 

«προσπαθεί να αναπτύξει μια πλήρη ή ολοκληρωμένη αντίληψη των καταστάσεων, τόσο 
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στο επίπεδο της αντικειμενικής πραγματικότητας όσο και στο επίπεδο του υποκειμενικού 

νοήματος που αποδίδουν τα πρόσωπα σε αυτήν». Με άλλα λόγια, στην ποιοτική έρευνα 

προσπαθούμε να συσχετίσουμε μια συγκεκριμένη κατάσταση με το σύνολο της κοινωνίας. 

Κατά την Κυριαζή (2011: 254), η ποιοτική έρευνα σκοπεύει στην ανάδειξη της θεωρίας 

από τα δεδομένα και το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι δίνει την ευκαιρία στον 

ερωτώμενο να αναπτύξει τις σκέψεις και τις εμπειρίες όπως ακριβώς επιθυμεί. Η 

ερευνήτρια καθοδηγεί με διακριτικότητα τη συνέντευξη/συζήτηση, παρεμβαίνοντας όπου 

κρίνει απαραίτητο. 

        Στην περιφερειακή ενότητα Ημαθίας υπηρετούν σε δημοτικά σχολεία συνολικά 20 

γυναίκες διευθύντριες σχολικών μονάδων, εκ των οποίων επιλέχθηκαν τελικά 5 για την 

υλοποίηση ατομικών συνεντεύξεων/συζήτησεων στη σχολική τους μονάδα. Ο χρόνος που 

πραγματοποιήθηκαν οι συναντήσεις με τις διευθύντριες σχολικών μονάδων ήταν ο 

Μάρτιος του 2017. Οι διευθύντριες ενημερώθηκαν τηλεφωνικά από την ερευνήτρια για το 

θέμα και το σκοπό της έρευνας και αφού δέχτηκαν να συμμετέχουν, όρισαν οι ίδιες το 

χρονικό διάστημα που είχαν ελεύθερο χρόνο για τη διεξαγωγή των 

συνεντεύξεων/συζητήσεων. Για την καταγραφή και την καλύτερη επεξεργασία των 

συνεντεύξεων/συζητήσεων χρησιμοποιήσαμε μαγνητόφωνο, ύστερα από τη συγκατάθεση 

των διευθυντριών. Ο χρόνος της κάθε συνέντευξης/συζήτησης είχε προσδιοριστεί αρχικά 

περίπου στα 30 λεπτά. Ωστόσο πολλές φορές, ξεπεράστηκε αυτό το χρονικό πλαίσιο, 

εμπλουτίζοντας με περισσότερα δεδομένα την έρευνά μας. Από τις διευθύντριες ζητήθηκε 

η προσωπική τους άποψη πάνω στο υπό εξέταση θέμα και όχι οι γενικότερες γνώσεις τους. 

       Οι ημιδομημένες συνεντεύξεις/συζητήσεις δομήθηκαν πάνω σε συγκεκριμένους 

θεματικούς άξονες, ώστε κάθε συνεντευξιαζόμενη να δίνει το προσωπικό της στίγμα στην 

πορεία της συζήτησης. Θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε πως πριν την αφετηρία των 

συνεντεύξεων/συζητήσεων, είχε δημιουργηθεί ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης ανάμεσα στις 

συνεντευξιαζόμενες και στην ερευνήτρια, με αποτέλεσμα να μη διστάζουν να απαντούν 

λεπτομερώς σε όλες τις ερωτήσεις που τους τέθηκαν. Άλλωστε, έχει βρεθεί πως η σχέση 

που θα αναπτυχθεί ανάμεσα στα δύο μέλη της συνέντευξης/συζήτησης καθορίζει σε 

μεγάλο βαθμό την ποιότητα των συνεντεύξεων/συζητήσεων (Measor, 1985). 

       Από τη διαδικασία των συνεντεύξεων προέκυψε ένα αρκετά ικανοποιητικό, σε 

μέγεθος, ερευνητικό υλικό 35 σελίδων, το οποίο αναλύθηκε σε βάθος, ώστε να αναδειχθεί 

η γυναικεία οπτική του ζητήματος. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την ανάλυσή του 

είναι η φεμινιστική κριτική ανάλυση Λόγου (Lasar, 2007), η οποία σύμφωνα με τον 



53 

Πολίτη (2007: 73), «εξετάζει την πρόσβαση σε Λόγους που μπορεί να είναι χειραφετικοί 

για τις γυναίκες» και ερευνά πως οι κυρίαρχες σχέσεις εξουσίας αναπαράγονται μέσα από 

τις κοινωνικές πρακτικές και τις σχέσεις μεταξύ των ατόμων, την ομιλία τους ή τα κείμενά 

τους. Ενδιαφέρουσα ήταν η εξιστόρηση των προσωπικών βιωμάτων των γυναικών καθώς 

και η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε αφού ολοκληρώθηκε η μαγνητοφώνηση της 

συνέντευξης. 

 

5.7 Ο καθορισμός του δείγματος 

 

      Σύμφωνα με τους Cohen, Manion & Morrison (2007: 150), η επιλογή της στρατηγικής 

δειγματοληψίας υλοποιείται λαμβάνοντας αποφάσεις αναφορικά με τέσσερις τομείς του 

δείγματος: 

 το μέγεθος  

 την αντιπροσωπευτικότητα  

 την πρόσβαση στο δείγμα 

 τη στρατηγική δειγματοληψίας. 

      Το μέγεθος του δείγματος εξαρτάται από το σκοπό της κάθε έρευνας και από τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πληθυσμού που τίθεται υπό διερεύνηση. Παρόλα αυτά οι πιο 

πολλοί ερευνητές συγκλίνουν πως για να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους στατιστικής 

ανάλυσης χρειάζονται τουλάχιστον τριάντα περιπτώσεις ως δείγμα (Cohen, Manion & 

Morrison, 2007: 151).  Στην παρούσα έρευνα μοιράστηκε το ερωτηματολόγιο σε γυναίκες 

εκπαιδευτικούς που δεν υπηρετούν την παρούσα σχολική χρονιά σε διευθυντική θέση και 

διδάσκουν στην τάξη. Συνολικά μοιράστηκαν 130 ερωτηματολόγια και επεστράφησαν 85, 

εκ των οποίων 79 τελικά ήταν πλήρως αξιοποιήσιμα (ποσοστό απόκρισης 60,77%). Επίσης 

πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις/συζητήσεις με 5 διευθύντριες σχολικών μονάδων. Όλες 

οι γυναίκες που έλαβαν μέρος στην έρευνα υπηρετούσαν στην περιφερειακή ενότητα της 

Ημαθίας τη σχολική χρονιά 2016-2017.  

        Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί επιλέχτηκαν σύμφωνα με τη γεωγραφική κατανομή της 

περιφερειακής ενότητας Ημαθίας, δηλαδή με τυχαία δειγματοληψία σε αγροτικές, 

ημιαστικές και αστικές περιοχές, ώστε το δείγμα να είναι ικανοποιητικά αντιπροσωπευτικό 

του συνόλου των γυναικών εκπαιδευτικών. Η πρόσβαση στο δείγμα της έρευνας ήταν 

αρκετά εφικτή, λόγω του μεγάλου πλήθους των γυναικών που υπηρετούν στην 
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πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και της εξαιρετικά ικανοποιητικής απόκρισης των 

διευθυντών/τριών να μοιράσουν το ερωτηματολόγιο στις γυναίκες της σχολικής τους 

μονάδας. Όσον αφορά τις συνεντεύξεις/συζητήσεις, οι διευθύντριες σχολικών μονάδων 

δέχτηκαν με χαρά και με μεγάλη διάθεση για συνεργασία την υλοποίηση των 

συνεντεύξεων/συζητήσεων στη σχολική τους μονάδα. 

 

5.8 Στατιστικές τεχνικές 

 

        Για την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο R 

package και για να διερευνήσουμε την εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών τα Chi Square 

Tests. Για την απεικόνιση των αποτελεσμάτων σε πίνακες συχνοτήτων, ποσοστών, 

αθροιστικών ποσοστών καθώς και δημιουργία γραφημάτων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό 

Microsoft Excel 2007. 

       Το στατικό πακέτο R αποτελεί μια γλώσσα προγραμματισμού που κυρίως 

χρησιμοποιείται για ανάλυση στατιστικών δεδομένων σε δημοσκοπήσεις και σε 

επιστημονικές μελέτες, καθώς και για την ανάπτυξη λογισμικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

6. Ανάλυση των δεδομένων της έρευνας 

 

6.1 Εισαγωγή 

 

       Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τη στατιστική ανάλυση των εμπειρικών δεδομένων της 

έρευνας μας. Αρχικά αναλύουμε τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος, όπως η 

οργανικότητα του σχολείου υπηρέτησης των εκπαιδευτικών, η περιοχή της σχολικής 

μονάδας, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η ειδικότητα, τα επιπρόσθετα επιστημονικά 

προσόντα, η συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και το αν οι ερωτώμενες εκπαιδευτικοί 

έχουν υπηρετήσει παλαιότερα σε διευθυντική θέση, συμπληρώνοντας σε ποια ακριβώς 

είχαν τοποθετηθεί. Καταληκτικά, αποδελτιώνονται στοιχεία από τις συνεντεύξεις των 

υποκειμένων προκειμένου η έρευνά μας να στηριχτεί και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά 

σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε και προαναφέραμε. 

 

6.2 Παρουσίαση των ποσοτικών δεδομένων της έρευνας 

 

     Όσον αφορά την οργανικότητα της σχολικής μονάδας του δείγματος, οι εκπαιδευτικοί 

έδωσαν τις εξής απαντήσεις:  

 

Πίνακας 7: Οργανικότητα της σχολικής μονάδας 

Οργανικότητα της σχολικής 

μονάδας 
Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Αθροιστικό 

Ποσοστό (%) 

1/θέσιο-3/θέσιο (ολιγοθέσιο) 1 1,27% 1,27% 

4/θέσιο-11/θέσιο 50 63,29% 64,56% 

12/θέσιο και άνω 28 35,44% 100% 

Σύνολο 79 100%  
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Γράφημα 1 : Οργανικότητα του σχολείου 

 

      Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα η πλειοψηφία του δείγματος υπηρετεί από 

τετραθέσιες έως ενδεκαθέσιες σχολικές μονάδες, ενώ αρκετές εκπαιδευτικοί, το 35,44%, 

υπηρετούν σε δημοτικά σχολεία οργανικότητας άνω του δωδεκαθεσίου. Μόλις το 1,27% 

υπηρετεί σε ολιγοθέσιο όπου σύμφωνα με τη νομοθεσία προΐσταται ένας/μία εκπαιδευτικός 

και δεν τοποθετείται διευθυντής/τρια σχολικής μονάδας. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι το 

σύνολο των σχολικών μονάδων είναι, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, πολυθέσια σχολεία 

και αυτό πιθανόν να οφείλεται στις πρόσφατες συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων 

(Παπαγεωργάκης, 2013) . Το γεγονός αυτό ότι δηλαδή είναι πολυθέσια, σημαίνει ότι έχουν 

διευθυντή/τρια μέσα από διαδικασία επιλογής και συνεπώς τα υποκείμενα της έρευνας που 

υπηρετούν σ’ αυτά έχουν βιωμένη αντίληψη σχετικά με τη διαδικασία και τους 

ενισχυτικούς ή αποτρεπτικούς παράγοντες συμμετοχής, στοιχείο που ενισχύει την 

αξιοπιστία των ευρημάτων μας σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών. 

       Όσον αφορά την περιοχή της σχολικής μονάδας που εργάζονται οι ερωτώμενες 

εκπαιδευτικοί δηλώνουν: 

 

Πίνακας 8 : Περιοχή της σχολικής μονάδας 

Περιοχή της σχολικής 

μονάδας 

Συχνότητα 

(Ν) 

Ποσοστό 

(%) 

Αθροιστικό Ποσοστό 

(%) 

Αστική 32 40,5% 40,5% 

Ημιαστική 12 15,2% 55,7% 

Αγροτική 35 44,3% 100% 

Σύνολο 79 100%  
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Γράφημα 2: Περιοχή του σχολείου 

 

      Το 44,3% υπηρετεί σε δημοτικό σχολείο αγροτικής περιοχής, το 40,5% σε αστική 

περιοχή και το 15,2% σε ημιαστική περιοχή. Εδώ, από το εύρημα μας φαίνεται να υπάρχει 

μια σχεδόν ισοκατανομή αστικών- αγροτικών περιοχών γεγονός που δηλώνει ίσως τη 

γεωμορφολογία της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής αναφοράς μας (Ημαθία). 

       Ως προς την ηλικία των υποκειμένων, οι εκπαιδευτικοί απαντούν: 

 

Πίνακας 9: Ηλικία των εκπαιδευτικών 

Ηλικία 
Συχνότητα  

(Ν) 

Ποσοστό  

(%) 

Αθροιστικό 

Ποσοστό (%) 

22-30 έτη 4 5,06% 5,06% 

31-40 έτη 18 22,79% 27,85% 

41-50 έτη 31 39,24% 67,09% 

51 και άνω έτη 26 32,91% 100% 

Σύνολο 79 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 3 : Ηλικία των εκπαιδευτικών 
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       Οι περισσότερες εκπαιδευτικοί του δείγματος είναι άνω των 41 ετών. Πιο 

συγκεκριμένα το 39,24% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα από 41 έως 50 ετών και το 32,91% 

είναι άνω των 51 ετών. Μικρότερα ποσοστά παρατηρούμε σε πιο μικρές ηλικίες, όπως για 

παράδειγμα το 22,79% βρίσκεται μεταξύ 31 έως 40 ετών και το 5,06% είναι από 22 έως 30 

ετών. Από τα ευρήματα εδώ διαπιστώνεται, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

(72,15% αθροιστικά) ανήκουν σε ηλιακές ομάδες άνω των 41 ετών, δηλαδή ότι οι επτά 

στις δέκα εκπαιδευτικούς έχουν προϋπηρεσία περίπου πάνω από 20 έτη. Αυτό, μάλλον 

οφείλεται στην ανυπαρξία διορισμών τα τελευταία έτη, γεγονός που ίσως έχει επιπτώσεις 

στην ανανέωση του προσωπικού και τελικά στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

        Ως προς την οικογενειακή κατάσταση των εκπαιδευτικών, η έρευνά μας έδειξε: 

 

Πίνακας 10: Οικογενειακή κατάσταση 

Οικογενειακή κατάσταση 
Συχνότητα 

(Ν) 

Ποσοστό 

(%) 

Αθροιστικό 

Ποσοστό (%) 

Άγαμη 10 12,66% 12,66% 

Έγγαμη χωρίς παιδιά 8 10,13% 22,79% 

Έγγαμη με παιδιά 54 68,35% 91,14% 

Διαζευγμένη με παιδιά 4 5,06% 96,2% 

Άλλο 3 3,8% 100% 

Σύνολο 79 100%  

 

 

Γράφημα 4 : Οικογενειακή κατάσταση 
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        Το 12,66% είναι άγαμες, το 10,13% είναι έγγαμες χωρίς παιδιά, το 68,35% είναι 

έγγαμες με παιδιά, το 5,06% είναι διαζευγμένες με παιδιά και το 3,8% δεν έχει 

προσδιορίσει την οικογενειακή του κατάσταση. Όπως φαίνεται από τα ευρήματα, η 

πλειοψηφία των γυναικών εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με το προηγούμενο εύρημα 

(Πίνακας 9) που ανήκουν σε μεγάλη ηλικιακή ομάδα, έχει αυξημένες οικογενειακές 

υποχρεώσεις, αφού περίπου εφτά στις δέκα έχουν παιδιά, που πιθανόν να σημαίνει ότι 

αφιερώνουν πολύ χρόνο σε αυτές, στοιχείο που ίσως τις αποθαρρύνει στην ανάληψη 

διευθυντικών καθηκόντων. 

