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Εισαγωγή 

 

 

 Οι αντιλήψεις και τα στερεότυπα περί φύλου στην, κατά τα άλλα αναπτυσσόμενη 

και σύγχρονη κοινωνία που ζούμε, εξακολουθούν να υφίστανται. Ήδη από πολύ μικρή 

ηλικία τα δύο φύλα ξεχωρίζουν (συγκεκριμένα παιχνίδια, συγκεκριμένα χρώματα όσον 

αφορά την ενδυμασία, συμπεριφορές κ.λπ.) και αγόρια και κορίτσια λαμβάνουν 

διαφορετικά μηνύματα σχετικά με δεξιότητες, χαρακτηριστικά και στάσεις που αναμένει 

η κοινωνία από αυτά (Κανταρτζή, 1997α: 78). Ο διαχωρισμός αυτός συνεχίζει να υπάρχει, 

καθώς μεγαλώνουν τα άτομα, και στις εργασιακές τους επιλογές (Κανταρτζή, 1997β: 33). 

Κάποια επαγγέλματα θεωρούνται «ανδρικά», όπως: επαγγελματίες οδηγοί, σώματα 

ασφαλείας, οικοδόμοι και κάποια άλλα «γυναικεία», όπως: νοσηλεύτριες, νηπιαγωγοί 

κ.λπ. 

 Παρ’ ότι έχουν γίνει θετικά βήματα προς την άρση ή μείωση του φαινομένου 

αυτού και τα δύο φύλα είναι νομοθετικά ισόνομα βάσει του Ν. 1414/2-2-1984, εν τούτοις 

διαπιστώνεται ότι το γυναικείο φύλο συνεχίζει να υποεκπροσωπείται σε σημαντικούς 

τομείς της κοινωνίας, όπως: στην επιστήμη, στην έρευνα, στα κέντρα λήψης αποφάσεων 

και γενικότερα στις υψηλές βαθμίδες της επαγγελματικής ιεραρχίας. Ο χώρος της 

εκπαίδευσης δεν αποτελεί εξαίρεση. Είναι ευρέως γνωστό ότι η εκπαίδευση θεωρείται ως 

ένα από τα «γυναικεία» επαγγέλματα, με τις γυναίκες να αποτελούν την πλειοψηφία, 

γεγονός που όμως δεν αντανακλάται σε επίπεδο διοίκησης, με τον αριθμό των γυναικών 

να είναι σημαντικά μικρότερος σε σύγκριση με αυτόν των ανδρών (Βασιλού – 

Παπαγεωργίου, 1995: 502). 

Σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής μελέτης είναι η διερεύνηση του ρόλου που 

παίζει το φύλο του διευθυντή/της διευθύντριας στη διοίκηση σχολικών μονάδων 

προκειμένου αυτές να γίνουν αποτελεσματικότερες. Ειδικότερα, επιχειρείται μια 

προσπάθεια διερεύνησης του φύλου ως σημαντικού παράγοντα για την ανάληψη 

διευθυντικής θέσης και κατά πόσο ο παράγοντας αυτός σχετίζεται με τα εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα στην προσπάθειά τους για ανέλιξη. Επιπροσθέτως 

διερευνούνται οι έμφυλες διαφορές τόσο στη διοίκηση των σχολικών μονάδων όσο και 

στον τρόπο με τον οποίο ασκούν οι διευθυντές/διευθύντριες τα καθήκοντά τους. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας γίνεται λόγος για τις βασικές θεωρίες 

της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, δίνεται η έννοια του όρου, οι ρόλοι του 
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εκπαιδευτικού (και του διευθυντή) αναφορικά με την κοινωνικοποίηση του μαθητή μέσα 

σ’ ένα δημοκρατικό σχολείο και τέλος αναφέρονται με συντομία οι φεμινιστικές 

προσεγγίσεις στην εκπαίδευση.   

Στα δύο επόμενα κεφάλαια γίνεται αναφορά στη διοίκηση και την ηγεσία 

αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια αρχικά να 

διασαφηνιστεί ο όρος «διοίκηση» και στη συνέχεια αναφέρονται οι θεωρίες διοίκησης με 

τους κύριους εκφραστές τους. Επιπλέον παρουσιάζονται κάποια χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της αποτελεσματικής διοίκησης ενός οργανισμού και τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα του αποτελεσματικού διευθυντή. Στο τρίτο κεφάλαιο ομοίως για την ηγεσία. 

Αρχικά δίνεται ο ορισμός της έννοιας και έπειτα παρουσιάζονται εν συντομία τα μοντέλα 

εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας, καθώς και της σχολικής ηγεσίας. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια βιβλιογραφική επισκόπηση σε έρευνες με 

παραπλήσιο με το υπό εξέταση θέμα. 

Τα δύο τελευταία κεφάλαια αφορούν την έρευνα που διεξήχθη σε διευθυντές και 

διευθύντριες της ΠΕ Ηρακλείου. Πιο αναλυτικά, το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρει τον 

σκοπό, τους στόχους και τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας, τη μεθοδολογική 

προσέγγιση που ακολουθήθηκε, το δείγμα της έρευνας, καθώς και το εργαλείο και τη 

διαδικασία συλλογής δεδομένων. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, 

τα συμπεράσματα και οι περιορισμοί της συγκεκριμένης έρευνας, οι προτάσεις για 

μελλοντικές και έπονται τα τελικά συμπεράσματα της εργασίας. 

Στο παράρτημα, τέλος, παρατίθεται το εισαγωγικό σημείωμα που δόθηκε στα 

υποκείμενα της έρευνας, ο οδηγός της ημιδομημένης συνέντευξης, οι πίνακες συχνοτήτων 

που αφορούν τα ατομικά στοιχεία των ερωτώμενων και οι απομαγνητοφωνήσεις των 

συνεντεύξεων. 
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Κεφάλαιο 1ο: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 

 

 

1.1 Έννοια 

Κοινωνιολογία είναι η κοινωνική επιστήμη που περιγράφει, μελετά και ερευνά τον 

τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας των κοινωνιών και των κοινωνικών ομάδων. 

Ασχολείται με τα κοινωνικά φαινόμενα και γεγονότα, τα οποία αναδύονται στο πλαίσιο 

της κοινωνικής συμβίωσης και δράσης και θέτει ερωτήματα σχετικά με το νόημα και τη 

δομή της κοινωνικής δράσης, καθώς και με το πλαίσιο που τη διέπει, δηλαδή τις 

κοινωνικές αξίες, τους κοινωνικούς κανόνες και τα πρότυπα συμπεριφοράς και δράσης 

(Νόβα – Καλτσούνη, 2010: 29). 

Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης αποτελεί κλάδο της Κοινωνιολογίας, σχετικά 

πρόσφατο, ο οποίος μελετάει τις εκπαιδευτικές δομές, διαδικασίες και πρακτικές μέσα 

από μια κοινωνιολογική σκοπιά. Επιπροσθέτως, μελετά το εκπαιδευτικό σύστημα ως 

κοινωνικό θεσμό, δεδομένου ότι το σχολείο είναι ο επίσημα και αποκλειστικά 

επιφορτισμένος για την μετάδοση της γνώσης κοινωνικός θεσμός (Θάνος, Καμαριανός, 

Κυρίδης, Φωτόπουλος, 2017: 47). Αντικείμενό της, συνεπώς, είναι ο πολυσύνθετος ρόλος 

του σχολείου:  η κοινωνική ενσωμάτωση, η επιλογή γνώσεων και παιδείας (κουλτούρας), 

καθώς και το σύνολο αρχών, αξιών και ιδεών που συνθέτουν την ιδεολογία του σχολείου 

(Φραγκουδάκη, 1985: 17). 

 

1.2 Βασικές θεωρίες 

Παρουσιάζονται τα κύρια σημεία των βασικών θεωριών της Κοινωνιολογίας της 

Εκπαίδευσης, με τους εκφραστές τους και πιο συγκεκριμένα οι θεωρίες των Durkheim και 

Parsons, καθώς και η μαρξιστική και η βεμπεριανή θεώρηση. 

 

1.2.1Ο λειτουργισμός του Emile Durkheim 

Ο E. Durkheim (1858 – 1917) θεωρείται ο θεμελιωτής της επιστήμης της 

Κοινωνιολογίας. Υπήρξε ο εμπνευστής της λειτουργικής θεωρίας, η οποία επηρέασε 

σημαντικά την κοινωνιολογική σκέψη, αλλά και πολλούς σύγχρονους κοινωνιολόγους 
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(Θάνος και συν., 2017: 96). Ο στοχασμός του πάνω στην εκπαίδευση βασιζόταν σε τρεις 

κύριους στόχους: α) να καθιερώσει την κοινωνιολογία ως επιστήμη με ακαδημαϊκό κύρος, 

β) να εφαρμόσει τις μεθόδους των φυσικών επιστημών στη μελέτη της κοινωνίας και γ) 

να ανακαλύψει τους τρόπους με τους οποίους διασφαλίζεται η τάξη σε μία κοινωνία, 

ιδίως στον πολύπλοκο σύγχρονο κόσμο (Blackledge & Hunt, 1995: 19). 

Η εκπαίδευση, ως βασικός κοινωνικός θεσμός, αναλαμβάνει ενεργό ρόλο σε κάθε 

κοινωνία. Κατά τον Durkheim οι σκοποί της εκπαίδευσης αποκτούν έναν ευρύτερο 

χαρακτήρα από αυτόν της μετάδοσης γνώσεων, στοιχείων ηθικής και δεξιοτήτων, αφού η 

εκπαίδευση υπάρχει για να επιτελεί τους σημαντικότερους σκοπούς που κάθε κοινωνία 

θέτει (Θάνος και συν., 2017: 100). 

 

1.2.2 Ο δομολειτουργισμός του Talcott Parsons 

Ο T. Parsons (1902 – 1979) θεωρείται από τους πιο σημαντικούς φονξιοναλιστές 

συγγραφείς και επηρεάστηκε από τον Durkheim. Δημιούργησε μια θεωρία της κοινωνίας 

στην οποία η κουλτούρα, η κοινωνική δομή και η προσωπικότητα συνδέονται μεταξύ τους 

με τρόπο λογικό και συνεπή (Κελπανίδης, 2012: 578).  

Κινούμενος μέσα στο θεωρητικό πλαίσιο του δομικού φονξιοναλισμού, 

παρουσιάζει το ρόλο του σχολείου μέσα στην ιεραρχικά οργανωμένη κοινωνία, ο οποίος 

ομοιάζει με εκείνον που περιέγραψε ο Durkheim. Βασικός ρόλος του σχολείου είναι να 

ετοιμάζει τα παιδιά για τις μελλοντικές κοινωνικές τους θέσεις, προσφέροντας γνώσεις 

και δυνατότητες προσαρμογής στις ηθικές αξίες (Θάνος και συν., 2017: 113). Υποστήριξε 

ότι όλοι οι μαθητές είναι ίσοι όταν αρχίζουν το σχολείο, ωστόσο παραδέχτηκε ότι οι 

διαφορές ρόλων μεταξύ των φύλων έχουν καθιερωθεί πριν από το σχολείο και ότι κάποιοι 

μαθητές έχουν υψηλότερο ποσοστό «ανεξαρτησίας» από κάποιους άλλους κατά την 

είσοδό τους σ’ αυτό (Blackledge & Hunt, 1995: 106). Οι αξίες που το σχολείο μεταδίδει 

είναι πολύ σημαντικές και είναι οι ίδιες αυτές αξίες που περιβάλλουν τις κοινωνικές 

θέσεις και συντηρούν την κοινωνική στρωματοποίηση. Η μελλοντική κοινωνική θέση των 

μαθητών εξαρτάται από το βαθμό αφομοίωσης των αξιών αυτών (Θάνος και συν., 2017: 

117). 
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1.2.3 Η μαρξιστική θεώρηση 

Οι μαρξιστές έχουν προσεγγίσει το ζήτημα της εκπαίδευσης με δύο διαφορετικούς 

τρόπους. Είτε θεωρούν ότι η εκπαίδευση ενισχύει τη διαδικασία της «αναπαραγωγής» ή 

της συντήρησης των καπιταλιστικών «σχέσεων παραγωγής», είτε βλέπουν την 

εκπαίδευση σαν «πεδίο αντίστασης» στις απαιτήσεις του καπιταλιστικού συστήματος 

(Blackledge & Hunt, 1995: 14). Ο Marx, σε συνεργασία με τον Engels, αναφέρει ότι η 

εκπαίδευση είναι ευθύνη του κράτους και ότι ο μετασχηματισμός της κοινωνίας μπορεί να 

προέλθει μόνο από μία μορφωμένη εργατική τάξη, αφού ένα εκπαιδευμένο άτομο δεν 

αποδέχεται εύκολα την καταπίεση και την εκμετάλλευση. Επιπλέον, συνδέει την 

εκπαίδευση με την έννοια της αλλοτρίωσης και θεωρεί ότι ο μαθητής αποξενώνεται από 

την εκπαιδευτική γνώση και πράξη και δεν ασκεί έλεγχο πάνω της, αφού αναπαράγει μία 

γνώση επιλεγμένη από άλλους και μεταδιδόμενη με συγκεκριμένες διαδικασίες (Θάνος 

και συν., 2017: 132 – 135). 

Επιπροσθέτως, η μαρξιστική θεώρηση πιστεύει, όπως άλλωστε και η 

φονξιοναλιστική, ότι α) η εκπαίδευση δεν μπορεί να μελετηθεί ανεξάρτητα από την 

κοινωνία στην οποία ανήκει, β) συμβάλλει στη διατήρηση ή την αναπαραγωγή της 

υπάρχουσας κοινωνικής τάξης, μέσω της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης και της 

επιλογής και γ) συντελεί στη νομιμοποίηση της κοινωνικής ανισότητας, διαδίδοντας την 

ιδεολογία της ισότητας ευκαιριών και αξιοκρατίας (Blackledge & Hunt, 1995: 419). 

 

1.2.4 Η βεμπεριανή θεώρηση 

Η βεμπεριανή θεώρηση προσπαθεί να ερμηνεύσει τη συμπεριφορά των 

μεμονωμένων ατόμων, να κατανοήσει το υποκειμενικό νόημα των πράξεων τους και 

συγχρόνως να τοποθετήσει την ατομική συμπεριφορά μέσα στο κοινωνικό της 

περιβάλλον (Θάνος και συν., 2017: 127). Με άλλα λόγια, εξετάζει τη δράση του ατόμου, 

τις προθέσεις του, τους σκοπούς και τους στόχους του και μελετά τη «διαντίδραση» των 

ατόμων. Επιπροσθέτως, εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η δράση και η διαντίδραση 

επηρεάζουν και ταυτόχρονα επηρεάζονται από το υπάρχον κοινωνικο – οικονομικό 

σύστημα. Σε αντίθεση όμως με τον μαρξισμό, ο οποίος προδικάζει το αποτέλεσμα και το 

χαρακτήρα μιας διαμάχης ή μιας σύγκρουσης μέσα στην κοινωνία, η βεμπεριανή 

θεώρηση είναι μία «ανοιχτή» προσέγγιση που αναγνωρίζει ότι η ταξική κυριαρχία μπορεί 

να παίζει κάποιες φορές κυρίαρχο ρόλο και άλλες πάλι όχι. Δίνει επομένως ένα πλαίσιο 
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ανάλυσης το οποίο συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της μικρο – κοινωνιολογίας και μακρο – 

κοινωνιολογίας (Blackledge & Hunt, 1995: 445). 

 

1.3 Κοινωνικοποίηση στο σχολείο 

Με τον όρο «κοινωνικοποίηση» εννοείται η δια βίου διαδικασία μέσω της οποίας 

ο άνθρωπος διαμορφώνει και αναπτύσσει την προσωπικότητά του, σε άμεση εξάρτηση 

από το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται και σε άμεση επαφή με τους 

συνανθρώπους του (Ελευθεράκης, 2009: 49). Κατά τον Parsons, κοινωνικοποίηση είναι η 

εσωτερίκευση της κουλτούρας της συγκεκριμένης κοινωνίας μέσα στην οποία γεννήθηκε 

το άτομο και πραγματοποιείται σε πέντε φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά την επαφή του 

παιδιού με τη μητέρα, ενώ στη δεύτερη εντάσσεται και ο πατέρας, τα αδέρφια και το 

ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον. Το σχολείο αποτελεί το πρώτο εξω – οικογενειακό 

περιβάλλον για το παιδί, όπου λαμβάνει χώρα η σχολική κοινωνικοποίηση και 

διαμορφώνεται ο ρόλος του φύλου και της ηλικίας. Η τέταρτη φάση είναι η 

κοινωνικοποίηση μέσω των συνομηλίκων, όπου το παιδί συνάπτει φιλικές σχέσεις και 

μαθαίνει να λειτουργεί μέσα σε ομάδα και τελευταία είναι η επαγγελματική 

κοινωνικοποίηση, όπου, το ενήλικο πλέον άτομο, εντάσσεται στον επαγγελματικό χώρο 

με την άσκηση κάποιου επαγγέλματος (Νικολάου, 2009: 74). 

Όπως ειπώθηκε παραπάνω, η εκπαίδευση συνιστά την πρώτη μαζική και 

οργανωμένη ομάδα στην οποία εντάσσεται το παιδί μετά την οικογένειά του. Για το λόγο 

αυτό, τα εκπαιδευτικά συστήματα οργανώνουν προσεχτικά τις διαδικασίες 

κοινωνικοποίησης ώστε να είναι αποτελεσματικές. Το σχολείο είναι εκείνο που 

αναλαμβάνει να προετοιμάσει το παιδί για την ένταξή του στην κοινωνία και να το 

εφοδιάσει με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες  (Θάνος και συν., 2017: 120). Οι 

διαδικασίες κοινωνικοποίησης ξεκινούν ήδη από το νηπιαγωγείο και στόχος τους είναι να 

διαμορφώσουν παιδιά ικανά να συμμετέχουν, ως ενεργοί πολίτες, σε μια δημοκρατική 

κοινωνία, ασκώντας και διεκδικώντας υποχρεώσεις και δικαιώματα (Οικονομίδης, 2009: 

204).  

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού, και κατά συνέπεια και 

του διευθυντή της σχολικής μονάδας, είναι ιδιαιτέρως σημαντικός, δεδομένου ότι εκείνοι 

είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση των διαδικασιών της αγωγής, της αξιολόγησης και 

γενικότερα της κοινωνικοποίησης του μαθητή. Οφείλουν, πρωτίστως, να αναπτύξουν 

καλές διαπροσωπικές σχέσεις με τους μαθητές, οι οποίες θα στηρίζονται στον αμοιβαίο 
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σεβασμό, στην εμπιστοσύνη και την αποδοχή (Banks, 1987: 390). Θα πρέπει επίσης με τη 

συμπεριφορά τους, να διαμορφώσουν τις κατάλληλες περιστάσεις για διάλογο, 

ενεργητική συμμετοχή και ελεύθερη έκφραση των απόψεων, αποδοχή της 

διαφορετικότητας και σεβασμό της προσωπικότητας του άλλου, αποτελώντας έτσι ένα 

πρότυπο ενηλίκου (Ελευθεράκης, 2009: 69˙ Νικολάου, 2009: 176˙ Νόβα – Καλτσούνη, 

2010: 308 – 309). 

Αρωγός του εκπαιδευτικού και του διευθυντή είναι το δημοκρατικό σχολείο ˙ ένα 

σχολείο όπου όλοι όσοι σχετίζονται μ’ αυτό (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, άλλα μέλη 

της σχολικής κοινότητας) έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Εκπαιδευτικοί και μαθητές συνεργάζονται και λαμβάνουν από κοινού αποφάσεις που 

εξυπηρετούν τα ενδιαφέροντα και τις φιλοδοξίες και των δύο πλευρών.  Η ισότητα των 

ευκαιριών και η συνεργασία θα προωθήσουν τη δημοκρατία και την ευγενή άμιλλα 

(Νικολάου, 2009: 175).  

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να υπάρχει και ένα δημοκρατικό αναλυτικό πρόγραμμα. 

Τα σημερινά εκπαιδευτικά συστήματα, στην πλειοψηφία τους, στηρίζονται στην 

αποστήθιση και τη βαθμοθηρία (Νικολάου, 2009: 176). Με το δημοκρατικό αναλυτικό 

πρόγραμμα επιδιώκεται η απόκτηση της δυνατότητας των μαθητών να αναζητούν τη 

γνώση, να έχουν πρόσβαση σ’ ένα ευρύ πλαίσιο πληροφοριών και να αναπτύσσουν 

ικανότητες, δεξιότητες και κρίση, που θα τους επιτρέπουν να αναλύουν και να κατανοούν 

την πραγματικότητα (Ελευθεράκης, 2009: 66).  

 

1.4 Φεμινιστικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση 

Ο όρος «φεμινισμός» εμφανίστηκε για πρώτη φορά λίγο πριν τις αρχές του 20ού 

αιώνα και αναφερόταν στην υποστήριξη ίσων δικαιωμάτων (νομικών και πολιτικών) 

ανάμεσα στα δύο φύλα. Το σχολείο φαίνεται να διαιωνίζει την ανδρική ηγεμονία, καθότι 

αποτελεί ένα μικρόκοσμο της πατριαρχικής κοινωνίας, και τα εκπαιδευτικά συστήματα 

αναπαράγουν την ανισότητα των δύο φύλων που υπάρχει μέσα σ’ αυτή (Kessler, 

Ashenden, Connell & Dowsett, 1985: 36; Robinson, 1992: 276). 

Η φεμινιστική έρευνα αμφισβητεί έντονα τη διάχυτη αντίληψη που υπάρχει, 

κυρίως στο δυτικό κόσμο, ότι τα κορίτσια απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες με τα αγόρια 

(Payne, 1988: 36). Μάλιστα η Stanworth χαρακτηρίζει «μύθο της αξιοκρατίας» την 

αντίληψη περί αμεροληψίας των παιδιών από την πλευρά του σχολείου, όσον αφορά την 

κοινωνική τους τάξη, τη φυλή και το φύλο (Stanworth, 1986: 9).  
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Τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες δημιουργήθηκαν, στα πλαίσια του φεμινισμού, 

τέσσερις διαφορετικές τάσεις που επηρέασαν την έρευνα σχετικά με το φύλο στην 

εκπαίδευση. Αυτές είναι: α) φιλελεύθερος φεμινισμός:  αποτελεί την ιδεολογία του 

καπιταλιστικού συστήματος, δίνοντας έμφαση στο δικαίωμα του ατόμου να εξελίσσεται 

σύμφωνα με την προσωπική του αξία και την εργασία που προσφέρει. Αναφορικά με την 

εκπαίδευση απαιτείται η κατάργηση των έμφυλων στερεοτύπων μέσω της αλλαγής 

στάσεων του, εμπλεκόμενου στην εκπαιδευτική διαδικασία, ανθρώπινου δυναμικού 

(Φρόση, Κουϊμτζή & Παπαδήμου, 2001: 7), β) μαρξιστικός – σοσιαλιστικός φεμινισμός:  

βασίζεται στη μαρξιστική ανάλυση για την αναπαραγωγή της κοινωνικής δομής μέσα στα 

καπιταλιστικά συστήματα, όπου η κοινωνική τάξη αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς. 

Κοινή πεποίθηση είναι ότι οι γυναίκες στην εκπαίδευση αποτελούν μια καταπιεσμένη 

ομάδα και ότι αυτή η καταπίεση οφείλεται στις δομές και τους τρόπους παραγωγής του 

καπιταλισμού (Δεληγιάννη – Κουϊμτζή, 1993: 29), γ) ριζοσπαστικός φεμινισμός:  

χρησιμοποιεί ως σημείο αναφοράς την πατριαρχία  και τονίζει την καθολική καταπίεση 

των γυναικών από τους άνδρες σε όλες τις μορφές και τις εκδηλώσεις της ζωής. Αυτό 

μπορεί να διορθωθεί αν μπορέσει κάποιος να παραγάγει και να διοχετεύσει στα σχολεία 

νέα γνώση, αυθεντική για τις γυναίκες, όπου το επίκεντρο θα αποτελούν οι ίδιες 

(Δεληγιάννη – Κουϊμτζή, 1993: 36) και δ) μεταδομισμός:  πρόκειται για τη νεότερη τάση 

και αναπτύχθηκε στα πλαίσια του μεταμοντερνισμού.  Λέξεις – κλειδιά είναι η ταυτότητα, 

η διαφορά, η αποδόμηση, η εκπλήρωση, η υποκειμενικότητα και η σημασία. Η χρήση 

αυτών των λέξεων εξασφαλίζει τα αντιληπτικά εργαλεία για τη σύλληψη της φύσης του 

φύλου και την αποκάλυψη των πολλών ταυτοτήτων, οι οποίες συνδέονται με τις θέσεις 

των ατόμων στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Για να βελτιωθεί πραγματικά η ζωή των 

γυναικών, θα πρέπει να αλλάξουν οι άνδρες και τα αγόρια, και αυτό θα επιτευχθεί μέσω 

αλλαγών που θα προωθηθούν στην εκπαίδευση, οι οποίες με τη σειρά τους θα 

επηρεάσουν τις ανδρικές ταυτότητες (Φρόση και συν., 2001: 11). 
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Κεφάλαιο 2ο: Διοίκηση 

 

 

2.1 Γενική θεώρηση – Έννοια  

Για τον συγκεκριμένο όρο, όπως και για πολλούς άλλους όρους και έννοιες, δεν 

υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Dawson «η 

ανεύρεση ενός κοινά αποδεκτού ορισμού που να ικανοποιεί πλήρως τόσο τους θεωρητικούς, 

όσο και τους επαγγελματίες managers, είναι μία δύσκολη υπόθεση» (Dawson, 1993: 5). 

Κατά τον Σαΐτη (2008: 25) ο όρος αναφέρεται «στη μεθοδική προσπάθεια 

προγραμματισμού, οργάνωσης, διεύθυνσης και ελέγχου δραστηριοτήτων για την επιτυχία 

δεδομένων σκοπών», ενώ κατά τον Naylor (1999) διοίκηση είναι «η διαδικασία επίτευξης 

των στόχων ενός οργανισμού, μέσα σ’ ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον σε συνδυασμό με την 

αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και τη δικαιοσύνη, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο 

αποτέλεσμα από τους περιορισμένους πόρους που έχει και διαμέσου άλλων ατόμων» 

(Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007: 14). Σε γενικές γραμμές, με τον όρο «διοίκηση» 

(management) εννοείται ο συντονισμός και η επίβλεψη της λειτουργίας μιας επιχείρησης, 

ενός ιδρύματος, ενός οργανισμού ή ενός φορέα οργάνωσης ατόμων.  

Παρ’ ότι όμως οι ειδικοί δε συμφωνούν απολύτως μεταξύ τους για τον ορισμό, 

εντούτοις οι περισσότεροι συμφωνούν με τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης, οι οποίες 

είναι:  α) ο σχεδιασμός/προγραμματισμός:  σχεδιάζουμε τα μέσα και τον τρόπο που θα 

μας βοηθήσουν ώστε να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, β) η οργάνωση:  

οργανώνουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουμε 

θέσει, γ) η λήψη αποφάσεων:  βάσει των δεδομένων που έχουμε, προβαίνουμε στη λήψη 

κατάλληλων αποφάσεων, ανάλογα με τις περιπτώσεις, δ) η διεύθυνση:  αφορά τη 

διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη στελέχωσή του, την παρακίνηση των 

εργαζομένων και την επικοινωνία των ατόμων μεταξύ τους και ε) ο έλεγχος:  λειτουργία 

κατά την οποία γίνεται η καθοδήγηση των υφισταμένων, η ανατροφοδότησή τους και η 

τροποποίηση του αρχικού προγραμματισμού, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο (Σαΐτης, 

2008: 33). 
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2.2 Θεωρίες διοίκησης 

Υπάρχουν τρεις κύριες θεωρίες διοίκησης και είναι οι κλασσικές οργανωσιακές 

θεωρίες (η επιστημονική διοίκηση και το διοικητικό management), οι θεωρίες των 

ανθρωπίνων σχέσεων και οι θεωρίες της συμπεριφοριστικής επιστήμης.  

