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Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία σκιαγραφεί τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την επίδραση του φύλου στη διοίκηση των
σχολικών μονάδων. Προσεγγίζει το τοπίο της διοίκησης σχετικά με τη σχέση του
φύλου με τη διάρθρωση της εκπαιδευτικής διοίκησης. Για την υλοποίηση της έρευνας
αυτής, επιλέχτηκε μια μέθοδος κατάλληλη για τη μελέτη του φαινομένου αυτού. Η
παρούσα έρευνα βασίστηκε στη ποιοτική προσέγγιση με τη χρήση του εργαλείου της
συνέντευξης των δεκαοκτώ εν ενεργεία εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Σκοπός

της

μελέτης

είναι

να

εξετάσει

τις

αιτίες

που

οδηγούν

στην

υποαντιπροσώπευση των γυναικών εκπαιδευτικών στην σχολική ηγεσία. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, η παρουσία των έμφυλων διακρίσεων
είναι ευδιάκριτη στην εκπαιδευτική διοίκηση και οδηγεί στη χαμηλή εκπροσώπηση
των γυναικών εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης. Ο αυξημένος αριθμός γυναικών στο
διδασκαλικό επάγγελμα αντιτίθεται της χαμηλής εκπροσώπησης αυτών στο τομέα της
εκπαιδευτικής διοίκησης. Για την αποτελεσματική διοίκηση της σχολικής μονάδας
είναι απαραίτητη η συμμετοχή ατόμων με γνώσεις διοίκησης και ηγετικές ικανότητες.
Ο διαχωρισμός της ανδρικής και γυναικείας διοίκησης και η επικράτηση
στερεοτυπικών αντιλήψεων για τη θέση της γυναίκας μέσα στη κοινωνία οδηγούν
τελικά στην αναποτελεσματική διοίκηση. Οι στερεοτυπικές αντιλήψεις που θεωρούν
ότι ο διευθυντής είναι άνδρας καθώς και μια πληθώρα εμποδίων, δυσχεραίνουν την
επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών. Η προτίμηση των γυναικών στη διδασκαλία, η
έλλειψη ενθάρρυνσης και οι οικογενειακές τους υποχρεώσεις οδηγούν τις γυναίκες
στις χαμηλές θέσεις της εκπαιδευτικής ιεραρχίας.
Συμπερασματικά, η παρούσα έρευνα εστιάζει στις απόψεις των εκπαιδευτικών για
την με διακρίσεις έμφυλη κατασκευή της εκπαιδευτικής διοίκησης και τους λόγους
που οδηγούν στην επικράτησή της. Επιχειρείται να γίνει προσπάθεια να διερευνηθούν
τα ήθη και οι νοοτροπίες των εκπαιδευτικών ώστε

να γίνει κατανοητό πώς θα

αλλάξει αυτό και θα υπάρξει μια ισότιμη διαχείριση ανδρών και γυναικών στην
διεκδίκηση διοικητικών θέσεων.

Λέξεις κλειδιά: φύλο, διεύθυνση, γυναικεία υπο-εκπροσώπιση, στερεοτυπικές
αντιλήψεις
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Εισαγωγή
Στον επαγγελματικό χώρο οι διακρίσεις ως προς το φύλο είναι ιδιαίτερα εμφανείς.
Στον χώρο της εκπαίδευσης παρατηρείται ένα μεγάλο ποσοστό συγκέντρωσης
γυναικών

εκπαιδευτικών

ενώ

οι

διοικητικές

θέσεις

ανήκουν

σε

άνδρες

εκπαιδευτικούς. Έρευνες των τελευταίων δεκαετιών επιβεβαιώνουν το φαινόμενο
αυτό, δηλαδή το γεγονός ότι οι γυναίκες αν και υπερτερούν ως πληθυσμός σε
ποικίλους τομείς υποεπροσωπούνται σε θέσεις ευθύνης. Η κυριαρχία των ανδρών σε
θέσεις διοίκησης είχε εδραιωθεί

μέχρι την εμφάνιση των πρώτων φεμινιστικών

κινημάτων. Οι θεωρίες του φεμινισμού έθεσαν στο επίκεντρό του ενδιαφέροντος
τους, το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής». Σύμφωνα με το οποίο οι γυναίκες
αναλαμβάνουν θέσεις χαμηλού γοήτρου με βάση το φύλο τους και όχι τις ικανότητες
και τις δεξιότητές τους. Όπως υποστηρίζουν αρκετοί, οι γυναίκες αποκλείονται από
διοικητικές θέσεις, καθώς ανήκουν στο γυναικείο φύλο και δεν μπορούν να
διοικήσουν με δυναμισμό ανάλογο των ανδρών. Πεποίθηση στερεοτυπική και άτοπη
σε μια εποχή που τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν θεσπιστεί και είναι ίδια για όλους
τους πολίτες.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τις αιτίες που οδηγούν στη χαμηλή
εκπροσώπηση των γυναικών εκπαιδευτικών στη σχολική διοίκηση. Επιπλέον, η
έρευνα αυτή επιχειρεί να μελετήσει το στυλ διοίκησης που υιοθετούν οι άνδρες και οι
γυναίκες διευθυντές/ντριες. Αλλά και να περιγράψει τις έμφυλες ταυτότητες που
δημιουργούνται στην ηγεσία των σχολικών μονάδων. Πρόκειται για μια προσπάθεια
να εξετασθούν οι στερεοτυπικές αντιλήψεις που οδηγούν σε ανισότητες μέσα στην
εκπαιδευτική διοίκηση. Μέσα από την ποιοτική έρευνα και την ανάλυση των
δεκαοχτώ

συνεντεύξεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας του Νομού Χανίων θα

καταγραφούν και θα αναλυθούν απόψεις τους για τη σχολική ηγεσία και τη θέση των
γυναικών στον τομέα αυτό. Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια προσπάθεια διερεύνησης
των στερεοτυπικών αντιλήψεων για τη θέση της γυναίκας στη διοίκηση και των
μηχανισμών που τις αναπαράγουν μέσα στην κοινωνία. Η εργασία αυτή είναι ένα
εγχείρημα που αναλύεται στο πλαίσιο των κοινωνιολογικών θεωριών και μελετά την
επίδραση της εκπαίδευσης στην αναπαραγωγή ανισοτήτων ανάμεσα στις ταυτότητες
των ατόμων. Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος έγινε κατά της διάρκεια σπουδών
μου στο