      Όσον αφορά τον επαγγελματικό κλάδο των εκπαιδευτικών, οι απαντήσεις 

καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 11: Επαγγελματικός κλάδος των εκπαιδευτικών 

Επαγγελματικός κλάδος 
Συχνότητα 

(Ν) 

Ποσοστό 

(%) 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

(%) 

Δασκάλες (ΠΕ70) 55 69,62% 69,62% 

Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) 6 7,6% 77,22% 

Αγγλική γλώσσας (ΠΕ06) 8 10,12% 87,34% 

Γερμανικής γλώσσας (ΠΕ07) 3 3,8% 91,14% 

Γαλλικής γλώσσας (ΠΕ05) 2 2,53% 93,67% 

Πληροφορικής (ΠΕ19-ΠΕ20) 2 2,53% 96,2% 

Δασκάλες Ειδικής Αγωγής (ΠΕ71) 3 3,8% 100% 

Σύνολο 79 100%  

 

 

Γράφημα 5: Επαγγελματικός κλάδος 
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       Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος μας είναι δασκάλες, οι οποίες αποτελούν το 

69,62%. Το 7,6% είναι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής, το 10,12% είναι εκπαιδευτικοί 

αγγλικής γλώσσας, το 3,8% είναι εκπαιδευτικοί γερμανικής γλώσσας, το 2,53% είναι 

εκπαιδευτικοί γαλλικής γλώσσας όπως αντίστοιχα ίδιο είναι το ποσοστό που 

αντιπροσωπεύει τις εκπαιδευτικούς πληροφορικής. Τέλος, το 3,8% είναι δασκάλες ειδικής 

αγωγής στα δημοτικά σχολεία. Η μεγάλη πλειοψηφία ύπαρξης των δασκάλων (ΠΕ 70) 

είναι αναμενόμενη καθώς είναι οι βασικοί εκπαιδευτικοί τάξης που διδάσκουν τα 

περισσότερα μαθήματα ενώ οι υπόλοιποι αποτελούν τις «ειδικότητες», που διδάσκουν 

συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα με σαφώς πολύ λιγότερες ώρες. 

       Παρακάτω καταγράφονται οι απαντήσεις για τα επιπλέον προσόντα των 

εκπαιδευτικών του δείγματός μας. 

 

Πίνακας 12: Επιπρόσθετες σπουδές εκτός του βασικού πτυχίου 

Επιπρόσθετες σπουδές Συχνότητα (Ν) 
Ποσοστό 

(%) 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

(%) 

Διδακτορικό 1 1,26% 1,26% 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 9 11,4% 12,66% 

Διδασκαλείο 1 1,26% 13,92% 

Δεύτερο πτυχίο 5 6,33% 20,25% 

Ξένη γλώσσα 8 10,12% 30,37% 

Πιστοποίηση Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
43 54,43% 84,8% 

Κανένα επιπλέον προσόν 12 15,2% 100% 

Σύνολο 79 100%  
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Γράφημα 6: Επιπρόσθετες σπουδές 

 

       Όσον αφορά τα επιπλέον τυπικά προσόντα που κατέχουν οι εκπαιδευτικοί, μόλις το 

1,26% κατέχει διδακτορικό δίπλωμα, το 11,4% έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, το 

1,26% έχει επιμόρφωση σε διδασκαλείο, το 6,33% έχει δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή 

Τ.Ε.Ι., το 10,12% κατέχει πιστοποίηση μιας ξένης γλώσσας, το 54,43% έχει πιστοποιήσει 

τις γνώσεις του για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και το 15,2% 

δε διαθέτει κανένα επιπλέον προσόν. Από τα παραπάνω, φαίνεται ότι οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί του δείγματός μας έχουν ελάχιστους επιπλέον τίτλους σπουδών. Αυτό ίσως 

να συμβαίνει λόγω αυξημένων οικογενειακών ευθυνών και έλλειψης ελεύθερου χρόνου. 

Σημαντικό εύρημα θεωρούμε, ότι μία στις δύο γυναίκες (54,43%) έχουν πιστοποίηση στις 

Τ.Π.Ε. γεγονός που δηλώνει την τεχνολογική τους κατάρτιση, στοιχείο απαραίτητο για την 

αποτελεσματική διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων (Παπαγεωργάκης και συν. 

2016:72). 

       Σχετικά με τα συνολικά έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών, τα ευρήματα 

καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 13: Συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε έτη 

Έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας 

Μέσος όρος 17,12 

Τυπική απόκλιση 7,03 

1.26% 11,4% 
1,26% 

6,33% 

10,12% 

54,43% 

15,2% 

Επιπρόσθετες σπουδές 

Διδακτορικό 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης 

Διδασκαλείο 

Δεύτερο πτυχίο 

Ξένη γλώσσα 
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      Η ερώτηση 7 που αφορά στα συνολικά έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών ο μέσος όρος 

είναι 17,12 έτη με τυπική απόκλιση 7,03. Από τα ευρήματα αυτά, διαπιστώνεται πως οι 

περισσότερες εκπαιδευτικοί καλύπτουν τον απαιτούμενο διδακτικό χρόνο υπηρεσίας που 

προϋποθέτει η νομοθεσία, για την κατάληψη διευθυντικών θέσεων στη διοίκηση της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

      Παράλληλα δείχνει ότι έχουν τη σχετική εμπειρία από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες 

της σχολικής μονάδας, κάτι που σημαίνει ότι ίσως διαθέτουν την θεωρητική ικανότητα να 

γνωρίζουν πτυχές της σχολικής διοίκησης και διαχείρισης του προσωπικού.  

      Σχετικά με το αν διαθέτουν προηγούμενη σχετική εμπειρία σε διευθυντική θέση, οι 

εκπαιδευτικοί δηλώνουν:  

 

Πίνακας 14: Προηγούμενη εμπειρία σε διευθυντική θέση 

Προηγούμενη 

εμπειρία σε 

διευθυντική 

θέση 

Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 
Αθροιστικό 

Ποσοστό (%) 

Ναι 17 21,52% 21,52% 

Όχι 62 78,48% 100% 

Σύνολο 79 100%  

 

 

Γράφημα 7: Προηγούμενη εμπειρία σε διευθυντική θέση 

 

       Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος είχαν προηγούμενη διοικητική εμπειρία σε μια 

διευθυντική θέση, όπως διευθύντρια ή υποδιευθύντρια σχολικής μονάδας, προϊσταμένη 
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εκπαιδευτικών θεμάτων, προϊσταμένη ολιγοθεσίου δημοτικού σχολείου σε ποσοστό 

21,52%, ενώ το 78,48% δεν υπηρέτησε ποτέ σε κάποια θέση ευθύνης. Αυτό το εύρημα, 

σημαίνει πως η μεγάλη πλειοψηφία (78,48%) των γυναικών εκπαιδευτικών δεν έχει καμία 

σχετική διοικητική προϋπηρεσία, ίσως γιατί δεν τους δόθηκε η ευκαιρία ή δεν το επιδίωξαν 

για προσωπικούς τους λόγους. Το στοιχείο αυτό, επιβεβαιώνεται και από το επόμενο 

εύρημα (Πίνακας 15) από τον οποίο φαίνεται ότι «δεν αιτήθηκαν την συμμετοχή τους» στις 

επιλογές διευθυντικών στελεχών. 

      Στην ερώτηση, αν αιτήθηκαν για μια διευθυντική θέση, στην τελευταία προκήρυξη του 

υπουργείου παιδείας, οι εκπαιδευτικοί απαντούν:  

 

Πίνακας 15: Αίτηση συμμετοχής για τις επιλογές διευθυντικών στελεχών 

Αίτηση συμμετοχής Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 
Αθροιστικό 

Ποσοστό (%) 

ναι, αιτήθηκα 3 3,8% 3,8% 

όχι, δεν αιτήθηκα 76 96,2% 100% 

Σύνολο 79 100%  

 

 

Γράφημα 8: Υποβολή αίτησης για διευθυντική θέση 

 

       Από τον πίνακα 15 και το γράφημα 8 προκύπτει πως, το συντριπτικό ποσοστό του 

δείγματος, 96,2%, δεν υπέβαλε αίτηση συμμετοχής, στην τελευταία πρόσκληση του 

υπουργείου παιδείας για καμία διευθυντική θέση, ενώ μόλις το 3,8% υπέβαλε αίτηση, 

χωρίς να επιλεχθεί τελικά. Το σύνολο των εκπαιδευτικών της έρευνάς μας, εξαιρουμένων 

τριών γυναικών, δεν μπήκαν στη διαδικασία να αιτηθούν για ανώτερες, ιεραρχικά, θέσεις 
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πιθανόν για προσωπικούς ή άλλους λόγους, για τους οποίους παρακάτω επιχειρείται 

προσπάθεια διερεύνησης. 

      Στη συνέχεια, από τις εκπαιδευτικούς που απάντησαν ΟΧΙ, στην δέκατη ερώτηση 

(Είχατε υποβάλει αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο του Υπουργείου 

Παιδείας, για την επιλογή διευθυντικών στελεχών (Ν. 4327/15), στην πρώτη πρόταση, οι 

γυναίκες εκπαιδευτικοί δηλώνουν: 

 

Πίνακας 16: Μη υποβολή αίτησης λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 
Αθροιστικό 

Ποσοστό (%) 

Καθόλου 28 36,84% 36,84% 

Λίγο 7 9,21% 46,05% 

Μέτρια 10 13,16% 59,21% 

Πολύ 14 18,42% 77,63% 

Πάρα πολύ 17 22,37% 100% 

Σύνολο 76 100%  

 

 

Γράφημα 9: Μη υποβολή αίτησης λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων 

 

       Όπως βλέπουμε στον πίνακα 16, το 36,84% του δείγματος δε συμφωνεί «καθόλου» με 

αυτή την πρόταση, το 9,21% συμφωνεί «λίγο», το 13,16% συμφωνεί «μέτρια», το 18,42% 

συμφωνεί «πολύ» και το 22,37% «πάρα πολύ». Εδώ σημειώνουμε, πως στα δημογραφικά 

ευρήματα βρέθηκε ότι, περίπου εφτά στις δέκα γυναίκες έχουν παιδιά. Από τον παραπάνω 

πίνακα προκύπτει, ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό περίπου 46% δεν θεωρούν ως λόγο μη 
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συμμετοχής τους στη διαδικασίας επιλογής στελεχών «τις οικογενειακές υποχρεώσεις». 

Ωστόσο ένα άλλο σημαντικό ποσοστό περίπου 30% το θεωρεί «πολύ» και «πάρα πολύ» 

σημαντικό λόγο. Συνεπώς διαπιστώνεται πως υπάρχει διάσταση απόψεων στις γυναίκες 

εκπαιδευτικούς του δείγματός μας. 

        Στον πίνακα 17 που ακολουθεί συσχετίζουμε τις προηγηθείσες απαντήσεις τους, 

ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των γυναικών (ερώτηση 4 , πίνακας 10). 

 

Πίνακας 17: Συσχέτιση μεταβλητών- Μη υποβολή αίτησης λόγω οικογενειακών 

υποχρεώσεων και οικογενειακής κατάστασης 

 Άγαμη 

Έγγαμη 

χωρίς  

Παιδιά 

Έγγαμη  

με παιδιά 

Διαζευγμένη 

με παιδιά 
Άλλο 

καθόλου (28) 8 5 14 0 1 

λίγο (7) 1 2 4 0 0 

μέτρια (10) 0 0 9 0 1 

πολύ  (12) 0 1 10 1 0 

πάρα πολύ (19) 0 0 16 3 0 

Σύνολο (76) 9 8 53 4 2 

 

       Από τον πίνακα 17 παρατηρούμε, πως οι περισσότερες άγαμες και οι έγγαμες 

εκπαιδευτικοί που δεν έχουν παιδιά, δε συμφωνούν «καθόλου» με αυτή τη πρόταση, ενώ 

αντίθετα, οι έγγαμες εκπαιδευτικοί και πολύ περισσότερο οι διαζευγμένες εκπαιδευτικοί με 

παιδιά, συμφωνούν «πολύ» και «πάρα πολύ» σε μεγάλη συχνότητα. Αυτό πιθανόν 

οφείλεται στο αναμενόμενο γεγονός πως οι γυναίκες αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρος του 

χρόνου τους, σε δραστηριότητες των παιδιών και στην καθημερινή φροντίδα τους. Ωστόσο, 

περίπου το ένα τέταρτο του δείγματός μας, ίσως να θεωρεί άλλους παράγοντες 

σημαντικότερους για τη μη συμμετοχή του στη διαδικασία επιλογής διευθυντικών 

στελεχών. 

      Στην πρόταση «προτιμώ τη διδασκαλία στην τάξη μου», οι εκπαιδευτικοί απαντούν: 
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Πίνακας 18: Μη υποβολή αίτησης λόγω προτίμησης στη διδασκαλία στην τάξη 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 
Αθροιστικό 

Ποσοστό (%) 

Καθόλου 5 6,58% 6,58% 

Λίγο 2 2,63% 9,21% 

Μέτρια 9 11,84% 21,05% 

Πολύ 20 26,32% 47,37% 

Πάρα πολύ 40 52,63% 100% 

Σύνολο 76 100%  

 

 

Γράφημα 10: Μη υποβολή αίτησης λόγω προτίμησης στη διδασκαλία στην τάξη 

 

       Οι εκπαιδευτικοί σε πολύ μεγάλο ποσοστό 52,63% συμφωνούν «πάρα πολύ», το 

26,32% συμφωνεί «πολύ», το 11,84% συμφωνεί «μέτρια», το 2,63% συμφωνεί «λίγο» και 

το 6,58% δε συμφωνεί «καθόλου». Αν παρατηρήσουμε πιο προσεκτικά τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών, διαπιστώνουμε πως περίπου οχτώ στις δέκα απαντήσεις συγκεντρώνονται 

στο «πολύ» και «πάρα πολύ», όπου μαζί αντιπροσωπεύουν το 78,95% του δείγματος, όπως 

φαίνεται στο παρακάτω γράφημα. Αυτό δείχνει, ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας 

στην μεγάλη πλειοψηφία τους, ικανοποιούνται περισσότερο από το καθαρά παιδαγωγικό-

διδακτικό τους έργο, γι’ αυτό και προτιμούν τη διδασκαλία στην τάξη, από την 

ενασχόληση με τη διοίκηση της εκπαίδευσης (Μαραγκουδάκη, 1997). 

       Η επιλογή τους αυτή ίσως να οφείλεται στο γεγονός, πως οι γυναίκες έχουν 

ενστερνιστεί κοινωνικά στερεότυπα που τις θέλουν να ανταπεξέρχονται με καλύτερο 

τρόπο, στις εργασίες που περιλαμβάνουν φροντίδα και παιδιά, όπως είναι το διδασκαλικό 
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επάγγελμα ή ίσως να αποφεύγουν το πιθανά αυξημένο άγχος κι ευθύνη που συνεπάγεται η 

άσκηση  διοικητικών καθηκόντων. 

       Ως προς την πρόταση «βρίσκω ελάχιστο ενδιαφέρον στις διευθυντικές θέσεις» η έρευνά 

μας έδειξε ότι : 

 

Πίνακας 19: Μη υποβολή αίτησης λόγω ελάχιστου ενδιαφέροντος για τις διευθυντικές θέσεις 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 
Αθροιστικό 

Ποσοστό (%) 

Καθόλου 7 9,21% 9,21% 

Λίγο 12 15,79% 25% 

Μέτρια 21 27,63% 52,63% 

Πολύ 16 21,05% 73,68% 

Πάρα πολύ 20 26,32% 100% 

Σύνολο 76 100%  

 

 

Γράφημα 11: Μη υποβολή αίτησης λόγω ελάχιστου ενδιαφέροντος για τις διευθυντικές 

θέσεις 

         

      Από τον πίνακα 19, βλέπουμε πως με την πρόταση αυτή, δε συμφωνεί «καθόλου» το 

9,21% του δείγματος, το 15,79% συμφωνεί «λίγο», το 27,63% συμφωνεί «μέτρια», το 

21,05% συμφωνεί «πολύ» και το 26,32% συμφωνεί «πάρα πολύ». Από τα ευρήματα, 

διαπιστώνουμε πως οι γυναίκες δείχνουν μειωμένο ενδιαφέρον για τις διοικητικές θέσεις. 

Αυτό ίσως να συμβαίνει, επειδή οι γυναίκες εστιάζουν τα ενδιαφέροντά τους σε άλλες 
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ασχολίες, προσανατολισμένες στο παιδί ή δεν έχουν εξοικειωθεί με τη διοίκηση (Δαράκη, 

2007). 

      Ως προς την πρόταση, αν πιστεύουν οι γυναίκες ότι επιλέγονται οι άνδρες 

εκπαιδευτικοί συχνότερα σε διευθυντικές θέσεις, οι εκπαιδευτικοί απαντούν:  

 

Πίνακας 20: Μη υποβολή αίτησης επειδή πιστεύουν πως επιλέγονται συχνά άνδρες για 

διευθυντικές θέσεις 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 
Αθροιστικό 

Ποσοστό (%) 

Καθόλου 33 43,42% 43,42% 

Λίγο 13 17,1% 60,52% 

Μέτρια 15 19,74% 80,26% 

Πολύ 12 15,79% 96,05% 

Πάρα πολύ 3 3,95% 100% 

Σύνολο 76 100%  

 

 

Γράφημα 12: Μη υποβολή αίτησης επειδή πιστεύουν πως επιλέγονται συχνά άνδρες για 

διευθυντικές θέσεις 

 

       Το 43,42% του δείγματός μας δε συμφωνεί «καθόλου», το 17,1% συμφωνεί «λίγο», το 

19,74% συμφωνεί «μέτρια», το 15,79% συμφωνεί «πολύ» και το 3,95% συμφωνεί «πάρα 

πολύ». Όπως φαίνεται από τα ευρήματα, περίπου οι μισές εκπαιδευτικοί δεν πιστεύουν ότι 

επιλέγονται άνδρες εκπαιδευτικοί συχνότερα σε διευθυντικές θέσεις. Αυτό πιθανόν 
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οφείλεται στο γεγονός ότι οι γυναίκες δεν αιτούνται καν, οπότε για αυτό οι άνδρες 

αποτελούν την πλειοψηφία στην ιεραρχία της εκπαίδευσης. Το συμπέρασμα αυτό 

επιβεβαιώνεται και από προηγούμενο εύρημα της έρευνάς μας (γράφημα 8) από το οποίο 

καταδεικνύεται ότι σε ποσοστό 96,2 % δεν έκαναν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία 

επιλογής. 