 

2.2.1 Κλασσικές Οργανωσιακές Θεωρίες (classical organizational theories) 

 

2.2.1.1 Επιστημονική Διοίκηση 

Κύριος εκφραστής της επιστημονικής διοίκησης ήταν ο Fredrick Taylor (1856 – 

1915) ο οποίος πίστευε ότι η οικονομική ευημερία μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με τη 

μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, η οποία θα ερχόταν σαν 

αποτέλεσμα της αύξησης της απόδοσής τους. Θεωρούσε ότι αν οι εργαζόμενοι και η 

διεύθυνση μπορούσαν να συνεργαστούν, τότε θα επιτύγχαναν κοινωνική πρόοδο και 

βελτίωση των συνθηκών των εργαζομένων (Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007: 16).   

Βασικές αρχές της θεωρίας του είναι: α) ο καταμερισμός της εργασίας: η αύξηση 

της εξειδίκευσης και του καταμερισμού της εργασίας θα καταστήσει την παραγωγική 

διαδικασία πιο αποτελεσματική, β) η ωφέλεια για τον οργανισμό: θα υπάρξει αμοιβαίο 

όφελος για τον εργαζόμενο και τον εργοδότη, όταν υπάρχει σύνδεση των αμοιβών 

(υλικών και άυλων) με την επίδοση του εργαζόμενου, γ) η επιλογή και εκπαίδευση 

προσωπικού: προκειμένου να καλυφθεί μια συγκεκριμένη θέση εργασίας, πρέπει να 

γίνεται αυστηρή επιλογή εργαζομένων που να διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες και 

ικανότητες και αυτοί που θα επιλεχθούν πρέπει να εκπαιδεύονται κατάλληλα και δ) η 

διοικητική συνεργασία: η διοίκηση και οι εργαζόμενοι πρέπει να επιδιώκουν υπεύθυνα, 

μέσα σε κλίμα αλληλοκατανόησης, την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί (Σαΐτης, 

2008: 43). 

 

2.2.1.2 Διοικητικό management 

Η θεωρία αυτή διαφοροποιείται από εκείνη του Taylor στο σημείο της 

ορθολογικής οργάνωσης και εστιάζει στην αποτελεσματική εκτέλεση των διοικητικών 

καθηκόντων (Σαΐτης, 2008: 45). Κύριοι εκφραστές είναι οι Henri Fayol και Max Weber.  
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O Fayol (1841 – 1925) υποστήριζε ότι η δραστηριότητα του management έχει 

πέντε βασικές λειτουργίες: τον σχεδιασμό (planning), την οργάνωση (organization), τη 

διοίκηση (commanding), το συντονισμό (coordinating) και τον έλεγχο (controlling). 

Απώτερος σκοπός όλων των παραπάνω είναι να διασφαλιστεί η εργασιακή αποδοτικότητα 

(Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007: 17).  

Ανέπτυξε δεκατέσσερις αρχές αναφορικά με την καθοδήγηση ενός στελέχους στην 

επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Αυτές είναι: α) ο καταμερισμός της εργασίας: 

πρόκειται για την εξειδίκευση που είναι απαραίτητη για την αποδοτικότητα στη χρήση 

του εργατικού δυναμικού, β) η εξουσία και η ευθύνη: η εξουσία πρέπει να προκαθοριστεί 

ακριβώς, όπως και η αντίστοιχη ευθύνη που θα την περιβάλλει, γ) η πειθαρχία: αποσκοπεί 

στην επίτευξη υποταγής και των εξωτερικών εκδηλώσεων του σεβασμού, δ) η ενότητα 

διεύθυνσης: έμφαση στη σημασία της μοναδικότητας της πηγής εξουσίας, ε) η ενότητα 

κατεύθυνσης: για το σύνολο των ενεργειών στην οργάνωση πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο 

πρόγραμμα , στ) η υποταγή του ατομικού στο γενικό: σε μία οργάνωση το αποτέλεσμα 

στηρίζεται στη συλλογική προσπάθεια, ζ) η ανταμοιβή: οι μέθοδοι μισθοδοσίας πρέπει να 

είναι δίκαιες και να παρέχουν τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση στους υπαλλήλους, η) ο 

συγκεντρωτισμός: ο βαθμός συμμετοχής των υφισταμένων στη λήψη αποφάσεων, θ) η 

διοικητική κλίμακα: ιεραρχία από τους υψηλότερους στους χαμηλότερους βαθμούς, ι) η 

τάξη: εργαζόμενοι και υλικό πρέπει να βρίσκονται στη σωστή θέση και στην κατάλληλη 

χρονική στιγμή, ια) η δικαιοσύνη: πίστη και αφοσίωση από το προσωπικό συνδυαστικά με 

καλοσύνη και δικαιοσύνη από τα διοικητικά στελέχη , ιβ) η σταθερότητα του 

προσωπικού: περιττή και συνεχής αλλαγή προσωπικού αποτελεί κακή διοίκηση, ιγ) η 

πρωτοβουλία: σύλληψη και εκτέλεση ενός σχεδίου από τους εργαζομένους, ιδ) το 

ομαδικό πνεύμα: ανάγκη για ομαδική εργασία και η σημαντικότητα της επικοινωνίας  

(Σαΐτης, 2008: 44). 

Ο Max Weber (1864 – 1920) υποστήριξε τη γραφειοκρατία ως την ιδανική δομή 

για την αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού, αφού η εξουσία θεμελιώνεται στην 

αρμοδιότητα και όχι στο έθιμο ή τη δύναμη. Η γραφειοκρατία επίσης απαγορεύει τις 

πελατειακές σχέσεις, προάγει την εξειδίκευση και ρυθμίζει τη σταδιοδρομία με 

αντικειμενικά κριτήρια (Σαΐτης, 2008: 45).  

Κύρια χαρακτηριστικά της θεωρίας του Weber είναι: α) η εξειδίκευση εργασίας: ο 

εργαζόμενος θα πρέπει να εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο αντικείμενο και να το γνωρίζει 

καλά, β) η αυστηρή μορφή ιεραρχίας: κάθε θέση εργασίας βρίσκεται υπό την εξουσία 

κάποιας ανώτερης, γ) η ύπαρξη τυπικών κανόνων και κανονισμών:  με ευθύνη των 
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managers θα πρέπει οι κανόνες να τηρούνται αυστηρά, δ) οι μη προσωποκεντρικές 

σχέσεις: η βεμπεριανή προσέγγιση αποκλείει τόσο την ύπαρξη άτυπων οργανώσεων όσο 

και την ύπαρξη διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ στελεχών και εργαζομένων, ε) οι τυπικές 

προδιαγραφές και προαγωγές προσωπικού: οι προαγωγές οφείλουν να γίνονται βάσει της 

ικανότητας, της εμπειρίας και της εκπαίδευσης του κάθε εργαζομένου και στ) ο 

προσανατολισμός επαγγελματικής εξέλιξης των στελεχών: οι διευθυντές συνδέουν την 

επαγγελματική τους ανέλιξη με την πορεία της επιχείρησης (Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007: 

19). 

 

2.2.2 Θεωρίες των ανθρωπίνων σχέσεων (human relations approach) 

Οι κοινωνικο – οικονομικές αλλαγές που επικρατούσαν γύρω στο 1930 

ανάγκασαν τους managers εκείνης της περιόδου να αναζητήσουν τρόπους για τη 

βελτίωση της παραγωγής χωρίς οικονομικό κόστος, με αποτέλεσμα τη στροφή προς την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τη γέννηση της θεωρίας των ανθρωπίνων 

σχέσεων. Κύριοι εκφραστές είναι οι Elton Mayo, Kurt Lewin και Carl Rogers ( Ράπτης & 

Βιτσιλάκη, 2007: 21). 

Οι θεωρίες αυτές διαφέρουν από τις προηγούμενες κλασσικές οργανωσιακές 

θεωρίες όσον αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα. Ζητούμενο και εδώ είναι η αύξηση της 

παραγωγικότητας, με έμφαση όμως στην ατομική και ομαδική συμπεριφορά και 

παρακίνηση. Οι υποστηρικτές της συγκεκριμένης θεωρίας πίστευαν ότι το επιστημονικό 

management μεταχειριζόταν τους ανθρώπους ως εξαρτήματα μηχανής απαιτώντας 

τυποποιημένες κινήσεις και μεθόδους (Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007: 19). 

Βασικές αρχές της θεωρίας των ανθρωπίνων σχέσεων είναι:  α) οι άνθρωποι 

παρακινούνται από κοινωνικές και ψυχολογικές ανάγκες αλλά και εξωτερικές 

πρωτοβουλίες, β) οι άνθρωποι οφείλουν να ανήκουν σε μία ομάδα προκειμένου να 

αισθάνονται ασφαλείς, γ) οι θεωρήσεις των ανθρώπων στον εργασιακό χώρο επηρεάζουν 

τη συμπεριφορά τους, δ) οι άνθρωποι αναπτύσσουν τυπικά και φιλικά δίκτυα 

υποστήριξης, ε) η ατομική και ομαδική συμπεριφορά επηρεάζεται από πολλούς 

κοινωνικούς παράγοντες, στ) οι άνθρωποι εργάζονται καλύτερα κάτω από ένα στυλ 

υποστηρικτικής διοίκησης και ζ) η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί ένα κεντρικό 

σημείο για τον οργανισμό που εργάζεται καλά (Glanz, 2006: 85). 
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Οι δύο προαναφερθείσες θεωρίες έχουν επηρεάσει κατά καιρούς και την 

εκπαίδευση, δεδομένου ότι η εκπαίδευση είναι ένας οργανισμός με συνεχείς 

αλληλεπιδράσεις των μελών μεταξύ τους και με το εξωτερικό περιβάλλον. Οι κλασσικές 

οργανωσιακές θεωρίες με έμφαση στο αποτέλεσμα, χωρίς να δίνουν σημασία στον 

ανθρώπινο παράγοντα, έχουν εφαρμογή ακόμα και σήμερα σε κάποια εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, με μετρήσεις της απόδοσης των μαθητών και εξειδικευμένους μαθησιακούς 

στόχους (Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007: 23). 

Οι θεωρίες των ανθρωπίνων σχέσεων από την πλευρά τους, με έμφαση στον 

ανθρώπινο παράγοντα, συνέβαλλαν στη συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων (π.χ. σύλλογο διδασκόντων) και στην αποτελεσματική επικοινωνία 

μεταξύ των μελών ενός οργανισμού. Παρατηρείται λοιπόν μια προσπάθεια για έναν πιο 

δημοκρατικό τρόπο διοίκησης, μολονότι η εκπαιδευτική διοίκηση στη χώρα μας 

χαρακτηρίζεται από ένα συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό σύστημα (Σαΐτης, 2008: 

155). 

 

2.2.3 Θεωρίες της συμπεριφοριστικής επιστήμης (behavioral science approach) 

Η τρίτη θεωρία αποτελεί μια προσπάθεια συνδυασμού των δύο προηγούμενων 

θεωριών. Οι εκφραστές της υποστήριζαν ότι ιδανικός manager είναι εκείνος που 

καταφέρνει να είναι ταυτόχρονα ικανός τεχνικός και αποτελεσματικός στις 

διαπροσωπικές του σχέσεις. Η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται όταν 

εναρμονίζονται τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες του ατόμου με τα συμφέροντα του 

οργανισμού (Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007: 21). 

Οι βασικότερες αρχές αυτής της θεωρίας είναι (Σαΐτης, 2008: 49 – 60):  

α) το συνεργατικό σύστημα του Barnard: τονίζει τη σημασία που έχει η επικοινωνία και 

υπογραμμίζει ότι ο πετυχημένος προϊστάμενος πρέπει να συνδέει τις ανάγκες και τις 

επιθυμίες των εργαζομένων με τις ανάγκες και τους στόχους του οργανισμού.  

β) το ατομικό και οργανωσιακό μοντέλο του Argyris: η διοίκηση οφείλει να δημιουργεί 

ευνοϊκό κλίμα, ώστε ο κάθε εργαζόμενος να μπορέσει να αναπτυχθεί και ωριμάσει, 

δηλαδή να δραστηριοποιείται και να αναπτύσσει πλούσια δράση και γενικά να είναι 

δημιουργικός στην εργασία του. 

γ) οι νομοθετικές και ιδεογραφικές θεωρίες των Getzels και Cuba: η συμπεριφορά ενός 

μέλους ενός οργανισμού είναι συνάρτηση της νομοθετικής (επίσημη οργάνωση του 
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ιδρύματος) και της ιδεογραφικής (προσδοκίες, διαθέσεις, ανάγκες, συμπεριφορά του 

ατόμου) διάστασης του οργανισμού. 

δ) η ιεραρχία των αναγκών του Maslow: οι άνθρωποι έχουν πέντε κατηγορίες αναγκών, 

τις φυσιολογικές ανάγκες, τις ανάγκες ασφάλειας, τις κοινωνικές ανάγκες, τις ανάγκες 

εκτίμησης και τις ανάγκες ολοκλήρωσης, οι οποίες είναι ιεραρχικά δομημένες. Η 

ικανοποίηση μιας ανάγκης παρακινεί το άτομο για την εκπλήρωση ανάγκης ανώτερου 

επιπέδου. Ο διοικητής ενός οργανισμού οφείλει να ικανοποιεί τις ανάγκες των 

εργαζομένων ξεκινώντας από τις χαμηλότερες και ανεβαίνοντας. 

ε) ο παράγοντας της υγιεινής και της υποκίνησης του Herzberg: ο άνθρωπος διέπεται από 

δύο κατηγορίες παραγόντων. Οι δύο αυτοί παράγοντες, υγιεινής (διαπροσωπικές σχέσεις, 

συνθήκες εργασίας, αμοιβή, παρεχόμενη ασφάλεια) και υποκίνησης (αναγνώριση 

απόδοσης, προαγωγή), πρέπει να ικανοποιούνται ισόρροπα, γιατί μόνο τότε το άτομο 

αναπτύσσεται και δρα ως ολοκληρωμένη προσωπικότητα. 

στ) η θεωρία Χ και Ψ του McGregor: οι κλασσικές θεωρίες δεν είναι ρεαλιστικές γιατί 

αγνοούν τις επιδράσεις του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, της τεχνολογικής 

προόδου και του ανθρώπινου παράγοντα. Η συγκεκριμένη θεωρία στηρίζεται σε 

υποθέσεις σχετικά με την ανθρώπινη φύση και την υποκίνηση και αποτυπώνεται στον 

πίνακα 1. 

Θεωρία Χ Θεωρία Ψ 

Τα περισσότερα άτομα εκ φύσεως δεν 

επιθυμούν την εργασία 

Η εργασία είναι φυσική, όσο και το 

παιχνίδι, αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές 

Τα περισσότερα άτομα δεν έχουν 

φιλοδοξίες, έχουν ελάχιστη επιθυμία για 

ευθύνες και προτιμούν να καθοδηγούνται 

Ο εξωτερικός έλεγχος και η απειλή δεν 

είναι απαραίτητα μέσα για να 

εκπληρωθούν οι σκοποί της οργάνωσης 

Τα περισσότερα άτομα έχουν μικρή 

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 

Η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 

είναι πολύ διαδεδομένη στα άτομα 

Η υποκίνηση παίζει ρόλο μόνο για την 

ικανοποίηση των φυσιολογικών αναγκών 

Η υποκίνηση έχει εφαρμογή σε όλα τα 

επίπεδα αναγκών 

Για την επιτυχία των στόχων της 

οργάνωσης, τα άτομα πρέπει να 

ελέγχονται στενά και να εξαναγκάζονται 

συχνά 

Με την κατάλληλη υποκίνηση, τα άτομα 

μπορούν να κατευθύνουν τον εαυτό τους 

και να είναι δημιουργικά στην εργασία 

τους 

Πίνακας 1:  Υποθέσεις των θεωριών Χ και Ψ του McGregor 
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2.3 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αποτελεσματικής διοίκησης ενός 

οργανισμού 

Μια τυπική οργάνωση βασίζεται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και κανόνες 

προκειμένου να λειτουργήσει σωστά. Όπως ειπώθηκε παραπάνω, υπάρχουν διάφοροι 

τρόποι – θεωρίες διοίκησης ενός οργανισμού, όμως υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά, η 

εφαρμογή των οποίων εξασφαλίζει στον οργανισμό σωστότερο τρόπο διοίκησης και 

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (Σαΐτης, 2008: 72). Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι:   

α) κατάλληλη οργάνωση: για να επιτύχει τους στόχους του ένας οργανισμός θα πρέπει να 

είναι στελεχωμένος από σταθερό προσωπικό, με κατάλληλο συντονισμό των 

δραστηριοτήτων, των ενδιαφερόντων και των καθηκόντων τους (Σαΐτης, 2008: 73). 

β) ικανή ηγεσία: ένας οργανισμός για να αποδώσει σωστά θα πρέπει να έχει δομή και ένα 

σύστημα επιλογής και κατάρτισης ηγετικών στελεχών ώστε να ανταποκρίνονται επιτυχώς 

στα καθήκοντά τους (Φασουλής, 2001: 193).  

γ) σαφείς στόχοι: για να είναι αποτελεσματικός ένας οργανισμός πρέπει να έχει σαφώς 

προσδιορισμένους στόχους. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει διαμάχη, αποδιοργάνωση 

και έλλειψη προόδου (Σαΐτης, 2008: 73). 

δ) ύπαρξη στρατηγικών σχεδιασμού: ο οργανισμός οφείλει να διατηρεί κάποια 

σταθερότητα, αλλά ταυτόχρονα μια ευελιξία στις νέες προκλήσεις. Ο προγραμματισμός 

του θα πρέπει να αλλάζει κάθε φορά που αυτό θεωρείται αναγκαίο και προς όφελος των 

εργαζομένων (Σαΐτης, 2008: 74). 

ε) πνεύμα συνεργασίας: τα μέλη ενός οργανισμού πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους, 

διατηρώντας ο καθένας το ρόλο του και τις αρμοδιότητες του. Διαφορετικά ίσως 

προκληθούν λάθη, αποσυντονισμός και απογοήτευση (Σαΐτης, 2008: 74). 

στ) λήψη σωστών αποφάσεων: η λήψη σωστών αποφάσεων βοηθάει τον οργανισμό στην 

επιτυχία των σκοπών του, μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα (Σαΐτης, 2008: 75). 

ζ) αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης: ένα έγκυρο, αντικειμενικό και καθολικό σύστημα 

αξιολόγησης είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού προκειμένου να 

σιγουρευτεί αν επιτυγχάνονται οι σκοποί του και σε ποιο βαθμό (Σαΐτης, 2008: 75). 
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2.4 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αποτελεσματικού διευθυντή 

 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτική δομή, 

ενιαίο σχεδιασμό και έλεγχο, με τη συντριπτική πλειοψηφία των αρμοδιοτήτων και των 

αποφάσεων να αποτελούν ευθύνη της κεντρικής εξουσίας. Θα μπορούσε να αποδοθεί με 

τη μορφή πυραμίδας (σχήμα 1), στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται κυρίως στην 

κορυφή και μειώνονται όσο κατεβαίνουμε προς τη βάση, η οποία έχει κυρίως 

εκτελεστικές αρμοδιότητες (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994: 136). Ιεραρχικά 

ανώτερος όλων είναι ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα στελέχη της 

εκπαίδευσης περιορίζονται σε δραστηριότητες γραφειοκρατικού και διεκπεραιωτικού 

χαρακτήρα, με αποτέλεσμα ο ρόλος τους να είναι περισσότερο συντονιστικός και 

λιγότερο αποφασιστικός. 

 

Σχήμα 1:  Πυραμίδα της Εκπαίδευσης 

 Στελέχη της εκπαίδευσης θεωρούνται όσοι κατέχουν διοικητική, πειθαρχική, 

εποπτική και καθοδηγητική θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα και αυτά είναι τα στελέχη 

για την υποστήριξη και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού έργου (Συντονιστές 

Εκπαιδευτικού Έργου), τα διοικητικά στελέχη (Διευθυντές Διεύθυνσης Εκπαίδευσης) και 

τα στελέχη με διοικητικές αρμοδιότητες και εκπαιδευτικό έργο (Διευθυντές και 

Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων) (Βρυώνης & Γούπος, 2008: 312 - 313).  

ΥΠΕΘ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
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Ο Νόμος υπ’ αριθ. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010) ορίζει ως κριτήρια επιλογής 

για τη τελευταία κατηγορία στελεχών τα εξής:  

α) επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση (τίτλοι σπουδών, γνώση 

ΤΠΕ, γνώση ξένων γλωσσών, επιμόρφωση, διδακτικό – επιμορφωτικό έργο, συγγραφικό 

έργο – εισηγήσεις σε συνέδρια): 26 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. 

β) υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία (εκπαιδευτική 

υπηρεσία, άσκηση καθηκόντων σε υψηλόβαθμες θέσεις ευθύνης και σε σχολικές 

μονάδες): 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο και 

γ) προσωπικότητα και γενική συγκρότηση: 15 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. 

 Στην ΥΑ 353.1/324/105657/Δ1/2002 ( Καθηκοντολόγιο) ορίζονται οι 

αρμοδιότητες και τα καθήκοντα Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ως προς τους 

συναδέλφους, τους μαθητές, τους γονείς και γενικότερα άλλους φορείς. Ειδικότερα ο 

Διευθυντής της σχολικής μονάδας εκπροσωπεί το σχολείο σε όλες τις σχέσεις του με 

τρίτους, είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και το συντονισμό της 

σχολικής ζωής, εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις εγκυκλίους και 

υλοποιεί τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, ενημερώνει το διδακτικό προσωπικό, 

τους μαθητές και τους γονείς για την εκπαιδευτική πολιτική, τους στόχους και το έργο του 

σχολείου και έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο 

σχολείο και την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής 

κοινότητας. 

 Η αποτελεσματικότητα ενός διευθυντή δεν κρίνεται μόνο από την επιτέλεση των 

νομοθετικών του καθηκόντων. Ο διευθυντής, πέρα από τις διαχειριστικές λειτουργίες, θα 

πρέπει να επιδεικνύει και ηγετικές αρετές. Πιο συγκεκριμένα, ένας διευθυντής μπορεί να 

είναι αποτελεσματικός όταν κατανέμει σωστά το έργο του σχολείου στους διδάσκοντες 

ανάλογα με τα προσόντα τους ύστερα από δημοκρατικές διαδικασίες και παρακινεί τους 

δασκάλους να αναλάβουν δημιουργικές πρωτοβουλίες, παρέχοντάς τους θετικά κίνητρα 

μέσα από διάλογο. Επιπλέον, όταν έχει ανοικτή επικοινωνία με όλα τα μέλη, ώστε να 

μπορέσει να υποκινήσει και να καθοδηγήσει τους συνεργάτες του, όταν ενεργεί ως 

παράγοντας διοικητικής ανάπτυξης, καθοδηγώντας τους νέους κυρίως εκπαιδευτικούς 

στην εκτέλεση των διοικητικών τους καθηκόντων και τέλος όταν χειρίζεται σωστά τις 

διαφορές που παρουσιάζονται στο σχολείο και αντιλαμβάνεται έγκαιρα τη σχολική 

πραγματικότητα προλαμβάνοντας τυχόν προβλήματα (Σαΐτης, 2008: 306 – 307). 

 Σύμφωνα με τον Everard και τους συνεργάτες του, τα χαρακτηριστικά που πρέπει 

να έχουν τόσο οι διευθυντές, όσο και οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων είναι 
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αναλυτική σκέψη, αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα, ανάπτυξη δεξιοτήτων, ορμή για 

βελτίωση, πρωτοβουλία, σεβασμό στους άλλους, στρατηγική σκέψη, ομαδική δουλειά, 

μετασχηματιστική ηγεσία, κατανόηση τους περιβάλλοντος, κατανόηση των άλλων και 

ακεραιότητα (Everard, Morris, & Wilson, 2004: 33). 

 Αποτελεσματικός θεωρείται ο διευθυντής – ηγέτης που καταφέρνει να μεταδώσει 

την αποστολή του σχολείου τόσο στους εκπαιδευτικούς και μαθητές, όσο και σε γονείς 

και κοινωνία. Οφείλει να καλλιεργεί ένα θετικό περιβάλλον, να καθοδηγεί το σχολικό 

προγραμματισμό, να προσπαθεί για την καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή και γενικότερα 

να προσπαθεί για τη διαρκή ανέλιξη του προσωπικού του σχολείου του (Πασιαρδής, 

2004: 216). Επιπλέον θα πρέπει να είναι αξιόπιστος, να δημιουργεί κλίμα 

αλληλοσεβασμού, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να διαχειρίζεται ορθολογικά τα 

οικονομικά του σχολείου, να επηρεάζει τα μέλη της σχολικής κοινότητας θετικά και να 

επιβάλει την πειθαρχία (Everard et al., 2004: 31). Τέλος θα πρέπει να χειρίζεται 

κατάλληλα και το εξωτερικό περιβάλλον και να συνεργάζεται αρμονικά με τους 

διάφορους κοινωνικούς φορείς ώστε να προσφέρουν τα μέγιστα στη σχολική κοινότητα 

(Σαΐτης, 2008: 307). 
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Κεφάλαιο 3ο: Ηγεσία 

 

 

3.1 Γενική θεώρηση – Έννοια  

Όπως με τον όρο «διοίκηση», έτσι και με τον όρο «ηγεσία» δεν υπάρχει μόνο ένας 

ορισμός. Ο Yukl αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «ο ορισμός της ηγεσίας είναι αυθαίρετος 

και πολύ υποκειμενικός. Ορισμένοι ορισμοί είναι πιο χρήσιμοι από άλλους αλλά δεν 

υπάρχει “σωστός” ορισμός» (Yukl, 2002: 5). Κατά το Σαΐτη «ηγεσία είναι η διαδικασία 

επιρροής της συμπεριφοράς των μελών μιας οργάνωσης (άτυπης ή τυπικής) από κάποιον, 

ώστε να εξασφαλίσει τη θεληματική συνεργασία τους, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην 

επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος» (Σαΐτης, 2008: 240). Σύμφωνα με τους 

Hoy & Miskel «ηγεσία είναι μία ατομική ιδιότητα αλλά και μια κοινωνική διαδικασία, η 

οποία και εμφανίζεται μέσα σε κοινωνικά συστήματα και μοιράζεται ανάμεσα στα μέλη της 

με τη χρήση της λογικής και των συναισθημάτων» (Hoy & Miskel, 2005: 377). Ο 

Πασιαρδής με τη σειρά του αναφέρει ότι «ηγεσία είναι  το πλέγμα εκείνων των 

συμπεριφορών που χρησιμοποιείς με τους άλλους όταν προσπαθείς να επηρεάσεις τη δική 

τους συμπεριφορά» (Πασιαρδής, 2004: 209). Παρά την πληθώρα ορισμών φαίνεται ότι 

όλοι συμφωνούν ότι «ηγεσία είναι η διαδικασία επηρεασμού της δράσης μιας ομάδας με 

στόχο την εκπλήρωση του δημοσίου οφέλους» (Αργυροπούλου, 2018: 4). 

Για την αποτελεσματικότητα, τόσο των εκπαιδευτικών οργανισμών, όσο και των 

υπολοίπων, είναι αναγκαία η συνύπαρξη ηγεσίας και διοίκησης. Ο Everard και οι 

συνεργάτες του αναφέρουν ότι «η ηγεσία είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της διοίκησης» 

(Everard et al, 2004: 22) και δίνουν τις διαφορές των δύο εννοιών, όπως φαίνεται στον 

πίνακα 2. 

Η Διοίκηση (Management) ασχολείται με:  Η Ηγεσία (Leading) ασχολείται με:  

την εφαρμογή το όραμα 

τα λειτουργικά θέματα τα στρατηγικά θέματα 

τη συναλλαγή το μετασχηματισμό 

τα νοήματα τα αποτελέσματα 

τα συστήματα τους ανθρώπους 

το να κάνει τα πράγματα σωστά το να κάνει σωστά πράγματα 

Πίνακας 2:  Διαφορές διοίκησης και ηγεσίας (Everard et al., 2004: 23, πίνακας 2.3) 
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Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι οι δυο έννοιες αλληλοσυμπληρώνονται. 