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής, Διοικητικές και

Επιμορφωτικές Λειτουργίες στην Εκπαίδευση» με σκοπό την υλοποίηση της
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Διπλωματικής μου εργασίας. Αποτελεί μια δημιουργική προσπάθεια διερεύνησης της
έμφυλης κατασκευής της εκπαιδευτικής διοίκησης.
Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει μια λεπτομερής αναφορά στο εννοιολογικό περιεχόμενο
της ηγεσίας και στις θεωρητικές προσεγγίσεις της έννοιας αυτής. Στο κεφάλαιο αυτό
παρουσιάζεται η ηγεσία στο χώρο της εκπαίδευσης και η διαφοροποίησή της από την
διοίκηση της εκπαίδευσης. Επιπλέον, θα γίνει λόγος για τις αρμοδιότητες των
διευθυντικών στελεχών και στο ρόλο του φύλου στη σχολική διοίκηση. Στο δεύτερο
κεφάλαιο γίνεται λόγος για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τον ρόλο του.
Ακόμα, προβάλλονται οι έμφυλες διακρίσεις που αναπαράγονται στο χώρο της
εκπαίδευσης. Στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας θα αναφερθούν οι
κοινωνιολογικές θεωρίες για το φύλο και οι θεωρίες των οργανώσεων. Στο τέταρτο
κεφάλαιο παρουσιάζεται το ερευνητικό μέρος, ο σκοπός και η μεθοδολογία της
έρευνας. Στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται τα ερευνητικά
δεδομένα. Συγκεκριμένα γίνεται η παρουσίαση, η ανάλυση και η επεξεργασία των
ποιοτικών δεδομένων της μελέτης αυτής. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η
συζήτηση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας. Ακολουθεί η παρουσίαση
των τελικών συμπερασμάτων της εργασίας. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί το
σημαντικότερο μέρος της παρούσας εργασίας καθώς αναφέρεται στην επαλήθευση
των ερευνητικών ερωτημάτων που τέθηκαν στην αρχή της έρευνας. Από τα
ερευνητικά ερωτήματα προέκυψαν οι εξής διαπιστώσεις. Η σχολική διεύθυνση
σχετίζεται με τη διαχείριση κρίσεων και αποφάσεων και υλοποιείται από άτομα με
ηγετικές και διοικητικές ικανότητες. Το στυλ ηγεσίας των γυναικών είναι
δημοκρατικό και αυστηρό ενώ των ανδρών είναι χαλαρό και επιβλητικό. Οι
οικογενειακές υποχρεώσεις και η πατριαρχική οργάνωση της κοινωνίας αποτρέπουν
τις γυναίκες εκπαιδευτικούς να διεκδικήσουν μια θέση ευθύνης. Οι στερεοτυπικές
αντιλήψεις για την επικράτηση των ανδρών εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης
οδηγούν σε αποκλεισμό των γυναικών από την διοικητική ιεραρχία. Γίνεται σαφές
από τα εμπειρικά δεδομένα ότι οι γυναίκες διευθύντριες κρίνονται αυστηρότερα σε
σύγκριση με τους άνδρες και υιοθετούν ανδρικά χαρακτηριστικά συμπεριφοράς
καθώς επιθυμούν να γίνουν αποδεκτές από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
Συνοψίζοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι οι έμφυλες διακρίσεις στο χώρο της σχολικής
διοίκησης οδηγούν σε ανισότητες σε βάρος των γυναικών και σε αναποτελεσματική
ηγεσία της σχολικής μονάδας.
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Κεφάλαιο Πρώτο: Καθορισμός Εννοιολογικού Πλαισίου.
Ηγεσία, διοίκηση και φύλο στην εκπαίδευση
1.1 Το εννοιολογικό περιεχόμενο της ηγεσίας
Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί για την ηγεσία. Με γνώμονα τα
χαρακτηριστικά που δίνει μια θεωρία στον ηγέτη, διαμορφώνεται και το αντίστοιχο
περιεχόμενο της ηγεσίας. Η ηγεσία (Leadership) είναι ένα πλέγμα συμπεριφορών που
χρησιμοποιεί ένα άτομο για να επηρεάσει τη συμπεριφορά ενός άλλου ατόμου
(Πασιαρδής, 2004). Η ηγεσία δεν σχετίζεται μόνο με τους διευθυντές αλλά και με
τους εκπαιδευτικούς. Οι περισσότερες θεωρίες και ορισμοί καταλήγουν ότι η ηγεσία
είναι μια διαδικασία επηρεασμού μεταξύ του ηγέτη και των υποστηρικτών του.
Επιπλέον, η ηγεσία αφορά και τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές του ηγέτη
μέσα στην ομάδα των συνεργατών του. Η ηγεσία σχετίζεται με τη προσήλωση στον
σκοπό και στα χαρακτηριστικά της αλλαγής και του μετασχηματισμού (Starratt,
2017). Ο όρος της ηγεσίας αναφέρεται στους μακροπρόθεσμους στόχους που θέτει
ένας οργανισμός. Πρόκειται για ενέργειες υψηλού επιπέδου που οδηγούν στην
επίτευξη στόχων που θέτει μια ομάδα σε βάθος χρόνου.
Η ηγεσία είναι μια διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο καταφέρνει με τη βοήθεια
άλλων να επιτύχει κάποιο κοινό σκοπό. Οι σύγχρονοι ηγέτες δίνουν ιδιαίτερη
σημασία στην αξία των συναισθημάτων ώστε να εμπνεύσουν και να επηρεάσουν τους
υποστηρικτές τους. Ο ηγέτης είναι το άτομο το όποιο ενθαρρύνει τις καινοτομίες και
την άσκηση πρωτοβουλιών είναι ανθρώπινος και αναγνωρίζει τα λάθη του. Βλέπει
τους υφισταμένους του ως συνεργάτες και τους δίνει λύσεις στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν. Όπως αναφέρεται και σε πολλές έρευνες, η ηγεσία είναι ένα χάρισμα
το οποίο στηρίζεται στη προσωπικότητα του ατόμου (Πασιαρδής, 2004:211). Ο όρος
ηγεσία είναι ένας όρος «ομπρέλα» κάτω από τον οποίο υπάγονται οι όροι της
διοίκησης και της διεύθυνσης. Η ηγεσία σχετίζεται περισσότερο με το όραμα που
θέτει ένας οργανισμός στη μετέπειτα πορεία του. Ένας ακόμη ορισμός μπορεί να
δοθεί στην ηγεσία είναι η ικανότητα διαπροσωπικής επιρροής ενός υποκειμένου σε
άλλα υποκείμενα με σκοπό την υλοποίηση ενός κοινού στόχου. Κύριο μέλημα του
ηγέτη είναι να εμπνεύσει τα μέλη της ομάδας να εργαστούν για την υλοποίηση του
στόχου αυτού.
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Άλλοι ορισμοί της ηγεσίας αναφέρουν ότι ο ηγέτης επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό
από τους συνεργάτες του καθώς εργάζονται με ένα κοινό όραμα (Δαράκη, 2007).
Στην ηγεσία εισάγεται και η έννοια της περίστασης. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η
ηγεσία αλλάζει ανάλογα τις περιστάσεις και τις αλλαγές που νοούνται μέσα στον
εκάστοτε οργανισμό. Οι ηγέτες αυτοί διαμορφώνονται και μεταλλάσσονται με
γνώμονα των οργανισμό που βρίσκονται, παράγοντας άλλοτε αποτελεσματικό και
άλλοτε αναποτελεσματικό έργο. Σημαντική είναι η διατύπωση ότι η ηγεσία
διασκορπίζεται και βρίσκεται έμφυτη σε όλα μέλη της ομάδας. Πρόκειται για ένα
κοινωνικό φαινόμενο που περιλαμβάνει πέρα από το πρόσωπο του οραματιστή ηγέτη
και μέλη της ομάδας που εργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Έτσι, ο
ηγέτης αναδύεται μέσα από τους συνεργάτες του. Τα τελευταία χρόνια στην έννοια
της ηγεσίας υπάγεται και η συναισθηματική δύναμη. Ο ηγέτης για να κερδίσει
περισσότερους συνεργάτες και να υλοποιήσει τους σκοπούς του, πράττει με
συναισθηματικότητα και ενδιαφέρεται για κάθε συνεργάτη του προσωπικά. Επιχειρεί,
να λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε μέλος της ομάδας του.
Στον φεμινισμό η ηγεσία νοείται ως μια ανδροκρατική έννοια και επικεντρώνοντας
στην φεμινιστική εκπαιδευτική ηγεσία γίνεται αντιληπτός ο διαχωρισμός της από την
γυναικεία ηγεσία. Στην φεμινιστική εκπαιδευτική ηγεσία επιδιώκεται η εξάλειψη των
κοινωνικών ανισοτήτων των εκπαιδευτικών και των μαθητών ώστε να ενδυναμωθεί η
σχολική κοινότητα.