       Ως προς την πρόταση για το αν κάλυπταν τις νομικές προϋποθέσεις, ώστε να θέσουν 

υποψηφιότητα για διευθυντικές θέσεις, οι απαντήσεις καταγράφονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

Πίνακας 21: Μη υποβολή αίτησης λόγω μη προβλεπόμενων προδιαγραφών από τη 

νομοθεσία 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 
Αθροιστικό 

Ποσοστό (%) 

Καθόλου 28 36,84% 36,84% 

Λίγο 14 18,42% 55,26% 

Μέτρια 11 14,48% 69,74% 

Πολύ 9 11,84% 81,58% 

Πάρα πολύ 14 18,42% 100% 

Σύνολο 76 100%  

 

 

Γράφημα 13: Μη υποβολή αίτησης λόγω μη προβλεπόμενων προδιαγραφών από τη 

νομοθεσία 
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       Όπως παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα, το 36,84% δε συμφωνεί «καθόλου» με 

την πρόταση «δεν είχα τις προβλεπόμενες προδιαγραφές από τη νομοθεσία», το 18,42% 

συμφωνεί «λίγο», το 14,48% συμφωνεί «μέτρια», το 11,84% συμφωνεί «πολύ» και το 

18,42% συμφωνεί «πάρα πολύ».  

       Εδώ διαπιστώνουμε, πως οι γυναίκες εκπαιδευτικοί καλύπτουν τις προϋποθέσεις που 

τίθενται από τη νομοθεσία, για να θέσουν υποψηφιότητα για διευθυντικές θέσεις. Κι αυτό 

προκύπτει από το γεγονός ότι η πλειοψηφία τους σε αθροιστικό ποσοστό 55,26%, δηλώνει 

«καθόλου» και «λίγο» στο λόγο «μη ύπαρξης προβλεπόμενων προδιαγραφών». 

      Ως προς την πρόταση για το αν θεωρούν πως το σύστημα επιλογής διευθυντικών 

στελεχών είναι διαβλητό, οι γυναίκες απάντησαν: 

 

Πίνακας 22: Μη υποβολή αίτησης επειδή θεωρούν ότι το σύστημα επιλογής είναι διάτρητο 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 
Αθροιστικό 

Ποσοστό (%) 

Καθόλου 21 27,63% 27,63% 

Λίγο 14 18,42% 46,05% 

Μέτρια 25 32,9% 78,95% 

Πολύ 14 18,42% 97,37% 

Πάρα πολύ 2 2,63% 100% 

Σύνολο 76 100%  

 

 

Γράφημα 14: Μη υποβολή αίτησης επειδή θεωρούν ότι το σύστημα επιλογής είναι διάτρητο 
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       Το 27,63% του δείγματος δε συμφωνεί «καθόλου», το 18,42% συμφωνεί «λίγο», το 

32,9% συμφωνεί «μέτρια», το 18,42% συμφωνεί «πολύ» και το 2,63% συμφωνεί «πάρα 

πολύ» με αυτή την πρόταση.  

       Περίπου οι μισές εκπαιδευτικοί (46%), δηλώνουν ότι δε συμφωνούν με την πρόταση ή 

συμφωνούν «λίγο». Ωστόσο ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό 32,9%, θεωρεί το σύστημα 

επιλογής «μέτρια» διάτρητο, ενώ ένα ποσοστό περίπου 21% το θεωρεί «πολύ» και «παρά 

πολύ» διαβλητό. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, υπάρχει προβληματισμός και σχετική 

δυσπιστία για το σύστημα επιλογής και μάλλον χρήζει βελτίωσης, προκείμενου να 

θεωρείται περισσότερο αξιόπιστο από τις συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς. Αυτό, πιθανόν, 

να οφείλεται στο γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών δεν είχαν υποβάλει 

αίτηση συμμετοχής, όπως επίσης σε μεγάλο ποσοστό δεν έχουν προηγούμενη αντίστοιχη 

εμπειρία. 

       Όσον αφορά την πρόταση: «Θεωρώ ότι χρειάζονταν γνωριμίες για την προώθηση της 

υποψηφιότητας μου», οι εκπαιδευτικοί απαντούν:  

 

Πίνακας 23: Μη υποβολής αίτησης επειδή θεωρούν ότι χρειάζονταν γνωριμίες για την 

προώθηση της υποψηφιότητας τους 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 
Αθροιστικό 

Ποσοστό (%) 

Καθόλου 22 28,95% 28,95% 

Λίγο 17 22,37% 51,32% 

Μέτρια 21 27,63% 78,95% 

Πολύ 16 21,05% 100% 

Πάρα πολύ 0 0% 100% 

Σύνολο 76 100%  
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Γράφημα 15: Μη υποβολής αίτησης επειδή θεωρούν ότι χρειάζονταν γνωριμίες για την 

προώθηση της υποψηφιότητας τους 

 

       Σχετικά με την άποψη ότι χρειάζονται γνωριμίες για την προώθηση της 

υποψηφιότητας για διευθυντικές θέσεις, το 28,95% δε συμφωνεί «καθόλου», το 22,37% 

συμφωνεί «λίγο», το 27,63% συμφωνεί «μέτρια», το 21,05% συμφωνεί «πολύ». Η επιλογή 

«πάρα πολύ» δεν επιλέχθηκε από καμία εκπαιδευτικό του δείγματος.  

       Οι γυναίκες της έρευνάς μας, πιστεύουν πως μπορούν να διεκδικήσουν διευθυντικές 

θέσεις με τα προσόντα που διαθέτουν, χωρίς να καταφύγουν σε παρεμβάσεις γνωριμιών για 

να εξασφαλίσουν την κατάληψη της θέσης. Σε αυτό συμφωνεί και το προηγούμενο 

εύρημα, όπου μεγάλο ποσοστό των γυναικών θεωρεί πως το σύστημα επιλογής δεν είναι 

διαβλητό. 

       Στην πρόταση «πιστεύω πως οι διευθυντικές θέσεις διαθέτουν επιπλέον ευθύνες και 

άγχος», η έρευνα έδειξε: 

 

Πίνακας 24: Μη υποβολή αίτησης επειδή πιστεύουν πως οι διευθυντικές θέσεις διαθέτουν 

επιπλέον ευθύνες και άγχος 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 
Αθροιστικό 

Ποσοστό (%) 

Καθόλου 4 5,26% 5,26% 

Λίγο 9 11,84% 17,1% 

Μέτρια 4 5,26% 22,36% 

Πολύ 24 31,59% 53,95% 

Πάρα πολύ 35 46,05% 100% 

Σύνολο 76 100%  
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Γράφημα 16: Μη υποβολή αίτησης επειδή πιστεύουν πως οι διευθυντικές θέσεις διαθέτουν 

επιπλέον ευθύνες και άγχος 

 

       Το 5,26% δε συμφωνεί «καθόλου», το 11,84% συμφωνεί «λίγο», το 5,26% συμφωνεί 

«μέτρια», το 31,59% συμφωνεί «πολύ» και το 46,05% συμφωνεί «πάρα πολύ». Όπως 

φαίνεται από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών οι επιλογές «πολύ» και «πάρα πολύ» 

συγκεντρώνουν πολύ μεγάλα ποσοστά και μαζί αποτελούν το 77,64% του δείγματος, όπως 

καταγράφεται στο παρακάτω γράφημα. Δηλαδή, θεωρούν αγχογόνο τη διαδικασία 

διοίκησης γι’ αυτό και ίσως προτιμούν σε ποσοστό 78,95% τη «διδασκαλία στην τάξη» 

κάτι που επιβεβαιώνεται από προηγούμενο εύρημά μας (Πίνακας 18). Αυτό, ίσως να 

συμβαίνει λόγω των αυξημένων απαιτήσεων που συνεπάγονται αυτές οι θέσεις ή ίσως 

λόγω έλλειψης εξοικείωσης των γυναικών με τη διοίκηση. Σε αυτό συμφωνεί και η 

Coleman (1996), καθώς έχει βρει ότι οι γυναίκες αγχώνονται για τις ευθύνες που θα 

συναντήσουν.  

       Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών για την 

πρόταση «Πιστεύω ότι ένας άνδρας μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα». 

 

Πίνακας 25: Μη υποβολή αίτησης επειδή πιστεύουν ότι ένας άνδρας μπορεί να τα καταφέρει 

καλύτερα 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) Αθροιστικό Ποσοστό (%) 

Καθόλου 55 72,37% 72,37% 

Λίγο 11 14,47% 86,84% 

Μέτρια 9 11,84% 98,68% 

Πολύ 1 1,32% 100% 

Πάρα πολύ 0 0% 100% 

Σύνολο 76 100%  
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Γράφημα 17: Μη υποβολή αίτησης επειδή πιστεύουν ότι ένας άνδρας μπορεί να τα 

καταφέρει καλύτερα 

 

       Το 72,37% του δείγματος δε συμφωνεί «καθόλου» με αυτή την πρόταση, το 14,47% 

συμφωνεί «λίγο», το 11,84% συμφωνεί «»μέτρια, το 1,32% συμφωνεί «πολύ». Καμία 

απάντηση δεν καταγράφηκε στην επιλογή «πάρα πολύ». 

      Από τα παραπάνω ευρήματα προκύπτει ότι οι οκτώ στις δέκα ερωτώμενες (86,84%), 

διαφωνούν πως ένας άνδρας μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα στις διευθυντικές θέσεις σε 

σύγκριση με μια γυναίκα. Εδώ μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 

του δείγματός μας δεν υιοθετούν ενδεχόμενα κοινωνικά στερεότυπα, αναφορικά με την 

ικανότητα ενός άνδρα να «τα καταφέρει καλύτερα στη διοίκηση».  

       Τέλος ως προς την τελευταία πρόταση «Πιστεύω ότι θα δεχόμουν κριτική από τους/τις 

συναδέλφους», οι απαντήσεις καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Πίνακας 26: Μη υποβολή αίτησης επειδή πιστεύουν ότι θα δεχόταν κριτική από τους/τις 

συναδέλφους 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 
Αθροιστικό 

Ποσοστό (%) 

Καθόλου 33 43,42% 43,42% 

Λίγο 13 17,11% 60,53% 

Μέτρια 20 26,31% 86,84% 

Πολύ 4 5,26% 92,1% 

πάρα πολύ 6 7,9% 100% 

Σύνολο 76 100%  
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Γράφημα 18: Μη υποβολή αίτησης επειδή πιστεύουν ότι θα δεχόταν κριτική από τους/τις 

συναδέλφους 

 

      Το 43,42% δε συμφωνεί «καθόλου» με αυτή την πρόταση, το 17,11% συμφωνεί 

«λίγο», το 26,31% συμφωνεί «μέτρια», το 5,26% συμφωνεί «πολύ» και το 7,9% συμφωνεί 

«πάρα πολύ». 

      Η πλειοψηφία των υποκειμένων του δείγματός μας, με ποσοστό αθροιστικά 60,53%, 

πιστεύει ότι δε θα δεχόταν ουσιαστικά κριτική από τους/τις συναδέλφους, γεγονός που 

μάλλον υποδηλώνει ότι έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους κι επομένως θα ήταν 

ικανές να ανταπεξέλθουν με επάρκεια, ώστε να μη δέχονται αρνητική κριτική από τους /τις 

συναδέλφους. 

    Στην ενδέκατη ερώτηση «Τι θα σας ενθάρρυνε να θέσετε υποψηφιότητα για μια 

διευθυντική θέση;» και ως προς την πρόταση: «Η ενθάρρυνση της οικογένειάς μου» οι 

γυναίκες εκπαιδευτικοί απαντούν: 

 

Πίνακας 27: Η ενθάρρυνση της οικογένειάς μου 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 
Αθροιστικό  

Ποσοστό (%) 

Καθόλου 23 29,11% 29,11% 

Λίγο 22 27,85% 56,96% 

Μέτρια 11 13,92% 70,88% 

Πολύ 13 16,46% 87,34% 

Πάρα πολύ 10 12,66% 100% 

Σύνολο 79 100%  
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Γράφημα 19: Η ενθάρρυνση της οικογένειάς μου 

 

        Σχετικά με τη ενθάρρυνση από την οικογένεια των εκπαιδευτικών, το 29,11% δε 

συμφωνεί «καθόλου» με αυτή την πρόταση, το 27,85% συμφωνεί «λίγο», το 13,92% 

συμφωνεί «μέτρια», το 16,46% συμφωνεί «πολύ» και το 12,66% συμφωνεί «πάρα πολύ». 

Όπως παρατηρούμε πάνω από τις μισές εκπαιδευτικούς (αθροιστικό ποσοστό 56,96%) του 

δείγματος μας συμφωνούν «καθόλου» και «λίγο», με αυτή την πρόταση και περίπου το ένα 

τρίτο των γυναικών συμφωνεί «πολύ» και «πάρα πολύ». Εδώ παρατηρούμε διάσταση 

απόψεων των γυναικών. Ίσως, αυτό να οφείλεται στο ότι οι γυναίκες χρειάζονται επιπλέον 

κίνητρα για τη συμμετοχή τους ή δεν επιζητούν την εμπλοκή τους στη διοίκηση της 

εκπαίδευσης. Πιθανότατα, να θεωρούν πως η ανάληψη διευθυντικών θέσεων προσθέτει 

άγχος και επιπλέον προβλήματα που επιβαρύνουν την οικογένεια. Τέλος, η μία στις τρεις 

γυναίκες εκπαιδευτικοί, δηλώνουν ότι ενθαρρύνονται από την οικογένεια, επειδή μάλλον 

έχουν καλύτερη γνώση της διοικητικής αποτελεσματικότητας που μπορεί να υιοθετήσουν 

οι γυναίκες και αυτό το ενστερνίζεται και η οικογένεια τους με αποτέλεσμα να τις παρωθεί 

σ’ αυτό. 

       Στην πρόταση για την απόκτηση τυπικών προσόντων, οι εκπαιδευτικοί απάντησαν: 
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Πίνακας 28: Η απόκτηση τυπικών προσόντων 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 
Αθροιστικό 

Ποσοστό (%) 

Καθόλου 19 24,05% 24,05% 

Λίγο 12 15,19% 39,24% 

Μέτρια 13 16,46% 55,7% 

Πολύ 24 30,38% 86,08% 

Πάρα πολύ 11 13,92% 100% 

Σύνολο 79 100%  

 

 

Γράφημα 20: Η απόκτηση τυπικών προσόντων 

 

        Το 24,05% δε συμφωνεί «καθόλου», το 15,19% συμφωνεί «λίγο», το 16,46% 

«μέτρια», το 30,38% συμφωνεί «πολύ» και το 13,92% συμφωνεί «πάρα πολύ». Από τα 

ευρήματα παρατηρούμε πως περίπου οι μισές εκπαιδευτικοί θα ενθαρρύνονταν να 

αιτηθούν για την κατάληψη μιας διευθυντικής θέσης, αν αποκτούσαν περισσότερα τυπικά 

προσόντα. Αυτό, ίσως να σημαίνει πως έχοντας περισσότερα μόρια για μια ανώτερη θέση, 

να νιώσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και πως μπορούν να ανταπεξέλθουν επαρκέστερα 

στα διοικητικά καθήκοντα, διαθέτοντας την απαιτούμενη εκπαιδευτική κατάρτιση. 