Ιδανικός ηγέτης είναι εκείνος που συνδυάζει τόσο τις ηγετικές όσο και τις διοικητικές 

ικανότητες στον ίδιο βαθμό. Οι  διαφορές του manager και του ηγέτη παρουσιάζονται από 

τον Μπουραντά (2005: 203) στον πίνακα 3. 

Ο Manager Ο Ηγέτης 

διορίζεται αναδεικνύεται 

χρησιμοποιεί νόμιμη εξουσία χρησιμοποιεί προσωπική δύναμη 

δίνει εντολές, χρησιμοποιεί ανταμοιβές ή 

τιμωρίες 
περνά όραμα, εμπνέει, πείθει 

επικεντρώνεται στις διαδικασίες, στα 

συστήματα και στη λογική 

επικεντρώνεται στους ανθρώπους και στα 

συναισθήματα  

ελέγχει κερδίζει εμπιστοσύνη και πίστη 

κινείται σε προκαθορισμένα τυπικά 

πλαίσια 

ανοίγει νέους ορίζοντες, διευρύνει τα 

πλαίσια 

ενδιαφέρεται για το «πώς» ενδιαφέρεται για το «γιατί» 

κάνει διαχείριση της παρούσας 

κατάστασης 
προκαλεί και προβαίνει σε αλλαγές 

αποδέχεται την πραγματικότητα ερευνά την πραγματικότητα 

δίνει έμφαση στο τώρα δίνει έμφαση στο μέλλον 

κάνει τα πράγματα σωστά κάνει τα σωστά πράγματα 

Πίνακας 3:  Διαφορές manager και ηγέτη (Μπουραντάς, 2005: 203) 

 

3.2 Μοντέλα εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας  

Στο πρώτο κεφάλαιο αναφερθήκαμε στις κυριότερες θεωρίες διοίκησης. Ο Bush 

(2003) κατηγοριοποιεί αυτές τις θεωρίες σε έξι μοντέλα εκπαιδευτικής διοίκησης που 

αντιστοιχούν σε εννέα μοντέλα ηγεσίας και η αντιστοίχησή τους φαίνεται στον πίνακα 4. 

Μοντέλα διοίκησης Μοντέλα ηγεσίας 

τυπικό (formal) διοικητικό (managerial) 

συναδελφικό (collegial) συμμετοχικό (participative)  

μετασχηματιστικό (transformational) 

διαπροσωπικό (interpersonal) 
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πολιτικό (political) συναλλακτικό (transactional) 

υποκειμενικό (subjective) μεταμοντέρνο (post – modern) 

ασάφειας (ambiguity) πιθανοτήτων (contingency) 

κουλτούρας (cultural) ηθικό (moral) 

 καθοδηγητικό (instructional) 

Πίνακας 4:  Αντιστοίχηση μοντέλων διοίκησης και ηγεσίας (Bush, 2003: 33) 

 

3.2.1 Τυπικά μοντέλα (formal models) 

Στα τυπικά μοντέλα ο ηγέτης είναι το πιο ισχυρό άτομο του οργανισμού. 

Βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχικής πυραμίδας, έχει τον κυρίαρχο ρόλο και παίρνει τις 

αποφάσεις ( Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007: 39). Ο τύπος της ηγεσίας που συνδέεται πιο 

στενά μ’ αυτά είναι η διοικητική ηγεσία, με έμφαση στα καθήκοντα και τις λειτουργίες 

του οργανισμού (Leithwood, Jantzi, & Steinbach, 1999: 14). 

Στις αδυναμίες των τυπικών μοντέλων είναι ότι τα μοντέλα αυτά υποτιμούν τη 

συνεισφορά των ατόμων και ότι η εξουσία βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας και όλοι 

οι υφιστάμενοι είναι υπόλογοι στον διευθυντή (Bush, 2003: 57). 

 

3.2.2 Συναδελφικά μοντέλα (collegial models) 

Στα συναδελφικά μοντέλα ο ηγέτης επιθυμεί τη συναδελφικότητα, οπότε η 

εξουσία και η λήψη των αποφάσεων μοιράζονται στα μέλη του οργανισμού. 

Χαρακτηριστικά των συναδελφικών μοντέλων είναι η καταλληλότητά τους σε 

οργανισμούς με μεγάλο αριθμό επαγγελματικού προσωπικού, όπως τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, και η ύπαρξη κοινών σκοπών και αξιών, τηρουμένων από όλα τα μέλη του 

οργανισμού. Βασική διαφορά τους με τα τυπικά μοντέλα είναι ότι οι οργανωσιακές τους 

δομές είναι οριζόντιες ενώ στα τυπικά κάθετες. Στα τυπικά ο ηγέτης λαμβάνει τις 

αποφάσεις και τις μεταβιβάζει στους υφισταμένους του, καθιστώντας τους έτσι 

υπόλογους, ενώ στα συναδελφικά οι συμμετέχοντες έχουν το ίδιο δικαίωμα στη λήψη 

αποφάσεων, οι οποίες λαμβάνονται με ομοφωνία (Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007: 43). 

Τα μοντέλα ηγεσίας που σχετίζονται με τη συναδελφικότητα είναι η 

μετασχηματιστική, η συμμετοχική και η διαπροσωπική ηγεσία. Για τη μετασχηματιστική 

ηγεσία θα γίνει εκτενής αναφορά στο κεφάλαιο για τη σχολική ηγεσία. Όσον αφορά τη 
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συμμετοχική ηγεσία είναι ένα ελκυστικό μοντέλο λόγω της συμμετοχής των 

εμπλεκόμενων στη λήψη αποφάσεων. Θα πρέπει φυσικά να ελεγχθεί κατά πόσο η 

συμμετοχή θα στηριχθεί σε δημοκρατικές αρχές ή/και θα αυξήσει την 

αποτελεσματικότητα του οργανισμού, όμως το συγκεκριμένο μοντέλο κρίνεται ως 

αποτελεσματικό αφού αυξάνει την αφοσίωση των συμμετεχόντων και αναπτύσσει την 

ομαδική εργασία (Leithwood et al., 1999: 17). 

Η διαπροσωπική ηγεσία είναι το τρίτο μοντέλο που σχετίζεται με τα συναδελφικά 

μοντέλα διοίκησης. Ο West – Burnham υποστηρίζει ότι «η διαπροσωπική νοημοσύνη είναι 

το αυθεντικό φάσμα διαισθητικών συμπεριφορών που προέρχονται από εξελιγμένη 

νοημοσύνη, η οποία διευκολύνει την αποτελεσματική εμπλοκή με άλλους και είναι αδύνατο 

να εννοηθεί οποιοδήποτε μοντέλο ηγεσίας χωρίς αυτή ως βασικό συστατικό» (West – 

Burnham, 2001: 2). Δίνει έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των μελών και στην ανάπτυξη 

των διαπροσωπικών σχέσεων. Πρόκειται για μια διαδικασία αυτοσυναίσθησης, η οποία με 

τη σειρά της οδηγεί σε θετικές αλληλεπιδράσεις των μελών του οργανισμού (Bush, 2003: 

79).  

Στις αδυναμίες των συναδελφικών μοντέλων κατατάσσεται η χρονοβόρα 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα όταν οι συμμετέχοντες είναι πολλοί, καθώς και η 

πληθώρα των αποφάσεων, αφού το κάθε μέλος στηρίζει τη δική του άποψη και δεν 

υπάρχει εγγύηση ομογνωμίας στα αποτελέσματα (Bush, 2003: 83). 

 

3.2.3 Πολιτικά μοντέλα (political models) 

Τα πολιτικά μοντέλα ασχολούνται με τα συμφέροντα των υποομάδων ενός 

οργανισμού, τα οποία και επιθυμούν να προωθήσουν μέσα σ’ αυτόν. Οι υποομάδες 

δημιουργούνται με βάση κοινά ενδιαφέροντα, συνήθως πολιτικής φύσης. Οι επιδιώξεις 

αυτών των ομάδων συχνά έρχονται σε αντιδιαστολή με τις επιδιώξεις άλλων ομάδων με 

αποτέλεσμα τα πολιτικά μοντέλα να τονίζουν την κυριαρχία της σύγκρουσης μέσα στους 

οργανισμούς (Bush, 2003: 89). 

Στα πολιτικά μοντέλα ο ηγέτης διαδραματίζει δύο ρόλους. Ο πρώτος είναι ο ρόλος 

του συμμετέχοντα και διαμεσολαβητή. Ενώ δηλαδή προσπαθεί να περάσει τις δικές του 

αξίες και στάσεις ως τις πιο κατάλληλες για τον οργανισμό, ταυτόχρονα μεσολαβεί 

μεταξύ των ομάδων προσπαθώντας να προκύψει ένα κοινώς αποδεκτό αποτέλεσμα. Ο 

δεύτερος του ρόλος έχει να κάνει με την ευθύνη του για τη σωστή λειτουργία του 

οργανισμού και την ανάπτυξη σωστού πλαισίου μέσα στο οποίο θα γίνουν οι συζητήσεις 
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μεταξύ των μελών ώστε να προκύψει το πιο ωφέλιμο για τον οργανισμό αποτέλεσμα 

(Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007: 51). 

Το μοντέλο ηγεσίας που σχετίζεται με τα πολιτικά μοντέλα διοίκησης είναι η 

συναλλακτική ηγεσία, η οποία βασίζεται σε μία συναλλαγή μεταξύ ηγέτη και 

υφισταμένων, με φόντο αμοιβές και ποινές που διαμορφώνουν τη συνεργασία και την 

εμπιστοσύνη. Ο ηγέτης θέτει τους στόχους και δημιουργεί τις προσδοκίες και οι 

υφιστάμενοι με τη σειρά τους εκτελούν τα καθήκοντα τους με απώτερο σκοπό την 

επιβράβευση – ανταμοιβή από τον ηγέτη (Jansen, Vera, & Crossan, 2009: 8). 

Στα αρνητικά των πολιτικών μοντέλων είναι ότι:  α) οι οργανισμοί είναι 

χωρισμένοι σε ομάδες οι οποίες επιδιώκουν η καθεμιά τους δικούς της στόχους και β) 

δίνουν έμφαση στις συγκρούσεις, παραμελώντας έτσι τη δυνατότητα για συναινετική 

συνεργασία (Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007: 52).  

 

3.2.4 Υποκειμενικά μοντέλα (subjective models) 

Σε αντίθεση με όσα ειπώθηκαν ως τώρα για τα τυπικά, συναδελφικά και πολιτικά 

μοντέλα, τα υποκειμενικά μοντέλα δίνουν έμφαση στις αντιλήψεις και πεποιθήσεις του 

καθενός ατόμου ξεχωριστά. Η δομή του οργανισμού διαμορφώνεται από την ανθρώπινη 

αλληλεπίδραση και η κατανόηση των αναγκών του γίνεται δυνατή εφόσον κατανοηθεί 

πρώτα η ανθρώπινη υποκειμενικότητα (Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007: 53). 

Το μοντέλο ηγεσίας που συμφωνεί με τα υποκειμενικά μοντέλα είναι η 

μεταμοντέρνα ηγεσία. Είναι σχετικά πρόσφατο μοντέλο και οι εννοιολογικές του 

προσεγγίσεις στηρίζονται στην αρχή του μεταμοντερνισμού με έμφαση στην 

υποκειμενικότητα και στον τρόπο με τον οποίο το κάθε άτομο αντιλαμβάνεται την 

πραγματικότητα. Οι Keough and Tobin (2001) αναφέρονται στα τέσσερα χαρακτηριστικά 

του μεταμοντερνισμού: α) η γλώσσα αδυνατεί να εκφράσει την πραγματικότητα, β) η 

ύπαρξη πολλών πραγματικοτήτων, γ) η πληθώρα ερμηνειών για κάθε κατάσταση και δ) η 

ποικιλομορφία και διαφορετικότητα όσον αφορά την κατανόηση των καταστάσεων 

(Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007: 54). 

Στις αδυναμίες των υποκειμενικών μοντέλων είναι ότι παρέχουν λίγες 

κατευθυντήριες γραμμές για διοικητική δράση και ότι υπάρχουν τόσες ερμηνείες 

καταστάσεων, όσα και τα άτομα στον οργανισμό. Τα υποκειμενικά μοντέλα μπορούν να 

λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς άλλα μοντέλα με σκοπό την καλύτερη κατανόηση 

των οργανισμών (Bush, 2003: 127).  
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 3.2.5 Μοντέλα ασάφειας (ambiguity models) 

Στα μοντέλα ασάφειας το επίπεδο καθορισμού των σκοπών είναι ασαφές και οι 

σκοποί γίνονται σαφείς μόνο μέσω της συμπεριφοράς των μελών του οργανισμού. 

Υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την εξουσία των διαφόρων μελών του οργανισμού και οι 

υποομάδες που δημιουργούνται μέσα σ’ αυτόν είναι σχετικά αυτόνομες. Η λήψη 

αποφάσεων γίνεται μέσα σ’ ένα τυπικό – φιλικό περιβάλλον και η συμμετοχή είναι 

χαλαρή (Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007: 59). 

Το μοντέλο ηγεσίας που ταιριάζει καλύτερα με τα μοντέλα ασάφειας είναι εκείνο 

των πιθανοτήτων, γιατί παρέχει μια εναλλακτική προσέγγιση, καθώς αναγνωρίζει τη 

διαφορετικότητα των περιβαλλόντων. Δεν εφαρμόζει μια συγκεκριμένη στάση που να 

ταιριάζει παντού, αλλά είναι ευέλικτο και τη μεταβάλλει αναλόγως το περιβάλλον. Στα 

αρνητικά τους γνωρίσματα κατατάσσεται μία υπερβολή αναφορικά με το βαθμό 

αβεβαιότητας τους και μια αδυναμία συμβιβασμού τους με τις καθορισμένες δομές των 

σχολείων. Αντιθέτως από τα τυπικά και συναδελφικά μοντέλα που δίνουν έμφαση στον 

ηγέτη και στους συμμετέχοντες αντίστοιχα, τα μοντέλα ασάφειας μπορούν να 

προσφέρουν μόνο πιθανότητες (Bush,2003: 152). 

 

 3.2.6 Μοντέλα κουλτούρας (cultural models) 

Ο Bush αναφέρει ότι «τα μοντέλα κουλτούρας θεωρούν ότι τα πιστεύω, οι αξίες και 

η ιδεολογία βρίσκονται στην καρδιά των οργανισμών. Τα άτομα έχουν συγκεκριμένες ιδέες 

και προτιμήσεις οι οποίες επηρεάζουν το πως συμπεριφέρονται και το πως βλέπουν τη 

συμπεριφορά των άλλων μελών. Αυτά τα πρότυπα γίνονται κοινές παραδοχές οι οποίες 

κυκλοφορούν μέσα στην ομάδα και ενισχύονται από σύμβολα και τελετουργίες» (Bush, 

2003: 156). Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι τα μοντέλα κουλτούρας εστιάζουν στις 

αξίες και τα πιστεύω των μελών ενός οργανισμού και μέσω της αλληλεπίδρασης των 

μελών προκύπτουν κοινά πρότυπα, τα οποία με τη σειρά τους δημιουργούν την 

κουλτούρα του οργανισμού (Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007: 63). 

Το μοντέλο ηγεσίας που συνδέεται πιο στενά με τα μοντέλα κουλτούρας είναι η 

ηθική ηγεσία, η οποία βασίζεται στις αξίες και τις πεποιθήσεις του ηγέτη. Ο West – 

Burnham αναφέρει δύο προσεγγίσεις της ηγεσίας που μπορούν να χαρακτηριστούν ως 

ηθικές:  η πρώτη ονομάζεται πνευματική και σχετίζεται με εκείνο που πολλοί ονομάζουν 

«προοπτικές ανώτερης τάξης» και η δεύτερη ηθική εμπιστοσύνη και αναφέρεται στην 



Ο Ρόλος του Φύλου στη Διεύθυνση Δημοτικών Σχολείων 

 

 
31 

ικανότητα του ηγέτη να ενεργεί με τρόπο που να είναι διαχρονικός και σύμφωνος μ’ ένα 

ηθικό σύστημα (West – Burnham, 1997: 240). Σύμφωνα με έρευνα του Gold και των 

συνεργατών του, χαρακτηριστικά που αποδίδονται στον ηθικό ηγέτη είναι η συνεργασία, 

η ομαδική δουλειά, η δέσμευση, η κατανόηση, η δικαιοσύνη, η εμπλοκή με τα 

ενδιαφερόμενα μέλη, οι υψηλές προσδοκίες και  η πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες για όλους 

(Gold, Evans, Early, Halpin, & Collaborne, 2002: 9).   

 

3.3 Μοντέλα σχολικής ηγεσίας  

 

3.3.1 Διδακτική Ηγεσία 

Το μοντέλο της διδακτικής ηγεσίας δίνει έμφαση στην ανάπτυξη του σχολείου 

μέσα από την ανάπτυξη της διδασκαλίας και της μάθησης. Ο ρόλος του διευθυντή 

περιλαμβάνει τον σαφή προσδιορισμό στόχων, την κατανομή πόρων για τη μάθηση, τη 

διαχείριση του προγράμματος σπουδών και την παρακολούθηση και αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών (Αργυροπούλου, 2018: 14). 

Οι παράγοντες που θεωρήθηκαν αρχικά ότι επηρέαζαν τη διδακτική ηγεσία ήταν 

τα χαρακτηριστικά του ηγέτη (φύλο, εμπειρία, προσωπικότητα), το οργανωτικό πλαίσιο 

του σχολείου και τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά στοιχεία της κοινωνίας που 

αυτό βρίσκονταν. Στο μοντέλο του Hallinger (2005) αναφέρονται οι τρεις διαστάσεις της 

διδακτικής ηγεσίας που είναι: α) ο καθορισμός της αποστολής του σχολείου, β) η 

διαχείριση του προγράμματος σπουδών και διδασκαλίας και γ) η δημιουργία θετικού 

σχολικού κλίματος (Αργυροπούλου, 2018: 16). 

Βασικές λειτουργίες της διδακτικής ηγεσίας είναι η επίβλεψη (παρατήρηση, 

ανατροφοδότηση, στήριξη), η παροχή επιμόρφωσης, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

(συζήτηση πριν και μετά την παρατήρηση, καθοδήγηση, εστίαση στη βελτίωση, 

συγκεκριμένες παρατηρήσεις), η προστασία διδακτικού χρόνου, η καθιέρωση και 

παρακολούθηση ακαδημαϊκών επιπέδων, η επίβλεψη και διευκόλυνση της επιλογής 

διδακτικών υλικών, ο συλλογικός προγραμματισμός, η παροχή αμοιβών και αναγνώρισης 

για διδακτικά και μαθησιακά επιτεύγματα και ο καθορισμός υψηλών προσδοκιών και 

ξεκάθαρων στόχων για την απόδοση μαθητών και εκπαιδευτικών (Θεοδωρίδης, 2010). 

Η διδακτική ηγεσία είναι αποτελεσματική καθώς ο ηγέτης έχει άμεση εμπλοκή 

στον προγραμματισμό και την αξιολόγηση της διδασκαλίας. Επιπλέον καθιερώνονται και 



Ο Ρόλος του Φύλου στη Διεύθυνση Δημοτικών Σχολείων 

 

 
32 

κοινοποιούνται μαθησιακοί στόχοι και προσδοκίες, προωθείται η συμμετοχή στη μάθηση 

και εξασφαλίζεται ένα υποστηρικτικό περιβάλλον όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές 

μπορούν να εστιάσουν άνετα σε αυτή (Marzano, Waters & McNulty, 2005: 19). 

Παρά την αποτελεσματικότητά της υπήρξαν μελετητές που υποστήριξαν ότι η 

θεωρία απέχει πολύ από την πράξη. Με βάση τα διαφορετικά περιβάλλοντα μέσα στα 

οποία λειτουργούσαν τα σχολεία δεν ήταν εφικτό ένα ενιαίο μοντέλο ηγεσίας αλλά ο 

διευθυντής θα έπρεπε να προσαρμόσει την ηγεσία στα δεδομένα της περιοχής του. Οι 

υπερβολικές απαιτήσεις του ρόλου τους από την άλλη, ίσως δημιουργούσε σε αρκετούς το 

αίσθημα της ανεπάρκειας ή ακόμα και της ενοχής για τη μη ολοκλήρωση των 

καθηκόντων τους (Αργυροπούλου, 2018: 20). 

 

3.3.2 Μετασχηματιστική Ηγεσία 

Η μετασχηματιστική ηγεσία στοχεύει στη βελτιστοποίηση της απόδοσης ενός 

οργανισμού μέσα από την ενεργητική διάθεση και ηθική – πνευματική ανάπτυξη του 

ατόμου (Αργυροπούλου, 2018: 23). Είναι αλληλένδετη με τη συναλλακτική ηγεσία αλλά 

διαφοροποιείται στο γεγονός ότι η δεύτερη βασίζεται σε συναλλαγή του ηγέτη και των 

υφισταμένων του, ενώ η πρώτη σε αλληλεπίδραση των δύο εμπλεκόμενων μερών με 

δημιουργικούς και ωφέλιμους για τον οργανισμό τρόπους. 

Ο Bass και οι συνεργάτες του προβάλλουν τέσσερις αρχές για τη συμπεριφορά του 

μετασχηματιστικού ηγέτη (Αργυροπούλου, 2018: 25):  

α) ιδανική επιρροή: αναφέρεται στην επιρροή που ασκεί ο ηγέτης προς τους υφισταμένους 

προκειμένου να προβάλλει το όραμά του και να τους πείσει ότι είναι κάτι εφικτό και άξιο 

να ακολουθήσουν. Ο ηγέτης αποπνέει θαυμασμό, σεβασμό, εμπιστοσύνη και λειτουργεί 

υποκινητικά αποτελώντας πρότυπο για τα μέλη του οργανισμού. 

β) παρακίνηση: ο ηγέτης δημιουργεί, μέσω της συμπεριφοράς του, υψηλές προσδοκίες και 

πρότυπα στους υφισταμένους του. Η ελπίδα και η αισιοδοξία για το μέλλον που 

προβάλλει ο ηγέτης, δίνουν νόημα στους στόχους του οργανισμού και λειτουργούν 

βοηθητικά ώστε οι εργαζόμενοι να εργάζονται πρόθυμα για την επίτευξή των στόχων 

αυτών. 

γ) πνευματική παρώθηση: ο ηγέτης είναι δημιουργικός, καινοτόμος, κερδίζει την 

εμπιστοσύνη των εργαζομένων και υποδεικνύει νέους τρόπους σκέψης και επίλυσης των 

προβλημάτων. Είναι ανοιχτός σε νέες προτάσεις και αναθεώρηση των ίδιων των 

πεποιθήσεων του, επιτυγχάνοντας έτσι ανάπτυξη και βελτίωση του οργανισμού. 
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δ) εξατομικευμένη προσοχή: ο ηγέτης εστιάζει στις ατομικές ανάγκες καθενός 

εργαζομένου χωριστά, αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες και τις ικανότητές του, παρέχει 

στήριξη και ενθάρρυνση και εκφράζει έμπρακτα τη συμπαράστασή του. 

Η επέκταση της μετασχηματιστικής ηγεσίας στο χώρο της εκπαίδευσης αποδίδεται 

στον Leithwood και τους συνεργάτες του, οι οποίοι το 1994 περιέγραψαν επτά 

χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει ο μετασχηματιστικός ηγέτης στο σχολείο:  1. 

οικοδόμηση σχολικού οράματος και καθορισμός σχολικών στόχων, 2. δημιουργία 

παραγωγικής σχολικής κουλτούρας, 3. παροχή διανοητικής διέγερσης, 4. παροχή 

εξατομικευμένης υποστήριξης, 5. μοντελοποίηση  βέλτιστων πρακτικών και σημαντικών 

οργανωσιακών αξιών, 6. ανάπτυξη υψηλών προσδοκιών απόδοσης και 7. ανάπτυξη και 

διάρθρωση δομών για την ενίσχυση της συμμετοχής στις σχολικές αποφάσεις 

(Αργυροπούλου, 2018: 26). 

Έρευνες σχετικά με τις επιδράσεις της μετασχηματιστικής ηγεσίας δείχνουν ότι η 

συγκεκριμένη μορφή ηγεσίας επηρεάζει θετικά τα κίνητρα και την επαγγελματική 

ικανοποίηση των εργαζομένων και κατ’ επέκταση και τον ίδιο τον οργανισμό. Ομοίως 

στη σχολική πραγματικότητα φαίνεται ότι οι ηγέτες καταφέρνουν να επηρεάσουν την 

κατάσταση στο σχολείο και τις τάξεις διδασκαλίας μέσω των διαφόρων δράσεων που 

αναλαμβάνουν (Hallinger, 2003: 335). 

Η μετασχηματιστική ηγεσία συγκαταλέγεται στα αποτελεσματικότερα στυλ και 

μεθόδους ηγεσίας για την δημιουργία αποτελεσματικών σχολείων, γιατί συμπεριλαμβάνει 

το όραμα και την αντιστοίχηση των στόχων του ηγέτη της σχολικής μονάδας με τους 

στόχους και τις απαιτήσεις τόσο των εκπαιδευτικών που την απαρτίζουν όσο και της 

κοινωνίας γενικότερα (Hoy & Ferguson, 1985: 122). 

Υπάρχει όμως και η αρνητική διάσταση κατά την οποία η μετασχηματιστική 

ηγεσία μπορεί να γίνει δεσποτική και αυταρχική ανάλογα με το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

κινείται ο ηγέτης, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της διοικητικής 

πυραμίδας. Σε περιπτώσεις που το όραμά του δε συνάδει μ’ εκείνο των εργαζομένων, 

στην προσπάθειά του να το υλοποιήσει γίνεται αυταρχικός και το επιβάλλει στα μέλη του 

οργανισμού, στερώντας τους έτσι την ελεύθερη έκφραση. 

 

3.3.3 Διανεμημένη Ηγεσία 

Πρόκειται για μια μορφή ηγεσίας η οποία δεν ασκείται από ένα άτομο, τον ηγέτη, 

αλλά αποτελεί μια συλλογική δράση μεταξύ διαφόρων ατόμων με στόχο την καθοδήγηση 
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και την κινητοποίηση των υπολοίπων (Spillane, Halverson, & Diamond, 2001: 25). 

Δίνεται έμφαση περισσότερο στην αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση των μελών παρά 

στις μεμονωμένες ενέργειες εκείνου που είναι διοικητικά υπεύθυνος (Αργυροπούλου, 

2018: 33). 

Βασικές αρχές της συγκεκριμένης ηγεσίας είναι η αποδοχή της άποψης ότι η 

συμμετοχή περισσοτέρων του ενός έχει οφέλη για όλο τον οργανισμό, ότι ο καταμερισμός 

συμβαδίζει με δημοκρατικές αρχές και τέλος ότι οποιοσδήποτε το επιθυμεί μπορεί να 

συμβάλλει στον κοινό στόχο. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν το πλαίσιο είναι το κοινό 

όραμα, η διανομή της ηγεσίας, ο επιμερισμός και η κατανομή εργασιών, η διαφοροποίηση 

ρόλων και στόχων, η ευελιξία και τέλος η ανατροφοδότηση (Γιάγκου & Θεοφιλίδης, 

2012: 154). 

Ο ΟΟΣΑ προβάλλει το μοντέλο της διανεμημένης ηγεσίας ως το πλέον κατάλληλο 

για τη σχολική ηγεσία, διότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες στα σχολεία και ο διευθυντής 

μόνος του δεν μπορεί να ανταπεξέλθει επαρκώς. Ομοίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

αποδεχόμενη την τοποθέτηση του ΟΟΣΑ, εγκρίνει και χρηματοδοτεί στα εκπαιδευτικά 

συστήματα των κρατών – μελών της προγράμματα που στρέφουν τους εκπαιδευτικούς 

προς την κατεύθυνση της διανεμημένης ηγεσίας (Αργυροπούλου, 2018: 37). 

Μολονότι πληθώρα ερευνών καταδεικνύει τη διανεμημένη ηγεσία ως το πλέον 

κατάλληλο μοντέλο ηγεσίας για τις σχολικές μονάδες, εντούτοις υπάρχει ο αντίλογος ότι 

πιθανόν οι εκπαιδευτικοί να είναι λιγότερο αποτελεσματικοί ως ηγέτες λόγω της έλλειψης 

τυπικών προσόντων ή της επιθυμίας τους να εμπλακούν σε συγκεκριμένα ηγετικά 

καθήκοντα (Αργυροπούλου, 2018: 38). 