1.2 Θεωρητικές προσεγγίσεις στην ηγεσία της εκπαίδευσης
Η ηγεσία προέρχεται από την επιστήμη της ψυχολογίας. Η ηγεσία ως φαινόμενο
επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά και την συμπεριφορά των αποτελεσματικών
ηγετών αλλά και στο ρόλο της ομάδας, των συνεργατών στο εκάστοτε πλαίσιο που
συντελείται η ηγεσία. Οι έρευνες των τελευταίων δεκαετιών αποστασιοποιούνται από
τις ατομοκεντρικές οπτικές που θέτουν την ηγεσία ως μια διεργασία που αφορά μόνο
τον ηγέτη ενός οργανισμού. Τις τελευταίες δεκαετίες δίνει έμφαση στο σύνολο των
μελών που απαρτίζουν έναν οργανισμό, θέτοντας ως βασική αρχή ότι η ηγεσία είναι
αποτέλεσμα μιας ομάδας και όχι μόνο ενός ατόμου που κατέχει το τίτλο του ηγέτη.
Οι σχολές σκέψης και έρευνας της ηγεσίας αναφέρονται ως εξής: Η σχολή των
χαρακτηριστικών της ηγεσίας, με βάση την οποία υπάρχουν κάποια έμφυτα
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χαρακτηριστικά που διαχωρίζουν τους ηγέτες από τους μη-ηγέτες (Starratt, 2017).
Κύριοι εκπρόσωποι της σχολής αυτής είναι οι Mann, Stodgill, Zaccaro.
Η συμπεριφορική σχολή: οι θεωρίες αυτές επικεντρώθηκαν στις συμπεριφορές των
ηγετών και όχι στα έμφυτα χαρακτηριστικά αυτών. Καταγράφηκαν διάφοροι τύποι
συμπεριφοράς και μετονομάστηκαν σε μορφές ηγεσίας. Βασικοί εκπρόσωποι της
σχολής αυτής είναι οι Katz, Maccoby και οι Blake and Mouton, οι οποίοι εισήγαγαν
τη θεωρία του κοινωνικού δικτυώματος.
Η θεωρία X και η θεωρία Y του DouglasMcGregor: Ο ίδιος πρότεινε δύο θεωρίες
διοίκησης. Τη θεωρία X και τη θεωρία Υ. Ο McGregorοδηγήθηκε στο συμπέρασμα
ότι η χαμηλή παραγωγικότητα σε έναν οργανισμό οφείλεται στην σωστή αξιοποίηση
του ανθρώπινου δυναμικού με βάση τις ικανότητες και τις δεξιότητες του. Η θεωρία
Υ υποστήριζε ότι ο μέσος άνθρωπος αποστρέφεται την εργασία του, για το λόγο αυτό
θα πρέπει να ελέγχεται και να τιμωρείται ώστε να υλοποιηθούν με κάθε μέσο οι
στόχοι του οργανισμού. Όμως, ο εργαζόμενος είναι δημιουργικός και κατέχει κάποιες
φιλοδοξίες και προτιμά να νιώθει ασφάλεια μέσα στο χώρο εργασίας του. Από την
άλλη μεριά η θεωρία Υ αναφέρει ότι το άτομο μαθαίνει να ελέγχεται από κάποιον
ανώτερο του και να αναλαμβάνει κάποιες ευθύνες μέσα στον οργανισμό. Η παροχή
κινήτρων στον εργαζόμενο οδηγεί στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Οι
ηγέτες που αποδέχονται τη θεωρία Χ είναι πιο αυστηροί, απόλυτοι και αυταρχικοί και
θέτουν ως πρωταρχικό στόχο τον οργανισμό. Αντίθετα, οι υποστηρικτές της θεωρίας
Υ είναι πιο δημοκρατικοί, ευέλικτοι και επιτρέπουν στους εργαζόμενους να έχουν
ενεργό συμμετοχή καθώς γνωρίζουν ότι με τον τρόπο αυτό ο οργανισμός θα
λειτουργεί πιο αποτελεσματικά.
Η ενδεχομενική σχολή ηγεσίας υποστηρίζει ότι η αποτελεσματικότητα σχετίζεται με
τις σχέσεις ηγέτη-υποστηρικτών, με τη δομή του επιδιωκόμενου έργου, με το εύρος
της εξουσίας του ηγέτη (Starratt, 2017).Η θεωρητική αυτή προσέγγιση επιθυμεί να
ενσωματώσει τη προσωπικότητα, τη μορφή της ηγεσίας και τη περίσταση
αναφέροντας ότι αποτελούν αλληλοεξαρτώμενες έννοιες. Κύριοι εκφραστές της
σχολής αυτής είναι ο Fiedler αλλά και ο Vroom και οι συνεργάτες τους. Σύμφωνα με
τον Fiedler δεν υπάρχει ένας μοναδικός τρόπος ηγεσίας αλλά κάθε περίσταση
δημιουργεί έναν διαφορετικό τρόπο άσκησης ηγεσίας.
Η σχολή των σχέσεων: επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στις σχέσεις ηγέτη και
υποστηρικτών. Εξελίχθηκε ως η θεωρία της ανταλλαγής ηγέτη-υποστηρικτών με
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βάση την οποία όσο καλύτερη είναι η σχέση του ηγέτη και των συναδέλφων του τόσο
πιο αποτελεσματική είναι η λειτουργία του οργανισμού. Βασικοί εκφραστές της
σχολής αυτής είναι οι Ilies, Nahrgang and Morgerson.
Η σχολή των Σκεπτικιστών: αμφισβητεί την αξιοπιστία των ερωτηματολογίων με
θέμα την ηγεσία καθώς οι ερευνητές που τα κατασκευάζουν επιχειρούν να
επαληθεύσουν υπάρχουσες θεωρίες. Με τον τρόπο αυτό δεν επιφέρουν έγκυρα
αποτελέσματα στην έρευνα. Η σχολή αυτή έχει σημαντική θέση στην έρευνα για την
ηγεσία καθώς έθεσε θεμελιώδη ζητήματα προς διερεύνηση. Σύμφωνα με τους Day
and Antonakis τέθηκε το ζήτημα υιοθέτησης πιο αυστηρών ερευνητικών μεθόδων.
Επίσης, διαχώρισε την ηγεσία σε υψηλά επίπεδα από την απλή εποπτική ηγεσία.
Έδωσε έμφαση στην αντίληψη των υποστηρικτών. Σημαντικοί εκπρόσωποι της
σχολής του σκεπτικισμού είναι οι Lord και Day και οι EdenandLeviathan.
Η σχολή της επεξεργασίας πληροφοριών: εμβαθύνει στις αιτίες με βάση τις οποίες ο
ηγέτης νομιμοποιείται στον οργανισμό με κριτήρια τα προσωπικά χαρακτηριστικά
του και τις προσδοκίες των υποστηρικτών του. Η σχολή αυτή επικεντρώνει το
ενδιαφέρον της, στην γνωστική λειτουργία, την επεξεργασία της πληροφορίας, των
συγκειμενικών παραγόντων και στα συναισθήματα (Starratt, 2017).
Η σχολή της Νέας ηγεσίας με εκπρόσωπο το Bass, υποστήριζε ότι ήταν αναγκαίο να
βρεθεί ένας άλλος τύπος ηγεσίας που να εστιάζει στα αποτελέσματα που έχουν οι
εμπνευσμένες και εξιδανικευμένες ηγετικές συμπεριφορές στους υποστηρικτές.
Πρόκειται για ένα μετασχηματιστικό μοντέλο ηγεσίας (Starratt, 2017).
Η συγκειμενική σχολή ηγεσίας: τονίζει ότι οι συγκειμενικοί παράγοντες (κουλτούρα,
φύλο, οικονομικό υπόβαθρο) μπορούν να προωθήσουν ή να εμποδίσουν ηγετικές
συμπεριφορές.
Ηθική ηγεσία: σχετίζεται με το επίπεδο ηθικής ανάπτυξης και εξέλιξης του ηγέτη.
Έννοια που εισήγαγε και ο Bass στη Μετασχηματιστική του θεωρία, στην οποία
διαχώρισε την ηθικότητα/αυθεντικότητα από την ανηθικότητα/μη αυθεντικότητα. Η
αυθεντική ηγεσία αποτελεί μια θετική μορφή ηγεσίας που στηρίζεται στην αυτοεπίγνωση και τις αυτό-οργανωμένες θετικές συμπεριφορές του ηγέτη και των
συνεργατών του. Το μοντέλο αυτό έχει μεγάλη σημασία καθώς μπορεί να βοηθήσει
τους οργανισμούς να επιλέξουν αυθεντικούς ηγέτες για θέσεις ευθύνης μέσα στον
οργανισμό. Στις μέρες μας, η ηθική και η αυθεντικότητα στην ηγεσία είναι πιο
επίκαιροι από ποτέ καθώς συνδέεται με τη δημοσιοποίηση πολιτικών και
οικονομικών σκανδάλων. Στον χώρο της εκπαίδευσης είναι απαραίτητο ο διευθυντής11