      Όσον αφορά την ενηλικίωση των παιδιών σε σχέση με το κίνητρο για να αιτηθούν μια 

διευθυντική θέση, η έρευνα έδειξε: 
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Πίνακας 29: Η ενηλικίωση των παιδιών μου 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 
Αθροιστικό 

Ποσοστό (%) 

Καθόλου 21 26,58% 26,58% 

Λίγο 10 12,66% 39,24% 

Μέτρια 16 20,25% 59,49% 

Πολύ 17 21,52% 81,01% 

Πάρα πολύ 15 18,99% 100% 

Σύνολο 79 100%  

 

 

Γράφημα 21: Η ενηλικίωση των παιδιών μου 

 

       Το 26,58% δε συμφωνεί «καθόλου», το 12,66% συμφωνεί «λίγο», το 20,25% 

«μέτρια», το 21,52% συμφωνεί «πολύ» και το 18,99% συμφωνεί «πάρα πολύ». Όπως 

παρατηρούμε, περίπου το 40% του δείγματός μας συμφωνεί «πολύ» και «πάρα πολύ» με 

αυτή την πρόταση, που σημαίνει πως οι γυναίκες θα ενθαρρύνονταν σημαντικά να 

συμμετέχουν στο μέλλον σε διευθυντικές θέσεις και να αναλάβουν διοικητικά καθήκοντα, 

καθώς αυτό σημαίνει πως θα διαθέτουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Όμως επίσης, 

περίπου ένα άλλο 40% συμφωνεί «καθόλου» και «λίγο» με αυτήν την πρόταση. Εδώ 

καταγράφεται, πως πολλές γυναίκες φαίνεται να μη βρίσκουν κίνητρο συμμετοχής από την 

ενηλικίωση των παιδιών τους, που αυτό ίσως να σημαίνει πως αδιαφορούν για την 

ανάμειξή τους με την εκπαιδευτική ιεραρχία ή συνεχίζουν να δίνουν βαρύτητα στις 

γονεϊκές τους υποχρεώσεις. Τελικά, φαίνεται πως δεν υπάρχει σαφής τάση απόψεων στο 

δείγμα μας για τη συγκεκριμένη πρόταση κι αυτό ίσως ερμηνεύεται από το δίλημμα 
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καριέρα ή οικογένεια κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να απαντηθεί και έχει σχέση με την 

προσωπικότητα της καθεμίας. Η Μουσούρου (1993), αναφέρει σχετικά πως η κατάληψη 

θέσεων κύρους δεν περιλαμβάνεται στους στόχους των γυναικών. 

       Σχετικά με την πρόταση για την επιλογή περισσότερων γυναικών σε διευθυντικές 

θέσεις, οι εκπαιδευτικοί απαντούν: 

 

Πίνακας 30: Η επιλογή περισσότερων γυναικών σε διευθυντικές θέσεις 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 
Αθροιστικό 

Ποσοστό (%) 

Καθόλου 26 32,91% 32,91% 

Λίγο 18 22,79% 55,7% 

Μέτρια 21 26,58% 82,28% 

Πολύ 12 15,19% 97,47% 

Πάρα πολύ 2 2,53%                                                           100% 

Σύνολο 79 100%  

 

 

Γράφημα 22: Η επιλογή περισσότερων γυναικών σε διευθυντικές θέσεις 

      

  Το 32,91% των εκπαιδευτικών δε συμφωνεί «καθόλου» πως οι επιλογές περισσότερων 

γυναικών σε διευθυντικές θέσεις, θα τις ενθάρρυνε να αιτηθούν μια διευθυντική θέση. Το 

22,79% συμφωνεί «λίγο» με αυτή την πρόταση, το 26,58% συμφωνεί «μέτρια», το 15,19% 

συμφωνεί «πολύ» και το 2,53% συμφωνεί «πάρα πολύ». Από τα ευρήματά μας, προκύπτει 

ότι πάνω από τις μισές γυναίκες του δείγματός μας, απάντησαν «καθόλου» και «λίγο». 

Αυτό, ίσως να σημαίνει πως, οι γυναίκες παρόλο που φαίνεται να υποεκπροσωπούνται, δεν 

υιοθετούν την άποψη ότι με αυτό το κριτήριο αναβαθμίζεται ο ρόλος των γυναικών σε 

διοικητικές θέσεις, ίσως γιατί, δε θεωρούν αδιάβλητες τις διαδικασίες επιλογής ή 



80 

υπερισχύουν τα κοινωνικά στερεότυπα που θέλουν το ανδρικό φύλο να υπερισχύει στις 

διευθυντικές θέσεις (Coleman, 2002). 

       Ως προς την αλλαγή του νομικού πλαισίου για τα καθήκοντα των διευθυντικών 

στελεχών στο μέλλον, η έρευνα έδειξε: 

 

Πίνακας 31: Η αλλαγή του νομικού πλαισίου για τα καθήκοντα των διευθυντικών στελεχών 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 
Αθροιστικό 

Ποσοστό (%) 

Καθόλου 16 20,25% 20,25% 

Λίγο 12 15,19% 35,44% 

Μέτρια 31 39,24% 74,68% 

Πολύ 14 17,72% 92,4% 

Πάρα πολύ 6 7,6% 100% 

Σύνολο 79 100%  

 

 

Γράφημα 23: Η αλλαγή του νομικού πλαισίου για τα καθήκοντα των διευθυντικών στελεχών 

 

       Η αλλαγή του νομικού πλαισίου για τα καθήκοντα των διευθυντικών στελεχών στο 

μέλλον δεν θα επηρέαζε «καθόλου» το 20,25% των εκπαιδευτικών, το 15,19% «λίγο», το 

39,24% «μέτρια», το 17,72% «πολύ» και το 7,6% «πάρα πολύ». Όπως βλέπουμε, περίπου 

το 40% των γυναικών έχει απαντήσει «μέτρια», που ίσως αυτό σημαίνει πως οι γυναίκες 

δείχνουν να μην έχουν πειστεί με το κριτήριο αυτό, προφανώς επειδή δεν υπάρχει τέτοιο 

νομοθετικό πλαίσιο που να αφήνει ευελιξία και περιθώρια για ανάπτυξη πρωτοβουλιών 

στα διευθυντικά στελέχη. Ωστόσο, ένα ποσοστό 35,44%, εμφανίζεται αρνητικό με αυτή 
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την πρόταση, ίσως επειδή η υφιστάμενη κατάσταση της διοίκησης τείνει να περιορίζει τα 

διευθυντικά στελέχη στις καθαρά διεκπεραιωτικές εργασίες που τους ανατίθενται. 

      Τέλος, μια στις τέσσερις γυναίκες, δηλώνουν πιο αισιόδοξες, υιοθετώντας ηγετικές 

μορφές εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οποίες ακόμα και σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο, τα 

διευθυντικά στελέχη μπορούν να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και όραμα για τους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς που διοικούν. 

        Στο ερώτημα αν ο διαφορετικός τρόπος αξιολόγησης των διευθυντικών στελεχών, με 

άλλα λόγια αν θεσπίζονταν άλλα κριτήρια επιλογής, τις ενθάρρυνε για συμμετοχή στις 

επιλογές διευθυντικών στελεχών, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν: 

 

Πίνακας 32: Ο διαφορετικός τρόπος αξιολόγησης των διευθυντικών στελεχών-Άλλα 

κριτήρια επιλογής 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 
Αθροιστικό 

Ποσοστό (%) 

Καθόλου 16 20,25% 20,25% 

Λίγο 13 16,46% 36,71% 

Μέτρια 23 29,11% 65,82% 

Πολύ 16 20,25% 86,07% 

Πάρα πολύ 11 13,93% 100% 

Σύνολο 79 100%  

 

 

Γράφημα 24: Ο διαφορετικός τρόπος αξιολόγησης των διευθυντικών στελεχών-Άλλα 

κριτήρια επιλογής 
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      Το 20,25% του δείγματός μας απάντησε «καθόλου», το 16,46% «λίγο», το 29,11% 

«μέτρια», το 20,25% «πολύ» και το 13,93% «πάρα πολύ». 

      Από τα ευρήματά μας, παρατηρούμε πως περίπου μία στις τρεις γυναίκες (34,18%), 

δηλώνουν πως θα ενισχύονταν να συμμετέχουν, αν υπήρχαν άλλα κριτήρια επιλογής των 

διευθυντικών στελεχών, ίσως περισσότερο αξιοκρατικά. Περίπου, το ένα τρίτο του 

δείγματος, έχοντας απαντήσει «μέτρια», φαίνεται να δείχνει διστακτικό προς αυτό το 

κριτήριο, ίσως επειδή διαχρονικά το σύστημα επιλογής διευθυντικών στελεχών 

επηρεαζόταν από κομματικούς παράγοντες. 

      Τέλος, επίσης μία στις τρεις γυναίκες (ποσοστό 36,71%) εμφανίζονται αρνητικές με 

αυτή την πρόταση, ίσως επειδή δε δείχνουν εμπιστοσύνη στον τρόπο επιλογής των 

στελεχών της εκπαίδευσης ή μπορεί να μη δείχνουν ενδιαφέρον για τη διοίκηση της 

εκπαίδευσης προτιμώντας την διδασκαλία στην τάξη, στοιχείο που καταγράφεται σε 

προηγούμενό μας εύρημα. 

      Ως προς την πρόταση για την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων σχετικά με 

τη διοίκηση της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν: 

 

Πίνακας 33: Η παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων σχετικά με τη διοίκηση της 

εκπαίδευσης 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 
Αθροιστικό 

Ποσοστό (%) 

Καθόλου 11 13,92% 13,92% 

Λίγο 5 6,33% 20,25% 

Μέτρια 17 21,52% 41,77% 

Πολύ 30 37,98% 79,75% 

Πάρα πολύ 16 20,25% 100% 

Σύνολο 79 100%  
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Γράφημα 25: Η παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων σχετικά με τη διοίκηση της 

εκπαίδευσης 

 

      Δε συμφωνεί «καθόλου» το 13,92% του δείγματός μας με αυτή την πρόταση, το 6,33% 

συμφωνεί «λίγο», το 21,52% συμφωνεί «μέτρια», το 37,98% συμφωνεί «πολύ» και το 

20,25% «πάρα πολύ». 

      Από τα ευρήματα παρατηρούμε πως το ισχυρό ποσοστό της τάξης του 58,23% των 

εκπαιδευτικών, δηλώνει πως θα κινητοποιούνταν σε μεγάλο βαθμό να διεκδικήσουν 

διευθυντικές θέσεις, με την συμμετοχή τους σε επιμορφωτικές δράσεις σχετικές με τη 

διοίκηση της εκπαίδευσης. Αυτό πιθανόν να σημαίνει, πως οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 

νιώθουν να διαθέτουν σχετικό έλλειμμα και επιθυμούν να καλύψουν τις επιμορφωτικές 

τους ανάγκες, γεγονός που θα τις ενθάρρυνε να θέσουν υποψηφιότητα για διευθυντικές 

θέσεις. 

      Σχετικά με την πρόταση για τη βιωματική εκμάθηση κοντά σε ένα στέλεχος της 

εκπαίδευσης, η έρευνα έδειξε: 

 

Πίνακας 34: Η βιωματική εκμάθηση κοντά σε ένα στέλεχος της διοίκησης της εκπαίδευσης 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 
Αθροιστικό 

Ποσοστό (%) 

Καθόλου 11 13,92% 13,92% 

Λίγο 7 8,86% 22,78% 

Μέτρια 9 11,39% 34,17% 

Πολύ 29 36,71% 70,88% 

Πάρα πολύ 23 29,12% 100% 

Σύνολο 79 100%  
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Γράφημα 26: Η βιωματική εκμάθηση κοντά σε ένα στέλεχος της διοίκησης της εκπαίδευσης 

 

       Το 13,92% δε συμφωνει «καθόλου», το 8,86% συμφωνεί «λίγο», το 11,39% συμφωνεί 

«μέτρια», το 36,71% συμφωνεί «πολύ» και το 29,12% συμφωνεί «πάρα πολύ».  

       Όπως φαίνεται από το παραπάνω γράφημα, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί που απάντησαν 

«πολύ» και «πάρα πολύ» αποτελούν το 68,83% του δείγματός μας. Αυτό, ίσως σημαίνει, 

πως οι γυναίκες –συμπληρωματικά  με τα τυπικά τους προσόντα και τις επιμορφώσεις - θα 

είχαν ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για να συμμετέχουν στις επιλογές των στελεχών, αν με 

βιωματικό τρόπο μάθαιναν για τον τρόπο διοίκησης των εκπαιδευτικών οργανισμών κοντά 

σε ένα έμπειρο διευθυντικό στέλεχος. Ίσως οι γυναίκες, νιώθουν μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση γνωρίζοντας τον τρόπο που θα διαχειρίζονται τα προβλήματα που 

προκύπτουν στη διοίκηση και το γεγονός αυτό, θα τις ενθάρρυνε να συμμετέχουν στις 

μελλοντικές επιλογές των διευθυντικών στελεχών. 

       Σχετικά με την προσωπική προσφορά και το όραμα των εκπαιδευτικών για τη 

βελτίωση της εκπαίδευσης, η έρευνά μας έδειξε: 

 

Πίνακας 35: Η προσωπική προσφορά και το όραμα για την βελτίωση της εκπαίδευσης 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 
Αθροιστικό 

Ποσοστό (%) 

Καθόλου 6 7,6% 7,6% 

Λίγο 10 12,66% 20,26% 

Μέτρια 13 16,45% 36,71% 

Πολύ 29 36,71% 73,42% 

Πάρα πολύ 21 26,58% 100% 

Σύνολο 79 100%  
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Γράφημα 27: Η προσωπική προσφορά και το όραμα για την βελτίωση της εκπαίδευσης 

 

       Το 7,6% δε συμφωνεί «καθόλου» με αυτή την πρόταση, το 12,66% συμφωνεί «λίγο», 

το 16,45% συμφωνεί «μέτρια», το 36,71% συμφωνεί «πολύ» και το 26,58% συμφωνεί 

«πάρα πολύ».  

       Από το παραπάνω γράφημα παρατηρούμε πως το ισχυρό ποσοστό του 63,29% 

συμφωνεί «πολύ» και «πάρα πολύ» με αυτή την πρόταση. Αυτό ίσως δείχνει, πως η 

πλειοψηφία των γυναικών εκπαιδευτικών επιθυμεί να συνεισφέρει στην εκπαίδευση, 

οραματίζεται αλλαγές για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και του παρεχόμενου 

εκπαιδευτικού έργου και αυτό μπορεί να υλοποιηθεί καταλαμβάνοντας μια ανώτερη θέση 

στη διοίκηση της εκπαίδευσης, κάτω από ορισμένες συνθήκες. 

      Σχετικά με την πρόταση «Η στήριξη των συναδέλφων μου», η έρευνά μας έδειξε: 

 

Πίνακας 36: Η στήριξη των συναδέλφων μου 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 
Αθροιστικό 

Ποσοστό (%) 

Καθόλου 10 12,66% 12,66% 

Λίγο 7 8,86% 21,52% 

Μέτρια 14 17,72% 39,24% 

Πολύ 24 30,38% 69,62% 

Πάρα πολύ 24 30,38% 100% 

Σύνολο 79 100%  
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Γράφημα 28: Η στήριξη των συναδέλφων μου 

 

      Η στήριξη των συναδέλφων δεν επηρεάζει «καθόλου» το 12,66% των εκπαιδευτικών, 

το 8,86% έχει απαντήσει «λίγο», το 17,72% «μέτρια», το 30,38% «πολύ» και το 30,38% 

«πάρα πολύ».  

      Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, το 60,76% έχει απαντήσει πως η στήριξη των 

συναδέλφων θα τις ενθάρρυνε «πολύ» και «πάρα πολύ» για να διεκδικήσουν μια 

διευθυντική θέση. Αυτό, ίσως σημαίνει πως οι γυναίκες εκπαιδευτικοί, έχοντας ένα 

υποστηρικτικό δίκτυο από συναδέλφους στην εκπαιδευτική μονάδα, θα ενθαρρύνονταν να 

θέσουν υποψηφιότητα για μια διευθυντική θέση. Ίσως να νιώθουν μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση, έχοντας συνοδοιπόρους τους/τις συναδέλφους στη διοίκηση της 

εκπαιδευτικής μονάδας και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν. 

     Στην τελευταία ερώτηση, η οποία ήταν ανοιχτή, δυστυχώς οι εκπαιδευτικοί δεν 

συμπλήρωσαν τις απόψεις τους, οπότε δεν προκύπτουν αποτελέσματα. 

       Παρακάτω συσχετίζονται μεταβλητές με τη βοήθεια των Chi Square Tests (x
2
). 