 

3.3.4 Ηγεσία για τη μάθηση 

Η ηγεσία για τη μάθηση συμπεριλαμβάνει στοιχεία από τη διδακτική ηγεσία, τη 

μετασχηματιστική ηγεσία και τη διανεμημένη ηγεσία και αναφέρεται στην έμφαση που 

δίνουν οι διευθυντές στη μάθηση και τις επιδόσεις των μαθητών, ώστε να επιτύχουν 

σημαντικά αποτελέσματα (Hallinger & Heck, 2010: 656). 

Ο Hallinger (2011), αφού μελέτησε έρευνες προηγούμενων ετών, συγκέντρωσε τις 

κυριότερες διαστάσεις και τα συστατικά της ηγεσίας για τη μάθηση και κατασκεύασε ένα 

μοντέλο για την περιγραφή της. Στην κατανόηση και εφαρμογή του μοντέλου υπάρχουν 

τέσσερις (4) βασικές διαστάσεις: α) οι αξίες όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και η εφαρμογή τους στην πράξη, β) η εστίαση της ηγεσίας, δηλαδή ο έμμεσος 
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τρόπος του ηγετικού φαινομένου στους μαθητές, γ) το συγκείμενο μέσα στο οποίο 

λαμβάνει χώρα το ηγετικό φαινόμενο και δ) τη διανεμημένη ηγεσία, δηλαδή τον τρόπο με 

τον οποίο επιλέγει ο διευθυντής να διαμοιράσει την ηγεσία και την εξουσία του στη λήψη 

των αποφάσεων (Αργυροπούλου, 2018: 44). 

Η ηγεσία για τη μάθηση μπορεί να είναι ένα ολιστικό και συμπεριληπτικό 

μοντέλο, δεν είναι όμως εφαρμόσιμο παντού με τον ίδιο τρόπο. Βασίζεται σε 

συγκεκριμένες ηθικές αξίες, που στοχεύουν στη μεγιστοποίηση της ωφέλειας για τον 

μαθητή και μόνο, αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί αν δεν έχει προϋπάρξει αλλαγή 

στάσεων και πρακτικών στη στοχοθεσία του σχολείου και των διδασκόντων. Ο ρόλος του 

διευθυντή παραμένει σημαντικός ˙ αλλάζει όμως ο τρόπος άσκησης καθηκόντων, αφού 

διανέμει ρόλους και αρμοδιότητες. Τέλος, ιδιαίτερο ρόλο παίζει και το συγκείμενο, το 

οποίο υπαγορεύει ανάλογα διαφοροποιημένες στρατηγικές, τακτικές ή πρακτικές 

(Αργυροπούλου, 2018: 45). 
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Κεφάλαιο 4ο: Ανασκόπηση ερευνητικών μελετών 

 

 

 Με βάση όσα έχουν ειπωθεί έως τώρα θα περίμενε κανείς μία ισάξια 

εκπροσώπηση των δύο φύλων σε διοικητικές θέσεις της εκπαίδευσης, δεδομένου ότι δεν 

υπάρχει έμφυλη διάκριση ούτε στα νομοθετικά κείμενα, ούτε στα χαρακτηριστικά ενός 

καλού διευθυντή. Έρευνες όμως που έχουν γίνει υπολογίζοντας τον παράγοντα φύλο 

συμπεραίνουν ότι το φύλο είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τον τρόπο 

διοίκησης.  

 Σύμφωνα με τους Andersen & Hannson το φύλο σχετίζεται θετικά με 

συγκεκριμένα στυλ άσκησης διοίκησης (Eagly, Makhijani, & Klonsky, 1992: 6). Οι 

γυναίκες ασκούν διοίκηση με περισσότερο δημοκρατικό και συμμετοχικό – συνεργατικό 

τρόπο, ενώ οι άνδρες με περισσότερο αυταρχικό στυλ. Οι άνδρες υιοθετούν ένα τρόπο 

διοίκησης που ονομάζεται «διεκπεραιωτική ηγεσία» με κύρια χαρακτηριστικά τις αμοιβές 

– ποινές, τη χρήση εξουσίας και τον προσανατολισμό στους στόχους. Ασχολούνται 

κυρίως με «διοικητικά ζητήματα» και «εξωτερικές επαφές» (Kruger, 1996: 451) και 

χαρακτηρίζονται από ανταγωνισμό, επιθετικότητα, ανεξαρτησία, ριψοκίνδυνη 

συμπεριφορά, φιλοδοξία και έλεγχο (Μαραγκουδάκη, 1997: 262). Οι γυναίκες, αντιθέτως, 

υιοθετούν το μοντέλο της «μετασχηματιστικής ηγεσίας», ενθαρρύνουν τη συμμετοχή 

όλων στη λήψη αποφάσεων, δίνουν έμφαση στην επικοινωνία και τη δημιουργία φιλικού 

περιβάλλοντος, επιτρέπουν την κριτική (Μαραγκουδάκη, 1997: 263), είναι περισσότερο 

προσανατολισμένες σε παιδαγωγικά θέματα και δίνουν μεγαλύτερη σημασία στο 

παιδαγωγικό έργο (Kruger, 1996: 452). Συμπερασματικά, ενώ θεσμικά τα δύο φύλα έχουν 

τα ίδια καθήκοντα, υποχρεώσεις, αρμοδιότητες και εξουσία, εντούτοις διαφαίνεται μία 

διαφοροποίηση στην εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση εξουσίας. Η 

διαφοροποίηση αυτή αποδίδεται στην διαφορετική κοινωνικοποίηση των δύο φύλων αλλά 

κυρίως είναι συνέπεια της περιορισμένης εξουσίας που έχουν οι γυναίκες σε μία 

πατριαρχική κοινωνία (Μαραγκουδάκη, 1997: 264). 

 Δεδομένου ότι το στυλ των γυναικών είναι πιο δημοκρατικό και συνεργατικό από 

εκείνο των ανδρών, θα ήταν φυσιολογικό οι γυναίκες να αποτελούν την πλειοψηφία στις 

διοικητικές θέσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των γυναικών στην εκπαίδευση 

θεωρείται πολύ υψηλός σε σύγκριση με αυτόν των ανδρών. Κάτι τέτοιο όμως δε 

συμβαίνει. Μάλιστα όσο ανεβαίνουμε στην πυραμίδα της εκπαίδευσης, τόσο μειώνονται 
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οι διοικητικές θέσεις που καταλαμβάνονται από γυναίκες. Έχουν γίνει διάφορες έρευνες 

(Μαραγκουδάκη, 1997: 272˙, Χατζηπαναγιώτου, 1997: 295˙ Βουρτσάκη, 

Χατζηθεοδωρίδου, Μυλωνά & Παπαγεωργίου, 1998: 72) για τα αίτια της μειωμένης 

παρουσίας γυναικών σε ιεραρχικά ανώτερες θέσεις στην ηγεσία της εκπαίδευσης και τα 

συμπεράσματα καταλήγουν στα εξής αίτια:  

α) σύγκρουση καριέρας – οικογένειας: οι γυναίκες αντιμετωπίζουν άγχος και φόβο από τη 

σύγκρουση των δύο « καριέρων » και πιστεύουν ότι δεν θα καταφέρουν να 

ανταποκριθούν εξίσου καλά στις υποχρεώσεις τους ως σύζυγοι – μητέρες και διευθύντριες 

(Βουρτσάκη και συν., 1998: 73). 

β) ευχαρίστηση και ικανοποίηση από το επάγγελμα: οι γυναίκες αντλούν ευχαρίστηση 

από την επαφή με τους μαθητές και τη διδασκαλία τους και ως εκ τούτου έχουν την τάση 

να μην διεκδικούν θέσεις ευθύνης (Χατζηπαναγιώτου, 1997: 296). 

γ) τρόπος κοινωνικοποίησης: λόγω των στερεότυπων για τους ρόλους των δύο φύλων, οι 

γυναίκες επιλέγουν « γυναικεία » επαγγέλματα και δεν έχουν φιλοδοξίες για εξέλιξη 

(Χατζηπαναγιώτου, 1997: 296). 

δ) έλλειψη τυπικών προσόντων :  λόγω των δύσκολων επαγγελματικών συνθηκών οι 

γυναίκες δεν καταλαμβάνουν τελικά θέσεις ευθύνης, ακόμα και στις περιπτώσεις που 

αποκτούν επιπλέον τίτλους σπουδών (Μαραγκουδάκη, 1997: 282). 

ε) διαδικασία κρίσεων:  τα συμβούλια επιλογής στελεχών έχουν την αντίληψη ότι οι 

γυναίκες δύσκολα ανταποκρίνονται στις αυξημένες υποχρεώσεις τους και μεροληπτούν 

εις βάρος τους στις διαδικασίες των συνεντεύξεων (Μαραγκουδάκη, 1997: 283). 

στ) έλλειψη χρόνου ή εξοικείωσης: με το να είναι οι γυναίκες επιφορτισμένες με τις 

οικογενειακές υποχρεώσεις, δεν έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με επιπλέον ευθύνες 

(Μαραγκουδάκη, 1997: 284). 

ζ) έλλειψη διάθεσης συμμετοχής: ο ρόλος του διευθυντή είναι καθαρά διεκπεραιωτικός 

λόγω του συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού μας συστήματος και αυτό οδηγεί πολλές 

γυναίκες σε έλλειψη διάθεσης συμμετοχής (Βουρτσάκη και συν., 1998: 74). 

η) έλλειψη προτύπων: η μειωμένη εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης οδηγεί 

στην έλλειψη προτύπων για εκείνες που πιθανόν θα επέλεγαν μια τέτοια θέση αφού δεν 

υπάρχουν άτομα του ίδιου φύλου που να τις ενθαρρύνουν ή/και επηρεάσουν θετικά προς 

αυτήν την κατεύθυνση (Μαραγκουδάκη, 1997: 285). 

 Στη βιβλιογραφία γίνεται επίσης αναφορά στον όρο «γυάλινη οροφή» (glass 

ceiling). Ο μεταφορικός αυτός όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1986 από τους 

δημοσιογράφους Hymowitz και Schellhardt της εφημερίδας Wall Street Journal για να 
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περιγράψει τα τεχνητά ή αόρατα εμπόδια – βασισμένα σε προκαταλήψεις και στερεότυπα 

– που επιβραδύνουν ή σταματούν την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών, παρότι 

πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια και διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα. Σύμφωνα με τις 

Δεληγιάννη & Ζιώγου (1993: 85) η οροφή αυτή σχηματίζεται από τις διαφοροποιήσεις ως 

προς τις ευθύνες των γυναικών για την οικογένειά τους και την επαγγελματική τους 

πορεία και την απροθυμία τους να αναλάβουν μία ανώτερη θέση ευθύνης. 

 Η Shakeshaft (1989: 96) αναφέρει ότι κάποια κοινωνικά εμπόδια αποτρέπουν τις 

γυναίκες απ’ το να ικανοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους και τα κατατάσσει σε «εσωτερικά» 

και «εξωτερικά». Εσωτερικά είναι εκείνα που για να ξεπεραστούν πρέπει να αλλάξει το 

ίδιο το άτομο και εξωτερικά εκείνα για τα οποία απαιτείται κοινωνική και θεσμική 

αλλαγή. Τα εμπόδια αυτά οδηγούν σε έμφυλες διακρίσεις, οι οποίες μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε:  

α) Διοικητικό στερεότυπο ( διοικητής = άνδρας ): οι γυναίκες εμφανίζονται το ίδιο 

αποτελεσματικές με τους άνδρες συναδέλφους τους, εν τούτοις όμως συνεχίζουν να 

αντιμετωπίζονται αρνητικά, με βάση τα στερεότυπα των ρόλων των δύο φύλων (Ferrario, 

1994: 118 – 119). 

β) Λειτουργία ανεπίσημων δικτύων και έλλειψης μεντόρων: μέντορας είναι εκείνος που 

προσφέρει καθοδήγηση και υποστήριξη σε άνδρες και γυναίκες, συνήθως ίδιου φύλου, 

και με τον όρο «δίκτυο» εννοούνται οι στενοί δεσμοί που αναπτύσσουν οι άνθρωποι με 

σκοπό την επαφή και την υποστήριξη (Τάκη, 2009: 62). Σύμφωνα με τη Ferrario η 

αρνητική αντίληψη για την προώθηση των γυναικών στη διοίκηση οφείλεται στην 

περιορισμένη πρόσβαση ή τον αποκλεισμό των γυναικών από τα δίκτυα 

αλληλοϋποστήριξης των ανδρών μέσα στις οργανώσεις (Ferrario, 1994: 120).  

γ) Κυρίαρχο διοικητικό στυλ: το στυλ των ανδρών είναι περισσότερο αυταρχικό, με 

ανταμοιβές – ποινές και γενικά χρήση εξουσίας, ενώ οι γυναίκες υιοθετούν το μοντέλο 

της «μετασχηματιστικής ηγεσίας» που επιτρέπει τη συλλογική αναζήτηση λύσεων, 

ενθαρρύνει τη συμμετοχή και την στήριξη μεταξύ συνεργατών (Δαράκη, 2007: 87). 

δ) Γραφειοκρατικές δομές οργανώσεων: οι κανόνες που επιβάλλουν οι γραφειοκρατικές 

δομές των οργανώσεων πρέπει να εφαρμόζονται από όλα τα διοικητικά στελέχη, 

ανεξαρτήτως φύλου. Οι σχέσεις μεταξύ των μελών σε αυτές τις δομές είναι συνήθως 

απρόσωπες και διέπονται από κανόνες που έχουν σκοπό τη διατήρηση της οργάνωσης 

όπως είναι. Επομένως, τα διοικητικά στελέχη που δεν εφαρμόζουν τους κανόνες αυτούς 

αλλά υιοθετούν ένα πιο δημοκρατικό και ανθρώπινο στυλ στις σχέσεις με τους 
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υφιστάμενους, θεωρείται ότι υπονομεύουν  την ιεραρχία και υποσκάπτουν τις αξίες του 

συστήματος (Τάκη, 2009: 72). 

ε) Επιλογή – αξιολόγηση των διοικητικών στελεχών: η πλειοψηφία των ατόμων που 

συγκροτούν τα συμβούλια επιλογής είναι άνδρες, οι οποίοι διακατέχονται από 

στερεοτυπικές αντιλήψεις τύπου οι γυναίκες είναι συναισθηματικές, λιγότερο ικανές και 

αντικειμενικές και χωρίς φιλοδοξίες (Shakeshaft, 1989: 104). 

 Η Αθανασούλα – Ρέππα (2002: 66 – 69) προτείνει μία άλλη κατηγοριοποίηση των 

εμποδίων με τρεις τύπους:  α) προσωπικά – ψυχολογικά:  η μειωμένη γυναικεία εκδήλωση 

ενδιαφέροντος για διοικητικές θέσεις οφείλεται στο φόβο σύγκρουσης ρόλων μεταξύ της 

οικογένειας και της εργασίας. Το να έχει μια γυναίκα οικογένεια λειτουργεί ως εμπόδιο 

γιατί θεωρείται ότι θέτει σε προτεραιότητα την εργασία έναντι της οικογένειας, γεγονός 

μη αποδεκτό σύμφωνα με τα κοινωνικά πρότυπα, β) κοινωνικοπολιτικά – πολιτισμικά:  

παρότι το σύνταγμα του 1986 αποκατέστησε την ισονομία μεταξύ ανδρών και γυναικών 

πολιτών, εντούτοις στην κοινωνία εξακολουθούν να υφίστανται κοινωνικοπολιτικά 

εμπόδια που σχετίζονται με τα στερεότυπα των δύο φύλων και γ) θεσμικά – οργανωτικά – 

λειτουργικά:  τα εμπόδια αυτά σχετίζονται με τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του 

εκπαιδευτικού μας συστήματος και μπορούν να δημιουργηθούν από τα κριτήρια επιλογής 

των εκπαιδευτικών που διεκδικούν θέσεις ευθύνης, από τις αντιλήψεις των συμβουλίων 

επιλογής, από τη δομή του εκπαιδευτικού μας συστήματος, που είναι συγκεντρωτικό και 

γραφειοκρατικό, και από την έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σχετικά με τη 

διοίκηση της εκπαίδευσης. 

 Τέλος οι  Hansot & Tyack (1981) προτείνουν τρία διαφορετικά μοντέλα ερμηνείας 

των εμποδίων. Το πρώτο μοντέλο επικεντρώνεται στη γυναίκα ως άτομο, το οποίο 

διακατέχεται από εσωτερικά εμπόδια τα οποία προέρχονται από την κοινωνικοποίηση και 

τα στερεότυπα για τους ρόλους των δύο φύλων. Το δεύτερο μοντέλο αναφέρεται στα 

εμπόδια από τη δομή και τη λειτουργία της οργάνωσης και το τρίτο μοντέλο αναφέρεται 

στην ύπαρξη ανδρικής κυριαρχίας σε όλους τους τομείς της κοινωνικής εξέλιξης, με 

αποτέλεσμα οι γυναίκες να εμποδίζονται στην ανέλιξή τους σε ανώτερες διοικητικές 

θέσεις (Τάκη, 2009: 56). 

 Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές έρευνες σχετικά με την παρουσία των 

γυναικών στην εκπαιδευτική διοίκηση και τα αίτια υποεκπροσώπησής τους. Σε μία 

εμπειρική διερεύνηση της σχολικής διεύθυνσης η Παπανούμ ανέδειξε τα χαρακτηριστικά 

των γυναικών που κατέχουν διευθυντικές θέσεις, με κύρια χαρακτηριστικά το 

δημοκρατικό, συμμετοχικό και συνεργατικό στυλ (Παπανούμ, 1995: 115). Ομοίως και οι 
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Ράπτης & Βιτσιλάκη έκαναν προσπάθεια σκιαγράφησης του προφίλ του Έλληνα 

διευθυντή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2003 σε 

πανελλήνιο επίπεδο, καταγράφοντας τις στάσεις, τις απόψεις και τις αντιλήψεις των 

διευθυντών/διευθυντριών όσον αφορά τα κίνητρα διεκδίκησης μιας διοικητικής θέσης, τα 

προσόντα που θεωρούν απαραίτητα για τη θέση αυτή και τα κριτήρια αξιολόγησης και 

επιλογής των ατόμων που τη διεκδικούν (Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007: 102). 

 Η Χατζηπαναγιώτου σε έρευνα σχετικά με την ανάληψη διευθυντικών θέσεων από 

γυναίκες αναφέρει χαρακτηριστικά «οι γυναίκες εκπαιδευτικοί σε ένα τέτοιο συγκεντρωτικό 

σύστημα δεν επιδιώκουν την ανάληψη διευθυντικών θέσεων όχι γιατί φοβούνται την ευθύνη 

της ηγεσίας, αλλά γιατί αρνούνται την ιεραρχική δομή της σχολικής οργάνωσης και το 

συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης που περιορίζουν την αυτονομία κινήσεων του 

εκπαιδευτικού, την ελεύθερη επικοινωνία των εκπαιδευτικών και τη δημοκρατική επίλυση 

των προβλημάτων της εκπαιδευτικής μονάδας» (Χατζηπαναγιώτου, 1997: 298).  

 Σε άλλη έρευνα οι Parker & Fangenson αναφέρουν ότι για την ύπαρξη των 

εμποδίων στην ανέλιξη των γυναικών ευθύνεται σε πρώτη φάση η ίδια η προσωπικότητά 

τους και μετά οι κοινωνικές αλλαγές που παρατηρούνται (Parker & Fangenson, 1994: 26), 

ενώ οι Limerick & Andersen θεωρούν ως κυριότερους λόγους τα εμπόδια από τις 

οικογενειακές υποχρεώσεις και την φροντίδα των παιδιών (Limerick & Andersen, 1999: 

41).  

 Στο ίδιο μήκος κινείται και η έρευνα των Bascia and Young σχετικά με την 

καριέρα των γυναικών εκτός σχολικής τάξης, όπου συμπεραίνεται ότι αρκετές γυναίκες 

φοβούνται μήπως η ανάληψη ηγετικών θέσεων επηρεάσει αρνητικά τη σχέση με την 

οικογένειά τους. Οι ίδιοι ερευνητές καταλήγουν ότι οι οικογένειες φαίνεται να είναι πιο 

υποστηρικτικές  προς τους άνδρες που κατέχουν διευθυντικές θέσεις παρά προς τις 

γυναίκες σε αντίστοιχες θέσεις και ότι η οικογένεια ενδέχεται να επηρεάσει την απόφαση 

μιας γυναίκας ως προς την αποδοχή ή όχι μιας διοικητικής θέσης (Bascia & Young, 2001: 

299).  

 Επιπρόσθετα, και η ύπαρξη ή όχι παιδιών ενδέχεται να επηρεάζει την 

επαγγελματική επιλογή των γυναικών. Το 2002 πραγματοποιήθηκε μία έρευνα σχετικά με 

τους παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξης της καριέρας γυναικών με παιδιά, και το 

80% των ερωτηθέντων γυναικών δήλωσαν ότι υπάρχει δυνατότητα για αλλαγή στην 

καριέρα τους όταν τα παιδιά θα μεγαλώσουν και δεν θα αποτελούν άμεση προτεραιότητα 

τους ( Gordon, Beatty & Whelan – Berry, 2002: 338). 
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 Άλλες έρευνες υποστηρίζουν ότι δεν ευθύνονται οι επιλογές των γυναικών αλλά 

τα στερεότυπα που υπάρχουν στην κοινωνία ως προς τα δύο φύλα. Έρευνα που έγινε στην 

Αμερική έδειξε ότι η πλειοψηφία των γυναικών που κατέχουν διοικητικές θέσεις 

πιστεύουν ότι τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις ευθύνονται για τον αποκλεισμό τους 

από την ανώτερη διοίκηση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού (Ferrario, 1994: 122). 

 Μία άλλη έρευνα που έγινε το 1994 σε Η.Π.Α, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, 

Κίνα και Ιαπωνία ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες που κατείχαν διοικητικές θέσεις έδειξε 

ότι τα στερεότυπα λόγω του φύλου σε ηγετικές θέσεις αποτελούν ένα σημαντικό εμπόδιο 

για τις γυναίκες και ενισχύει την άποψη ότι ο διοικητής είναι άνδρας, αφού οι άνδρες 

αξιολογούνται καλύτερα σε σχέση με τις γυναίκες ως προς τα χαρακτηριστικά που πρέπει 

να διακρίνουν τον καλό και αποτελεσματικό διευθυντή (Schein, 1994: 48). 

 Οι Φρόση, Κουϊμτζή και Παπαδήμου έκαναν μία έρευνα σχετικά με τον 

παράγοντα φύλο στη σχολική πραγματικότητα σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συμπέραναν ότι οι γυναίκες βιώνουν μια λανθάνουσα 

μορφή ρατσισμού, η οποία αποτελεί απόρροια της στάσης της πολιτείας και των 

προκαταλήψεων που έχουν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς (Φρόση και συν., 

2001: 54). 

 Υπάρχουν, τέλος, και κάποιοι ερευνητές που υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες μπορεί 

να είναι καταλληλότερες από τους άνδρες στις ανώτερες διοικητικές θέσεις στο χώρο της 

εκπαίδευσης. Οι Pigford & Tonnsen αναφέρουν ότι «οι γυναίκες αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

ώστε να ξεπεράσουν την πατριαρχική άποψη ότι η ικανότητα να είσαι αποτελεσματικός/ή 

ηγέτης είναι ανδρικό χαρακτηριστικό» (Pigford & Tonnsen, 1993: 3) και στην έρευνα της 

Brunner αρκετές από τις ερωτηθείσες σημείωσαν ότι το φύλο τους αποτέλεσε θετικό 

παράγοντα επιρροής στην προαγωγή τους, επειδή ως γυναίκες θεωρούνται περισσότερο 

συγκεντρωμένες στη φροντίδα (Brunner, 1998β: 170). 
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Κεφάλαιο 5ο: Εμπειρική έρευνα 

 

5.1 Θεωρητική Υποστήριξη 

 Το ενδιαφέρον των ανθρώπων να καταπιαστούν με το περιβάλλον τους και να 

ικανοποιήσουν τη φύση των φαινομένων που αυτό παρουσιάζει έχει ξεκινήσει από πολύ 

παλιά. Τα μέσα για την επίτευξη αυτών των σκοπών μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις, 

όχι ανεξάρτητες αλλά συμπληρωματικές και αλληλεπικαλυπτόμενες κατηγορίες:  

εμπειρία, λογική σκέψη και έρευνα (Mouly, 1978: 10). Ο Kerlinger (1970) ορίζει την 

έρευνα ως «τη συστηματική, ελεγχόμενη, εμπειρική και κριτική διερεύνηση υποθετικών 

προτάσεων σχετικά με τις εικαζόμενες σχέσεις ανάμεσα σε φυσικά φαινόμενα» (Cohen, 

Manion & Morrison, 2008: 6), ενώ η Εγκυκλοπαίδεια των Κοινωνικών Επιστημών ως 

«…τον χειρισμό των πραγμάτων, αντιλήψεων ή συμβόλων με στόχο τη γενίκευση και 

επέκταση, διόρθωση ή επαλήθευση της γνώσης, είτε αυτή η γνώση βοηθάει στην κατασκευή 

μιας θεωρίας είτε στην πρακτική εφαρμογή μιας τέχνης» (Verma & Mallick, 2004: 17). 

Παρόμοιος είναι και ο ορισμός που έδωσε ο Best (1970), ο οποίος όρισε την έρευνα ως 

«μια πιο συστηματική δραστηριότητα που κατευθύνεται προς την ανακάλυψη και ανάπτυξη 

ενός οργανωμένου σώματος γνώσης» (Verma & Mallick, 2004: 18). 

 Συνοψίζοντας, λοιπόν, έρευνα (research) είναι μια διαδικασία σταδίων για τη 

συγκέντρωση και ανάλυση πληροφοριών, ώστε να γίνει αντιληπτή η κατανόηση ενός 

θέματος ή ζητήματος και αποτελείται από τρία στάδια: ύπαρξη ενός ερωτήματος, 

συγκέντρωση δεδομένων που απαντάνε στο ερώτημα και απάντηση του ερωτήματος 

(Creswell, 2016: 3). Στην εκπαιδευτική έρευνα οι ερευνητές, χρησιμοποιώντας μια 

«επιστημονική μέθοδο», ακολουθούν τα εξής έξι στάδια: α) αναγνώριση ενός ερευνητικού 

προβλήματος, β) ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, γ) προσδιορισμός του σκοπού της 

έρευνας, δ) συγκέντρωση των δεδομένων, ε) ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων και 

στ) αναφορά και αξιολόγηση της έρευνας (Creswell, 2016: 8). 

 Η διεξαγωγή μιας εκπαιδευτικής έρευνας όμως είναι κάτι περισσότερο από το να 

ακολουθήσει κάποιος απλά τα έξι προαναφερθέντα στάδια. Ο σχεδιασμός και η συγγραφή 

της έρευνας είναι εξίσου σημαντικά κομμάτια της διαδικασίας και ακολουθείται, 

συνήθως, μία από τις δύο προσεγγίσεις, η ποσοτική ή η ποιοτική μεθοδολογία. Η κύρια 

διαφορά των δύο προσεγγίσεων αφορά τον τρόπο ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων 

(Bryman, 2016: 59).  
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Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μαντζούκας, «η ποσοτική έρευνα 

χαρακτηρίζεται από την επιδίωξη του ερευνητή να συλλέξει αντικειμενικά και γενικά 

δεδομένα για κάποιο φαινόμενο και στη συνέχεια να μετατρέψει αυτά τα δεδομένα σε 

αριθμητικά ή στατιστικά στοιχεία, ώστε να προβεί σε συγκρίσεις μεταξύ των μεταβλητών και 

να παράσχει αντικειμενικές επεξηγήσεις για τα αίτια ή τις μεταξύ τους σχέσεις. Η ποιοτική, 

από την άλλη μεριά, χαρακτηρίζεται από την επιδίωξη του ερευνητή να εξερευνήσει και να 

κατανοήσει σε βάθος τις υποκειμενικές αντιλήψεις, πεποιθήσεις και εμπειρίες 

συγκεκριμένων προσώπων, αναφορικά με κάποιο φαινόμενο, ώστε να δημιουργηθεί μια 

βαθύτερη, αρτιότερη και επεξεργασμένη γνώση για το υπό εξέταση φαινόμενο» 

(Μαντζούκας, 2007: 89). 