ηγέτης να υιοθετεί την ηθική ηγεσία. Το στοιχείο της ηθικής διαπνέει όλο το έργο του
διευθυντή με σκοπό να μετατρέψει το σχολείο σε έναν ηθικό οργανισμό.
H Μετασχηματιστική ηγεσία συνδέθηκε με την δημοκρατική αντίληψη και τη
συμμετοχικότητα στη διοίκηση των σχολείων. Εκπρόσωπος της σχολής αυτής είναι ο
Burns που εμβαθύνει στη σχέση ηγέτη-υποστηρικτών και στην επίδραση του ηγέτη
επί των υποστηρικτών. Οι ηγέτες που ακολουθούν αυτή τη σχολή είναι εφοδιασμένοι
με αξίες και μεταμορφώνουν, μετασχηματίζουν τον οργανισμό το οποίο διευθύνουν.
Ο Bass εξέλιξε τη θεωρία του Burns υποστηρίζοντας ότι οι ηγέτες που υιοθετούν
αυτή τη θεωρία διευρύνουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του ανθρώπινου
δυναμικού γεγονός που οδηγεί σταδιακά στην ανάγκη αυτό-πραγμάτωσης των
εργαζομένων. Με απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία του
οργανισμού. Οι ηγέτες είναι αναγκαίο να εστιάσουν στην συνολική εικόνα του
οργανισμού και παλέψουν για την αλλαγή του και τη βελτίωση του.
Στον χώρο της εκπαίδευσης η μεταφορά της μετασχηματιστικής θεωρίας σχετίζεται
με τη συμμετοχικότητα και τη συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών της σχολικής
μονάδας. Η ουσιαστική αλλαγή θα επέλθει μόνο αν οι εκπαιδευτικοί εμπλακούν στην
εκπαιδευτική διαδικασία και αποκτήσουν ενεργό ρόλο. Από όλες τις θεωρητικές
προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν παραπάνω δεν γίνεται αντιληπτή μια θεωρία ηγεσίας
που να είναι κατάλληλη για όλες τις περιστάσεις. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο
οι ηγέτες-διευθυντές να εφαρμόζουν ποικίλες μορφές ηγεσίας. Συνεπώς, οι ηγέτες και
το ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού είναι απαραίτητο να είναι ευέλικτοι,
πρόθυμοι να προσαρμοστούν στις εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν. Καθοριστικό
ρόλο διαδραματίζει η συνολική κινητοποίηση των μελών ενός οργανισμού με στόχο
τη γονιμότερη λειτουργία του και τη καλύτερη απόδοση του.

1.3 Η ηγεσία στο χώρο της εκπαίδευσης
Όλες οι θεωρίες που αφορούν την ηγεσία στην σχολική μονάδα συγκλίνουν προς μία
κατεύθυνση «Η ηγεσία είναι η ανάληψη καθοδηγητικού ρόλου στο πλαίσιο ενός
συνόλου μέσω της εξουσίας» (Αργυροπούλου, 2007:119-120). Ο ορισμός αυτός
περιλαμβάνει τρία βασικά χαρακτηριστικά. Αρχικά, την ύπαρξη ή την εκχώρηση
εξουσίας στο άτομο για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και την ομάδα των
ατόμων στα οποία ασκείται η εξουσία αυτή. Επίσης και τον υποστηρικτικόκαθοδηγητικό ρόλο του προσώπου-ηγέτη. Υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση
μεταξύ των εννοιών της ηγεσίας και της διοίκησης. Ο όρος διεύθυνση σχετίζεται με
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την καθημερινή διοίκηση του οργανισμού για τη λειτουργία του οργανισμού ως μιας
γραφειοκρατίας. Ο όρος ηγεσία αφορά το όραμα και τη κατεύθυνση που δίνει ο
ηγέτης στον οργανισμό. Όσον αφορά την ηγεσία στο χώρο της εκπαίδευσης
υπάρχουν ποικίλοι παράγοντες που συνδέονται άρρηκτα με τις γυναίκες καθώς οι
γυναίκες απαρτίζουν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αυτού.
Η απουσία των γυναικών από την ηγεσία του σχολείου