 

Πίνακας 37: Στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα x
2
 της μεταβλητής οικογενειακή 

κατάσταση- Επίπεδο συσχέτισης 5% 

Μεταβλητή X
2 

p –value Συσχέτιση 

Μη υποβολή αίτησης για 

διευθυντικές θέσεις λόγω 

οικογενειακών υποχρεώσεων 

28.692 0,026<0,5 
Οι δύο μεταβλητές δεν 

είναι ανεξάρτητες 

Κίνητρο για συμμετοχή μετά την 

ενηλικίωση των παιδιών 
23.189 0,11>0,05 

Οι δύο μεταβλητές είναι 

ανεξάρτητες 
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   Από τις συσχετίσεις που πραγματοποιήσαμε, φαίνεται πως η μεταβλητή «οικογενειακή 

κατάσταση» να εξαρτάται από τη μεταβλητή μη υποβολή αίτησης λόγω οικογενειακών 

υποχρεώσεων, κάτι που θεωρούμε αναμενόμενο. Δε συσχετίζονται οι μεταβλητές 

«οικογενειακή κατάσταση»» και το κίνητρο για συμμετοχή λόγω ενηλικίωσης των 

παιδιών» αποκτώντας περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Οι γυναίκες δε δείχνουν να 

δελεάζονται για να συμμετέχουν στη διοίκηση της εκπαιδευτικής ιεραρχίας ίσως για 

άλλους λόγους, όπως η ύπαρξη άλλων ενδιαφερόντων ή ίσως προτιμούν τη διδασκαλία 

στην τάξη τους. 

 

Πίνακας 38: Στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα Χ
2 

μεταξύ της μεταβλητής επιπρόσθετες 

σπουδές- Επίπεδο συσχέτισης 5% 

Μεταβλητή X
2 

p –value Συσχέτιση 

Μη υποβολή αίτησης για 

διευθυντικές θέσεις λόγω μη 

προβλεπόμενων προδιαγραφών 

από τη νομοθεσία 

12.668 0,97>0,5 
Οι δύο μεταβλητές είναι 

ανεξάρτητες 

         

     Στον πίνακα 38 καταγράφεται πως οι μεταβλητές «επιπρόσθετες σπουδές» και «μη 

υποβολή αίτησης για διευθυντικές θέσεις λόγω μη προβλεπόμενων προδιαγραφών από τη 

νομοθεσία» δε συσχετίζονται. Ενώ οι γυναίκες καλύπτουν τις προδιαγραφές από τη 

νομοθεσία, τόσο τα έτη υπηρεσίας όσο και τα τυπικά προσόντα, ωστόσο δεν επιθυμούν να 

διεκδικήσουν διευθυντικές θέσεις ίσως για προσωπικούς λόγους ή ίσως η επιλογή πολλών 

ανδρών διευθυντών σε θέσεις ευθύνης να τις αποθαρρύνει από αυτό. 

 

6.3 Το προφίλ των γυναικών διευθυντριών σχολικών μονάδων 

 

      Οι συνεντεύξεις/συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν με 5 γυναίκες διευθύντριες σχολικών 

μονάδων, οι οποίες υπηρετούσαν στην περιοχή της Ημαθίας. Οι διευθύντριες συμμετείχαν 

με ιδιαίτερο ζήλο και κατέθεσαν τις απόψεις τους για το υπό διερεύνηση θέμα μας, το 

οποίο όπως αποδείχτηκε είχαν και οι ίδιες εντοπίσει στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

      Οι διευθύντριες ήταν όλες δασκάλες στην ειδικότητά τους και η περιοχή των σχολείων 

που υπηρετούσαν ποικίλει. Οι 2 διευθύντριες επόπτευαν δημοτικά σχολεία σε αστική 
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περιοχή, εκ των οποίων το ένα δημοτικό σχολείο λειτουργούσε ως εννιαθέσιο σε 

οργανικότητα, ενώ το άλλο ως δωδεκαθέσιο. Οι υπόλοιπες 2 διευθύντριες υπηρετούσαν σε 

δημοτικά σχολεία αγροτικής περιοχής οργανικότητας εξαθέσιου και τετραθέσιου 

δημοτικού σχολείου. Τέλος 1 διευθύντρια της έρευνας επόπτευε δωδεκαθέσιο δημοτικό 

σχολείο σε ημιαστική περιοχή. Η έρευνα μας προσπάθησε να καλύψει περιπτώσεις 

διευθυντριών από διαφορετικές περιοχές της Ημαθίας και με διαφορετική κλίμακα 

οργανικότητας των σχολείων, ώστε να εντοπιστούν πιθανές διαφορές στις απόψεις τους για 

τους παράγοντες που αποθαρρύνουν τις γυναίκες να διεκδικήσουν ανώτερες διευθυντικές 

θέσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  

       Τα έτη υπηρεσίας των διευθυντριών επίσης ποικίλουν. Οι περισσότερες διευθύντριες 

είχαν πάνω από 30 χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση, οι τρεις είχαν 31,32 και 33 έτη 

υπηρεσίας, μία είχε 29 έτη και μία είχε 20 έτη. Όλες οι διευθύντριες είχαν υπηρετήσει και 

στο παρελθόν ως διευθύντριες σχολικών μονάδων για αρκετά σχολικά έτη, το εύρος των 

οποίων κυμαίνεται από 5 έως 15 σχολικά έτη. 

      Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση των διευθυντριών όλες ήταν έγγαμες με 

παιδιά με τις περισσότερες να έχουν ενήλικα παιδιά άνω των 24 ετών, εκτός από μια που 

έχει ανήλικα παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών. Οι 3 διευθύντριες έχουν δύο παιδιά, 1 έχει 

ένα παιδί και 1 έχει τρία παιδιά. Η ηλικία των περισσότερων διευθυντριών ήταν άνω των 

51 ετών, ενώ μια ήταν κάτω των 50 ετών.  

       Σχετικά με τις επιπρόσθετες σπουδές των διευθυντριών, μία διευθύντρια σε αστική 

περιοχή είχε επιμόρφωση από τη φοίτησή της σε διδασκαλείο και πιστοποίηση Τ.Π.Ε., η 

επόμενη διευθύντρια της αστικής περιοχής είχε διδακτορικό, μεταπτυχιακό δίπλωμα 

ειδίκευσης, δεύτερο πτυχίο, επιμόρφωση σε διδασκαλείο, πιστοποίηση ξένης γλώσσας και 

πιστοποίηση Τ.Π.Ε. Από τις δύο διευθύντριες αγροτικών περιοχών, η μία είχε πιστοποίηση 

ξένης γλώσσας και Τ.Π.Ε. ενώ η δεύτερη είχε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, δεύτερο 

πτυχίο, πιστοποίηση ξένης γλώσσας και Τ.Π.Ε. Η διευθύντρια της ημιαστικής περιοχής 

είχε διδακτορικό, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, επιμόρφωση σε διδασκαλείο, 

πιστοποίηση ξένης γλώσσας και Τ.Π.Ε. Επίσης, οι περισσότερες είχαν παρακολουθήσει 

πλήθος επιμορφώσεων και σεμιναρίων από τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα 

(Π.Ε.Κ.). Όλα τα παραπάνω αποτελούν τυπικά προσόντα που μοριοδοτούνται ή 

συνεκτιμώνται στις επιλογές των διευθυντικών στελεχών. 
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      Όσον αφορά τη συνδικαλιστική τους δράση, δύο από τις διευθύντριες είχαν ενεργή 

συμμετοχή στα συνδικαλιστικά δρώμενα της εκπαίδευσης και επίσης δύο συμμετείχαν 

στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της περιοχής τους με διάφορες δράσεις.  

      Όλα τα παραπάνω συνθέτουν το προφίλ των γυναικών διευθυντριών που συμμετείχαν 

στην έρευνα μας και μας βοηθούν να το κατανοήσουμε πολύπλευρα. Όπως παρατηρούμε, 

οι διευθύντριες έχουν αρκετά χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας και οι περισσότερες 

διαθέτουν πλήθος τυπικών προσόντων, γεγονός που καταδεικνύει το ενδιαφέρον τους για 

την επαγγελματική τους εξέλιξη. Στον πίνακα 39 συνοψίζονται όσα προαναφέρθηκαν και 

σημειώνεται πως οι διευθύντριες θα αναφέρονται στο κείμενο με το σύμβολο Δ και έναν 

αριθμό όπου θα παραπέμπει σε συγκεκριμένη διευθύντρια σχολικής μονάδας. 

 

Πίνακας 39: Το προφίλ των διευθυντριών σχολικών μονάδων 

Υποκείμενα 

της έρευνας 

Περιοχή  

της  

σχολικής  

μονάδας 

Έτη  

εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας 

Έτη υπηρεσίας  

σε διευθυντική  

θέση 

Επιπρόσθετες σπουδές 

Δ1 Αστική 32 15 
1) Διδασκαλείο, 2) Ξένη γλώσσα, 3) 

Πιστοποίηση Τ.Π.Ε. 

Δ2 Αστική 29 8 

1) Διδακτορικό, 2) Μεταπτυχιακό 

δίπλωμα ειδίκευσης, 3) Διδασκαλείο, 

4) Δεύτερο πτυχίο, 5) Ξένη γλώσσα, 

6) Πιστοποίηση Τ.Π.Ε. 

Δ3 Αγροτική 31 11 
1) Ξένη γλώσσα, 2) Πιστοποίηση 

Τ.Π.Ε. 

Δ4 Ημιαστική 33 9 

1) Διδακτορικό, 2) Μεταπτυχιακό 

δίπλωμα ειδίκευσης, 3) Διδασκαλείο, 

4) Ξένη γλώσσα 

5) Πιστοποίηση Τ.Π.Ε. 

Δ5 Αγροτική 20 5 

1) Μεταπτυχιακό δίπλωμα 

ειδίκευσης, 2) Δεύτερο πτυχίο 

3) Ξένη γλώσσα, 4) Πιστοποίηση 

Τ.Π.Ε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

7. Ανάλυση και ερμηνεία των ευρημάτων της έρευνας 

 

7.1 Εισαγωγή 

 

       Στην ενότητα που ακολουθεί επιχειρείται η ερμηνεία και παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα όπως προέκυψαν σε συσχέτιση με τα ερευνητικά ερωτήματα και το σκοπό 

της έρευνας. Εκτός από την παρουσίαση των συμπερασμάτων, καταβλήθηκε προσπάθεια 

για αναλυτικότερη μελέτη και εμβάθυνση των απόψεων των γυναικών εκπαιδευτικών, 

ώστε να αναδειχθούν οι βαθύτεροι και ουσιαστικοί λόγοι που δεν επιθυμούν να 

συμμετέχουν στις επιλογές των διευθυντικών στελεχών. Τέλος, κατατίθενται προτάσεις για 

την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος όπως είναι η θέσπιση υποστηρικτικών θεσμών και 

η αλλαγή της διοικητικής κουλτούρας από το πεδίο των γραφειοκρατικών εργασιών σε 

θέματα όπως η ανάπτυξη αυτονομίας της μονάδας, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η οπτική 

δόμησης οράματος από τα διευθυντικά στελέχη.   

 

7.2 Ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

 

       Από την έρευνα μας προκύπτει πως οι βασικότεροι λόγοι που οι γυναίκες δεν 

επιθυμούν να αιτηθούν για μια ανώτερη διευθυντική θέση, είναι πως προτιμούν τη 

διδασκαλία στην τάξη σε ποσοστό 52,63%, πιστεύουν πως οι διευθυντικές θέσεις 

διαθέτουν επιπλέον ευθύνες και άγχος σε ποσοστό 46,05%, λόγω οικογενειακών 

υποχρεώσεων απάντησαν οι εκπαιδευτικοί με παιδιά σε ποσοστό 52,63%. Οι διευθύντριες 

σχολικών μονάδων επισημαίνουν πως η κουλτούρα της κοινωνίας μας είναι τέτοια, που 

προωθεί τους άνδρες σε ανώτερες θέσεις και περιορίζει τις γυναίκες στον ιδιωτικό βίο. 

Συμπερασματικά, καταλήγουμε πως οι γυναίκες δεν εκπροσωπούνται ισότιμα στη διοίκηση 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρόλο που η νομοθεσία δεν αποκλείει κανένα/καμία από 

τη συμμετοχή του/της στις διαδικασίες επιλογής. Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και από 

την έρευνα των Kaparou & Bush (2007).  
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        Πολλές έρευνες, όπως η δική μας, συγκλίνουν στο εύρημα πως οι γυναίκες δεν 

επιθυμούν να διεκδικήσουν ανώτερες διευθυντικές θέσεις λόγω οικογενειακών 

υποχρεώσεων (Bradbury & Gunter, 2006; Coleman, 1996; Δαράκη, 2007; Μουσούρου, 

1993; Σαΐτη, 2000). Οι διευθύντριες αναφέρουν χαρακτηριστικά: 

Δ1: Η εγκυμοσύνη και το μεγάλωμα των παιδιών, είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα, 

επιβαρύνεται κυρίως η γυναίκα, αλλάζει οργανισμός της, το σώμα της και δε 

μπορεί να βρει το χρόνο. 

Δ2: Οι γυναίκες δεν αποποιήθηκαν τα οικογενειακά βάρη και τις οικογενειακές 

υποχρεώσεις. 

Δ3: Το βάρος της οικογένειας πέφτει στις γυναίκες. 

Δ4: Οι γυναίκες πρέπει να υπερκεράσουν τις οικογενειακές καταστάσεις, οι άνδρες 

έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα κινητικότητας σε σχέση με την οικογένεια και το 

σπίτι. Εμείς πού θα βρούμε τόσο ελεύθερο χρόνο; 

Δ5: Όταν έχεις οικογένεια έχεις πάρα πολλά πράγματα να ασχοληθείς, οπότε 

αφήνουμε πίσω την καριέρα και αφοσιωνόμαστε εκεί. Η οικογένεια είναι πολύ 

ουσιαστική για τη γυναίκα και καλά κάνει και δε συμμετέχει..  

      Οι γυναίκες εξακολουθούν να επωμίζονται το μεγαλύτερο μέρος από τις οικογενειακές 

ευθύνες, όπως την ανατροφή των παιδιών, τις οικιακές εργασίες ίσως και τη φροντίδα των 

ηλικιωμένων ατόμων που υπάρχουν στην οικογένεια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι γυναίκες 

να μη διαθέτουν ελεύθερο χρόνο για να τον επενδύσουν στην προοπτική της 

επαγγελματικής ανόδου στη διοίκηση της εκπαίδευσης (Κογκίδου & Τάκη, 2005). 

Χαρακτηριστικά αναφέρει μια διευθύντρια : 

Δ4: Δεν μπορείς να κάνεις αυτά που θα κάνει ένας άνδρας, όχι με τη σεξιστική 

έννοια, αλλά ο άνδρας έχει τη γυναίκα στο σπίτι, τα παιδιά είναι τακτοποιημένα, 

δεν ασχολείται, έχει μόνο την προοπτική της καριέρας του. 

      Όπως αναφέρει η Σταθάκη (2007:108), οι γυναίκες είναι αυτές που βάζουν σε 

προτεραιότητα την οικογένειά τους, αλλάζοντας τους στόχους για την επαγγελματική τους 

εξέλιξη. Πολλές φορές αναστέλλουν τις προσωπικές τους φιλοδοξίες διακόπτοντας τα 

επαγγελματικά τους σχέδια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι γυναίκες εκπαιδευτικοί να 

προτιμούν τη διδασκαλία στην τάξη τους και όχι την ανάληψη ευθυνών σε μια διευθυντική 

θέση, όπως προκύπτει από την έρευνα μας. H Al Khalifa (1992: 96), χαρακτηρίζει την 

εξισορρόπηση διαφορετικών ρόλων ως πηγή πίεσης για τις γυναίκες και η συμμετοχή τους 

στη διοίκηση θεωρείται ένα περίπλοκο πρόβλημα για τις ίδιες. Έτσι, οι γυναίκες μη 
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διεκδικώντας ανώτερες διευθυντικές θέσεις, οι ίδιες αποκλείουν τον εαυτό τους από την 

εξέλιξη της επαγγελματικής τους πορείας, αφού ο συνδυασμός οικογένειας και 

επαγγελματικής ανέλιξης πολλές φορές δεν μπορεί να εφαρμοστεί (Shakeshaft, 1987).  

      Η σχεδόν πλήρης ανάληψη όλων των οικιακών εργασιών από τις γυναίκες και η 

αναστολή των προσωπικών φιλοδοξιών, σχετίζεται με την κοινωνικοποίηση των γυναικών. 

Οι γυναίκες από μικρή ηλικία μαθαίνουν στερεοτυπικά για τις κοινωνικές συμβατότητες 

που οφείλουν να ακολουθήσουν. Σε αυτό συμφωνεί και η έρευνα των Mitroussi & 

Mitroussi (2009). Η οικογένεια που μεγαλώνουν αλλά και ο θεσμός του σχολείου έχουν 

αναλάβει τη διαδικασία κοινωνικοποίησης τους, σύμφωνα με τους κανόνες της κοινωνίας 

μας. Στο ίδιο εύρημα κατέληξε και η έρευνα των Cubillo & Brown (2003) στην οποία οι 

γυναίκες που πήραν μέρος τόνισαν τη σημασία της οικογενειακής και κοινωνικής επιρροής 

που δέχτηκαν από μικρή ηλικία, σχηματοποιώντας τον τρόπο σκέψης τους.  