Εν συντομία, η ποσοτική μπορεί να παρουσιαστεί ως στρατηγική έρευνας η οποία 

προκρίνει τη ποσοτικοποίηση στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και περιλαμβάνει μια 

παραγωγική προσέγγιση της σχέσης θεωρίας – έρευνας. Αντίθετα, η ποιοτική έρευνα 

μπορεί να εκληφθεί ως στρατηγική έρευνας που συνήθως προκρίνει το λόγο και όχι την 

ποσοτικοποίηση στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και προτάσσει μια επαγωγική 

προσέγγιση της στάσης θεωρίας – έρευνας (Bryman, 2016: 61).  

 Αναλυτικότερα, τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας (qualitative research) 

είναι τα εξής: διερεύνηση ενός προβλήματος και ανάπτυξη μιας λεπτομερούς κατανόησης 

ενός κεντρικού φαινομένου, ανάθεση δευτερεύοντος ρόλου στην ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας αλλά αιτιολόγηση του προβλήματος, δήλωση του σκοπού και των 

ερευνητικών ερωτημάτων με ανοιχτό τρόπο προκειμένου να καταγραφούν οι εμπειρίες 

των συμμετεχόντων, συλλογή δεδομένων με βάση τις λέξεις ή εικόνες από ένα μικρό 

αριθμό ατόμων έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι απόψεις των συμμετεχόντων, ανάλυση 

των δεδομένων για περιγραφές και θέματα χρησιμοποιώντας την ανάλυση κειμένου και 

ερμηνεύοντας τη γενικότερη σημασία των ευρημάτων & συγγραφή της αναφοράς 

χρησιμοποιώντας ευέλικτες, αναδυόμενες δομές και αξιολογικά κριτήρια και 

συμπεριλαμβάνοντας τον υποκειμενικό αναστοχασμό και τη μεροληψία των ερευνητών 

(Creswell, 2016: 16 – 17). 

 Επιπροσθέτως, η βιβλιογραφική ανασκόπηση αναδεικνύει έξι «ποιοτικά 

κριτήρια», που χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν την ποιοτική 

έρευνα. Αυτά είναι: α) η αξιοπιστία (credibility), κατά πόσο δηλαδή τα ευρήματα που 

έχουν προκύψει από τις παρατηρήσεις είναι αληθή και επιβεβαιώνονται και από άλλες, 

παρόμοιες έρευνες (Lincoln & Guba, 1985: 296), β) η επιβεβαιωσιμότητα 

(confirmability), η οποία αναφέρεται στην επιβεβαίωση όσων οι ερευνητές έχουν δει ή 
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ακούσει, ακόμα και στα πλαίσια διαφορετικών κοινωνικών ή πολιτισμικών 

περιβαλλόντων (Leininger, 1994: 105), γ) η σημασία του περιεχομένου (meaning-in-

context), που εστιάζει στη σημασία όσων αναφέρουν τα άτομα που συμμετέχουν 

(Leininger, 1994: 106), δ) οι επαναλαμβανόμενοι τύποι (recurrent patterns), που 

αναφέρονται σε επαναλαμβανόμενες καταστάσεις, γεγονότα, εμπειρίες ή τρόπους ζωής 

(Leininger, 1994: 106), ε) ο κορεσμός (saturation), κατά πόσο δηλαδή ο ερευνητής έχει 

εξαντλήσει όλες τις πτυχές του υπό μελέτη θέματος και είναι σε θέση να το γνωρίζει εις 

βάθος (Leininger, 1994: 106) και στ) η μεταβιβασιμότητα (transferability), η οποία 

αναφέρεται στις ομοιότητες των ευρημάτων με άλλες έρευνες και η δυνατότητα 

μεταβίβασής τους σε άλλες παρόμοιες καταστάσεις και κοινωνικά πλαίσια (Leininger, 

1994: 106 – 107). 

 Μειονεκτήματα της ποιοτικής έρευνας μπορεί να θεωρηθούν τα μικρά, μη 

αντιπροσωπευτικά δείγματα, το πλήθος των δεδομένων που εμπεριέχουν πολύ «θόρυβο» 

με αποτέλεσμα να γίνεται δύσκολος ο εντοπισμός των κοινών στοιχείων μεταξύ των 

περιπτώσεων, η μη εύκολη γενίκευση των συμπερασμάτων, η δύσκολη στατιστική 

επεξεργασία των δεδομένων και τέλος η ταξινόμηση και ερμηνεία των ευρημάτων 

εξαρτάται άμεσα από τις ικανότητες του ερευνητή (Bryman, 2016: 433 – 435).  

 

5.2 Σκοπός  - Στόχοι – Ερευνητικά Ερωτήματα 

 Σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής μελέτης είναι η διερεύνηση και η 

καταγραφή των απόψεων των διευθυντών και των διευθυντριών Δημοτικών Σχολείων 

αναφορικά με το ρόλο που παίζει το φύλο του διευθυντή/της διευθύντριας στη διοίκηση 

σχολικών μονάδων προκειμένου αυτές να είναι αποτελεσματικότερες. 

 Ειδικότερα, έγινε προσπάθεια να διερευνηθούν τα πιστεύω των διευθυντών / 

διευθυντριών σχετικά με το αν το φύλο παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάληψη ηγετικών 

θέσεων στη διεύθυνση δημοτικών σχολείων και να καταγραφούν οι απόψεις τους σχετικά 

με την έμφυλη διάσταση του φαινομένου ως προς τη θέση αυτή. Επιπλέον, να διερευνηθεί 

αν υπάρχουν διαφορές ανδρών και γυναικών  διοικητικών στελεχών στον τρόπο άσκησης 

διοίκησης και τέλος να διερευνηθούν οι απόψεις των διευθυντών – διευθυντριών 

αναφορικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην κατάληψη διευθυντικής θέσης. 

 Βάση του σκοπού και των επιμέρους στόχων προέκυψαν τα παρακάτω ερευνητικά 

ερωτήματα:  
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 Ποιοι οι λόγοι διεκδίκησης μιας διευθυντικής θέσης; 

 Απέκτησαν οι ερωτώμενοι επιπλέον προσόντα προκειμένου να υποβάλλουν 

υποψηφιότητα για τη θέση αυτή ή τα κατείχαν ήδη; 

 Θα υποβάλλουν εκ νέου υποψηφιότητα όταν λήξει η θητεία τους; 

 Είναι ευχαριστημένοι/ες από τη μέχρι τώρα πορεία τους; 

 Πιστεύουν ότι η εκπροσώπηση των δύο φύλων σε διοικητικές θέσεις είναι ισότιμη; 

 Θεωρούν ότι το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν άνδρες και γυναίκες για τη 

διεκδίκηση θέσεων είναι ισότιμο; 

 Τι πιστεύουν ότι θα πρέπει να γίνει ώστε να υπάρξει μια ισότιμη εκπροσώπηση και 

των δύο φύλων στην ιεραρχία της εκπαίδευσης; 

 Θεωρούν ότι το φύλο τους επηρέασε με κάποιο τρόπο τις ευκαιρίες που είχαν για 

κατάληψη θέσης ευθύνης; 

 Θεωρούν ότι υπάρχουν διαφορές στον τρόπο που διοικούν άνδρες και γυναίκες; 

 Πιστεύουν ότι υπάρχουν ιδιαίτερα γυναικεία και ανδρικά χαρακτηριστικά σε 

άτομα που κατέχουν διευθυντικές θέσεις στην εκπαίδευση; 

 Θεωρούν ότι τα δύο φύλα αποδίδουν αντίστοιχα σε αντίστοιχες θέσεις; 

 Συναντάνε εμπόδια στην άσκηση του ρόλου τους ως διευθυντές – διευθύντριες; 

 Πιστεύουν ότι κάποια από τα εμπόδια αυτά είναι πιθανόν να σχετίζονται με το 

φύλο τους; 

 Θεωρούν ότι τα δύο φύλα αντιμετωπίζουν τα ίδια στερεότυπα και τις ίδιες 

προκαταλήψεις ως προς την ιεραρχική τους ανέλιξη; 

 Τι πιστεύουν ότι ευθύνεται για τη μειωμένη εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις 

ευθύνης, παρότι ο συνολικός αριθμός τους στο χώρο της εκπαίδευσης είναι 

σημαντικά μεγαλύτερος από κείνο των ανδρών; 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα διαμορφώθηκαν οι τέσσερις 

άξονες του οδηγού διεξαγωγής της ημιδομημένης συνέντευξης. Οι υπό διερεύνηση άξονες 

είναι:  

 Άξονας Α:  Λόγοι διεκδίκησης διευθυντικής θέσης. 

 Άξονας Β:  Έμφυλες διαφορές στη διεκδίκηση διευθυντικής θέσης. 

 Άξονας Γ:  Απόψεις σχετικά με την έμφυλη διάσταση στη διοίκηση σχολικών 

μονάδων. 

 Άξονας Δ:  Πιθανά εμπόδια με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα τα δύο φύλα κατά 

την ιεραρχική τους ανέλιξη. 
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5.3 Μεθοδολογία της έρευνας 

Η ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση διερευνά πραγματικές συνθήκες, 

καταστάσεις και εμπειρίες μέσα από το πρίσμα των ίδιων των συμμετεχόντων (Bird & 

Hammersley, 2004: 82) και στοχεύει στον εντοπισμό του νοήματος και των αντιλήψεων 

τους, εντοπίζοντας τα βήματα και τα στάδια τα οποία προκύπτουν στην πραγματικότητα 

(Ambert, Adler P.A, Adler P. & Detzner, 1995: 881). Επιπροσθέτως, στοχεύει στην 

περιγραφή και κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων, δίνει έμφαση στην ανάπτυξη 

νέων θεωριών και απαντώνται ερωτήματα που σχετίζονται με το «γιατί» και το «πως» των 

φαινομένων αυτών (Ίσαρη & Πουρκός, 2015: 40). Συνολικά,  σκοπός της ποιοτικής 

έρευνας είναι η παραγωγή σφαιρικής αντίληψης βάσει λεπτομερών στοιχείων. Με την 

έννοια αυτή, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση σε «ολιστικές» μορφές ανάλυσης και 

επεξήγησης, παρά στην αποτύπωση επιφανειακών μοντέλων, τάσεων και συσχετισμών 

(Mason, 2003: 108). 

Δεδομένου ότι η παρούσα ερευνητική μελέτη έχει ως στόχο να διερευνήσει ένα 

κοινωνικό φαινόμενο, εκείνο της εκπαιδευτικής διοίκησης σε σχέση με το φύλο, η 

ποιοτική προσέγγιση επιλέχθηκε ως η καταλληλότερη, αφού προσανατολίζεται στη 

διερεύνηση των απόψεων και των αντιλήψεων σε βάθος, κυρίως δε μελετάται ένας 

περιορισμένος αριθμός περιπτώσεων – ατόμων, με απώτερο σκοπό τη συγκέντρωση 

λεπτομερών στοιχείων (Bird & Hammersley, 2004: 16 – 17). 

 

5.3.1 Το δείγμα της έρευνας 

Με τον όρο δειγματοληψία εννοείται η διαδικασία με την οποία εντοπίζονται και 

επιλέγονται οι μονάδες που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή των ερευνητικών 

δεδομένων (Mason, 2003: 181). Για την παρούσα ερευνητική μελέτη, το δείγμα 

αποτελείται από είκοσι άτομα (Ν=20), εκ των οποίων οι δέκα (10) είναι άνδρες διευθυντές 

και οι δέκα (10) γυναίκες διευθύντριες δημοτικών σχολείων του Νομού Ηρακλείου. Στη 

συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος. 

Αναφορικά με την ηλικία των συμμετεχόντων, αυτή κυμαίνεται από 43 έως 61 έτη 

(ΜΟ=54,3 έτη) στους άνδρες, ενώ στις γυναίκες από 40 έως 61 έτη (ΜΟ=53έτη). Τα έτη 

υπηρεσίας κυμαίνονται από 17 έως 38 έτη στους άνδρες, ενώ στις γυναίκες από 19 έως 36 

έτη. Τα έτη διοικητικής εμπειρίας κυμαίνονται στους άνδρες από 4 έως 24 έτη και στις 

γυναίκες από 3 έως 15 έτη. 
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Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων, το σύνολο των 

ανδρών είναι έγγαμοι και έχουν παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, οι οκτώ (8) στους δέκα (10) 

έχουν δύο παιδιά, ενώ οι εναπομείναντες δύο (2) έχουν από ένα παιδί. Οι γυναίκες του 

δείγματος είναι όλες έγγαμες, πλην μίας, και έχουν επίσης παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, οι 

μισές από αυτές έχουν δύο παιδιά, τρεις (3) στις δέκα (10) έχουν τρία παιδιά και μόνο μία 

(1) έχει ένα παιδί. Η απεικόνιση των παραπάνω φαίνεται και στο γράφημα 1. 

          

Γράφημα 1:  Αριθμός παιδιών συμμετεχόντων (ανδρών και γυναικών) 

Το επόμενο δημογραφικό στοιχείο που συλλέχθηκε ήταν εκείνο των βασικών 

σπουδών των συμμετεχόντων. Οι επτά (7) στους δέκα (10) άνδρες συμμετέχοντες έχουν 

Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας, ενώ οι υπόλοιποι τρεις (3) έχουν Πτυχίο Παιδαγωγικού 

Τμήματος ΑΕΙ. Παρόμοια είναι και η κατάσταση στις γυναίκες συμμετέχουσες. Οι επτά 

(7) στις δέκα (10) έχουν Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας, δύο (2) στις δέκα (10) έχουν 

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΕΙ και η τελευταία έχει Πτυχίο Άλλου Τμήματος ΑΕΙ 

και συγκεκριμένα είναι απόφοιτη Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ. Η απεικόνιση των 

παραπάνω φαίνεται το γράφημα 2. 

        

Γράφημα 2:  Βασικές Σπουδές συμμετεχόντων (ανδρών και γυναικών) 

2
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Το προτελευταίο δημογραφικό στοιχείο που συλλέχθηκε αφορούσε τις πρόσθετες 

σπουδές των συμμετεχόντων. Όλοι οι άρρενες συμμετέχοντες δήλωσαν κάποιο πρόσθετο 

πτυχίο. Πιο συγκεκριμένα, έξι (6) στους δέκα (10) δήλωσαν ότι έχουν παρακολουθήσει 

Μετεκπαίδευση σε Διδασκαλείο και το ίδιο ποσοστό Πρόγραμμα Εξομοίωσης Πτυχίου. 

Τρεις (3) από εκείνους κατέχουν Δεύτερο Πτυχίο και τέσσερις (4) έχουν παρακολουθήσει 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Τέλος, ένας συμμετέχων δήλωσε ότι έχει Πτυχίο ΤΕΙ και ένας 

άλλος ότι έχει παρακολουθήσει επιμόρφωση (ΣΕΛΔΕ). Ομοίως με τους άνδρες, όλες οι 

γυναίκες συμμετέχουσες δήλωσαν κάποιο πρόσθετο πτυχίο. Πιο συγκεκριμένα, οι επτά 

(7) στις δέκα (10) δήλωσαν ότι έχουν παρακολουθήσει Μετεκπαίδευση σε Διδασκαλείο, 

έξι (6) στις δέκα (10) Πρόγραμμα Εξομοίωσης Πτυχίου, έξι (6) επίσης στις δέκα (10) 

κατέχουν Δεύτερο Πτυχίο και τέσσερις (4) έχουν παρακολουθήσει Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα. Τέλος, μία συμμετέχουσα δήλωσε ότι έχει παρακολουθήσει την ΑΣΠΑΙΤΕ. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι κανείς από τους συμμετέχοντες στην έρευνα δεν κατέχει 

Διδακτορικό Δίπλωμα, είτε άνδρας, είτε γυναίκα.  

Το τελευταίο δημογραφικό στοιχείο αφορούσε τη χρήση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Οι μισοί άνδρες συμμετέχοντες δήλωσαν ότι είναι «πολύ» εξοικειωμένοι με 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τέσσερις (4) στους δέκα (10) «πάρα πολύ» και μόνο 

ένας δήλωσε «αρκετά». Αντιθέτως, το ποσοστό των γυναικών συμμετεχουσών είναι 

μοιρασμένο, με τρεις (3) στις δέκα (10) να δηλώνουν «αρκετά» και άλλες τόσες «πολύ», 

ενώ τέσσερις (4) στις δέκα (10) δήλωσαν ότι είναι «πάρα πολύ» εξοικειωμένες με τη 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 

5.3.2 Εργαλείο Συλλογής Δεδομένων 

Ως συνέντευξη ορίζεται «η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

ατόμων για ένα θέμα κοινού ενδιαφέροντος, με στόχο την παραγωγή γνώσης» (Kvale, 1996: 

14). Η ερευνητική συνέντευξη ορίζεται ως «η συζήτηση δύο ατόμων, που αρχίζει από τον 

συνεντευκτή, με ειδικό σκοπό την απόκτηση σχετικών με την έρευνα πληροφοριών, και 

επικεντρώνεται από αυτόν . . . σε περιεχόμενο καθορισμένο από τους στόχους της έρευνας 

με συστηματική περιγραφή, πρόβλεψη ή ερμηνεία» (Cannell & Kahn, 1968: 528) και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί: α) ως βασικό μέσο συλλογής πληροφοριών, που έχουν άμεση 

σχέση με τους στόχους της έρευνας, β) για να ελεγχθούν υποθέσεις ή να διατυπωθούν 

νέες και γ) σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους κατά τη διεξαγωγή μιας έρευνας (Cohen et 

al., 2008: 451 – 452). 
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Υπάρχουν δύο τύποι συνέντευξης στην ποιοτική προσέγγιση:  η – σχεδόν απόλυτα 

– μη δομημένη συνέντευξη και η ημιδομημένη. Στην ημιδομημένη συνέντευξη, εργαλείο 

το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα ερευνητική μελέτη, ο ερευνητής έχει μεν μια 

λίστα με ερωτήσεις, η οποία συχνά αποκαλείται οδηγός συνέντευξης, ο 

συνεντευξιαζόμενος όμως έχει μεγάλη ελευθερία στον τρόπο απάντησης. Δεν είναι 

απαραίτητο να τηρείται η σειρά των ερωτήσεων και ο συνεντευκτής μπορεί να δώσει 

κάποιες διευκρινήσεις ή να θέσει ερωτήσεις που προκύπτουν από τη ροή της συζήτησης 

(Bryman,2016: 515). 

Ο οδηγός της ημιδομημένης συνέντευξης βασίστηκε πάνω στους άξονες 

διερεύνησης που προέκυψαν από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Αρχικά, δόθηκε 

πιλοτικά σε τέσσερις διευθυντές, με σκοπό να αναδειχθεί το όποιο πρόβλημα (πχ. 

διατύπωσης ή/και σαφήνειας των ερωτήσεων), έτσι ώστε να διορθωθεί, καθώς και για να 

αποκτήσει η ερευνήτρια μία ιδέα αναφορικά με το χρόνο διεξαγωγής της κάθε 

συνέντευξης.  

Αναλυτικότερα, ο οδηγός συνέντευξης περιλαμβάνει πέντε επιμέρους ενότητες. 

Στην πρώτη εξ αυτών, αναφέρονται τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων ˙ δέκα 

(10) ερωτήσεις σχετικές με φύλο, ηλικία, έτη διοικητικής εμπειρίας, οικογενειακή 

κατάσταση, ύπαρξη και αριθμό παιδιών, βασικές και πρόσθετες σπουδές και χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Στην δεύτερη επιμέρους ενότητα αναφέρονται οι λόγοι διεκδίκησης μιας 

διευθυντικής θέσης. Ειδικότερα, οι τρεις υπάρχουσες ερωτήσεις αναφέρονται στους 

λόγους που κάποιος/α επέλεξε τη συγκεκριμένη θέση, αν φρόντισε να αποκτήσει κάποια 

επιπλέον προσόντα για τη θέση αυτή και αν επιθυμεί να υποβάλλει ξανά υποψηφιότητα 

στις νέες κρίσεις, όντας ευχαριστημένος/η με την έως τώρα πορεία του/της. 

 Στην τρίτη επιμέρους ενότητα αναφέρονται οι έμφυλες διαφορές στη διεκδίκηση 

μιας διευθυντικής θέσης. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν τέσσερις ερωτήσεις, οι δύο εκ των 

οποίων αναφέρονται σε ισότιμη εκπροσώπηση των δύο φύλων σε διοικητικές θέσεις και 

ισότιμο ενδιαφέρον για την κάλυψη των θέσεων αυτών αντίστοιχα. Η τρίτη ερώτηση 

αναφέρεται στο τι πιστεύουν οι συμμετέχοντες ότι πρέπει να γίνει για να εξασφαλιστεί μια 

ισότιμη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στη διοικητική ιεραρχία της εκπαίδευσης και 

η τελευταία ερώτηση της ενότητας αναφέρεται στην πιθανότητα το φύλο των 

ερωτώμενων να επηρέασε τις ευκαιρίες που είχαν για κατάληψη θέσης ευθύνης. 

Στην τέταρτη ενότητα αναφέρονται οι απόψεις σχετικά με την έμφυλη διάσταση 

στη διοίκηση σχολικών μονάδων.  Ειδικότερα, υπάρχουν τρεις ερωτήσεις που 
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αναφέρονται σε διαφορές των δύο φύλων στον τρόπο διοίκησης, σε έμφυλα 

χαρακτηριστικά στη διοίκηση σχολικών μονάδων και στο ενδεχόμενο άνδρες και γυναίκες 

να αποδίδουν αντίστοιχα σε αντίστοιχες θέσεις. 

Στην πέμπτη και τελευταία ενότητα αναφέρονται τα πιθανά εμπόδια με τα οποία 

έρχονται αντιμέτωπα τα δύο φύλα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι τέσσερις 

από τις πέντε υπάρχουσες ερωτήσεις  αναφέρονται σε εμπόδια που πιθανώς 

αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες όταν ασκούν το ρόλο τους ως διευθυντές / διευθύντριες, 

σε ενδεχόμενη συσχέτιση των εμποδίων αυτών με το φύλο τους, σε στερεότυπα και 

προκαταλήψεις που πιθανότατα υφίστανται ακόμα και στο λόγο που οι γυναίκες 

αποτελούν τη μειοψηφία στις θέσεις ευθύνης, παρότι είναι πλειοψηφία στις εκπαιδευτικές 

θέσεις. Η τελευταία ερώτηση δίνει το δικαίωμα στους συμμετέχοντες να προσθέσουν 

οτιδήποτε θέλουν σχετικό με το θέμα που ερευνάται ή κάτι που θεωρούν ότι δεν 

καλύφθηκε με τις συγκεκριμένες ερωτήσεις. 

Οι συνεντεύξεις της παρούσας ερευνητικής μελέτης ήταν ατομικές και τα 

υποκείμενα εκφράστηκαν ελεύθερα, αβίαστα και χωρίς περιορισμό χρόνου. Οι 

συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν με την σύμφωνη γνώμη όλων των συμμετεχόντων, 

αφού δόθηκαν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις ότι τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν 

αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας. Οι 

απομαγνητοφωνήσεις των συνεντεύξεων, καθώς και ο οδηγός συνέντευξης, παραθέτονται 

στο παράρτημα. 

 

5.3.3 Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων 

Αρχικά, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, διενεργήθηκε μια πιλοτική μελέτη, με 

στόχο την επισήμανση κάποιων ατελειών και διορθώσεων του οδηγού της ημιδομημένης 

συνέντευξης. Στην πιλοτική μελέτη πήραν μέρος τέσσερις διευθυντές, δύο από το κάθε 

φύλο. Στη συνέχεια, αφού διορθώθηκαν τα όποια λάθη υπήρχαν, ξεκίνησε η κύρια φάση 

της έρευνας. 

 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τον Φεβρουάριο του 2021. Σε πρώτη φάση, 

στάλθηκε στους διευθυντές και τις διευθύντριες ένα εισαγωγικό σημείωμα (βλ. 

Παράρτημα) που ενημέρωνε για το σκοπό και τους επιμέρους στόχους της έρευνας και 

έδινε τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την τήρηση της εχεμύθειας.. Μετά το πέρας 

τριών ημερών, η ερευνήτρια επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί τους για να ενημερωθεί εάν 
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επιθυμούσαν να πάρουν μέρος στη μελέτη, και εφόσον η απάντηση ήταν θετική, να 

προγραμματίσει ένα ραντεβού σε μέρα και ώρα της επιλογής τους. 

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν, στο μεγαλύτερο μέρος τους, δια ζώσης, σε 

ήσυχο περιβάλλον. Υπήρξαν όμως και περιπτώσεις που οι συνεντεύξεις έγιναν 

διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Webex του Υπουργείου Παιδείας, λόγω των 

αυξημένων μέτρων που υπήρχαν εξαιτίας της πανδημίας του covid19. Με το τέλος της 

συνέντευξης, η ερευνήτρια ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για τη διάθεση του χρόνου 

τους και την πολύτιμη συμμετοχή τους στην έρευνα.   

 Αφού συλλέχθηκαν τα δεδομένα, μελετήθηκαν λεπτομερώς, δημιουργήθηκαν 

κατηγορίες που να ταιριάζουν σε αυτά και κωδικοποιήθηκαν με τη μέθοδο ποιοτικής 

ανάλυσης περιεχομένου των Miles & Huberman (Miles & Huberman, 1994: 10). Με βάση 

την ανάλυση αυτή, το κείμενο της συνέντευξης χωρίστηκε σε μικρότερα κομμάτια για 

ευκολότερη επεξεργασία και έπειτα κωδικοποιήθηκαν οι φράσεις του με κεφαλαία 

γράμματα. Στη συνέχεια οι κωδικοί αυτοί ταξινομήθηκαν με βάση τους άξονες της 

συνέντευξης και ομαδοποιήθηκαν σε ομάδες με παραπλήσιες έννοιες (Bryman, 2016: 

630). 
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Κεφάλαιο 6ο: Αποτελέσματα της έρευνας 

 

6.1 Παρουσίαση και Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

 Οι κωδικοί που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων ανέρχονται σε 

σαράντα δύο (42), ομαδοποιήθηκαν σε δεκατέσσερις (14) κατηγορίες, αναφέρονται σε 

τέσσερις (4) άξονες και φαίνονται στον πίνακα 5. 

Θεματικοί Άξονες Κατηγορίες Ομαδοποίησης Κωδικών 

Α. Διευθυντική Θέση 

1.Λόγοι Διεκδίκησης 

2.Επιπλέον Προσόντα 

3.Εκ Νέου Υποψηφιότητα / Αυτοαξιολόγηση 

Β. Έμφυλες Διαφορές 

4.Ισότιμη Εκπροσώπηση 

5.Ισότιμο ενδιαφέρον για Κατάληψη Θέσης 

6.Αλλαγή Υπάρχουσας Κατάστασης 

7.Επιρροή Φύλου κατά την Ανέλιξη 

Γ. Έμφυλη Διάσταση 

8.Διαφορές στη Διοίκηση 

9.Έμφυλα Χαρακτηριστικά 

10.Αντίστοιχη Απόδοση 

Δ. Πιθανά Εμπόδια 

11.Ύπαρξη Εμποδίων 

12.Συσχέτιση Εμποδίων – Φύλου 

13.Ύπαρξη Στερεοτύπων - Προκαταλήψεων 

14.Μειωμένη Εκπροσώπηση Γυναικών σε θέσεις 

ευθύνης 

Πίνακας 5:  Θεματικοί Άξονες και Κατηγορίες Ομαδοποίησης Κωδικών 

 

Θεματικός Άξονας Α΄ :  Διευθυντική Θέση 

 Ο πρώτος θεματικός άξονας αναφέρεται στους λόγους διεκδίκησης μιας 

διευθυντικής θέσης, στα προσόντα που πιθανόν απέκτησαν επιπλέον οι διευθυντές  / 

διευθύντριες, καθώς και στην επιθυμία υποβολής εκ νέου υποψηφιότητας στις 

επερχόμενες κρίσεις και στην αυτοαξιολόγησή τους. Στον πίνακα 6 φαίνεται η 

κωδικοποίηση του θεματικού άξονα με τις κατηγορίες, τους κωδικούς και τις 

εννοιολογικές αναφορές αντίστοιχα.  