οφείλεται στην

αλληλεπίδραση παραγόντων όπως: το φύλο και της θέσης του φύλου μέσα στην
κοινωνία γεγονός που οδηγεί σε πολλές διακρίσεις σε βάρος των γυναικών (Adkison,
1981). Ανάμεσα στα δύο φύλα υπάρχει μια ανισότητα ως προς το είδος των
επαγγελμάτων που κάνουν οι άνδρες και ως προς τα επαγγέλματα που κάνουν οι
γυναίκες. Οι γυναίκες αποτελούν το υψηλότερο ποσοστό στην εκπαίδευση καθώς το
επάγγελμα αυτό συνάδει με τα κοινωνικά στερεότυπα για τις γυναίκες και το ρόλο
τους (Κανταρτζή, 2003:97-98). Πάραυτα, οι άνδρες καταλαμβάνουν τις υψηλόβαθμες
θέσεις στην εκπαιδευτική ιεραρχία. Προκύπτει λοιπόν ότι οι γυναίκες απασχολούνται
σε συγκεκριμένα «γυναικεία» επαγγέλματα αναλαμβάνοντας συνήθως χαμηλού
γοήτρου θέσεις.
Οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις των γυναικών προσανατολίζονται σε επαγγέλματα με
μειωμένο ωράριο και χαμηλές προσδοκίες ώστε να συνδυάσουν το ρόλο της
εργαζόμενης και της μητέρας (Τάκη, 2009:99). Παρά τις δυσκολίες και τις πολλαπλές
υποχρεώσεις αρκετές γυναίκες αποφασίζουν να ακολουθήσουν την καριέρα τους.
Επιχειρούν να αυξήσουν τα προσόντα τους, να επιμορφωθούν, να μάθουν μια ξένη
γλώσσα και να καλύψουν τα έτη προϋπηρεσίας τους ώστε να μπορούν να θέσουν
υποψηφιότητα για τη διεκδίκηση κάποιας ανώτερης θέσης στην εκπαιδευτική
διοίκηση. Αντίθετα, οι άνδρες εκπαιδευτικοί στηρίζονται σε δίκτυα γνωριμιών για να
αναλάβουν μια διοικητική θέση. Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο των ανισοτήτων σε
βάρος των γυναικών. Παρόλο που οι γυναίκες εκπαιδευτικοί υπερτερούν σε τυπικά
προσόντα από τους άνδρες, υποεκπροσωπούνται σε θέσεις ιεραρχίας στον χώρο της
εκπαίδευσης. Αυτό συμβαίνει καθώς η πλειοψηφία των ανδρών εκπαιδευτικών
κάνουν χρήση άλλων μηχανισμών επιρροής. Λόγου χάρη κομματικών ή
συνδικαλιστικών με σκοπό να ανέλθουν στην σχολική διοίκηση (Τάκη, 2009: 166167). Μέσα σε αυτό το μη αξιοκρατικό σύστημα, οι γυναίκες συνεχίζουν την
προσπάθεια τους να εμπλουτίσουν τα προσόντα τους. Όμως, αρκετές από αυτές δεν
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έχουν τα κίνητρα και τις φιλοδοξίες να επιβιώσουν σε ένα χώρο όπου απαρτίζεται
κυρίως από άνδρες.

1.4 Ο όρος «διοίκηση» στην εκπαίδευση- διαφοροποίηση διοίκησης
και ηγεσίας
Ο όρος διοίκηση σχετίζεται με την διοικητική διεκπεραίωση των καθημερινών
εργασιών για τη λειτουργία του οργανισμού ως μια γραφειοκρατίας (Πασιαρδής,
2004). Ο όρος αυτός ταυτίζεται αρκετές φορές με την ηγεσία σαν δύο έννοιες που
συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους. Όμως, οι δύο αυτές έννοιες παρουσιάζουν κάποιες
διαφοροποιήσεις που συνοψίζονται ως εξής: η διοίκηση είναι ένα αυστηρά
προσδιορισμένο σύστημα κανόνων βάσει του οποίου λειτουργούν τα μέλη του
οργανισμού με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία του. Αντίθετα, η ηγεσία αφορά
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υποκειμένων που την ασκούν και έχουν την
ικανότητα να πείθουν τους συναδέλφους τους να εργάζονται για την επίτευξη ενός
κοινού στόχου.
Στην διοίκηση είναι αναγκαία η τήρηση εξειδικευμένων επιστημονικών μεθόδων και
τεχνικών. Η ηγεσία σχετίζεται με το χαρακτήρα και τις αρχές του ηγέτη, του ατόμου
δηλαδή που κατέχει έναν ηγετικό ρόλο μέσα σε έναν οργανισμό. Είναι αναγκαίο να
αναφερθεί ότι στην διοίκηση υπάρχουν κάποιες αρχές χρηστής διοίκησης, οι οποίες
διδάσκονται στον διευθυντή-ηγέτη. Αντίθετα, οι αρχές της ηγεσίας διαμορφώνονται
και αλλάζουν ανάλογα το χαρακτήρα και του ατόμου που τις κατέχει. Αρκετοί
υποστηρίζουν ότι οι ηγετικές ικανότητες κάποιες φορές αποτελούν ένα χάρισμα, μια
ιδιαίτερη πτυχή της προσωπικότητας κάποιου ατόμου χωρίς να παραγκωνίζεται η
σημαντικότητα της επιστημονικής γνώσης και της εμπειρίας. Η διεύθυνση ενός
οργανισμού αφορά τη διατήρηση του προγραμματισμού και των στόχων του ενώ η
ηγεσία επιχειρεί να αλλάξει τις υπάρχουσες πρακτικές στις οποίες στηρίζεται ο
οργανισμός.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι διεύθυνση χωρίς ηγεσία δεν νοείται όπως και
το αντίθετο. Είναι δύο έννοιες οι οποίες συμπληρώνουν η μία την άλλη. Η ηγεσία
χωρίς τη διοίκηση είναι αναποτελεσματική για το λόγο αυτό οι διευθυντές-ηγέτες θα
πρέπει να ακολουθούν και τα δύο. Σπουδαία είναι η διατύπωση ότι ένας
αποτελεσματικός ηγέτης είναι απαραίτητο να διέπεται πρωτίστως από τα δύο αυτά
συστατικά. Ο ηγέτης που διοικεί έναν οργανισμό αν θέλει να τον διοικεί
αποτελεσματικά θα πρέπει να επιχειρήσει να αξιοποιήσει με το κατάλληλο τρόπο τις
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διαθέσιμες πηγές του σχολείου (Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2000). Έχει καθήκον, με τη
δική του συμπεριφορά και δράση, με σωστή επικοινωνία και συνεργασία, να
δημιουργήσει το κατάλληλο εργασιακό κλίμα. Είναι αναγκαίο να δημιουργήσει
τέτοιες συνθήκες που από την μία να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει και από
την άλλη να ενθαρρύνει τους υφισταμένους του να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές
του για την βελτίωση του οργανισμού.
Οι αρχές της επιστημονικής διεύθυνσης διδάσκονται και μεταβιβάζονται ενώ οι αρχές
της ηγεσίας σχετίζονται με τα ατομικά χαρακτηριστικά ενός προσώπου. Όπως
προαναφέρθηκε, η διεύθυνση δίχως ηγεσία δεν είναι εφικτό να υπάρξει καθώς οι
έννοιες αυτές συμπληρώνουν οι μία την άλλη ώστε να λειτουργεί παραγωγικά ένας
οργανισμός. Η ηγεσία αναμφίβολα αναγνωρίζεται ως σημαντική παράμετρος της
διοικητικής εργασίας που ασκείται μέσω της αλληλεπίδρασης «ηγέτη» και
υφισταμένων και θέτει ως στόχο την επικράτηση κατάλληλων συμπεριφορών με
σκοπό να επιφέρει τα μέγιστα αποτελέσματα (Μπουραντάς, 1984). Οι ρόλοι και οι
λειτουργίες της ηγεσίας και της διοίκησης είναι αλληλένδετες για την
αποτελεσματική λειτουργία μια σχολικής κοινότητας. Αποτελεσματικός ηγέτης
θεωρείται το άτομο που συνδυάζει ηγετικές και διοικητικές ικανότητες (Ράπτης,
Βιτσιλάκη, 2007).