      Οι διευθύντριες της έρευνάς μας υποστηρίζουν:  

Δ1: Είναι ο τρόπος που διαπαιδαγωγούνται οι γυναίκες από μικρές, αν 

διαπαιδαγωγούνταν ισότιμα, με τη σωστή έννοια της λέξης. Εμείς οι γυναίκες 

φταίμε πρώτα απ’ όλα, γιατί μεγαλώνουμε τα αγόρια σαν άνδρες και τα κορίτσια 

σαν κοριτσάκια. 

Δ2: Η κοινωνία δεν έχει αποδεχθεί ακόμα σαν σκέψη την ιδέα ότι οι γυναίκες είναι 

ίσες με τους άνδρες, ότι αξίζουν και αυτές και μπορούν να ανταποκριθούν καλά. 

Δ4: Η γυναίκα ίσως να έχει μεγαλώσει κατά νου ότι είναι αδύναμη, ότι είναι 

κατώτερη, εξαρτάται και απ’ την οικογένεια, η διαφορετική διαπαιδαγώγηση στο 

κοριτσάκι και στο αγοράκι. Παίζει ρόλο αυτό στις γυναίκες. 

      Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί ακόμα και σήμερα 

περιορίζονται, δεν έχουν αυτοπεποίθηση να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης, καθώς 

διαχρονικά οι άνδρες καταλαμβάνουν τέτοιες θέσεις, καθιστώντας το πρότυπο του άνδρα-

διευθυντή. Ο Bourdieu αναφέρει πως ο υπεύθυνος σε ένα θεσμό, ο οποίος είναι τις 

περισσότερες φορές άνδρας, «ασκεί μια πατερναλιστική εξουσία» στο υφιστάμενο 

προσωπικό του θεσμού, που είναι γυναίκες, οι οποίες επενδύουν στο θεσμό αυτό (2015: 

116). Η έλλειψη γυναικών σε διευθυντικές θέσεις έχει επισημανθεί και σε άλλες έρευνες 

ως σημαντικό εμπόδιο για την εξέλιξη των γυναικών (Μαραγκουδάκη, 1997, Κογκίδου & 

Τάκη, 2005). Έτσι οι γυναίκες, μην έχοντας αναπαράσταση του φύλου τους στη διοίκηση 

της εκπαίδευσης και επιφορτισμένες με πολλές εργασίες, μπορούμε να ισχυριστούμε πως 

τελικά ενστερνίζονται και οι ίδιες την παθητικότητα, τα στερεότυπα του φύλου, καθώς, 
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όπως φαίνεται, συμβιβάζονται με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά που τους έχουν αποδοθεί. 

Η έρευνα των Moreau et al. (2007) τονίζει πως η ανισορροπία των φύλων που εξακολουθεί 

να υπάρχει στη διοίκηση της εκπαίδευσης, διαμορφώνει την εικόνα της κοινωνίας μας 

στους/στις μαθητές/τριες, δηλαδή πως οι άνδρες κατέχουν τις θέσεις με το μεγαλύτερο 

κύρος. Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος μας έχουν απαντήσει σε ποσοστό 32,91% πως δε θα 

τις ενθάρρυνε καθόλου να αιτηθούν για μια διευθυντική θέση, η συμμετοχή περισσότερων 

γυναικών σε ανώτερες θέσεις. Ωστόσο, οι διευθύντριες αναφέρουν:  

Δ1: Για τις γυναίκες έχουν χειροτερέψει τα πράγματα από πιο παλιά, και οι ίδιες οι 

γυναίκες έχουν πάρει λάθος κατεύθυνση, πρέπει να είναι όμορφες. Τα πρότυπα της 

κρίσης και οι ηθικές αξίες πέφτουν στα υλικά αγαθά.  

Δ2: Θα μπορούσα να διεκδικήσω παραπάνω θέσεις, ίσως είναι γυναικείο 

χαρακτηριστικό ή είναι προσωπικό δικό μου. Επέλεξα να μην είμαι μπροστά, να 

μην αναρριχηθώ.  

Δ3: Υπάρχει μια κατηγορία γυναικών που δεν τολμούν, φοβούνται, τους λείπει η 

αυτοπεποίθηση. Στους άνδρες έρχεται πιο φυσιολογικό γιατί μια ζωή οι άνδρες 

ήταν εκεί. 

Δ4: Πιστεύω ότι οι γυναίκες δεν αιτούνται για ψυχολογικούς λόγους, φοβούνται μη 

δεν τα καταφέρουν, μην αποτύχουν, δεν είναι ανοιχτές γενικότερα. Ίσως η 

ανασφάλεια ξεκινάει από τη λογική του φύλου.  

      Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Bourdieu (2015: 76), «οι γυναίκες δεν μπορούν να 

ασκήσουν κάποια εξουσία, καθώς είναι συμβολικά προορισμένες για την υποχωρητικότητα 

και τη διακριτικότητα». Επίσης (ό.π. 169), οι γυναίκες καταλαμβάνουν θέσεις χωρίς 

ιδιαίτερα προνόμια, παρά τη φαινομενική ισότητα, καθώς οι ευκαιρίες για πρόσβαση στις 

περιζήτητες θέσεις είναι μειωμένες. 

       Οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς μας σε μεγάλο ποσοστό, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

προτιμούν τη διδασκαλία στην τάξη, μη διεκδικώντας διευθυντικές θέσεις ακόμα και όταν 

διαθέτουν όλα τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση μιας 

ανώτερης θέσης. Ο φόβος και η ανασφάλεια που βιώνουν ίσως προέρχεται από την 

κοινωνική ταυτότητα του φύλου, σίγουρα όμως σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο 

γραφειοκρατικός τρόπος οργάνωσης της διοίκησης της εκπαίδευσης, όπου δεν αφήνει 

πολλά περιθώρια για την ανάπτυξη του οράματος για τη βελτίωσή της. Οι εκπαιδευτικοί 

του δείγματος μας απάντησαν σε ποσοστό 63,29% πως η προσωπική προσφορά για τη 
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βελτίωση της εκπαίδευσης αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για αυτές, ώστε να αναλάβουν 

στο μέλλον ανώτερες διευθυντικές θέσεις. 

       Οι διευθύντριες επισημαίνουν πως δεν υπάρχει στήριξη και καθοδήγηση σε γυναίκες 

εκπαιδευτικούς από άλλες γυναίκες που βρίσκονται σε διευθυντική θέση. Από την έρευνα 

μας προκύπτει πως οι γυναίκες εκπαιδευτικοί θα ενθαρρύνονταν να διεκδικήσουν 

διευθυντικές θέσεις αν υπήρχε η βιωματική εκμάθηση κοντά σε ένα έμπειρο διευθυντικό 

στέλεχος της εκπαίδευσης σε ποσοστό 65,83%, αν επιμορφώνονταν παρακολουθώντας 

εξειδικευμένα σεμινάρια για τη διοίκηση της εκπαίδευσης σε ποσοστό 58,23%, αν 

στηρίζονταν από τους/τις συναδέλφους σε ποσοστό 60,76%. Όπως γίνεται αντιληπτό οι 

γυναίκες χρειάζονται ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, προκειμένου να βρουν το κίνητρο για 

να επιδιώξουν την επαγγελματική εξέλιξη. Η καθοδήγηση από ένα διευθυντικό στέλεχος 

και η ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού δικτύου από συναδέλφους και την οικογένεια, 

αποτελεί ζωτικό παράγοντα για την κινητοποίηση των γυναικών εκπαιδευτικών στη 

διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων. Η έρευνα της Νούσια (2011:84) επίσης έχει βρει 

ανάλογα αποτελέσματα. Μία διευθύντρια της έρευνάς μας υποστηρίζει: 

Δ5: Ένας φίλος με προέτρεψε να γίνω διευθύντρια, δεν είχα σκοπό να το κάνω, 

γιατί θεωρούσα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να γίνω διευθύντρια, ούτε το είχα στο 

μυαλό μου. Εντελώς τυχαία, κι αν δε με προέτρεπε, δε νομίζω να το σκεφτόμουν. 

Ενώ μια άλλη διευθύντρια τονίζει τον εξέχουσας σημασίας, ρόλο της υποστήριξης της 

οικογένειας: 

Δ4: Αν δεν ήταν η μητέρα μου και η πεθερά μου, δε θα ήμουν εγώ αυτό που είμαι. 

Όταν μια γυναίκα απελευθερώνεται, ίσως δεσμεύονται κάποιες άλλες, με την 

έννοια ότι για να μπορώ εγώ να λείπω, έπρεπε η πεθερά μου να προσέχει τα παιδιά, 

η μητέρα μου να στείλει φαγητό στο σπίτι. Οι γυναίκες της ζωής μου με στήριξαν 

στον αγώνα που έκανα σε πολλά στάδια. 

Ακόμη μία τονίζει τον υποστηρικτικό ρόλο των συναδέλφων: 

Δ1: Την πρώτη φορά που έγινα διευθύντρια, έγινα με παρότρυνση του συλλόγου 

διδασκόντων. 

      Ωστόσο, η Acker (1994:140), υποστηρίζει πως μπορεί το υποστηρικτικό περιβάλλον 

της οικογένειας ή ένας/μία συνεργάτης που θέλει να βοηθήσει, να διευκολύνουν μια 

γυναίκα να βρει λύσεις για την επαγγελματική της εξέλιξη. Παρόλα αυτά, αυτές οι 

ευκαιρίες υποστήριξης δεν είναι διαθέσιμες για όλες τις γυναίκες, παρά μόνο αποτελούν 

ατομικές ευκαιρίες για την εκάστοτε γυναίκα. 
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      Ακόμη ένας λόγος που οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να αναρριχηθούν 

επαγγελματικά, είναι επειδή πιστεύουν πως οι θέσεις ευθύνης διαθέτουν πολλές ευθύνες 

και άγχος. Η Σαΐτη (2000) βρίσκει αντίστοιχα ευρήματα στη δική της έρευνα όπου επίσης 

μεγάλο ποσοστό γυναικών δεν επιθυμούν τις διευθυντικές θέσεις λόγω των ευθυνών. Οι 

διευθύντριες αναφέρουν: 

Δ1: Για διευθύντρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δε θα έβαζα ποτέ υποψηφιότητα, 

γιατί είναι μεγάλη ευθύνη και δε θα μπορούσα να τη σηκώσω και υπάρχει ζήτημα 

χρόνου. 

Δ2: Η θέση της διευθύντριας έχει πάρα πολλές ευθύνες, έχεις να κάνεις με ανήλικα 

παιδιά, μόνο αυτό σου φορτώνει μεγάλες ευθύνες. Επίσης η γραφειοκρατία 

επιβαρύνει. 

Δ3: Οι γυναίκες δε νιώθουν άγχος για τις ανώτερες θέσεις, αλλά λόγω της 

διαχείρισης του χρόνου τους. 

Δ5: Δε σκοπεύω σε κάτι ανώτερο, αν θα γίνει, θα γίνει εντελώς τυχαία, θεωρώ ότι 

δεν μπορώ να το φτάσω, δε θα κάτσω να το κυνηγήσω. 

      Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι αν και πλέον στη κατώτερη 

κλίμακα της εκπαιδευτικής ιεραρχίας, οι γυναίκες έχουν αυξηθεί σε σύγκριση με 

παλαιότερα, ωστόσο όσο ανεβαίνουμε όλο και λιγότερες διστάζουν να αιτηθούν να 

αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες. Αυτό ίσως μπορούμε να το ερμηνεύσουμε με τη μη 

εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη διοίκηση της εκπαίδευσης, την έλλειψη σχετικών 

γνώσεων με το συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο ή την απουσία δεξιοτήτων σχετικά 

με τη διοίκηση. Στο ίδιο συμπέρασμα, καταλήγει και η έρευνα της Δαράκη (2007).  

       Επιπρόσθετα, η διοίκηση της εκπαίδευσης έχει ταυτιστεί πλήρως με το ανδρικό 

πρότυπο προσδίδοντας στις θέσεις ευθύνης ανδρικά χαρακτηριστικά όπως τη σκληρότητα, 

την αυστηρότητα, την αυταρχικότητα και τον ορθολογισμό. Η κοινωνική ταυτότητα των 

γυναικών έχει δομηθεί σε αντιδιαστολή με την ανδρική, με αποτέλεσμα οι γυναίκες ενώ 

δεν επιθυμούν να τα υιοθετήσουν, καθώς προτιμούν μια πιο δημοκρατική άσκηση 

διοίκησης (Blackmore, 1999), ωστόσο όταν βρίσκονται σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις 

δανείζονται ανδρικές συμπεριφορές. Οι διευθύντριες της έρευνάς μας σημειώνουν: 

Δ1: Αν κάποιος μου ανεβάσει τη φωνή, θα μιλήσω και εγώ όπως ένας άνδρας 

συνάδελφός μου, αλλά δε θα ήταν δική μου συμπεριφορά, δε με εκφράζει, αλλά θα 

το κάνω για να τον αντιμετωπίσω. Αναγκάζομαι. Έχω χτυπήσει και το χέρι μου στο 

τραπέζι. 
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Δ2: Ανέρχονται σε ιεραρχικά ανώτερα κλιμάκια, οι γυναίκες που ενστερνίζονται 

και μιμούνται στερεότυπα ανδρών, γυναίκες πολιτικοί, γυναίκες σε ανώτερες 

διοικητικές θέσεις προσπαθούν να μιμηθούν τους άνδρες, το στυλ εξουσίας των 

ανδρών. Αν κρατήσουν τα γυναικεία χαρακτηριστικά, αν βάλουμε ότι υπάρχουν 

τέτοια, νομίζω δε θα μπορούσαν να φτάσουν ψηλά. Πρέπει να δείξεις το σκληρό 

πρόσωπο στους συναδέλφους. 

Δ3 : Οι γυναίκες σε ανώτερες θέσεις γίνονται πιο σκληρές, πιο δυναμικές, πιο 

απόλυτες. Στα ανώτερα επίπεδα οι άνδρες είναι πιο ισχυροί νομίζω. 

Δ4: Αφήνεις πίσω κάποια γυναικεία χαρακτηριστικά, γιατί συναναστρέφεσαι όλη 

μέρα με άνδρες. Γίνονται πιο απόλυτες, για παράδειγμα δεν έχεις πρόβλημα να 

κάνεις και επίπληξη σε κάποιον, που ίσως μια γυναίκα που δεν υπάρχει στο 

δημόσιο χώρο να είχε ενδοιασμούς. 

      Καταληκτικά, μπορούμε να υποστηρίξουμε πως εκτός από τα προσόντα που διαθέτει 

μια γυναίκα για καταλάβει μια θέση κύρους, χρειάζεται απαραίτητα να διαθέτει και το 

σύνολο των ανδρικών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών, τα οποία έχουν εισαχθεί από τους 

άνδρες που υπήρχαν πριν από αυτές (Bourdieu, 2015:123).      

     Σχετικά με την άποψη ότι η διοίκηση της εκπαίδευσης ανδροκρατείται, το 43,42% του 

δείγματος μας δε συμφωνεί καθόλου με τον ισχυρισμό πως επιλέγονται συχνά άνδρες σε 

διευθυντικές θέσεις, ίσως επειδή οι γυναίκες δεν αιτούνται για μια διευθυντική θέση. 

Επιπλέον μεγάλα ποσοστά καταγράφονται στη διαφωνία των εκπαιδευτικών με την άποψη 

ότι το σύστημα επιλογής των διευθυντικών στελεχών είναι διάτρητο. Οι διευθύντριες 

σχολικών μονάδων αντιθέτως υποστηρίζουν: 

Δ1: Άσχετα αν δεν το παραδεχόμαστε, το παίζουμε πολύ δημοκρατικές και 

φεμινίστριες, από πίσω μας υποβόσκει ο ανδρισμός παντού. Είναι μια κρυφή 

οπτική, δεν είναι φανερό, είναι η συμπεριφορά, ο τρόπος, ο λόγος, οι κινήσεις. Οι 

γυναίκες δεν προωθούνται, γιατί η στελέχωση των υπηρεσιών είναι 

ανδροκρατούμενη. 

Δ2: Είναι τόσο οργανωμένο το ανδρικό σύστημα που δεν αφήνει πολλά παράθυρα 

για να τρυπώσουν οι γυναίκες, μπορεί να λέμε για τους νόμους και την ισότητα, 

όμως όλο το σύστημα είναι έτσι πλεγμένο που βοηθούν τους άνδρες να 

αναρριχηθούν. Ακόμα η διοίκηση ανδροκρατείται. Το σύστημα ευνοεί τους άνδρες. 