Ο Ρόλος του Φύλου στη Διεύθυνση Δημοτικών Σχολείων 

 

 
54 

Θεματικός Άξονας Α’:  Διευθυντική Θέση (ΔΘ-) 

Κατηγορίες Ομαδοποίησης Κωδικοί και εννοιολογικές αναφορές 

1.Λόγοι Διεκδίκησης 

ΔΘΛΔΔΠ:  διάθεση προσφοράς στο σχολείο 

ΔΘΛΔΑΚ :  αλλαγή καριέρας 

ΔΘΛΔΠΑΚ:  πρόκληση ανάληψης καθηκόντων 

ΔΘΠΔΠΘ:  περιέργεια για την θέση 

ΔΘΛΔΠΕΞ:  προσωπική εξέλιξη/εξέλιξη καριέρας 

ΔΘΛΔΤ:  τυχαία 

ΔΘΛΔΔΚ:  διαχείριση κρίσεων 

ΔΘΛΔΕΘ:  επίδομα θέσης 

2.Επιπλέον Προσόντα 
ΔΘΝΕΠ:  απέκτησα επιπλέον προσόντα 

ΔΘΟΕΠ:  δεν απέκτησα επιπλέον προσόντα 

3.Εκ Νέου Υποψηφιότητα 

/ Αυτοαξιολόγηση 

ΔΘΕΞΥ:  Ευχαριστημένος/η – Θα θέσω ξανά 

υποψηφιότητα 

ΔΘΕΟΞΥ:  Ευχαριστημένος/η – Δεν θα θέσω ξανά 

υποψηφιότητα 

ΔΘΕΔΒ:  Ευχαριστημένος/η – Δεν είμαι βέβαιος/η 

Πίνακας 6: Κατηγορίες Ομαδοποίησης, Κωδικοί και Εννοιολογικές Αναφορές Α' Θεμ. Άξονα 

 Όπως φαίνεται από τον πίνακα 6, ο πρώτος θεματικός άξονας χωρίζεται σε τρεις 

κατηγορίες, με την πρώτη να αναφέρεται στους λόγους που οι συμμετέχοντες αποφάσισαν 

να γίνουν διευθυντές/διευθύντριες. Οι μισοί σχεδόν συμμετέχοντες (9 στους 20) 

προβάλλουν ως λόγο διεκδίκησης αυτής της θέσης τη διάθεση προσφοράς στο σχολείο 

και την κοινωνία γενικότερα. Αναφέρουν χαρακτηριστικά: «…από τους πιο βασικούς 

λόγους … ήταν η διάθεση προσφοράς στο σχολείο…» (Σ2), «…ήθελα να κάνω πράγματα για 

το σχολείο, για τους εκπαιδευτικούς…» (Σ5), «…ήθελα να επιχειρήσω να μοιραστώ το 

όραμά μου για ένα καινούργιο, πιο δημιουργικό, πιο καινοτόμο σχολείο…» (Σ12). Ως 

επόμενος λόγος διεκδίκησης αναφέρεται η εξέλιξη της καριέρας και του ατόμου 

γενικότερα, άποψη που εμφανίζεται με συχνότητα τρεις (3) στους είκοσι (20) 

συμμετέχοντες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα: «…κάθε άνθρωπος εξελίσσεται σε ό,τι κι 

αν κάνει… στον οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό τομέα, άρα λοιπόν και στον 

εργασιακό…» (Σ10) και «…με ώθησαν λόγοι που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη του κάθε 

υπαλλήλου…» (Σ14). Συναφής με τον παραπάνω λόγο είναι και ο επόμενος, ο οποίος 

αναφέρεται στην διάθεση αλλαγής καριέρας, και μάλιστα εμφανίζεται με την ίδια 



Ο Ρόλος του Φύλου στη Διεύθυνση Δημοτικών Σχολείων 

 

 
55 

συχνότητα (3 στους 20). Οι συμμετέχοντες λένε χαρακτηριστικά: «… ήθελα να αλλάξω 

θέση, γιατί με είχε κουράσει η τάξη…» (Σ4) και «… ήθελα να δω έναν άλλο ρόλο, αυτόν της 

διευθύντριας…» (Σ15). Η πρόκληση της ανάληψης μιας τέτοιας θέσης ήταν ο αμέσως 

επόμενος λόγος διεκδίκησης, με συχνότητα δύο (2) στους είκοσι (20), «…το θεώρησα 

πρόκληση να αναλάβω καθήκοντα διευθυντή…» (Σ6) και «…υπηρέτησα μέσα στην τάξη για 

περίπου 23 χρόνια. Κάποια στιγμή το είδα ως πρόκληση… να δω και αυτήν την οπτική 

τέλος πάντων…» (Σ17). Ως τρεις τελευταίοι λόγοι διεκδίκησης μιας διευθυντικής θέσης, 

και μάλιστα με την ίδια συχνότητα (1 στους 20) εμφανίζονται η περιέργεια για τη θέση 

«…περιέργεια να δω πως είναι και αυτή η πλευρά της εκπαιδευτικής διαδικασίας…» (Σ9), η 

δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων «… πιστεύω ότι μπορώ να διαχειριστώ μια κρίση…» 

(Σ18) και η τυχαία επιλογή. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τρεις από τους 

συμμετέχοντες, επιπλέον των παραπάνω λόγων διεκδίκησης, σημειώνουν και το επίδομα 

θέσης, καθώς όπως αναφέρουν: «...υπάρχει μια μικρή αλλά σεβαστή οικονομική ενίσχυση, 

γιατί και τα χρήματα στις μέρες μας μετράνε πολύ…» (Σ5). 

Η δεύτερη κατηγορία του Α’ Θεματικού Άξονα αναφέρεται στην απόκτηση 

επιπλέον προσόντων για τη θέση του διευθυντή/διευθύντριας. Η συντριπτική πλειοψηφία 

των ερωτώμενων (17 από τους 20) απάντησε θετικά και μόνο τρεις (3) στους είκοσι (20) 

απάντησαν ότι δεν χρειάστηκε να αποκτήσουν κάποιο άλλο προσόν, καθώς τα κατείχαν 

ήδη. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι και οι δεκαεπτά (17) συμμετέχοντες που δήλωσαν 

θετικά, διευκρίνισαν ότι απέκτησαν τα επιπλέον προσόντα όχι για αυτή καθεαυτή τη θέση, 

αλλά για προσωπική επιμόρφωση, για τη βελτίωση τους «…απέκτησα κάποια επιπλέον 

προσόντα για μένα, για τη βελτίωση μου σαν εκπαιδευτικός…» (Σ1) ή για την ενίσχυση της 

ήδη υπάρχουσας γνώσης «…κατά τη διάρκεια της θητείας μου προσπάθησα να ενισχύσω 

τις γνώσεις μου σε διάφορους τομείς της σχολικής ζωής …» (Σ19).  

Η τρίτη και τελευταία κατηγορία αναφέρεται στην εκ νέου υποβολή 

υποψηφιότητας στις επερχόμενες κρίσεις και σε μία μορφή αυτοαξιολόγησης των 

συμμετεχόντων.  Και οι είκοσι (20) συμμετέχοντες δήλωσαν ευχαριστημένοι από την 

μέχρι τώρα πορεία ως  διευθυντές/διευθύντριες, αν και ένα – δυο ανέφεραν ότι αυτό θα 

έπρεπε να το κρίνουν ανώτερα κλιμάκια, λέγοντας χαρακτηριστικά:  «…θα πρέπει να 

κρίνουν άλλοι κατά πόσο είναι επιτυχημένη η πορεία ενός διευθυντή αλλά δεν υπάρχουν 

τέτοιες δικλίδες…» (Σ6). Αναφορικά με την εκ νέου υποβολή υποψηφιότητας, οι 

απαντήσεις των συμμετεχόντων είναι μοιρασμένες. Οι οκτώ (8) στους είκοσι (20) 

δήλωσαν ότι θα έθεταν ξανά υποψηφιότητα, οι επτά (7) στους είκοσι (20) δεν είναι 

βέβαιοι και οι πέντε (5) στους είκοσι (20) δεν θα θέσουν ξανά, διευκρινίζοντας όμως θα 
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έθεταν ξανά αν δεν έπαιρναν σύνταξη. Οι λόγοι που προβάλλουν όσοι δεν είναι βέβαιοι, 

ποικίλουν. Κάποιος θεωρεί ότι η σκυτάλη πρέπει να περνάει στους νεώτερους λέγοντας: 

«…θεωρώ ότι οι κύκλοι πρέπει να κλείνουν… και να δίνεται η δυνατότητα της εναλλαγής, 

της τοποθέτησης νέων ανθρώπων με νέες ιδέες και αντιλήψεις…» (Σ2), κάποιος άλλος 

αναφέρει ότι: «…είμαι υπό σκέψη… οι καταστάσεις έχουν αλλάξει, οι απαιτήσεις του 

σχολείου είναι πάρα πολλές…» (Σ7) και κάποιος άλλος λόγω της επικείμενης 

αξιολόγησης, αναφέροντας: «…  το σκέφτομαι πολύ σοβαρά… ο ρόλος του διευθυντή δεν 

είναι αυτός, να αξιολογεί τους συναδέλφους του… στην παρούσα φάση δε νομίζω ότι μπορώ 

να αξιολογήσω συναδέλφους με τους οποίους είμαστε τόσα χρόνια μαζί…» (Σ17). 

 

Θεματικός Άξονας Β΄:  Έμφυλες Διαφορές στη διεκδίκηση διευθυντικής θέσης 

 Ο δεύτερος θεματικός άξονας αναφέρεται στην ισότιμη εκπροσώπηση των δύο 

φύλων στη διεκδίκηση μιας διευθυντικής θέσης, στο ισότιμο ενδιαφέρον ανδρών και 

γυναικών για κατάληψη θέσης ευθύνης, στην αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης και 

στην επιρροή του φύλου κατά την ανέλιξη. Στον πίνακα 7 φαίνεται η κωδικοποίηση του 

θεματικού άξονα με τις κατηγορίες, τους κωδικούς και τις εννοιολογικές αναφορές 

αντίστοιχα.  

Θεματικός Άξονας Β’:  Έμφυλες Διαφορές (ΕΔ-) 

Κατηγορίες Ομαδοποίησης  Κωδικοί και εννοιολογικές αναφορές 

4.Ισότιμη Εκπροσώπηση 

ΕΔΙΕΚ:  Υπάρχει ισότιμη εκπροσώπηση 

ΕΔΟΙΕΚ:  Δεν υπάρχει ισότιμη εκπροσώπηση 

ΕΔΔΞΙΕΚ:  Δεν γνωρίζω  

5.Ισότιμο Ενδιαφέρον 
ΕΔΙΕΝ:  Υπάρχει ισότιμο ενδιαφέρον 

ΕΔΟΙΕΝ:  Δεν υπάρχει ισότιμο ενδιαφέρον 

6.Αλλαγή Υπάρχουσας 

Κατάστασης 

ΕΔΑΚΝΡ:  νομοθετικές ρυθμίσεις 

ΕΔΑΚΥΕΓ:  ενθάρρυνση και υποστήριξη γυναικών 

ΕΔΑΚΑΝΓ:  οι γυναίκες να αλλάξουν νοοτροπία 

ΕΔΑΚΑΣ:  να αλλάξουν τα στερεότυπα 

ΕΔΑΚΕΕΓ:  να εκπαιδευτούν οι επόμενες γενιές 

7.Επιρροή φύλου κατά την 

ανέλιξη 

ΕΔΕΦ:  το φύλο επηρέασε τις ευκαιρίες για ανέλιξη  

ΕΔΟΕΦ:  το φύλο δεν επηρέασε τις ευκαιρίες  

Πίνακας 7: Κατηγορίες Ομαδοποίησης, Κωδικοί και Εννοιολογικές Αναφορές Β' Θεμ. Άξονα 
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Όπως φαίνεται στον πίνακα 7, ο δεύτερος θεματικός άξονας χωρίζεται σε τέσσερις 

κατηγορίες, με την πρώτη να αφορά την ισότιμη εκπροσώπηση των δύο φύλων σε θέσεις 

ευθύνης στην εκπαίδευση. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (13 στους 20) απάντησε ότι 

η εκπροσώπηση των δύο φύλων δεν είναι ισότιμη, ένας συμμετέχων δήλωσε ότι δεν 

γνωρίζει και έξι (6) από τους είκοσι (20) απάντησαν ότι τα δύο φύλα εκπροσωπούνται 

ισότιμα. Μάλιστα και οι δεκατρείς (13) συμμετέχοντες που δήλωσαν αρνητικά, 

συμφώνησαν ότι οι άνδρες έχουν τα πρωτεία, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «… οι άνδρες 

είναι πολύ περισσότεροι από τις γυναίκες, αριθμητικά…» (Σ4), «… αν το βάλουμε σε 

θέματα αριθμών δεν έχουμε τις ίδιες αναλογίες…» (Σ9), «…η εκπροσώπηση είναι 

μεγαλύτερη από το ανδρικό φύλο, του οποίου είναι φυσική συνέχεια η εξέλιξή του στον 

επαγγελματικό τομέα…» (Σ3) και «…φυσικά και όχι… είμαστε πολύ λίγες οι γυναίκες 

διευθύντριες… και όχι μόνο διευθύντριες, και στις υπόλοιπες θέσεις ευθύνης…» (Σ17).  

Η δεύτερη κατηγορία, τροποποιεί λίγο την προηγούμενη και αναφέρεται στο αν οι 

άνδρες και οι γυναίκες εκδηλώνουν ισότιμο ενδιαφέρον για κατάληψη θέσεων ευθύνης. 

Και εδώ η πλειοψηφία των συμμετεχόντων, και μάλιστα με μεγαλύτερο ποσοστό από την 

προηγούμενη κατηγορία (16 στους 20), δήλωσε ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν είναι 

ισότιμη, ενώ μόλις τέσσερις συμμετέχοντες δήλωσαν ότι είναι. Οι λόγοι που 

προβάλλονται ως βασικοί για τη μη εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις γυναίκες είναι οι 

οικογενειακές υποχρεώσεις, τα κοινωνικά στερεότυπα και η επιθυμία του ανδρικού φύλου 

για ανέλιξη. Οι συμμετέχοντες αναφέρουν χαρακτηριστικά: «…όχι, ούτε ισότιμο 

ενδιαφέρον υπάρχει γιατί πάντα οι γυναίκες σκεφτόμαστε  και βάζουμε σε προτεραιότητα 

την οικογένεια…» (Σ3), «…θεωρώ ότι περισσότερο ενδιαφέρονται για αυτές τις θέσεις το 

ανδρικό φύλο…» (Σ14) και «…όχι, το ενδιαφέρον δεν είναι ισότιμο… οι άνδρες είναι 

σαφώς περισσότεροι… πιθανότατα δεν έχουμε ξεπεράσει και δεν έχουμε βγει από τις 

παγιωμένες καταστάσεις και ιδέες που υπάρχουν στο μυαλό μας, ότι το ανδρικό φύλο είναι 

για να διοικεί και το γυναικείο για να μπαίνει στην τάξη…» (Σ16). 

Η επόμενη κατηγορία του συγκεκριμένου θεματικού άξονα αναφέρεται στο τι θα 

μπορούσε να γίνει έτσι ώστε να υπάρξει μια ισότιμη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών 

στη διοικητική ιεραρχία της εκπαίδευσης. Οι απόψεις πολλές και διάφορες. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό (9 στις 20) συγκεντρώνει η αλλαγή νοοτροπίας και ο τρόπος σκέψης 

των γυναικών. Αναφέρουν χαρακτηριστικά: «…θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος σκέψης των 

γυναικών…» (Σ4) και «…θα πρέπει οι γυναίκες να το πάρουν απόφαση και να το 

τολμήσουν…» (Σ20). Αμέσως επόμενος λόγος (με συχνότητα απαντήσεων 5 στις 20) 

έρχεται η υποστήριξη και ενθάρρυνση των γυναικών, με χαρακτηριστική αναφορά 
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«…πρέπει οι γυναίκες να υποστηριχθούν και να ενθαρρυνθούν…» (Σ1). Η ύπαρξη 

νομοθετικής ρύθμισης είναι ο επόμενος παράγοντας (με συχνότητα 3 στους 20), με τους 

συμμετέχοντες να δηλώνουν: «…σε πολλές θέσεις υπάρχει μια ποσόστωση των γυναικών, 

αλλά, στα πλαίσια της ισότητας, δεν θεωρώ ότι χρειάζεται…» (Σ8) και «… ίσως να υπάρξει 

μια νομοθετική ρύθμιση που να προβλέπει minimum αριθμό γυναικών εκπαιδευτικών σε 

ανώτερες θέσεις, θεωρώ όμως ότι αυτό μειώνει και τις ίδιες τις γυναίκες…» (Σ6). Οι 

τελευταίοι δύο λόγοι που αναφέρονται από τους συμμετέχοντες είναι η αλλαγή των 

στερεοτύπων και η εκπαίδευση των επόμενων γενεών ( με συχνότητα εμφάνισης 2 στους 

20 και 1 στους 20 αντίστοιχα). 

Η τελευταία κατηγορία αναφέρεται στην πιθανότητα να επηρέασε το φύλο τους 

συμμετέχοντες όσον αφορά τις ευκαιρίες που είχαν για κατάληψη θέσης ευθύνης. Με 

εξαίρεση ένα άτομο, το οποίο δήλωσε:  «…ε ναι, με την έννοια που είπαμε πριν, ότι είχα 

περισσότερο χρόνο να ασχοληθώ επί της ουσίας, αλλά και για σπουδές για την απόκτηση 

των τυπικών προσόντων…» (Σ8), όλοι οι υπόλοιποι (19 στους 20) δήλωσαν 

κατηγορηματικά ότι το φύλο τους δεν έπαιξε κανένα ρόλο στην κατάληψη αυτής της 

θέσης.  

 

Θεματικός Άξονας Γ΄:  Απόψεις σχετικά με την έμφυλη διάσταση στη διοίκηση σχολικών 

μονάδων 

 Ο τρίτος θεματικός άξονας αναφέρεται στις διαφορές που υπάρχουν στον τρόπο 

διοίκησης ανάμεσα στα δύο φύλα, στα έμφυλα χαρακτηριστικά στη διοίκηση των 

σχολικών μονάδων και στην αντίστοιχη απόδοση των δύο φύλων σε αντίστοιχες θέσεις 

ευθύνης. Στον πίνακα 8 φαίνεται η κωδικοποίηση του θεματικού άξονα με τις κατηγορίες, 

τους κωδικούς και τις εννοιολογικές αναφορές αντίστοιχα.  

Θεματικός Άξονας Γ’:  Έμφυλη Διάσταση (ΕΔ-) 

Κατηγορίες Ομαδοποίησης  Κωδικοί και εννοιολογικές αναφορές 

8.Διαφορές στη Διοίκηση 

ΕΔΥΔΔ:  Υπάρχουν διαφορές στη διοίκηση 

ΕΔΟΥΔΔ:  Δεν υπάρχουν διαφορές στη διοίκηση 

ΕΔΔΞΔΔ:  Δεν είμαι σίγουρος/η 

9.Έμφυλα Χαρακτηριστικά 
ΕΔΥΕΧ:  Υπάρχουν έμφυλα χαρακτηριστικά 

ΕΔΟΥΕΧ:  Δεν υπάρχουν έμφυλα χαρακτηριστικά 

10.Αντίστοιχη Απόδοση ΕΔΥΑΑ:  Αποδίδουν το ίδιο 

Πίνακας 8: Κατηγορίες Ομαδοποίησης, Κωδικοί και Εννοιολογικές Αναφορές Γ' Θεμ. Άξονα 
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα 8, ο τρίτος θεματικός άξονας χωρίζεται σε τρεις 

κατηγορίες, με την πρώτη κατηγορία να είναι οι διαφορές που υπάρχουν στον τρόπο 

διοίκησης ανάμεσα στα δύο φύλα. Οι μισοί σχεδόν από τους συμμετέχοντες (11 στους 20) 

συμφωνούν ότι υπάρχουν διαφορές στον τρόπο διοίκησης ανάμεσα στα δύο φύλα, ένας 

δεν είναι σίγουρος, ενώ οι υπόλοιποι οκτώ διαφωνούν. Πιο αναλυτικά, η διαφορά στον 

τρόπο σκέψης των δύο φύλων προβάλλεται ως ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο τα 

δύο φύλα διαφέρουν στον τρόπο άσκησης διοίκησης «…υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε 

άνδρες και γυναίκες, στον τρόπο σκέψης…» (Σ4) και «…ο τρόπος σκέψης μιας γυναίκας 

από έναν άνδρα είναι σαφώς διαφορετικός…» (Σ5). Από την άλλη μεριά, όλοι όσοι 

διαφωνούν με τη συγκεκριμένη δήλωση, προβάλλουν ως λόγο το γεγονός ότι η λήψη 

αποφάσεων έχει να κάνει περισσότερο με την ιδιοσυγκρασία του ατόμου, την κουλτούρα 

και την προσωπικότητά του και όχι με το φύλο του. Αναφέρουν χαρακτηριστικά:  

«…θεωρώ ότι η λήψη απόφασης έχει να κάνει περισσότερο με την ιδιοσυγκρασία του 

καθενός μας και όχι με το φύλο αυτού που διοικεί…» (Σ2), «…είναι θέμα χαρακτήρα και 

τακτικής του καθενός…» (Σ20) και «…οι διαφορές είναι θέμα προσωπικότητας, όχι 

φύλου…» (Σ11). Ο ένας συμμετέχων που δεν παίρνει θέση αναφέρει:  «…δεν έχω εικόνα 

για να πω ότι υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στον τρόπο που διοικεί ένας άνδρας ή που 

διοικεί μια γυναίκα… θεωρώ όμως ότι όποιος καταλαμβάνει διοικητική θέση ή θέση 

στελέχους θα πρέπει να συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο απέναντι στο νόμο και 

τις διαδικασίες…» (Σ14). 

Αναφορικά με τα έμφυλα χαρακτηριστικά, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δεν 

θεωρεί ότι αυτά υπάρχουν στη διοίκηση των σχολικών μονάδων (οι 13 από τους 20), και 

προβάλλουν ως επιχείρημα ότι είναι θέμα χαρακτήρα και προσωπικότητας, αναφέροντας 

ότι:  «…δεν πιστεύω ότι παίζει ρόλο το φύλο αλλά η προσωπικότητα…» (Σ12), «…υπάρχει 

ισότητα, τα χαρακτηριστικά είναι τα ίδια… από κει μετά είναι στον καθένα πως θα 

αντιμετωπίσει το κάθε θέμα που δημιουργείται…» (Σ14) και «…είναι θέμα κουλτούρας και 

καλλιέργειας του ατόμου…» (Σ1). Οι εναπομείναντες επτά (7) δηλώνουν ότι σαφώς και 

υπάρχουν έμφυλα χαρακτηριστικά και μάλιστα οι περισσότεροι αναφέρονται στο 

γυναικείο φύλο, αποδίδοντάς του θετικά χαρακτηριστικά, «…οι γυναίκες είναι πιο 

συναισθηματικές…» (Σ3) και «…πιο ευέλικτες σε κάποιες αποφάσεις, …πιο ευγενικές …πιο 

συγκαταβατικές και δυναμικές» (Σ17). Δε λείπουν όμως και εκείνοι, που ενώ συμφωνούν 

ότι υπάρχουν έμφυλα χαρακτηριστικά, εντούτοις αποδίδουν στις γυναίκες αρνητικά 

χαρακτηριστικά «…η γυναίκα είναι πιο ανασφαλής…» (Σ5) και «…ορισμένες γυναίκες, 

όταν βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, γίνονται πολύ αυταρχικές…» (Σ7), γεγονός που έρχεται 
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σε αντίθεση με όσα έχουν αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο αναφορικά με το 

δημοκρατικό στυλ διοίκησης των γυναικών. 

Η τελευταία κατηγορία του τρίτου θεματικού άξονα αναφέρεται στο κατά πόσο οι 

γυναίκες αποδίδουν το ίδιο με τους άνδρες σε θέσεις ευθύνης. Και οι είκοσι (20) 

συμμετέχοντες απάντησαν ότι ναι, οι γυναίκες αποδίδουν αντίστοιχα με τους άνδρες ή και 

ακόμα καλύτερα. Κάποιες από τις πιο χαρακτηριστικές φράσεις είναι: «… ναι, φυσικά και 

ναι…» (Σ17), «…ναι, καμιά φορά ίσως και καλύτερα…» (Σ11), «…ναι, έχει να κάνει με τις 

γνώσεις, την εμπειρία, την επιμονή και την υπομονή, όχι με το φύλο…» (Σ7), «… ναι, 

πιστεύω στη δυναμική που αναπτύσσεται σιγά σιγά και στην απόκτηση προσόντων και 

νομίζω ότι και τα δύο φύλα συμπεριφέρονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο…» (Σ14), «…ναι, 

σίγουρα, και το έχω δει κιόλας…» (Σ16) και «…ε βέβαια Παναγία μου, φυσικά… αφού 

μπορούν στην τάξη να αποδώσουν το ίδιο τέλεια, γιατί να μην μπορούν και στη διοίκηση; 

Αρκεί να πιστεύουν αυτό που κάνουν…» (Σ20). 

 

Θεματικός Άξονας Δ΄:  Πιθανά εμπόδια με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα τα δύο φύλα 

κατά την ιεραρχική τους ανέλιξη 

 Ο τέταρτος και τελευταίος θεματικός άξονας αναφέρεται στην ύπαρξη πιθανών 

εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα δύο φύλα, στην πιθανή συσχέτιση αυτών των εμποδίων 

με το φύλο του εκάστοτε διευθυντή/διευθύντριας, στην ύπαρξη στερεοτύπων και 

προκαταλήψεων εξίσου και για τα δύο φύλα και τέλος στους λόγους για τους οποίους 

υπάρχει μειωμένη εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης.  Στον πίνακα 9 

φαίνεται η κωδικοποίηση του θεματικού άξονα με τις κατηγορίες, τους κωδικούς και τις 

εννοιολογικές αναφορές αντίστοιχα.  

Θεματικός Άξονας Δ’:  Πιθανά Εμπόδια (ΠΕ-) 

Κατηγορίες Ομαδοποίησης  Κωδικοί και εννοιολογικές αναφορές 

11.Ύπαρξη Εμποδίων 
ΠΕΥΕ:  Ύπαρξη Εμποδίων 

ΠΕΟΥΕ:  Δεν υπάρχουν εμπόδια 

12.Συσχέτιση Εμποδίων - 

Φύλου 

ΠΕΣΕΦ:  Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ εμποδίων-φύλου 

ΠΕΟΣΕΦ:  Όχι συσχέτιση μεταξύ εμποδίων-φύλου 

13. Ύπαρξη Στερεότυπων 

εξίσου και για τα δύο φύλα 

ΠΕΥΣΕ:  Τα δύο φύλα αντιμετωπίζουν τα ίδια 

στερεότυπα 

ΠΕΟΥΣΕ:  τα δύο φύλα δεν αντιμετωπίζουν τα ίδια 

στερεότυπα 
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14. Λόγοι Μειωμένης 

Εκπροσώπησης Γυναικών 

ανέλιξη 

ΠΕΛΜΕΟΥ:  Ύπαρξη Οικογενειακών Υποχρεώσεων 

ΠΕΛΜΕΟΕΘΕ:  Δεν επιθυμούν θέσεις ευθύνης 

ΠΕΛΜΕΥΣ:  Ύπαρξη στερεοτύπων 

ΠΕΛΜΕΕΧΤΘ:  Έλλειψη Χρόνου/τόλμης/θάρρους 

ΠΕΛΜΕΟΜΓ:  Δεν υπάρχει μειωμένη εκπροσώπηση  

Πίνακας 9: Κατηγορίες Ομαδοποίησης, Κωδικοί και Εννοιολογικές Αναφορές Δ' Θεμ. Άξονα 

Ο τέταρτος και τελευταίος θεματικός άξονας χωρίζεται, όπως φαίνεται και από τον 

πίνακα 9, σε τέσσερις (4) κατηγορίες, με την πρώτη εξ αυτών να αναφέρεται στην ύπαρξη 

ή όχι εμποδίων κατά την άσκηση του ρόλου των συμμετεχόντων. Η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων (12 στους 20) απάντησε θετικά στην ερώτηση, ενώ μόλις οκτώ (8) άτομα 

απάντησαν αρνητικά. Ως θετικό σημειώνεται το γεγονός ότι και οι δώδεκα (12) 

συνεντευξιαζόμενοι που έδωσαν θετική απάντηση, διευκρίνισαν ότι πρόκειται όχι για 

σοβαρά εμπόδια αλλά για γραφειοκρατικά και πρακτικού περιεχομένου, στην καθημερινή 

ρουτίνα του σχολείου, «…που ξεπερνιούνται με συζήτηση, δημοκρατία και παραπάνω 

δουλειά…» (Σ13).  