1.5 Η διάρθρωση της εκπαιδευτικής διοίκησης στην Ελλάδα
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα ενιαίο οργανωτικό σύνολο από
οργανωτικές οντότητες, με ξεχωριστούς στόχους και λειτουργίες που συνδέονται με
ιεραρχικές θέσεις. Το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας χωρίζεται σε βαθμίδες.
Κριτήριο για το διαχωρισμό σε βαθμίδες αποτελεί τόσο η ηλικία των μαθητών όσο
και η διαφοροποίηση του περιεχομένου μάθησης. Στην Ελλάδα οι εκπαιδευτικές
βαθμίδες είναι: η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση που περιλαμβάνει το Νηπιαγωγείο και το
Δημοτικό Σχολείο. Η Δευτεροβάθμια που περιλαμβάνει το Γυμνάσιο και το Λύκειο
και η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση η οποία αφορά τους νέους όλων των ανώτατων και
ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η υποχρεωτική εκπαίδευση περιλαμβάνει 14
χρόνια φοίτησης στα σχολικά ιδρύματα της χώρας. Μετά τα 14 χρόνια, η φοίτηση στο
Λύκειο είναι προαιρετική και ο μαθητής έχει την επιλογή να ακολουθήσει είτε το
Γενικό Λύκειο είτε το Επαγγελματικό με δυνατότητα πρόσβασης των αποφοίτων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Αργυροπούλου, 2007:43-45).
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Ακόμα, μετά την ολοκλήρωση της Α' τάξης του Λυκείου υπάρχει η δυνατότητα ένας
μαθητής να εισαχθεί σε κάποιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ώστε
να ασχοληθεί με το επάγγελμα της αρεσκείας του.
Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα περιλαμβάνονται και τα σχολεία Ειδικής
Αγωγής καθώς και τα Μουσικά σχολεία και τα αθλητικά για τα παιδιά που έχουν
έφεση στις αθλητικές δραστηριότητες. Αλλά και τα σχολεία Δεύτερης ευκαιρίας που
απευθύνονται σε πολίτες που δεν έχουν ολοκληρώσει για κάποιο λόγο την
εκπαίδευση τους. Στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων ανήκουν τα Εκκλησιαστικά σχολεία και οι εκκλησιαστικές σχολές
καθώς και τα ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια της χώρας.
Η Διοικητική διάθρωση του σχολικού συστήματος γίνεται με γνώμονα το βαθμό
εξουσίας και τη γεωγραφική θέση των υπηρεσιών και περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα
διοίκησης.
Το Εθνικό στο οποίο υπάγεται το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
τα κεντρικά υπηρεσιακά πειθαρχικά και γνωμοδοτικά συμβούλια και τους
βοηθητικούς οργανισμούς εκπαίδευσης (Σαΐτης, 2008).Το περιφερειακό επίπεδο που
περιλαμβάνει τις υπηρεσίες εκπαίδευσης. Το Νομαρχιακό επίπεδο στο οποίο
εντάσσονται οι Διευθύνσεις- Γραφεία εκπαίδευσης. Το επίπεδο σχολικής μονάδας
στο οποίο υπάγεται ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής.
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ανήκει στα συγκεντρωτικά συστήματα, χωρίς
δομικές αλλαγές και για το λόγο αυτό

μπορεί να ακολουθήσει δράσεις

βραχυπρόθεσμου προγραμματισμού, που καλύπτει την περίοδο ενός διδακτικού έτους
(Αργυροπούλου, 2015). Το Υπουργείο Παιδείας εκδίδει στην αρχή της σχολικής
χρονιάς μια εγκύκλιο, η οποία αφορά τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου
στις σχολικές μονάδες. Στο τέλος του σχολικού έτους, κάθε σχολική μονάδα
παραδίδει έναν απολογισμό των δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα κατά το τρέχον
σχολικό έτος.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η γραφειοκρατική διάσταση του εκπαιδευτικού
συστήματος οδηγεί σε αποκλεισμό των γυναικών εκπαιδευτικών από θέσεις
διοίκησης. Μέσα στο σύστημα αυτό οι διευθυντές/ντριες εκτελούν πιστά και δίχως να
αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, τις εντολές της κεντρικής διοίκησης (Ανδρέου &
Παπακωνσταντίνου, 1994: 113-119). Σύμφωνα με τον Max Weber και την
γραφειοκρατική του αντίληψη, οι στόχοι κάθε γραφειοκρατικής οργάνωσης είναι
καθιερωμένοι κανόνες που διασφαλίζουν την συνέχεια της οργάνωσης, ανεξάρτητα
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από τις αλλαγές των προσώπων. Στο σύστημα αυτό τα εργασιακά καθήκοντα
αντιστοιχούν σε θέσεις και επίσημες εντολές με προϋπόθεση το θεσμοθετημένο
όργανο να κατανείμει ρόλους, κλιμάκια, επίπεδα εξουσίας (Τάκη 2009: 27-32). Μέσα
από μια σαφώς ιεραρχική τάξη με τη μορφή πυραμίδας, που η υπευθυνότητα και η
ισχύς αυξάνονται προς τα πάνω, ενώ τα πλαίσια εξουσίας είναι προκαθορισμένα
(Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994: 137).
Η δημόσια διοίκηση λοιπόν έχει ιδιαιτερότητες που προέρχονται από την φύση της.
Σε ένα καπιταλιστικό σύστημα, η δημόσια διοίκηση είναι κυρίαρχο όργανο του
κράτους στην επιβολή της ιδεολογίας, στην άσκηση εξουσίας, στην οργάνωση της
παραγωγής και στην αναπαραγωγή του συστήματος (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου,
1994: 113). Στο συγκεντρωτικό σύστημα υπάρχει μία και μοναδική εξουσία και οι
υπόλοιπες δομές του συστήματος υποτάσσονται σε αυτήν. Θεμελιακό στοιχείο του
συστήματος αυτού είναι ο βαθμός εξουσίας που διαθέτει η άρχουσα εξουσία και ο
βαθμός εξάρτησης των άλλων δομών στην εξουσία αυτή (Ανδρέου &
Παπακωνσταντίνου, 1994: 112-113). Ο αρχηγός ή υπεύθυνος μια υπηρεσίας
βρίσκεται άρρηκτα συνδεδεμένος με την κεντρική εξουσία και είναι υποχρεωμένος
να υπακούει στις εντολές της, δίχως ενδοιασμούς. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό
σύστημα εφαρμόζεται η αποκεντρωτική μέθοδος διοίκησης καθώς η σχολική μονάδα
είναι ένας παραγωγικός και εξελισσόμενος οργανισμός όπου ο εκπαιδευτικός έχει
άμεση επαφή με τον μαθητή. Ο παιδαγωγός επιχειρεί να διαμορφώσει το χαρακτήρα
του κάθε μαθητή και να τον βοηθήσει να γίνει μετέπειτα ικανός πολίτης. Με το
τρόπο αυτό ο εκπαιδευτικός οργανισμός υλοποιεί τους στόχους που έχει θέσει και
λειτουργεί αποτελεσματικά προς όφελος της κοινωνίας.
Με τον τρόπο που λειτουργούν οι κρατικές δομές γραφειοκρατικά και συγκεντρωτικά
καθιερώνεται η εξουσία των ανδρών, οι οποίοι κρίνονται και ελέγχονται από άτομα
του ίδιου φύλου. Με γνώμονα την πατριαρχική οργάνωση αρκετών κοινωνιών, οι
θέσεις εξουσίας ανήκουν στους άνδρες καθώς ανταποκρίνονται στα ατομικά
χαρακτηριστικά τους. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί ασχολούνται μόνο με τη διδασκαλία
και δεν εξοικειώνονται με τη γραφειοκρατία. Γι’ αυτό δεν δείχνουν ενδιαφέρον για
την ανάληψη διοικητικών θέσεων. Επιπλέον, οι γυναίκες μεγαλώνοντας με μια
κοινωνία πατριαρχική απωθούνται να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης. Προκύπτει
λοιπόν το συμπέρασμα ότι οι γυναίκες αποκλείονται από διοικητικές θέσεις καθώς
προετοιμάζονται από νωρίς για επαγγέλματα που ταιριάζουν περισσότερο στα
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«γυναικεία» προσόντα. Το εκπαιδευτικό σύστημα ακόμα και αν δεν ήταν
γραφειοκρατικό διακατέχεται από ανδρικά πρότυπα και αναπαράγει διαρκώς ανδρικά
μοντέλα διοίκησης (Τάκη, 2009: 18).