Οπότε κάποια στιγμή το σκέφτεσαι και λες: Αξίζει να φθαρώ τόσο πολύ για μια 

θέση; 
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Δ3: Η ανδρική κάστα είναι καλά δεμένη. Το φύλο παίζει ρόλο στις επιλογές 

στελεχών. Τους έρχεται πιο εύκολο να επιλέξουν έναν άνδρα διευθυντή. 

Δ4: Ο δημόσιος χώρος, είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος χώρος για να μπορέσεις να 

πάρεις κομμάτι της πίτας, είναι ανδροκρατούμενος χώρος. Πιστεύω όμως ότι οι 

γυναίκες το κάνουν ακόμα δυσκολότερο, δηλαδή φοβόμαστε να το σπάσουμε αυτό 

που υπάρχει. 

Δ5: Οι γυναίκες αποθαρρύνονται από το ανέφικτο, είναι δύσκολο, κρίνοντας από 

μένα. Το σύστημα έτσι όπως είναι δομημένο, ποιοι εκλέγονται και ποιοι γίνονταν 

διευθυντές. Το φύλο επηρεάζει το σύστημα επιλογής στελεχών, η συνέντευξη 

καθόριζε την επιλογή, ανέβαζε άτομα που δεν είχαν καθόλου προσόντα. 

      Οι διευθύντριες ανέφεραν περιστατικά όπου άνδρες γονείς δε συμφωνούσαν μαζί τους 

και τις αντιμετώπιζαν με αγενή συμπεριφορά, τονίζοντας τη διαφορετικότητα του φύλου. 

Πολλές έρευνες συμφωνούν με αυτό το εύρημα όπως της Μαραγκουδάκη (1997) και της 

Δαράκη (2007). 

       Οι διευθύντριες σχολικών μονάδων έθεσαν μια σημαντική παράμετρο στους 

παράγοντες που αποθαρρύνουν τις γυναίκες εκπαιδευτικούς να αιτηθούν για μια 

διευθυντική θέση. Υποστηρίζουν πως οι γυναίκες πρέπει να προσπαθήσουν πολύ 

περισσότερο από έναν άνδρα συνάδελφό τους, ώστε να γίνουν αποδεκτές από το σύλλογο 

διδασκόντων και τους γονείς των μαθητών/τριών και να αξιολογηθούν θετικά. 

Συγκεκριμένα αναφέρουν:  

Δ1: Η γυναίκα διευθύντρια πρέπει να προσέχει το ντύσιμό της, για να την 

αποδεχτούν όλοι. Αν είναι θηλυκή, όμορφη, δεν πρόκειται να την αποδεχτούν ποτέ 

και να τη δουν ίση. 

Δ2: Οι γυναίκες έχουν αυτό το διπλό καθήκον, ένα να αποδείξουν τις ικανότητές 

τους και δεύτερον επιπλέον να αποδείξουν τις ικανότητές τους ως γυναίκες. Αν 

αποτύχει μια γυναίκα σε κάτι θα της χρεώσουν ότι είναι γυναίκα, ενώ στην 

αποτυχία του άνδρα, δε του χρεώνουν το φύλο του. 

Δ3: Η αποτυχία των ανδρών είναι μικρότερη, ενώ στις γυναίκες, η περίπτωση της 

αποτυχίας είναι μεγάλη και διπλή, στιγματίζεται. 

Δ4: Αν κάνει μια προσπάθεια ο άνδρας εις την ν, η γυναίκα πρέπει να την κάνει εις 

την ν
2
. 

Δ5: Οι γυναίκες έχουν ένα μειονέκτημα από την αρχή, πρέπει να το κατακτήσεις με 

περισσότερο κόπο από ότι ένας άνδρας, για να κατακτήσεις το σεβασμό. 
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       Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι γυναίκες που κατέχουν διευθυντική θέση, 

υποστηρίζουν πως πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για να κερδίσουν την 

εμπιστοσύνη από τον περίγυρό τους και να κριθούν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν με 

επιτυχία στο έργο τους. Οι διευθύντριες αναφέρουν πως είχαν πρόθεση να αποκτήσουν τα 

προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη μιας διευθυντικής θέσης και μετά να θέσουν 

υποψηφιότητα, ώστε να μην αμφισβητηθούν. Η Shakeshaft (1993:51), υποστηρίζει πως οι 

γυναίκες, σε αντίθεση με τους άνδρες συναδέλφους τους, για να αιτηθούν για μια θέση 

πρέπει να διαθέτουν όλα τα προσόντα που απαιτεί αυτή η θέση. 

       Παρόλα αυτά οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας δε διαθέτουν σε μεγάλο βαθμό τα 

απαιτούμενα τυπικά προσόντα που μοριοδοτούνται για τις διευθυντικές θέσεις. Τα 

ποσοστά των εκπαιδευτικών που διαθέτουν επιπλέον προσόντα είναι σε χαμηλά επίπεδα. 

Αρκεί να αναφερθεί πως μόνο μία εκπαιδευτικός διαθέτει διδακτορικό και το 15,2% δε 

διαθέτει κανένα επιπλέον τίτλο σπουδών, εκτός του βασικού πτυχίου. Το γεγονός αυτό 

επιβαρύνει τη θέση των γυναικών, καθώς είναι αρκετά δύσκολο, έχοντας αναλάβει 

πολλαπλές ευθύνες, να συνεχίσουν τις σπουδές τους, όπως επίσης και για οικονομικούς 

λόγους. Οι διευθύντριες υποστηρίζουν:  

Δ1: Είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσεις πτυχία, όταν ανάμεσα στα 26 με 35 

δημιουργείς οικογένεια, πώς μπορεί να διαβάσει μια γυναίκα; Πότε να κάνει 

μεταπτυχιακό ή διδακτορικό; Εγώ το πτυχίο των αγγλικών το πήρα στα 41 και 

διάβαζα μαζί με το παιδί μου. Ένα μεταπτυχιακό δεν το παίρνει ο άριστος, το 

παίρνει και αυτός που μπορεί να διαθέσει και τα χρήματα. Για τον άνδρα όμως είναι 

όλα αυτονόητα. 

Δ2: Όταν τους είπα ότι θέλω να κάνω μεταπτυχιακό, μου είπαν δε μπορείς να τα 

κάνεις όλα, δεν υπάρχει ο χρόνος. 

Δ4: Εγώ φρόντισα κάποια χρόνια να δουλέψω σκληρά, να έχω προσόντα, ώστε 

όταν διεκδικήσω κάτι, να μη μπορεί να με αμφισβητήσει κανείς. Έχω το 

βιογραφικό μου, οπότε αυτή τη θέση διεκδικώ, δε μου τη χαρίζει κανείς, την 

παίρνω με το σπαθί μου. 

       Η ερώτηση 6 που αφορά στα τυπικά προσόντα των εκπαιδευτικών στο 

ερωτηματολόγιο της έρευνάς μας δε φαίνεται να συσχετίζεται με την αποθάρρυνση των 

εκπαιδευτικών λόγω μη προβλεπόμενων προδιαγραφών από τη νομοθεσία. Οι 

εκπαιδευτικοί που διαθέτουν προσόντα, δηλαδή, δεν επιθυμούν να διεκδικήσουν 

διευθυντικές θέσεις. 
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       Επιπρόσθετα, η προηγούμενη εμπειρία σε διοικητική θέση όπως επίσης και η εκλογή 

εκπαιδευτικών σε υπηρεσιακά συμβούλια μοριοδοτείται πρόσθετα για την επιλογή των 

διευθυντικών στελεχών. Από την έρευνά μας προκύπτει ότι κάτω από το ένα τέταρτο του 

δείγματός μας έχει προηγούμενη εμπειρία με τη διοίκηση της εκπαίδευσης, με συνέπεια οι 

γυναίκες εκπαιδευτικοί να μειονεκτούν στη διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων και ίσως να 

αποθαρρύνονται, προτιμώντας τη διδασκαλία στην τάξη τους. Εν κατακλείδι, μπορούμε να 

υποστηρίξουμε πως όλα τα προαναφερθέντα λειτουργούν με αποτρεπτικό τρόπο για τις 

γυναίκες που επιθυμούν να διεκδικήσουν διευθυντικές θέσεις, αφού εξ αρχής φαίνεται να 

μη συναγωνίζονται άνδρες συνυποψήφιους τους με τις ίδιες αρχικές προϋποθέσεις. 

      Σε όλα τα παραπάνω, προστίθεται η συνδικαλιστική δράση και η κομματικοποίηση της 

διαδικασίας επιλογής διευθυντικών στελεχών σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. Οι 

εκπαιδευτικοί του δείγματός μας δε συμφωνούν ότι χρειάζονται κομματικές γνωριμίες για 

να προωθηθεί η υποψηφιότητά τους, ωστόσο οι διευθύντριες έχουν αντίθετη άποψη: 

Δ1: Οι γυναίκες αποκλείονται από τις διοικητικές θέσεις. Ο χρόνος, δεν μπαίνουν 

σε κομματικές διαδικασίες. Εγώ δε συμμετείχα ποτέ σε συνδικαλιστικά δίκτυα. Οι 

άνδρες είναι στις καφετέριες, επειδή έχουν χρόνο. 

Δ2: Οι άνδρες βρίσκονται πιο πολύ έξω, ασχολούνται με τα κοινά γενικότερα. Στα 

συνδικαλιστικά και στα πολιτικά νομίζω ασχολούνται πιο πολύ οι άνδρες και το 

κάνουν με αυτοπεποίθηση. 

Δ4: Οι άνδρες και οι γυναίκες συνδικαλιστές είχαν συνηθίσει να μοιράζονται οι 

θέσεις χωρίς προσόντα. 

Δ5: Το φύλο επηρεάζει το σύστημα επιλογής στελεχών, γιατί οι άνδρες 

συνδικαλίζονται περισσότερο, το οποίο παίζει ρόλο. Έπαιζε πάντα ρόλο στο ποιος 

θα κάνει για διευθυντής. Τις καλύτερες θέσεις τις έχουν οι άνδρες, οι οποίοι δεν 

έχουν και τόσα προσόντα, απλά είναι κομματικά στελέχη, το οποίο επηρεάζει πολύ. 

       Σύμφωνα με τη Χατζηπαναγιώτου (2003), οι εκπαιδευτικοί αδιαφορούν για την 

περεταίρω εξέλιξή τους και περιορίζονται στη διδασκαλία της τάξης τους χωρίς άλλα 

ενδιαφέροντα. Οι διευθύντριες της έρευνάς μας κάνουν λόγο για την απαξίωση της 

διοίκησης από την πλευρά των γυναικών εκπαιδευτικών, μειωμένο ενδιαφέρον και έλλειψη 

φιλοδοξιών.          

       Πιο συγκεκριμένα: 
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Δ1: Οι γυναίκες απαξιούν να συμμετέχουν, γιατί δε βρίσκουν ηθικό ενδιαφέρον, 

έχουν διαφορετικούς στόχους στη ζωή τους που ξεκινούν από την αυτοπραγμάτωσή 

τους. Δεν τις νοιάζει μέσα από ένα τίτλο να νιώσουν ποιες είναι, για το πρεστίζ. 

Δ3: Οι γυναίκες απλά λοιδορούν. 

Δ4: Πολλές φορές συζητούσα με άλλες συναδέλφισσες και τις έλεγα: Γιατί δεν 

κάνετε αίτηση; Μαζεύεις πτυχία. Γιατί τα μαζεύεις; Σημαίνει ότι έχεις μάθει κάποια 

πράγματα. Αυτά είναι ένα προϊόν που κάποια στιγμή πρέπει να το διαχύσεις. 

Δ5: Οι γυναίκες δεν έχουν τόσες φιλοδοξίες, δεν έχουν χρόνο να είναι φιλόδοξες. 

       Οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας σε ποσοστό 47,37% βρίσκουν ελάχιστο 

ενδιαφέρον στις διευθυντικές θέσεις. Αυτό ίσως μπορούμε να το ερμηνεύσουμε όπως 

αναφέρει η Coleman (2003: 325), «Αν το ορθόδοξο θεωρείται ο κανόνας, κάτι που δεν 

παραβιάζει τη σύμβαση, τότε η ορθόδοξη ηγεσία είναι ανδρική». Στο ίδιο μήκος κύματος 

και η Connell (1987: 181) υποστηρίζει πως ο ανδρικός χαρακτήρας του επαγγελματισμού 

ενισχύεται από τον εξής απλό μηχανισμό: τον αποκλεισμό των γυναικών. Επομένως, 

γίνεται σαφές πως η διοίκηση της εκπαίδευσης έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

ηγείται ένας άνδρας, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να δυσκολεύονται ή να μη βρίσκουν 

ενδιαφέρον να εμπλακούν σε διοικητικές δομές. Ο Bourdieu (2015: 89), υποστηρίζει πως 

αποδίδουμε στις γυναίκες την ευθύνη για την υποταγή και την καταπίεση που βιώνουν, ως 

κάτι που επιθυμούν οι ίδιες να συμβαίνει, οδηγώντας τες στο σκόπιμο αποκλεισμό από το 

δημόσιο χώρο. 

 

7.3 Συμπεράσματα 

 

       Σκοπός της έρευνάς μας ήταν να αναδείξει τις απόψεις των γυναικών σχετικά με την 

υποαντιπροσώπευση τους στη διοίκηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφερειακή 

ενότητα της Ημαθίας. Επιπλέον στόχος ήταν να διερευνηθούν οι παράγοντες που 

αποθαρρύνουν τις γυναίκες εκπαιδευτικούς από τη διεκδίκηση ανώτερων διευθυντικών 

θέσεων καθώς και η αποσαφήνιση των παραγόντων που θα ενισχύσουν τη μελλοντική 

συμμετοχή των γυναικών στη διοίκηση. Όπως αναφέρουν πολλές φεμινίστριες (Ferguson, 

1984; Shakeshaft, 1987; Ouston, 1993), η ανδρική κυριαρχία επεκτείνεται στον τομέα των 

ερευνών, με αποτέλεσμα η γυναικεία οπτική να μη διερευνάται και να προβάλλεται μόνο η 

ανδρική, ως νόρμα. Από τη διεξαγωγή της έρευνά μας και όσον αφορά τα ερευνητικά 
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ερωτήματα που είχαμε θέσει, καταλήξαμε σε κάποια βασικά συμπεράσματα, τα οποία 

παραθέτουμε παρακάτω. 

      Παρά την ισότητα που έχει θεσμοθετηθεί από την ελληνική πολιτεία, η έλλειψη 

γυναικών στα ανώτερα επίπεδα της εκπαιδευτικής διοίκησης είναι πραγματικότητα ακόμα 

και σήμερα, μετά από πολλές έρευνες και πολλούς αγώνες γυναικείων κινημάτων. Οι 

γυναίκες εξακολουθούν να ζουν κάτω από πατριαρχικό καθεστώς και μαθαίνουν από 

μικρές τις κοινωνικές πρακτικές που αντιστοιχούν στο φύλο τους. Η πατριαρχία έχει 

διαμοιράσει τις εργασίες που οφείλει να αναλάβει κάθε φύλο στην κοινωνία. Η 

διαφορετική αντιμετώπιση των κοριτσιών τόσο από τους γονείς όσο και από το σχολείο 

προετοιμάζει τα παιδιά για τις κοινωνικές απαιτήσεις και περιορίζει την ανάπτυξη των 

δυνατοτήτων τους, με αποτέλεσμα να εξαναγκάζει τις γυναίκες να εναρμονίζονται με τα 

κοινωνικά στερεότυπα, υπονομεύοντας την ανεξαρτησία τους.  

       Η δημιουργία οικογένειας και ο συζυγικός βίος αποτελούν προτεραιότητα για κάθε 

γυναίκα, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τη συνέχιση των σπουδών τους ή την επαγγελματική 

εξέλιξη στο διδασκαλικό επάγγελμα. Η επικράτηση παραδοσιακών αντιλήψεων στην 

κοινωνία μας δεν αφήνει περιθώρια στις γυναίκες να σχεδιάσουν από νεαρή ηλικία τα 

επαγγελματικά βήματα μια επιτυχημένης καριέρας. Όλα τα παραπάνω στερούν από τις 

γυναίκες την επαγγελματική εξέλιξη στις ίδιες, αλλά στερούν και από την κοινωνία ένα 

έμψυχο υλικό με πολλές δυνατότητες. Οι γυναίκες που τόλμησαν να εισέλθουν στο 

δημόσιο χώρο και να διεκδικήσουν ανώτερες διοικητικές θέσεις, ενδεχομένως βιώνουν 

εσωτερικές συγκρούσεις ή αγχώδη συναισθήματα, όπως πίεση ή ενοχές, καθώς 

προσπαθούν να εναρμονίσουν την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή. 