Η δεύτερη κατηγορία του εν λόγω άξονα αναφέρεται στην πιθανή συσχέτιση των 

εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι διευθυντές/διευθύντριες με το φύλο τους. Οι δεκαπέντε 

(15) στους είκοσι (20) συμμετέχοντες δήλωσαν κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει καμία 

συσχέτιση των εμποδίων με το φύλο (άμεση ή έμμεση) και οι υπόλοιποι πέντε (5) 

απάντησαν θετικά.  

Στην τρίτη κατηγορία γίνεται αναφορά για το ενδεχόμενο οι άνδρες και οι 

γυναίκες να αντιμετωπίζουν τα ίδια στερεότυπα και τις ίδιες προκαταλήψεις στην 

προσπάθειά τους να ανελιχθούν σε υψηλότερες θέσεις. Οι απαντήσεις είναι σχεδόν 

μοιρασμένες, με δώδεκα (12) στους είκοσι (20) συμμετέχοντες να απαντάνε αρνητικά και 

οι υπόλοιποι οκτώ (8) θετικά. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν περισσότερα στερεότυπα απ’ 

ότι οι άνδρες συνάδελφοί τους, αλλά «… επειδή οι γυναίκες γνωρίζουν για τα στερεότυπα, 

προσπαθούν τα τελευταίο διάστημα να τα καταρρίψουν…» (Σ12).  

Η τελευταία κατηγορία του τέταρτου θεματικού άξονα αναφέρεται στους λόγους 

που υπάρχει μειωμένη εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, παρ’ ότι 

υπερέχουν αριθμητικά ως εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι οικογενειακές 

υποχρεώσεις καταλαμβάνουν την πρώτη θέση, με συχνότητα απαντήσεων επτά (7) στις 

είκοσι (20). Χαρακτηριστικά αποσπάσματα είναι: «…οι γυναίκες δίνουν προτεραιότητα 

στην οικογένεια…» (Σ3) και «…έχουμε να αντιμετωπίσουμε οικογενειακές υποχρεώσεις και 
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ανατροφή παιδιών…» (Σ17). Ο επόμενος λόγος μειωμένης εκπροσώπησης, με συχνότητα 

πέντε (5) στους είκοσι (20), είναι συνυφασμένος με τον προηγούμενο και αφορά την 

έλλειψη ενδιαφέροντος για  θέσεις ευθύνης γιατί «…οι γυναίκες δεν θέλουν να 

διεκδικήσουν τέτοια αξιώματα επειδή έχουν οικογένεια και περισσότερη φροντίδα για το 

νοικοκυριό…» (Σ4). Με συχνότητα τέσσερις (4) στις είκοσι (20) απαντήσεις, λόγος επίσης 

συνυφασμένος με τα προηγούμενα, εμφανίζεται η ύπαρξη κοινωνικών προκαταλήψεων, 

αφού «…είναι πολύ πιθανό να σχετίζεται με το κατεστημένο, την άποψη που υπάρχει  ότι 

ίσως η γυναίκα είναι καλή δασκάλα αλλά όχι καλή διευθύντρια, ενώ ο άνδρας μπορεί να 

είναι και διευθυντής…» (Σ16). Την αμέσως επόμενη θέση στη λίστα καταλαμβάνει η 

έλλειψη χρόνου, τόλμης και θάρρους από πλευράς γυναικών, με συχνότητα τρεις (3) στις 

είκοσι (20) απαντήσεις, ενώ σημαντική είναι η άποψη του τελευταίου συμμετέχοντα, ο 

οποίος δήλωσε ότι δεν υπάρχει μειοψηφία γυναικών, αφού η εκπροσώπηση είναι ισότιμη. 

Αναφέρει χαρακτηριστικά: «…δεν υπάρχουν παράγοντες που να συνηγορούν ότι φταίει κάτι 

για τη γυναίκα… ίσα – ίσα που πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, δίκαια, ίσως έχουν και ένα 

μικρό προβάδισμα…» (Σ18). 

 

6.2 Συζήτηση και ερμηνεία αποτελεσμάτων 

 Η παρούσα ερευνητική μελέτη πραγματοποιήθηκε με στόχο την καταγραφή των 

απόψεων των διευθυντών/διευθυντριών δημοτικών σχολείων αναφορικά με το φύλο και 

αν αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο στη διοίκηση σχολικών μονάδων.  Έγινε αναφορά στους 

λόγους διεκδίκησης μιας διευθυντικής θέσης, στις έμφυλες διαφορές και στη έμφυλη 

διάσταση του φαινομένου, καθώς και στα πιθανά εμπόδια με τα οποία έρχονται 

αντιμέτωπα τα δύο φύλα όταν ασκούν τα καθήκοντά τους. 

 Αναφορικά με τη μεθοδολογική προσέγγιση, επιλέχθηκε η ποιοτική μεθοδολογία, 

η οποία επιτρέπει την εξερεύνηση σε βάθος των υποκειμενικών αντιλήψεων, πεποιθήσεων 

και εμπειριών συγκεκριμένων προσώπων (Μαντζούκας, 2007:  89). Ως ερευνητικό 

εργαλείο επιλέχθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη, ο οδηγός της οποίας δημιουργήθηκε 

κατόπιν ανασκόπησης της διαθέσιμης βιβλιογραφίας και αναπτύχθηκε σύμφωνα με 

συγκεκριμένους ερευνητικούς άξονες, που αντιστοιχούν στα επιμέρους ερευνητικά 

ερωτήματα της μελέτης. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με 20 

διευθυντές/διευθύντριες που υπηρετούν σε δημοτικά σχολεία του Νομού Ηρακλείου, σε 

αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. 
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 Πιο αναλυτικά, ως προς τα χαρακτηριστικά του δείγματος, οι δέκα (10) είναι 

άνδρες διευθυντές και οι δέκα (10) γυναίκες διευθύντριες. Η ηλικία των ανδρών 

κυμαίνεται από 43 έως 61 έτη, υπηρετούν από 17 έως 38 έτη και έχουν διοικητική 

εμπειρία από 4 έως 24 έτη. Η ηλικία των γυναικών, αντίστοιχα, κυμαίνεται από 40 έως 61 

έτη, τα έτη υπηρεσίας τους από 19 έως 36 έτη και εκείνα της διοικητικής εμπειρίας από 3 

έως 15 έτη. Γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι παρά τον μικρό αριθμό συμμετεχόντων, λόγω 

της επιλεγμένης ποιοτικής μεθόδου, εν τούτοις καλύπτεται ένα μεγάλο εύρος τόσο της 

εργασιακής όσο και της διοικητικής εμπειρίας.  Όσον αφορά την οικογενειακή τους 

κατάσταση, το σύνολο των ανδρών είναι έγγαμοι, με τη πλειοψηφία να έχει δύο παιδιά. 

Ομοίως και οι γυναίκες ˙ όλες είναι έγγαμες, πλην μίας, και έχουν από ένα (1) έως τρία (3) 

παιδιά. 

 Αναφορικά με το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των υποκειμένων της έρευνας, οι επτά 

(7) στους δέκα (10) συμμετέχοντες έχουν Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ˙ το ίδιο 

ποσοστό και οι γυναίκες συμμετέχουσες. Οι εναπομείναντες τρεις (3) άνδρες έχουν 

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΕΙ, ενώ η συχνότητα στις γυναίκες πέφτει στα δύο (2) 

άτομα, αφού η τελευταία είναι απόφοιτη Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ. Αξιοσημείωτο 

είναι ότι όλα τα υποκείμενα δήλωσαν περισσότερες από μία πρόσθετες σπουδές, με το 

μεγαλύτερο ποσοστό να έχει παρακολουθήσει Μετεκπαίδευση σε Διδασκαλείο, 

Πρόγραμμα Εξομοίωσης Πτυχίου και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Χαρακτηριστικό είναι 

το γεγονός ότι κανείς/καμία δεν έχει στην κατοχή του/της Διδακτορικό Δίπλωμα. Το 

τελευταίο δημογραφικό στοιχείο αφορά τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Και οι 

είκοσι (20) συμμετέχοντες δήλωσαν ότι είναι εξοικειωμένοι «αρκετά» έως «πάρα πολύ» 

με τη χρήση Η/Υ.  

Παρατηρείται ότι σε όλα τα παραπάνω δημογραφικά στοιχεία δεν υπάρχουν 

μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στα δύο φύλα. Ομοιότητες στα προσόντα ανδρών και 

γυναικών έχει παρατηρήσει και η Coleman (2002: 58). Στη χώρα μας, σε έρευνα της 

Μαραγκουδάκη, δεν εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στα τυπικά προσόντα 

μεταξύ ανδρικού και γυναικείου φύλου (Μαραγκουδάκη, 2003: 52). Η Shakeshaft 

υποστηρίζει ότι οι γυναίκες φροντίζουν για την απόκτηση όσο γίνεται περισσοτέρων 

προσόντων προτού προβούν στη διεκδίκηση μιας θέσης, ενώ οι άνδρες αρκούνται σε 

μέρος των απαιτούμενων προσόντων (Shakeshaft, 1993: 52) ˙ κάτι τέτοιο όμως δεν 

αποδεικνύεται από τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος της παρούσας ερευνητικής 

εργασίας. 
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 Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας ξεχωριστά για τον 

κάθε άξονα διερεύνησης. Ο πρώτος άξονας αφορά τη διευθυντική θέση, με κατηγορίες 

τους λόγους διεκδίκησης της θέσης, τα προσόντα που πιθανόν απέκτησαν για την 

κατάληψη της θέσης αυτής και την εκ νέου υποβολή υποψηφιότητας, σε συνδυασμό με 

ένα είδος αυτοαξιολόγησης.  

Πιο αναλυτικά, στην πρώτη κατηγορία αναφέρονται οι λόγοι διεκδίκησης μιας 

διευθυντικής θέσης. Σχεδόν οι μισοί (9 στους 20) σημειώνουν ως λόγο υποκίνησης τη 

διάθεση προσφοράς στο σχολείο, τους μαθητές και την κοινωνία γενικότερα. Με 

συχνότητα τρεις (3) στους είκοσι (20) ακολουθούν δύο λόγοι, η αλλαγή καριέρας και η 

εξέλιξη του ανθρώπου. Τα ευρήματα αυτά έρχονται να συμφωνήσουν με την έρευνα των 

Ράπτη – Βιτσιλάκη το 2003, όπου ως λόγοι διεκδίκησης αναφέρονται μεταξύ άλλων η 

θέληση για συνεισφορά, η κούραση της διδασκαλίας και η εξασφάλιση της 

επαγγελματικής εξέλιξης (Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007: 104). Επιπλέον, ως λόγοι στην 

παρούσα μελέτη αναφέρονται η περιέργεια για τη θέση και η πρόκληση που 

παρουσιάστηκε σε κάποιους, την οποία και αποδέχτηκαν. Συμπληρωματικά των 

παραπάνω λόγων αναφέρθηκε και το επίδομα θέσης, λόγος ο οποίος αναφέρεται και στην 

προαναφερθείσα έρευνα των Ράπτη και Βιτσιλάκη. Αξιοσημείωτο πάντως είναι το 

γεγονός ότι ο συγκεκριμένος λόγος αναφέρθηκε μόνο από γυναίκες. 

Η δεύτερη κατηγορία του πρώτου άξονα αναφέρει τα προσόντα που πιθανόν 

απέκτησαν οι διευθυντές/διευθύντριες στην προσπάθειά τους για ανέλιξη. Η συντριπτική 

πλειοψηφία (17 στους 20) απάντησαν θετικά και μόνο τρεις (3), όλοι άνδρες, απάντησαν 

ότι τα κατείχαν ήδη. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι και οι δεκαεπτά (17) συμμετέχοντες 

διευκρίνισαν ότι η προσωπική τους επιμόρφωση ήταν η αιτία για την απόκτηση αυτών 

των επιπλέον προσόντων, χωρίς να παραγνωρίζουν όμως τη σημασία τους σε μελλοντική 

επιλογή ανάλογης θέσης. 

Η τρίτη και τελευταία κατηγορία του πρώτου άξονα διερεύνησης είναι η εκ νέου 

υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση του διευθυντή/της διευθύντριας, με υποερώτηση 

κατά πόσο είναι ευχαριστημένοι/ες με τη μέχρι τώρα πορεία τους. Οι απόψεις των 

συμμετεχόντων είναι ισομερώς μοιρασμένες ανάμεσα στην αβεβαιότητα υποβολής εκ 

νέου υποψηφιότητας και στη θετική απάντηση. Πιο αναλυτικά, τρεις (3) άνδρες θα 

θέσουν ξανά υποψηφιότητα και άλλοι τόσοι δεν είναι βέβαιοι. Ομοίως και οι γυναίκες του 

δείγματος ˙ πέντε (5) θα θέσουν ξανά και τέσσερις (4) είναι υπό σκέψη. Υπάρχουν και 

πέντε (5) άτομα ( τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα) που δεν θα θέσουν ξανά, 

διευκρινίζοντας όμως ότι γι’ αυτό ευθύνεται η συνταξιοδότηση και η απάντηση θα ήταν 
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θετική σε αντίθετη περίπτωση. Αναφορικά με την αυτοαξιολόγηση οι συμμετέχοντες 

δήλωσαν στο σύνολό τους ευχαριστημένοι. 

Ο δεύτερος άξονας αφορά τις έμφυλες διαφορές στη διοίκηση, με κατηγορίες την 

ισότιμη εκπροσώπηση, το ισότιμο ενδιαφέρον για κατάληψη θέσης ευθύνης, την αλλαγή 

της υπάρχουσας κατάστασης και την επιρροή του φύλου κατά την ανέλιξη. Στην πρώτη 

κατηγορία, που αφορά την ισότιμη εκπροσώπηση, δεκατρία (13) άτομα (πέντε άνδρες και 

οκτώ γυναίκες) απάντησαν ότι η εκπροσώπηση δεν είναι ισότιμη, έξι (6) άτομα (τέσσερις 

άνδρες και δύο γυναίκες) ότι είναι και ένας άνδρας δήλωσε ότι δε γνωρίζει.  

Έρευνες που έχουν γίνει στον ελλαδικό χώρο συμφωνούν με την πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων ότι η εκπροσώπηση δεν είναι ισότιμη, αν και βελτιώνεται σημαντικά με 

την πάροδο του χρόνου. Σε έρευνα του Κώτση το ποσοστό συμμετοχής γυναικών σε 

χαμηλόβαθμες και υψηλόβαθμες θέσεις στη διοικητική ιεραρχία της πρωτοβάθμιας 

ανέρχεται στο 14%, ενώ εκείνο των ανδρών στο 86% (Κώτσης, 1996: 446). Ανάλογα 

είναι και τα συμπεράσματα της Μαραγκουδάκη,  η οποία πραγματοποίησε έρευνα σε 

διοικητικά στελέχη σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

στην περιφέρεια της Ηπείρου. Όσον αφορά την πρωτοβάθμια, αντικείμενο και της 

παρούσας έρευνας, το ποσοστό των γυναικών ήταν μόλις 5%, ενώ των ανδρών 95%. Το 

συμπέρασμα της έρευνας της είναι ότι τα ποσοστά εκπροσώπησης των γυναικών στις 

υψηλότερες θέσεις της σχολικής διοίκησης είναι μικρά και καταλήγει η ερευνήτρια ότι 

υπάρχει αποκλεισμός των γυναικών που κατέχουν διευθυντικές θέσεις (Μαραγκουδάκη, 

1997: 289). Σε άλλη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε το 2008 αναφορικά με τις θέσεις των 

σχολικών συμβούλων, τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά για το μέλλον αφού το γυναικείο 

φύλο καλύπτει το ποσοστό της τάξης του 34%.  

 Η επόμενη κατηγορία του συγκεκριμένου άξονα αναφέρεται στο ισότιμο 

ενδιαφέρον που εκδηλώνουν τα δύο φύλα όσον αφορά θέσεις ευθύνης. Για μία ακόμα 

φορά οι συμμετέχοντες συμφωνούν, ότι δηλαδή το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν τα δύο 

φύλα δεν  είναι ισότιμο, και οι λόγοι που ευθύνονται γι’ αυτό συνάδουν με πληθώρα 

ερευνών. Πιο συγκεκριμένα, ένας από τους λόγους που αναφέρονται για την μη εκδήλωση 

ενδιαφέροντος από πλευράς γυναικών είναι οι οικογενειακές υποχρεώσεις, συμφωνώντας 

έτσι με την άποψη των Limerick & Andersen, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η φροντίδα των 

παιδιών και γενικά οι υποχρεώσεις των γυναικών σε επίπεδο οικογένειας αποτελούν 

εμπόδιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ηγετικές θέσεις (Limerick & Andersen, 1999: 40). 

Επιπλέον οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα δηλώνουν ότι οι άνδρες το 

επιθυμούν/επιδιώκουν περισσότερο, συμφωνώντας έτσι με τα συμπεράσματα της έρευνας 
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που πραγματοποίησε η Χατζηπαναγιώτου, τα οποία αναφέρουν ότι οι γυναίκες αντλούν 

ευχαρίστηση από την επαφή με τους μαθητές και τη διδασκαλία τους και ως εκ τούτου  

έχουν την τάση να μη διεκδικούν θέσεις ευθύνης (Χατζηπαναγιώτου, 1997: 295).  

Τέλος, κάποιοι ερωτώμενοι θεωρούν ότι βασικός λόγος του μειωμένου 

ενδιαφέροντος των γυναικών είναι τα κοινωνικά στερεότυπα, άποψη που ενισχύεται από 

τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη στην Αμερική και έδειξε ότι η πλειοψηφία των 

γυναικών που κατέχουν διοικητικές θέσεις πιστεύουν ότι τα στερεότυπα και οι 

προκαταλήψεις ευθύνονται για τον αποκλεισμό τους από την ανώτερη διοίκηση ενός 

εκπαιδευτικού οργανισμού (Ferrario, 1994: 117). Επιπλέον έρευνες υποστηρίζουν το ίδιο 

πράγμα, ότι δεν ευθύνονται οι επιλογές των γυναικών αλλά τα στερεότυπα που υπάρχουν 

στην κοινωνία ως προς τα δύο φύλα. Έρευνα που έγινε το 1994 σε Η.Π.Α, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Γερμανία, Κίνα και Ιαπωνία ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες που κατείχαν 

διοικητικές θέσεις έδειξε ότι τα στερεότυπα λόγω του φύλου σε ηγετικές θέσεις 

αποτελούν ένα σημαντικό εμπόδιο για τις γυναίκες και ενισχύουν την άποψη ότι ο 

διοικητής είναι άνδρας, αφού οι άνδρες αξιολογούνται καλύτερα σε σχέση με τις γυναίκες 

ως προς τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διακρίνουν τον καλό και αποτελεσματικό 

διευθυντή (Schein, 1994: 48). 

 Η τρίτη κατηγορία του δεύτερου θεματικού άξονα είναι η αλλαγή – τροποποίηση 

της υπάρχουσας κατάστασης προκειμένου να επέλθει μια αριθμητική ισορροπία των δύο 

φύλων σε διοικητικές θέσεις. Εννέα (9) από τους είκοσι (20) ερωτώμενους δηλώνουν ότι 

είναι ευθύνη των γυναικών να αλλάξουν νοοτροπία και να διεκδικήσουν ισάξια τις θέσεις 

αυτές. Σ’ αυτό συνηγορούν και οι Parker & Fangenson, οι οποίοι σε έρευνα τους 

συμπέραναν ότι εμπόδιο στην ανέλιξη των γυναικών σε ηγετικές θέσεις αποτελεί ή ίδια 

τους η προσωπικότητα και συνεπώς όταν αυτή αλλάξει, θα πάψει να αποτελεί εμπόδιο 

(Parker & Fangenson, 1994: 21). Επιπροσθέτως, πέντε (5) συμμετέχοντες αναφέρουν ότι 

οι γυναίκες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν και υποστηριχτούν για να αναλάβουν τέτοιες 

θέσεις, αλλά συνήθως η έλλειψη προτύπων οδηγεί ανασταλτικά για εκείνες που πιθανόν 

να επέλεγαν μια τέτοια θέση αφού δεν υπάρχουν άτομα του ίδιου φύλου που να τις 

επηρεάσουν θετικά προς αυτή την κατεύθυνση (Μαραγκουδάκη, 1997: 283 ˙ Τάκη, 2009: 

61). Τέλος, υπάρχουν δύο άτομα τα οποία θεωρούν ότι θα πρέπει να αλλάξουν τα 

στερεότυπα, τρεις άνδρες που δεν θεωρούν ότι θα πρέπει να γίνει κάτι ιδιαίτερο και μία 

γυναίκα η οποία αναφέρει ότι για να αλλάξει η υπάρχουσα κατάσταση θα πρέπει να 

εκπαιδευτούν οι μελλοντικές/επόμενες γενιές. 
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 Ο δεύτερος θεματικός άξονας κλείνει με την τέταρτη κατηγορία η οποία είναι η 

επιρροή του φύλου κατά την ανέλιξη.  Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων (19 

στους 20)  απάντησε ότι το φύλο δεν επηρέασε τις ευκαιρίες που είχαν και μάλιστα ένας 

δήλωσε εμφατικά ότι η κατάληψη θέσης ευθύνης είναι θέμα πολλών άλλων παραγόντων, 

όπως προσωπικότητας, γνώσεων, επιστημονικής κατάρτισης και όχι του φύλου. Το ένα 

άτομο (άνδρας) που απάντησε θετικά επεξήγησε ότι λόγω φύλου είχε περισσότερο χρόνο 

να ασχοληθεί με την απόκτηση των τυπικών προσόντων που απαιτούνται για τη θέση. 

 Ο τρίτος θεματικός άξονας αφορά την έμφυλη διάσταση του φαινομένου, με 

κατηγορίες τις διαφορές του τρόπου διοίκησης ανάμεσα στα δύο φύλα, τα έμφυλα 

χαρακτηριστικά στη διοίκηση των σχολικών μονάδων και την αντίστοιχη απόδοση των 

δύο φύλων σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης.  

Αναφορικά με την πρώτη κατηγορία, δηλαδή τις διαφορές ανδρών και γυναικών 

στον τρόπο διοίκησης, περίπου οι μισοί συμμετέχοντες (11 στους 20) αναφέρουν ότι 

υπάρχουν διαφορές, ένας δεν είναι σίγουρος και οι υπόλοιποι οκτώ διαφωνούν. 

Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό των γυναικών που συμφωνούν (7 στις 10), ενώ οι 

απόψεις των ανδρών είναι μοιρασμένες. Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με εκτενή 

μελέτη 167 ερευνών σχετικών με την ύπαρξη ή μη διαφοράς στον τρόπο διοίκησης 

ανάμεσα στα δύο φύλα, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά διαφορές 

μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τρόπο άσκησης διοίκησης (Eagly & Johnson, 1990: 

248). 

Ο σημαντικότερος λόγος που προβάλλουν τα υποκείμενα της έρευνας που 

συμφωνούν είναι η διαφορά στον τρόπο σκέψης των δύο φύλων. Όσοι διαφωνούν 

προβάλλουν ως λόγο το γεγονός ότι η λήψη αποφάσεων έχει να κάνει περισσότερο με την 

κουλτούρα, την ιδιοσυγκρασία του ατόμου και την προσωπικότητά του, άποψη με την 

οποία συμφωνούν και οι Ayman & Korabic (2010: 159). 

Η δεύτερη κατηγορία αφορά την ύπαρξη έμφυλων χαρακτηριστικών στη διοίκηση 

σχολικών μονάδων. Με εξαίρεση έναν άνδρα, ο οποίος θεωρεί ότι υπάρχουν, όλοι οι 

άλλοι έδωσαν αρνητική απάντηση. Οι γυναίκες συμμετέχουσες κάνουν τη διαφορά, αφού 

η πλειοψηφία τους πιστεύει ότι υπάρχουν έμφυλα χαρακτηριστικά και μάλιστα οι ίδιες 

αποδίδουν στο φύλο τους αρνητικά χαρακτηριστικά, λέγοντας ότι οι γυναίκες είναι 

ανασφαλείς και αυταρχικές. Πλήθος ερευνών και βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

καταδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο, ότι δηλαδή ναι μεν το φύλο επηρεάζει τον τρόπο 

διοίκησης των δύο φύλων, αλλά ότι οι γυναίκες υιοθετούν ένα πιο δημοκρατικό και 

συμμετοχικό – συνεργατικό στυλ, που συνάδει με τη γυναικεία φύση και τη ροπή προς τη 
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μητρότητα και οι άνδρες ένα πιο αυταρχικό, με χρήση εξουσίας και προσανατολισμό 

στους στόχους (Lowe, Kroeck & Sivasubramaniam, 1996: 404 ˙ Μαραγκουδάκη, 1997: 

285 ˙ Δαράκη, 2007: 87 ˙ Τάκη, 2009: 66).  

Η τελευταία κατηγορία του τρίτου θεματικού άξονα αναφέρεται στην αντίστοιχη 

απόδοση ανδρών και γυναικών σε αντίστοιχες θέσεις. Ομόφωνα και οι είκοσι (20) 

συμμετέχοντες δήλωσαν ότι οι γυναίκες αποδίδουν το ίδιο καλά με τους άντρες και 

πολλές φορές ακόμα καλύτερα (Κανταρτζή, 2003: 72). 

Ο τέταρτος και τελευταίος θεματικός άξονας αναφέρεται στην ύπαρξη πιθανών 

εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα δύο φύλα, στην πιθανή συσχέτιση των εμποδίων αυτών 

με το φύλο του διευθυντή/της διευθύντριας, στην ύπαρξη στερεοτύπων και 

προκαταλήψεων εξίσου και για τα δύο φύλα και τέλος στους λόγους μειωμένης 

εκπροσώπησης των γυναικών σε θέσεις ευθύνης. 

Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στην ύπαρξη ή μη εμποδίων κατά την άσκηση του 

ρόλου του διευθυντή. Οι απαντήσεις των γυναικών είναι μοιρασμένες, ενώ επτά (7) 

άνδρες απάντησαν θετικά και μόλις τρεις (3) αρνητικά. Ως θετικό καταγράφεται το 

γεγονός ότι όλοι όσοι έδωσαν θετική απάντηση διευκρίνισαν ότι δεν πρόκειται για 

σοβαρά εμπόδια, αλλά για γραφειοκρατικά και πρακτικού περιεχομένου εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. 

Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται σε πιθανή συσχέτιση των προαναφερθέντων 

εμποδίων με το φύλο του διευθυντή/της διευθύντριας. Οι άνδρες συμμετέχοντες 

απάντησαν ομόφωνα και κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει συσχέτιση, ενώ οι απόψεις των 

γυναικών είναι μοιρασμένες και εδώ επακριβώς στη μέση. 