1.6 Ο ρόλος του ηγέτη της σχολικής μονάδας
Οι σχολικές μονάδες αποτελούν τη βάση της διοικητικής πυραμίδας. Οι ανώτερες
διοικητικές βαθμίδες έχουν δημιουργηθεί για να εξυπηρετούν τις επιμέρους ανάγκες
των σχολικών μονάδων. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με αυτές και έχουν υπόσταση
χάρη σε αυτές. Είναι σημαντικό λοιπόν να γίνει λόγος για τη σημασία που δίνει το
κράτος στον ηγέτη της σχολικής μονάδας, τον διευθυντή. Ο διευθυντής της σχολικής
μονάδας βρίσκεται στη κορυφή της σχολικής κοινότητας και έχει πολλαπλές
ιδιότητες. Έχει την ευθύνη για το έργο των εκπαιδευτικών, καθοδηγεί και φροντίζει
να υπάρχει αρμονική συνεργασία όλων των μελών της σχολικής μονάδας. Ο
διευθυντής καλείται να ικανοποιήσει τις ανάγκες των προϊσταμένων διευθύνσεων,
των εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών. Είναι ένα διοικητικό όργανο με
αυξημένες αρμοδιότητες γι’ αυτό θα πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί ποικίλες
καταστάσεις μέσα στη σχολική ομάδα. Ο εκπαιδευτικός ηγέτης θα πρέπει να έχει
αναπτύξει τις κατάλληλες δεξιότητες για να επεξεργαστεί και να επιλύσει κάθε είδους
σύγκρουση που λαμβάνει χώρα στην σχολική μονάδα. Είναι απαραίτητο ο διευθυντής
να έχει την ικανότητα να διευθετεί τις συγκρούσεις και να δημιουργεί στο σχολείο
που διευθύνει ένα ζεστό, θετικό κλίμα μάθησης (Καρακατσάνη & Παπαδιαμαντάκη,
2012).
Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας είναι ένα μονομελές διοικητικό εκπαιδευτικό
όργανο, ένας επιστημονικός και παιδαγωγικός υπεύθυνος και διαθέτει όλες τις
εξουσίες από την ισχύουσα νομοθεσία για τη δομή και τη λειτουργία της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Πουλής, 2007). Είναι υπεύθυνος
για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, το συντονισμό της σχολικής ζωής, την
τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή
των αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων (Σαΐτης & Σαΐτη, 2011). Επιπλέον, ο
διευθυντής συμμετέχει στην αξιολόγηση του έργου των παιδαγωγών και
συνεργάζεται με τους σχολικούς συμβούλους.
Είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι η άσκηση του ηγετικού ρόλου του διευθυντή είναι
καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα του σχολείου. Ο διευθυντής
λοιπόν ως ηγέτης μέσα από την συμπεριφορά και το όραμα που μεταλαμπαδεύει
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στους υφισταμένους του καθορίζει τη ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας. Είναι
αναγκαίο για να υλοποιηθούν οι γενικοί σκοποί του σχολείου, ο διευθυντής να
προσπαθεί να αξιοποιήσει τις διαθέσιμες πηγές του, την κλίση και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά κάθε εκπαιδευτικού ώστε να μοιράσει σωστά υποχρεώσεις και
ευθύνες (Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2000). Με τη δική του προτροπή επιχειρεί να
δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα μέσα στο σχολείο για να ενθαρρύνει τους
συναδέλφους του να μεγιστοποιήσουν το έργο τους. Οι ηγετικές ικανότητες λοιπόν
διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στο σχολικό κλίμα που δημιουργείται μεταξύ των
μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διευθυντής-ηγέτης κατέχει ποικίλους ρόλους μέσα στη
σχολική μονάδα. Αρχικά, κατέχει το ρόλο του οργανωτή. Οργανώνει θέματα όπως το
χώρο του γραφείου του, τη σχολική γραμματεία, το σχολικό αρχείο, ενημερώνει το
φάκελο της σχολικής νομοθεσίας. Επιπλέον, έχει την ευθύνη της εποπτείας όλου του
προσωπικού. Συντονίζει όλες τις εργασίες που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο.
Εφαρμόζει κατά γράμμα την νομοθεσία και τις διατάξεις που ορίζουν την οργάνωση
και λειτουργία του σχολείου. Ο διευθυντής είναι το ιεραρχικώς προϊστάμενο όργανο
όλου του προσωπικού (Μιχόπουλος, 1998). Με βάση την περίπτωση του Άρθρου Δ' ο
διευθυντής είναι ιδίως υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Αυτό
σημαίνει ότι οι αρμοδιότητες αυτές δεν είναι οι μόνες που κατέχει είναι όμως οι
κύριες χωρίς να αποκλείεται η άσκηση άλλων δραστηριοτήτων.
Το έργο των διευθυντών-ηγετών δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικό. Για να επιφέρει
θετικά αποτελέσματα ο εκπαιδευτικός-ηγέτης θα πρέπει να αφιερώνει αρκετό χρόνο
στην εκπλήρωση του έργου του. Θα πρέπει να έχει την ικανότητα να δημιουργεί ένα
ζεστό θετικό κλίμα μάθησης. Σημαντικό είναι να συμμετέχει σε όλες τις
δραστηριότητες του σχολείου. Ο καλός ηγέτης πρέπει να διαθέτει καινοτόμες και
πρωτοποριακές ιδέες. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να μπορεί να βοηθά τους
εκπαιδευτικούς να οργανώσουν σωστά το έργο τους, να έχουν ένα όραμα και
οδηγούν την σχολική μονάδα προς αυτό (Πασιαρδής, 2004).