       Οι γυναίκες φαίνεται ότι δε συνειδητοποιούν τις κοινωνικές πρακτικές του φύλου, 

αφού έχουν εσωτερικεύσει τις προκαταλήψεις εις βάρος τους. Έχουν αναλάβει εξ 

ολοκλήρου τη φροντίδα της οικογένειας τους και τις οικιακές εργασίες, τα οποία 

αποδέχονται ως κάτι το «φυσιολογικό», κάτι που ισχύει λόγω του βιολογικού φύλου τους. 

Επομένως, οι γυναίκες κάτω από το βάρος όλων των ευθυνών που έχουν αναλάβει, δεν 

προτίθενται να αναλάβουν επιπρόσθετες ευθύνες και προτιμούν τη διδασκαλία στην τάξη 

τους. 

       Από την έρευνα προκύπτει πως όταν οι γυναίκες επιθυμούν να διεκδικήσουν 

διευθυντικές θέσεις αντιμετωπίζουν πλήθος άλλων δυσχερειών. Μερικές από αυτές είναι: η 

καθημερινή συναναστροφή με άνδρες, καθώς ο χώρος της διοίκησης χαρακτηρίζεται ως 

ανδροκρατούμενος, η μη εξοικείωση των γυναικών με τον επιστημονικό χώρο της 
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διοίκησης της εκπαίδευσης, αφού οι περισσότερες δεν είχαν ποτέ πριν βρεθεί σε κάποια 

διευθυντική θέση, προτιμούν τη διδασκαλία ίσως λόγω μικρότερου εργασιακού ωραρίου ή 

λόγω έλλειψης σχετικών γνώσεων για τη διοίκηση. 

        Συνοψίζοντας, η απουσία των γυναικών από υψηλόβαθμες θέσεις στην ιεραρχία της 

εκπαίδευσης αποτελεί ένα βαθιά πολιτικό πρόβλημα. Έχοντας υλοποιηθεί πολυάριθμες 

μελέτες τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, η μη δημοκρατική εκπροσώπηση των 

γυναικών συνεχίζει να υφίσταται, χωρίς να έχουν θεσμοθετηθεί πρωτοβουλίες για τη 

μεταρρύθμιση στο χώρο της διοίκησης. Ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού 

συστήματος, τα μηδαμινά περιθώρια για ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τα στελέχη της 

εκπαίδευσης, ο επιφανειακός τρόπος που αντιμετωπίζεται η διοίκηση χρήζουν ριζικής 

αναδιάρθρωσης, δίνοντας βαρύτητα στην προσέλκυση περισσότερων γυναικών 

εκπαιδευτικών. 

 

7.4 Προτάσεις 

 

       Από τις συνεντεύξεις/συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τις διευθύντριες των 

σχολικών μονάδων αλλά και από τα ποσοτικά ευρήματα έχουμε να προτείνουμε κάποιες 

παρεμβάσεις για τη μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών εκπαιδευτικών στη διοίκηση της 

εκπαίδευσης. 

      Αρχικά, θεωρούμε ότι υπάρχει αναγκαιότητα για υλοποίηση εκπαιδευτικών 

επιμορφώσεων σχετικών με τη διοίκηση της εκπαίδευσης, από έμπειρα στελέχη, όπου θα 

αναπτύσσονται δραστηριότητες για τα θέματα που διαχειρίζεται ένα διευθυντικό στέλεχος 

της εκπαίδευσης στην καθημερινότητά του. Για παράδειγμα, δύναται να υλοποιηθούν 

ενδοσχολικές επιμορφώσεις από τους/τις σχολικούς συμβούλους εντός του εργασιακού 

ωραρίου των εκπαιδευτικών ή από τα Περιφερειακά Κέντρα Επιμόρφωσης, τα οποία είναι 

αρμόδια για επιμορφωτικές δράσεις που στοχεύουν στην επαγγελματική εξέλιξη των 

εκπαιδευτικών.   

      Επιπρόσθετα, η θέσπιση ενός υποστηρικτικού θεσμού, όπως του/της μέντορα, όπου οι 

γυναίκες εκπαιδευτικοί θα βιώνουν σε πραγματικές συνθήκες, προβληματικές καταστάσεις 

που αντιμετωπίζει ένα διευθυντικό στέλεχος, θα βοηθούσε στην κατεύθυνση της 

εξοικείωσης των γυναικών με τη διοίκηση, καθώς στους τρόπους αντιμετώπισης 

προβληματικών καταστάσεων. 
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      Μία επίσης ενδιαφέρουσα πρόταση είναι η αλλαγή στις αρμοδιότητες των 

διευθυντικών στελεχών, με λιγότερες διεκπεραιωτικές εργασίες, ώστε να αναπτύσσεται το 

όραμα και η πρωτοβουλία τους για βελτίωση στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά και τη 

ρύθμιση προβληματικών καταστάσεων στον εκάστοτε εκπαιδευτικό φορέα. Έτσι, χωρίς τη 

γραφειοκρατική επιβάρυνση και χωρίς το συγκεντρωτισμό που διαπνέει το εκπαιδευτικό 

σύστημα, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί ίσως εστίαζαν στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη 

βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. 

       Η θέσπιση εκπαιδευτικών αδειών και διευκολύνσεων για εισαγωγή των εκπαιδευτικών 

σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή σε άλλα προγράμματα επιμόρφωσης, θα δώσει 

την ευκαιρία στις γυναίκες να αποκτήσουν τα προσόντα που προβλέπονται για τη 

διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων.  

      Επιπλέον, η θέσπιση άλλων κριτηρίων επιλογής των διευθυντικών στελεχών, 

περισσότερο αξιοκρατικών, θα ενθάρρυνε τις γυναίκες εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν 

γνωρίζοντας πως θα αξιολογηθούν θετικά για την προσφορά τους στην εκπαίδευση. 

      Τέλος, η υλοποίηση επιμορφώσεων στους εκπαιδευτικούς για ζητήματα του φύλου, με 

σκοπό τον περιορισμό της αναπαραγωγής στερεοτύπων από το σχολείο, αποτελεί ένα 

σημαντικό και συνάμα απαραίτητο βήμα για την αλλαγή της υπάρχουσας κουλτούρας της 

κοινωνίας μας, η οποία διαπνέεται από σεξιστικές προκαταλήψεις.  

       Μελλοντικοί ερευνητές/τριες μπορούν να πραγματοποιήσουν μελέτες σε μεγαλύτερη 

κλίμακα που να θέτουν το ζήτημα του φύλου στο επίκεντρο, ώστε να έχουμε επαρκέστερη 

αντίληψη των παραγόντων που αποθαρρύνουν τις γυναίκες να διεκδικήσουν διευθυντικές 

θέσεις στην ιεραρχία της εκπαίδευσης. Ίσως χρειάζεται να διερευνηθεί περισσότερο η 

άποψη για την προτίμηση που δείχνουν οι γυναίκες εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία, 

αποφεύγοντας να αναλάβουν υπηρεσιακές ευθύνες. Εν κατακλείδι, υπάρχει άμεση 

αναγκαιότητα για μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στη διοίκηση της εκπαίδευσης, ώστε οι 

γυναίκες εκπαιδευτικοί να μην αποθαρρύνονται, αλλά να συμμετέχουν με αυτοπεποίθηση, 

προσφέροντας με το όραμά τους νέα πνοή στη διοίκηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η 

αλλαγή της υφιστάμενης κοινωνικής αντίληψης του ζητήματος του φύλου οφείλει να έρθει 

στο προσκήνιο από τους/τις αρμόδιους/ες, ώστε οι θεσμοί της εκπαίδευσης να μην 

επηρεάζονται από στερεότυπα που περιορίζουν την έκφραση των γυναικών. 
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https://www.esos.gr/arthra/defterovathmia-ekpaidefsi/eidisis-defterovathmia-ekpaidefsi/oi-diatelesantes-ypoyrgoy-paideias-apo-th-metapoliteysh-mexri-shmera
http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/18d-lista-periferiarxes.htm
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

1. Το ερωτηματολόγιο 

 

 

 Αγαπητές συναδέλφισσες το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί θα συμβάλλει στη διεξαγωγή 

της διπλωματικής μου εργασίας με τίτλο: Παράγοντες που συμβάλλουν στην 

αποθάρρυνση γυναικών από τη διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση : Έρευνα βασισμένη στις απόψεις γυναικών εκπαιδευτικών στην 

περιφερειακή ενότητα Ημαθίας. 

  Η εργασία μου διερευνά τους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 

αποθαρρύνονται να διεκδικήσουν διευθυντικές θέσεις. Οι απαντήσεις σας θα είναι 

ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας. 

Ευχαριστώ προκαταβολικά για την πολύτιμη βοήθειά σας. Παρακαλώ απαντήστε με 

ειλικρίνεια σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. 

Με εκτίμηση,  

Σισμανίδου Ειρήνη, Δασκάλα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης με κατεύθυνση 

Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία- Τηλέφωνο επικοινωνίας, Email. 

 

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. Οργανικότητα σχολείου 

…………./θέσιο  

2. Περιοχή του σχολείου που υπηρετείτε:      

Αστική     Ημιαστική   Αγροτική 

3. Ηλικία: 

22-30    31-40    41-50   51 και άνω 

 

4. Οικογενειακή κατάσταση:     
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Έγγαμη χωρίς παιδιά   Έγγαμη με παιδιά  Διαζευγμένη με παιδιά 

Άγαμη                         Άλλο  

5.  Ειδικότητα:  

1) Δασκάλα           2) Γυμνάστρια  3) Καθηγήτρια αγγλικών                          

4) Καθηγήτρια μουσικής             

5) Καθηγήτρια Πληροφορικής  6) Άλλο……… 

6. Επιπρόσθετες σπουδές: 

 Δεύτερο πτυχίο  

 Μεταπτυχιακό δίπλωμα     

 Διδασκαλείο  

 Διδακτορικό 

 Ξένη γλώσσα 

 Πιστοποίηση Τ.Π.Ε.  

 Άλλο……………………………………………………………… 

7. Συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία μέχρι σήμερα σε έτη:  

………………………………………………… 

8. Έχετε υπηρετήσει στο παρελθόν σε διευθυντική θέση ;   ΝΑΙ      ΟΧΙ  

Πόσα έτη; …………. Σε ποια διευθυντική θέση; …………………………………….. 

(π.χ. υποδιευθύντρια , διευθύντρια, προϊσταμένη εκπαιδευτικών θεμάτων, διευθύντρια 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένη γραφείου) 

 

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

9. Είχατε  υποβάλει αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο του 

Υπουργείου Παιδείας, για την επιλογή διευθυντικών στελεχών  (Ν 4327/15) ; 

ΝΑΙ    ΟΧΙ  
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10. Αν ΟΧΙ, για ποιο λόγο δεν υποβάλατε αίτηση συμμετοχής; Παρακαλώ κυκλώστε 

από το 1 μέχρι το 5 ανάλογα με το πόσο σας εκφράζει η κάθε πρόταση. 

 

1 ΚΑΘΟΛΟΥ      2 ΛΙΓΟ      3 ΜΕΤΡΙΑ   4 ΠΟΛΥ    5 ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

1. Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων.                              

1 2 3 4 5 

 

2. Προτιμώ τη διδασκαλία στην τάξη μου.           

1 2 3 4 5 

 

3. Βρίσκω ελάχιστο ενδιαφέρον στις διευθυντικές θέσεις.       

1 2 3 4 5 

 

4. Πιστεύω πως επιλέγονται συχνά άνδρες για διευθυντικές θέσεις.      

1 2 3 4 5 

 

5. Δεν είχα τις προβλεπόμενες προδιαγραφές από τη νομοθεσία.      

1 2 3 4 5 

 

6. Θεωρώ ότι το σύστημα επιλογής είναι διάτρητο.       

1 2 3 4 5 

 

7. Θεωρώ ότι χρειάζονταν γνωριμίες για την προώθηση της υποψηφιότητας μου.     

1 2 3 4 5 

 

8. Πιστεύω πως οι διευθυντικές θέσεις διαθέτουν επιπλέον ευθύνες και άγχος.    

1 2 3 4 5 

 

9. Πιστεύω ότι ένας άνδρας μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα.      

1 2 3 4 5 
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10. Πιστεύω ότι θα δεχόμουν κριτική από τους συναδέλφους.      

1 2 3 4 5 

 

Άλλο ……………………………………………………………………………………. 

 

11. Τι θα σας ενθάρρυνε να θέσετε υποψηφιότητα για μια διευθυντική θέση; 

Παρακαλώ κυκλώστε από το 1 μέχρι το 5. 

 

1 ΚΑΘΟΛΟΥ  2 ΛΙΓΟ  3 ΜΕΤΡΙΑ  4 ΠΟΛΥ  5 ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

1. Η ενθάρρυνση της οικογένειάς μου.          

1 2 3 4 5 

 

2. Η απόκτηση τυπικών προσόντων  (π.χ. μεταπτυχιακό δίπλωμα).      

1 2 3 4 5 

 

3. Η ενηλικίωση των παιδιών μου.          

1 2 3 4 5 

 

4. Η επιλογή περισσότερων γυναικών σε διευθυντικές θέσεις.      

1 2 3 4 5 

 

5. Η αλλαγή του νομικού πλαισίου για τα καθήκοντα των διευθυντικών στελεχών.    

1 2 3 4 5 

 

6. Ο διαφορετικός τρόπος αξιολόγησης των διευθυντικών στελεχών-Άλλα κριτήρια 

επιλογής  

1 2 3 4 5 

 

7. Η παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων σχετικά με τη διοίκηση της εκπαίδευσης. 

1 2 3 4 5 
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8. Η βιωματική εκμάθηση κοντά σε ένα στέλεχος της διοίκησης της εκπαίδευσης.    

1 2 3 4 5 

 

9. Η προσωπική προσφορά και το όραμα για την βελτίωση της εκπαίδευσης.    

1 2 3 4 5 

 

10. Η στήριξη των συναδέλφων μου.                     

1  2 3 4 5 

 

Άλλο ……………………………………………………………………………………… 

 

12. Τι άλλο έχετε να προτείνετε ή να συμπληρώσετε, ώστε να συμμετέχουν 

περισσότερες γυναίκες στη διοίκηση της εκπαίδευσης; 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Οι ερωτήσεις της συνέντευξης 

 

 Ατομικά/Δημογραφικά στοιχεία  

 Για ποιους λόγους υποβάλατε αίτηση συμμετοχής για τη θέση της διευθύντριας 

σχολικής μονάδας; 

 Είχατε προηγούμενη εμπειρία σε διοικητική θέση; Αν ναι, σε ποια; 

 

Κοινωνικά δίκτυα 

 Πιστεύετε ότι το σύστημα επιλογής στελεχών  με την εμπλεκόμενη ψηφοφορία, 

επηρεάστηκε από τον παράγοντα φύλο;  

 Πιστεύετε ότι λόγω ενασχόλησης με συνδικαλιστικά-κομματικά δίκτυα, οι άντρες 

εκπαιδευτικοί επιλέγονται συχνότερα για μια διευθυντική θέση; 

 

Εμπόδια στην επαγγελματική εξέλιξη 

 Οι συνάδελφοι σας στηρίζουν τις κατευθύνσεις σας; 
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 Πιστεύετε πως οι ανώτερες διευθυντικές θέσεις αγχώνουν τις γυναίκες; 

 Ποιοι είναι οι λόγοι, κατά τη γνώμη σας, που οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δε θέλουν 

να συμμετέχουν σε διαδικασίες κρίσης διευθυντικών στελεχών και πώς τους 

εξηγείτε; 

 

Οικογένεια 

 Πιστεύετε ότι οι επαγγελματικές σας υποχρεώσεις στερούν χρόνο από την 

οικογένειά σας ή το αντίστροφο; 

 Η οικογένειά σας στήριξε την απόφαση σας να γίνετε διευθύντρια; 

 Οι γονείς σας, σας ενθάρρυναν να αποκτήσετε τυπικά προσόντα, ώστε να 

εξελιχθείτε επαγγελματικά στο μέλλον; 

 

 Κοινωνική κατασκευή του φύλου 

 Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι οι γυναίκες σε ανώτερες θέσεις διοίκησης της 

εκπαίδευσης είναι λιγότερες, ενώ ο κλάδος αποτελείται ως επί το πλείστον από 

γυναίκες εκπαιδευτικούς; 

 Για ποιους λόγους δε θέσατε υποψηφιότητα για ανώτερη διευθυντική θέση όπως 

προϊσταμένη εκπαιδευτικών θεμάτων ή διευθύντρια εκπαίδευσης; Θα το 

επιχειρούσατε στο μέλλον; 

 Σε κάποια διαφωνία που είχατε με γονείς ή συναδέλφους, ήρθατε ποτέ σε δύσκολη 

θέση λόγω του φύλου; 

 Πιστεύετε ότι οι ανώτερες διευθυντικές θέσεις ταιριάζουν καλύτερα σε ένα άντρα 

εκπαιδευτικό παρά σε μια γυναίκα; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