Το αντίθετο με την πρώτη κατηγορία συμβαίνει στην τρίτη κατηγορία του 

τελευταίου θεματικού άξονα, η οποία αναφέρεται στην ύπαρξη στερεοτύπων και 

προκαταλήψεων εξίσου και για τα δύο φύλα. Εδώ οι απαντήσεις των ανδρών είναι 

μοιρασμένες στη μέση, ενώ οι επτά (7) στις δέκα (10) γυναίκες διαφωνούν, 

υποστηρίζοντας ότι το γυναικείο φύλο αντιμετωπίζει περισσότερα. Το αποτέλεσμα αυτό 

συνάδει με πλήθος ερευνών, οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι στερεοτυπικές διακρίσεις που 

εμφανίζονται συχνά σε βάρος των γυναικών, τις φέρνει σε μειονεκτική θέση σε σχέση με 

τους άνδρες, καθώς στερούνται ίδιων ευκαιριών και προοπτικών (Alimo – Metchalfe, 

1995: 4 ˙ Colwill, 1995: 32 ˙ Cleveland, Stockdale & Murphy, 2000: 89 ˙ Vinnicombe & 

Singh, 2002: 116). 

Η τέταρτη και τελευταία κατηγορία αναφέρεται στους λόγους μειωμένης 

εκπροσώπησης των γυναικών σε θέσεις ευθύνης. Επτά (7) στους είκοσι (20) 
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συμμετέχοντες απάντησαν ότι ευθύνονται οι οικογενειακές υποχρεώσεις που έχουν οι 

γυναίκες, συμφωνώντας με αρκετές έρευνες που αναφέρουν ότι οι γυναίκες αναστέλλουν 

τις φιλοδοξίες τους λόγω της οικογένειας (Acker, 1989: 12 – 15 ˙ Μαραγκουδάκη, 1997: 

287 ˙ Χατζηπαναγιώτου, 1997: 295 ˙ Pavan, 1999: 111). Ως δεύτερος λόγος, με 

συχνότητα πέντε (5) στις είκοσι (20) απαντήσεις, εμφανίζεται η μη επιθυμία των 

γυναικών να αναλάβουν θέσεις ευθύνης (Cai & Kleiner, 1999: 52), ενώ την αμέσως 

επόμενη θέση καταλαμβάνουν τα στερεότυπα, με συχνότητα τέσσερις (4) στις είκοσι (20) 

απαντήσεις (Morrison & Von Glinow, 1990: 206). Ως τελευταίος λόγος προβάλλεται η 

έλλειψη χρόνου, τόλμης και θάρρους από πλευράς γυναικών, λόγος που εμφανίζεται και 

στα αποτελέσματα άλλων ερευνών (Λαπαθιώτη, 1994: 22 ˙ Mallon & Cassel, 1999: 149). 

Άξιο αναφοράς, τέλος,  είναι το γεγονός ότι ο τελευταίος συμμετέχων δεν θεωρεί ότι 

υπάρχει μειοψηφία γυναικών, «…ίσα –ίσα που πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, δίκαια, ίσως 

έχουν και ένα μικρό προβάδισμα…» (Σ18). 

 

6.3 Συμπεράσματα 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, προκύπτουν κάποια 

συμπεράσματα, που άλλα από αυτά επιβεβαιώνονται από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

και τις παλαιότερες ερευνητικές μελέτες και άλλα όχι, όπως ειπώθηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. 

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τον πρώτο άξονα διερεύνησης και τους λόγους 

διεκδίκησης μιας διευθυντικής θέσης, συμπεραίνουμε ότι η διάθεση προσφοράς στο 

σχολείο και την κοινωνία γενικότερα είναι ο σημαντικότερος λόγος που ωθεί κάποιον/α 

να υποβάλλει υποψηφιότητα για τη θέση του διευθυντή/της διευθύντριας. Αναφορά 

γίνεται επίσης και στην αλλαγή καριέρας, στην εξέλιξη του ανθρώπου, στην πρόκληση 

και περιέργεια για τη θέση, καθώς και στο επίδομα θέσης. Επιπλέον, τα πρόσθετα 

προσόντα είναι χαρακτηριστικό της πλειοψηφίας των διευθυντών/διευθυντριών, η 

απόκτηση των οποίων όμως δεν αποσκοπεί στην κατάληψη της θέσης ευθύνης αλλά στην 

προσωπική επιμόρφωση του καθενός. Τέλος, οι απόψεις είναι μοιρασμένες όσον αφορά 

την εκ νέου υποβολή υποψηφιότητας, καθότι είναι αρκετοί εκείνοι που δηλώνουν 

αβεβαιότητα. 

Αναφορικά με τον δεύτερο άξονα διερεύνησης και τις έμφυλες διαφορές στη 

διεκδίκηση μιας διευθυντικής θέσης, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν θεωρεί ότι η 

εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών διοικητικών στελεχών είναι ισότιμη, με τους άνδρες 
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να κατέχουν τα πρωτεία. Ούτε όμως και το ενδιαφέρον των δύο φύλων είναι ισότιμο, με 

τους άνδρες επίσης να έχουν τον πρώτο λόγο, καθώς το επιθυμούν περισσότερο. Όσον 

αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα αλλάξει η υπάρχουσα κατάσταση, η πλειοψηφία των 

ερωτώμενων θεωρεί ότι θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία και ο τρόπος σκέψης των 

γυναικών. Αναφορά γίνεται επίσης στην υποστήριξη και ενθάρρυνση των γυναικών, 

καθώς και σε νομοθετικές ρυθμίσεις, διευκρινίζοντας πάντως ότι το τελευταίο μειώνει το 

γυναικείο φύλο. Αξιοσημείωτο, τέλος, είναι το γεγονός ότι το φύλο δεν επηρέασε 

καθόλου τις ευκαιρίες που υπήρχαν για κατάληψη θέσης ευθύνης. 

Όσον αφορά τον τρίτο άξονα διερεύνησης και την έμφυλη διάσταση στη διοίκηση 

σχολικών μονάδων, η πλειοψηφία των ερωτώμενων συμφώνησε ότι υπάρχουν διαφορές 

στον τρόπο διοίκησης ανδρών και γυναικών, διαφωνούν όμως στην ύπαρξη έμφυλων 

χαρακτηριστικών. Μάλιστα δε οι περισσότεροι από αυτούς αποδίδουν στο γυναικείο φύλο 

αρνητικά χαρακτηριστικά στον τρόπο διοίκησης των σχολικών μονάδων, ερχόμενοι έτσι 

σε αντίθεση με όσα αναφέρει η βιβλιογραφική ανασκόπηση περί δημοκρατικού στυλ 

διοίκησης των γυναικών και υιοθέτηση «μετασχηματιστικής» ηγεσίας από πλευράς τους. 

Επιπροσθέτως, και οι είκοσι (20) συμμετέχοντες  συμφωνούν ομόφωνα ότι το φύλο δεν 

παίζει ρόλο στην απόδοση και οι γυναίκες αποδίδουν το ίδιο με τους άνδρες σε 

διοικητικές θέσεις. 

Τελευταίος είναι ο τέταρτος άξονας διερεύνησης με τα πιθανά εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν τα δύο φύλα. Το συμπέρασμα από τις απαντήσεις των ερωτώμενων είναι 

ότι και τα δύο φύλα αντιμετωπίζουν καθημερινά, ήπια εμπόδια στην άσκηση του ρόλου 

τους, που όμως δεν σχετίζονται ουδόλως με το φύλο τους. Επιπλέον το γυναικείο φύλο 

αντιμετωπίζει περισσότερα στερεότυπα και προκαταλήψεις απ’ ότι το ανδρικό φύλο. 

Τέλος, οι κυριότεροι λόγοι υποεκπροσώπησης των γυναικών φαίνεται να είναι αφενός οι 

οικογενειακές τους υποχρεώσεις (και οι λόγοι που απορρέουν από αυτές, όπως ο 

μειωμένος χρόνος που μπορούν να διαθέσουν και η έλλειψη επιθυμίας για διεκδίκηση 

θέσεων ευθύνης) και αφετέρου η ύπαρξη στερεοτύπων, που αποτελούν τροχοπέδη για την 

ανέλιξη του γυναικείου φύλου στις ανώτερες θέσεις της εκπαιδευτικής διοίκησης. 

 

6.4 Περιορισμοί έρευνας - Προτάσεις 

Στην παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί εις βάθος, μέσω της 

επιλεγμένης μεθοδολογικής προσέγγισης, ο ρόλος του φύλου στη διοίκηση σχολικών 

μονάδων. Λόγω του μεγάλου αριθμού ερευνών, όπως μαρτυρά η βιβλιογραφική 
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ανασκόπηση, σχετικών με τα αίτια της υποεκπροσώπησης των γυναικών, η συγκεκριμένη 

ερευνητική μελέτη θέλησε να καταγράψει και να αποτυπώσει τις απόψεις και των δύο 

φύλων. Φυσικά τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευτούν λόγω του μικρού δείγματος 

των συμμετεχόντων, αποτελούν όμως μια ένδειξη για την κατάσταση που επικρατεί στα 

σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας και μπορούν να αποτελέσουν 

αφορμή για πιθανές έρευνες στο μέλλον. Ποιοτικές έρευνες με μεγαλύτερο αριθμό 

δείγματος ή ακόμα και ποσοτικές ερευνητικές μελέτες θα μπορούσαν να εξάγουν πιο 

γενικεύσιμα και αντικειμενικά αποτελέσματα και να αποτυπώσουν πιο αναλυτικά τις 

απόψεις των συμμετεχόντων.  

Η παρούσα έρευνα μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για τη διερεύνηση των 

επιμορφωτικών αναγκών των διευθυντών/διευθυντριών των σχολικών μονάδων. 

Επιπλέον, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των 

απόψεων των διευθυντών/διευθυντριών των σχολικών μονάδων, μελλοντικές έρευνες θα 

μπορούσαν να αφορούν την παρουσία των δύο φύλων στις ανώτερες διοικητικές θέσεις 

του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως είναι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ή/και οι 

Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τέλος, θα μπορούσαν να γίνουν συγκριτικές 

έρευνες με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με έμφαση στην παρουσία των δύο φύλων σε 

διοικητικές θέσεις.  
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Τελικά Συμπεράσματα 

 

Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης έρευνας είναι δυνατόν να ειπωθεί ότι 

σκοπός και στόχοι επιτεύχθηκαν. Οι απόψεις των υποκειμένων της έρευνας αναφορικά με 

το ρόλο του φύλου περιγράφουν ταυτόχρονα και τις απόψεις εκείνων που είναι υπεύθυνοι 

για την εκπαίδευση και την διαμόρφωση των αυριανών πολιτών της χώρας μας. 

Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί ότι οι απόψεις και των δύο φύλων συγκλίνουν στο ότι 

ο αριθμός των γυναικών διοικητικών στελεχών είναι μικρότερος από εκείνο των ανδρών. 

Το θετικό όμως είναι ότι μεταξύ των απόψεων των δύο φύλων δεν υπάρχουν μεγάλες 

αποκλίσεις και τα στερεότυπα που υπήρχαν παλαιότερα τείνουν, αν όχι να εξαφανιστούν, 

τουλάχιστον να αμβλυνθούν. Το γυναικείο φύλο αρχίζει σιγά σιγά να κάνει βήματα που 

θα του επιτρέψουν να αναρριχηθεί σε υψηλές διοικητικές θέσεις και το ανδρικό φύλο 

μοιάζει να το επικροτεί. Σίγουρα έχουν να γίνουν ακόμα πολλά, αλλά είναι αισιόδοξο το 

γεγονός της παρουσίας ολοένα και περισσότερων γυναικών σε θέσεις ευθύνης στην 

εκπαιδευτική ιεραρχία. 

Για να μπορέσουν οι διευθυντές/διευθύντριες να διαχειριστούν με επιτυχία τις 

αυξανόμενες πιέσεις που δέχονται, οφείλουν να τύχουν μια σειρά από επιμορφωτικές 

δράσεις που θα στοχεύουν στη βέλτιστη πρακτική από τη μεριά τους τόσο σε λειτουργικές 

διαχειριστικές λειτουργίες, όσο και σε ηγετικούς ρόλους, καθώς και στην ανάπτυξη 

καλών διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στους ίδιους και στους συλλόγους 

διδασκόντων, τους μαθητές, τους γονείς κ.λπ.   Η πολιτεία από τη μεριά της, οφείλει να 

στηριχθεί και να έχει εμπιστοσύνη στους διευθυντές/στις διευθύντριες των σχολικών 

μονάδων, να επενδύσει πάνω τους μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων, ώστε να μπορέσει 

έτσι να έχει τη μέγιστη διοικητική αποτελεσματικότητα, η οποία αποτελεί το κλειδί για τη 

μέγιστη εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα. 
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Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Σχολή Επιστημών Αγωγής 

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης 

ΠΜΣ :  Επιστήμες της Αγωγής, Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη 

 

Αξιότιμε Διευθυντή/ Αξιότιμη Διευθύντρια 

 

Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος « Επιστήμες της Αγωγής :  

Παιδαγωγική και  Διδακτική Πράξη », στην κατεύθυνση Διοίκηση και Επιμόρφωση στην 

Εκπαίδευση, διεξάγω μία έρευνα για τη διπλωματική μου εργασία σχετικά με το ρόλο που 

παίζει το φύλο του διευθυντή – της διευθύντριας στη διεύθυνση σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Στόχος είναι η καταγραφή των απόψεων των διευθυντών σχολείων ( ανδρών και 

γυναικών ) σχετικά με την έμφυλη διάσταση στη διοίκηση σχολικών μονάδων και η 

διερεύνηση τόσο τυχόν διαφορών των δύο φύλων στον τρόπο άσκησης διοίκησης, όσο και 

των πιθανών εμποδίων που αντιμετωπίζουν στην κατάληψη μιας διευθυντικής θέσης. 

Η συνέντευξη θα είναι εμπιστευτική, ανώνυμη, θα υπάρξει απόλυτη εχεμύθεια 

όσον αφορά πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα και θα μαγνητοφωνηθεί με τη 

συγκατάθεσή σας.  Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για 

τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας και θα είναι στη διάθεσή σας, εφόσον το 

επιθυμείτε και σας ενδιαφέρουν.  

Η συμμετοχή σας θα βοηθήσει ιδιαίτερα στην ολοκλήρωση της έρευνας και θα 

συνεισφέρει στη διαμόρφωση αξιόλογων συμπερασμάτων, τα οποία θα οδηγήσουν σε 

ισότιμη εκπροσώπηση των δύο φύλων στην ιεραρχία της εκπαίδευσης. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την πολύτιμη συμμετοχή σας στην έρευνα. 

 

 

Με εκτίμηση 

Αντωνία Βλαχάκη 

antovlach15@gmail.com 

mailto:antovlach15@gmail.com
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Οδηγός  Ημιδομημένης Συνέντευξης                                   Αριθμός _________ 

 

 Ατομικά Στοιχεία Ερωτώμενου/ης 

 

1.Φύλο    Άνδρας   Γυναίκα 

 

2. Ηλικία _____                                        3. Ειδικότητα ____________________              

 

4. Έτη Υπηρεσίας ___________              5. Έτη διοικητικής εμπειρίας _________ 

 

6. Οικογενειακή Κατάσταση               Άγαμος/η 

                                                             Έγγαμος/η 

                                                             Διαζευγμένος/η 

 

 

7. Ύπαρξη παιδιών                        Ναι              Αν ναι, αριθμός ______ 

                                                       Όχι 

 

8. Βασικές Σπουδές                        Παιδαγωγική Ακαδημία 

                                                        Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΕΙ 

                                                        Άλλο Τμήμα ΑΕΙ 

 

9. Πρόσθετες Σπουδές                      Μετεκπαίδευση σε Διδασκαλείο 

                                                          Πρόγραμμα Εξομοίωσης Πτυχίου 

                    Δεύτερο Πτυχίο ΑΕΙ 

                                                          Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

                    Διδακτορικό Δίπλωμα 

                    Άλλο (ονομαστικά) _______________________ 

 

 

10. Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

      Καθόλου            Λίγο             Αρκετά              Πολύ              Πάρα πολύ  
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Ερωτήσεις Συνέντευξης 

Α1. Ποιοι λόγοι σάς ώθησαν να υποβάλετε υποψηφιότητα για τη θέση του διευθυντή – 

διευθύντριας; 

Α2. Φροντίσατε να αποκτήσετε κάποια επιπλέον προσόντα για τη θέση αυτή; 

Α3. Στις νέες κρίσεις θα θέσετε ξανά υποψηφιότητα; Είστε ευχαριστημένος – η με τη 

μέχρι τώρα πορεία σας; 

Β1. Θεωρείτε ότι υπάρχει ισότιμη εκπροσώπηση σε διοικητικές θέσεις και από τα δύο 

φύλα; Παρακαλώ εξηγήστε. 

Β2. Πιστεύετε ότι υπάρχει ισότιμο ενδιαφέρον για διεκδίκηση θέσεων τόσο από άνδρες 

όσο και από γυναίκες; Παρακαλώ εξηγήστε. 

Β3. Τι θα πρέπει να γίνει για να εξασφαλιστεί μια ισότιμη εκπροσώπηση ανδρών και 

γυναικών στη διοικητική ιεραρχία της εκπαίδευσης; 

Β4. Το φύλο σας επηρέασε τις ευκαιρίες που είχατε για κατάληψη θέσης ευθύνης; Αν ναι, 

με ποιο τρόπο; 

Γ1. Θεωρείτε ότι υπάρχουν διαφορές στον τρόπο διοίκησης ανδρών και γυναικών (λήψη 

αποφάσεων, διαχείριση κρίσεων κ.λπ.);  

Γ2. Πιστεύετε ότι υπάρχουν έμφυλα χαρακτηριστικά στη διοίκηση των σχολικών 

μονάδων (πχ γυναίκες πιο δημοκρατικές, άνδρες πιο αυταρχικοί κ.λπ.); 

Γ3. Θεωρείτε ότι οι γυναίκες αποδίδουν αντίστοιχα με τους άνδρες σε αντίστοιχες θέσεις; 

Δ1. Συναντάτε εμπόδια στην άσκηση του ρόλου σας ως διευθυντής – διευθύντρια; Αν ναι, 

τι είδους; 

Δ2. Πιστεύετε ότι κάποια από τα εμπόδια αυτά σχετίζονται με το φύλο σας; 

Δ3. Θεωρείτε ότι και τα δύο φύλα αντιμετωπίζουν τα ίδια στερεότυπα και τις ίδιες 

προκαταλήψεις ως προς την ιεραρχική τους ανέλιξη; 

Δ4. Αν και οι γυναίκες είναι περισσότερες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εκείνες που 

κατέχουν θέση ευθύνης είναι μειοψηφία. Τι θεωρείτε ότι ευθύνεται γι’ αυτό; 

Δ5. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο σχετικό με το θέμα που συζητήθηκε; 
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Πίνακες Συχνοτήτων 

 

 

Δημογραφικά Στοιχεία 

 

 

1. Φύλο 

Φύλο Άνδρες 

Άνδρες 10 

Γυναίκες 10 

Σύνολο 20 

 

 

 

2. Ηλικία 

Ηλικία Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

40 έτη 0 1 1 

43 έτη 1 0 1 

47 έτη 0 1 1 

48 έτη 1 0 1 

49 έτη 0 1 1 

50 έτη 1 0 1 

53 έτη 1 0 1 

54 έτη 0 2 2 

55 έτη 0 3 3 

56 έτη 3 0 3 

60 έτη 2 1 3 

61 έτη 1 1 2 

Σύνολο 10 10 20 
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3. Ειδικότητα 

Ειδικότητα Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

ΠΕ 70 10 9 19 

ΠΕ 79,01 0 1 1 

Σύνολο 10 10 20 

 

 

 

4. Έτη Υπηρεσίας 

Έτη 

Υπηρεσίας 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

17 έτη 1 0 1 

19 έτη 0 1 1 

20 έτη 1 1 2 

22 έτη 1 0 1 

24 έτη 0 1 1 

27 έτη 0 1 1 

29 έτη 1 0 1 

30 έτη 0 1 1 

31 έτη 0 1 1 

33 έτη 0 1 1 

34 έτη 2 2 4 

35 έτη 1 0 1 

36 έτη 2 1 3 

38 έτη 1 0 1 

Σύνολο 10 10 20 
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5. Έτη Διοικητικής Εμπειρίας 

Έτη 

Διοικητικής 

Εμπειρίας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

3 έτη 0 1 1 

4 έτη 1 2 3 

6 έτη 1 1 2 

9 έτη 2 0 2 

10 έτη 1 2 3 

11 έτη 2 0 2 

12 έτη 1 2 3 

13 έτη 1 0 1 

14 έτη 0 1 1 

15 έτη 0 1 1 

24 έτη 1 0 1 

Σύνολο 10 10 20 

 

 

6. Οικογενειακή Κατάσταση 

Οικογενειακή Κατάσταση Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Έγγαμος/η 10 9 19 

Άγαμος/η 0 1 1 

Σύνολο 10 10 20 

 

 

7. Αριθμός παιδιών 

Αριθμός παιδιών Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

0 παιδιά 0 1 1 

1 παιδιά 2 1 3 

2 παιδιά 8 5 13 

3 παιδιά 0 3 3 

Σύνολο 10 10 20 
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8. Βασικές Σπουδές 

Βασικές σπουδές Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Παιδαγωγική Ακαδημία 7 7 14 

Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΕΙ 3 2 5 

Άλλο Τμήμα ΑΕΙ 0 1 1 

Σύνολο 10 10 20 

 

 

 

9. Πρόσθετες Σπουδές (επιλογή παραπάνω από ένα) 

Πρόσθετες Σπουδές Άνδρες Γυναίκες 

Μετεκπαίδευση σε Διδασκαλείο 6 7 

Πρόγραμμα Εξομοίωσης Πτυχίου 6 6 

Δεύτερο Πτυχίο ΑΕΙ 3 6 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 4 4 

Διδακτορικό Δίπλωμα 0 0 

Άλλο (ΣΕΛΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ) 2 1 

 

 

 

10. Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

Χρήση Η/Υ Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Αρκετά 1 3 4 

Πολύ 5 3 8 

Πάρα πολύ 4 4 8 

Σύνολο 10 10 20 
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Θεματικός Άξονας Α’:  Λόγοι διεκδίκησης διευθυντικής θέσης 

 

Α1. Ποιοι λόγοι σάς ώθησαν να υποβάλετε υποψηφιότητα για τη θέση του διευθυντή – 

διευθύντριας; 

Λόγοι διεκδίκησης Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Διάθεση προσφοράς 4 5 9 

Αλλαγή Καριέρας 1 2 3 

Πρόκληση 1 1 2 

Περιέργεια για τη Θέση 0 1 1 

Προσωπική εξέλιξη 3 0 3 

Τυχαία 0 1 1 

Διαχείριση Κρίσης 1 0 1 

Σύνολο 10 10 20 

 

 

Α2. Φροντίσατε να αποκτήσετε κάποια επιπλέον προσόντα για τη θέση αυτή; 

Επιπλέον Προσόντα Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Ναι 7 10 17 

Όχι 3 0 3 

Σύνολο 10 10 20 

 

 

 

Α3. Στις νέες κρίσεις θα θέσετε ξανά υποψηφιότητα; Είστε ευχαριστημένος – η με τη 

μέχρι τώρα πορεία σας; 

Εκ Νέου Υποψηφιότητα / 

Αυτοαξιολόγηση 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Ευχαριστημένος/ Θα θέσω ξανά 3 5 8 

Ευχαριστημένος/ Δεν θα θέσω 4 1 5 

Ευχαριστημένος/Δεν είμαι σίγουρος 3 4 7 

Σύνολο 10 10 20 
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Θεματικός Άξονας Β’:  Έμφυλες διαφορές στη διεκδίκηση διευθυντικής 

θέσης 

 

Β1. Θεωρείτε ότι υπάρχει ισότιμη εκπροσώπηση σε διοικητικές θέσεις και από τα δύο 

φύλα; Παρακαλώ εξηγήστε. 

Ισότιμη Εκπροσώπηση Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Ναι 4 2 6 

Όχι 5 8 13 

Δεν γνωρίζω 1 0 1 

Σύνολο 10 10 20 

 

 

 

Β2. Πιστεύετε ότι υπάρχει ισότιμο ενδιαφέρον για διεκδίκηση θέσεων τόσο από άνδρες 

όσο και από γυναίκες; Παρακαλώ εξηγήστε. 

Ισότιμο Ενδιαφέρον Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Ναι 3 1 4 

Όχι 7 9 16 

Σύνολο 10 10 20 

 

 

Β3. Τι θα πρέπει να γίνει για να εξασφαλιστεί μια ισότιμη εκπροσώπηση ανδρών και 

γυναικών στη διοικητική ιεραρχία της εκπαίδευσης; 

Αλλαγή Υπάρχουσας 

Κατάστασης 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Υποστήριξη/ενθάρρυνση γυναικών 2 3 5 

Αλλαγή νοοτροπίας/τρόπου σκέψης 

γυναικών 
4 5 9 

Αλλαγή προτύπων και στερεοτύπων 1 1 2 

Νομοθετική ρύθμιση 3 0 3 

Εκπαίδευση Επόμενων Γενιών 0 1 1 

Σύνολο 10 10 20 
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Β4. Το φύλο σας επηρέασε τις ευκαιρίες που είχατε για κατάληψη θέσης ευθύνης; Αν ναι, 

με ποιο τρόπο; 

Επιρροή Φύλου Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Ναι 1 0 1 

Όχι 9 10 19 

Σύνολο 10 10 20 

 

 

Θεματικός Άξονας Γ’:  Απόψεις σχετικά με την Έμφυλη Διάσταση στη 

διοίκηση σχολικών μονάδων 

 

Γ1. Θεωρείτε ότι υπάρχουν διαφορές στον τρόπο διοίκησης ανδρών και γυναικών (λήψη 

αποφάσεων, διαχείριση κρίσεων κ.λπ.); Ποιες νομίζετε ότι είναι αυτές; 

Διαφορές στη Διοίκηση Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Ναι 4 7 11 

Όχι 5 3 8 

Δεν είμαι σίγουρος/η 1 0 1 

Σύνολο 10 10 20 

 

 

 

 

Γ2. Πιστεύετε ότι υπάρχουν έμφυλα χαρακτηριστικά στη διοίκηση των σχολικών 

μονάδων (πχ γυναίκες πιο δημοκρατικές, άνδρες πιο αυταρχικοί κ.λπ.); 

Έμφυλα Χαρακτηριστικά Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Ναι 1 6 7 

Όχι 9 4 13 

Σύνολο 10 10 20 
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Γ3. Θεωρείτε ότι οι γυναίκες αποδίδουν αντίστοιχα με τους άνδρες σε αντίστοιχες θέσεις; 

Αντίστοιχη Απόδοση Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Ναι 10 10 20 

Σύνολο 10 10 20 

 

 

 

Θεματικός Άξονας Δ’:  Πιθανά Εμπόδια με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα τα 

δύο φύλα κατά την ιεραρχική τους ανέλιξη  

 

 

 

Δ1. Συναντάτε εμπόδια στην άσκηση του ρόλου σας ως διευθυντής – διευθύντρια; Αν ναι, 

τι είδους; 

Ύπαρξη Εμποδίων Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Ναι 7 5 12 

Όχι 3 5 8 

Σύνολο 10 10 20 

 

 

 

 

Δ2. Πιστεύετε ότι κάποια από τα εμπόδια αυτά σχετίζονται με το φύλο σας; 

Συσχέτιση Εμποδίων - Φύλου Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Ναι 0 5 5 

Όχι 10 5 15 

Σύνολο 10 10 20 
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Δ3. Θεωρείτε ότι και τα δύο φύλα αντιμετωπίζουν τα ίδια στερεότυπα και τις ίδιες 

προκαταλήψεις ως προς την ιεραρχική τους ανέλιξη; 

Ύπαρξη στερεότυπων εξίσου 

και για τα δύο φύλα 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Ναι 5 3 8 

Όχι 5 7 12 

Σύνολο 10 10 20 

 

 

 

 

Δ4. Αν και οι γυναίκες είναι περισσότερες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εκείνες που 

κατέχουν θέση ευθύνης είναι μειοψηφία. Τι θεωρείτε ότι ευθύνεται γι’ αυτό; 

Λόγοι Μειωμένης 

Εκπροσώπησης Γυναικών 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Οικογενειακές Υποχρεώσεις 3 4 7 

Δεν επιθυμούν θέσεις ευθύνης 2 3 5 

Ύπαρξη στερεότυπων 2 2 4 

Έλλειψη χρόνου/τόλμης/θάρρους 2 1 3 

Δεν υπάρχει μειωμένη εκπροσώπηση 1 0 1 

Σύνολο 10 10 20 
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