1.7 Τα καθήκοντα και αρμοδιότητες των διοικητικών στελεχών
Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας όπως προαναφέρθηκε, είναι ένα μονομελές
διοικητικό εκπαιδευτικό όργανο, ένας επιστημονικός και παιδαγωγικός υπεύθυνος
του οργανισμού αυτού. Ο προϊστάμενος της σχολικής μονάδας έχει καθήκον να
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συνεργάζεται με όλους όσους εμπλέκονται στη σχολική διαδικασία. Σύμφωνα με το
άρθρο 27 ο διευθυντής φροντίζει ώστε η σχολική μονάδα να γίνει χώρος
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε ποικίλα θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική
πραγματικότητα. Διατηρεί και ενισχύει τη συνοχή του συλλόγου Διδασκόντων και
ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Ο διευθυντής έχει
καθήκον να αξιολογεί των έργων των εκπαιδευτικών. Επίσης, συνεργάζεται με τους
Σχολικούς συμβούλους και το Γραφείο Διεύθυνσης. Συντονίζει και εφαρμόζει τους
νόμους και τις εγκυκλίους. Οργανώνει τις εξετάσεις των μαθητών και εκδίδει τις
βαθμολογίες τους. Έχει ευθύνη να ενημερώνει τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς.
Ακόμα, αναλαμβάνει σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή και τη γραμματέα του
σχολείου για την αλληλογραφία. Σύμφωνα με το Άρθρο 29 ο διευθυντής προσκαλεί
το Σύλλογο Διδασκόντων σε συνεδριάσεις και κατανέμει τους μαθητές σε τμήματα.
Προσκαλεί τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση. Είναι
αναγκαίο να αναφερθεί ότι οι διευθυντές επιτελούν ένα ευρύ οργανωτικό και
διοικητικό έργο δίχως να κατέχουν γνώσεις σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της
εκπαίδευσης. Η έλλειψη προγραμμάτων ανάπτυξης στελεχών εκπαίδευσης έχει ως
αποτέλεσμα να αναλαμβάνουν θέσεις διοίκησης άτομα δίχως τη κατάλληλη
επιστημονική κατάρτιση. Με γνώμονα όλα όσα προαναφέρθηκαν ο διευθυντήςηγέτης πράττει σύμφωνα με την εμπειρία που κατέχει ή με βάση την ενημέρωση του
σε διοικητικά θέματα.
Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα που χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό και
γραφειοκρατία, ο διευθυντής είναι ένα εκτελεστικό όργανο που τηρεί νομικές
διατάξεις. Δεν έχει τη δυνατότητα να διευθύνει με ελευθερία και δημιουργικότητα
καθώς διευθύνει έναν οργανισμό που εποπτεύεται και αξιολογείται από πολλούς
φορείς. To ελληνικό σχολείο δε διαθέτει αυτονομία και ανεξαρτησία και ο διευθυντής
δεν έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει σύμφωνα με τη προσωπική του βούληση τη
δομή της μονάδας που είναι υπεύθυνος. Στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας, το
οποίο είναι συγκεντρωτικό ο διευθυντής έχει προκαθορισμένα καθήκοντα από την
πολιτεία. Σύμφωνα με τον Ρεντίφη, (2015) τα καθήκοντα του είναι σύνθετα,
οργανωτικά, συντονιστικά, εκτελεστικά, διοικητικά, ηγετικά και παιδαγωγικά δίχως
να μπορούν να διαχωριστούν. Όλες οι αρμοδιότητες του οδηγούν στην επίτευξη ενός
καίριου στόχου της παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης στη σχολικής μονάδας.
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Σύμφωνα με τον Freire η εκπαίδευση μπορεί να γίνει παράγοντας αλλαγής και να
ανατρέψει το κοινωνικό κατεστημένο (Θεριανός, 2006). Σημαντικός παράγοντας
αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήματος είναι: η εκπαίδευση να απομακρυνθεί από
την πεποίθηση ότι η διδασκαλία είναι μια απλή μεταφορά γνώσεων από το δάσκαλο
στον μαθητή. Ποιοτική παιδεία για τον Freire σημαίνει εξοικείωση του μαθητή με
τους μηχανισμούς παραγωγής της γνώσης. Ο μαθητής να μάθει μόνος τους «πώς να
μαθαίνει». Με τον τρόπο αυτό θα λειτουργήσει μετέπειτα και ως εργαζόμενος και
πολίτης. Ο Freire υποστήριζε ότι για να ανατραπεί το κοινωνικό κατεστημένο και οι
ανισότητες είναι αναγκαίο το σχολείο να παρέχει κριτική εκπαίδευση στους μαθητές.
Μια σχολική μονάδα είναι αποτελεσματική μόνο εάν εφοδιάζει το μαθητή με
δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν να είναι συνειδητοποιημένος και σκεπτόμενος
πολίτης στην κοινωνία. Το σχολείο είναι αναγκαίο να θέτει ως στόχο του τη
διαπαιδαγώγηση ενός δημοκρατικού πολίτη με κριτική σκέψη. Η διαπαιδαγώγηση
του δημοκρατικού πολίτη, δηλαδή ενός πολίτη με δημοκρατική ευαισθησία και
σεβασμό στην τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μειονοτικών ομάδων
αποτελεί αποστολή του σχολείου. Στα σύγχρονα κοινωνικά συστήματα, η εκπαίδευση
θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας δημοκρατικής, ειρηνικής, και
δημιουργικής συλλογικής συνείδησης του ατόμου (Ελευθεράκης, 2011:48-49). Ο
δημοκρατικός σκεπτόμενος πολίτης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα αλλαγής των
ανισοτήτων και των αδικιών της κοινωνίας. Ο ρόλος του σχολείου στη δημιουργία
του δημοκρατικού πολίτη είναι σπουδαίος. Η εκπαίδευση μέσω της άμεσης και της
έμμεσης πολιτικής κοινωνικοποίησης διαπαιδαγωγεί τον μετέπειτα δημοκρατικό
πολίτη. Μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα, τα σχολικά εγχειρίδια, τις
εξωσχολικές δράσεις και το δημοκρατικό τρόπο διοίκησης της σχολικής μονάδας
δημιουργείται ζωντανό παράδειγμα δημοκρατικής συμπεριφοράς για τον μαθητή. Η
εκπαίδευση που πορεύεται με τις αρχές της δημοκρατίας μπορεί να διαμορφώσει έναν
πολίτη με ταυτότητα και πολιτική συνείδηση, ο οποίος θα συμμετέχει ενεργά σε κάθε
κοινωνική δράση.

1.8 Ορίζοντας «το φύλο» στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
Σύμφωνα με τη φεμινιστική Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης «το φύλο είναι μια δομή
κοινωνικά και πολιτιστικά προσδιορισμένη, είναι ένα αποτέλεσμα προσδοκιών,
χαρακτηριστικών και συμπεριφορών που αποδίδονται από τη κοινωνία στο αγόρι ή
στο κορίτσι από τη γέννηση του» (Χαμπίδης, 2017:17). Το βιολογικό από το
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κοινωνικό φύλο διαφέρει καθώς ο βιολογικός ή κοινωνικός καθορισμός των ρόλων
των ατόμων τείνει να ανατραπεί. Στις μέρες μας σύμφωνα με τις αποφάσεις διεθνών
οργανισμών η ανισότητα των φύλων έχει αμβλυνθεί.
Πάραυτα, με την εξέλιξη του ατόμου μέσα στη κοινωνία με βάση το φύλο του είναι
αναγκαίο να γίνει λόγος για κοινωνικοποίηση των φύλων. Κατά τη διαδικασία της
κοινωνικοποίησης το άτομο συνδέεται άμεσα με τα βασικά χαρακτηριστικά που
διέπουν το φύλο του. Με βάση τις αντιλήψεις αυτές το άτομο διέπεται από
συμπεριφορές, ικανότητες και δεξιότητες τις οποίες η κοινωνία έχει καθιερώσει για
τα δύο φύλα. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών πολλές θέσεις εργασίας εξαρτώνται από το
φύλο και όχι από τις ικανότητες.
Κάνοντας λόγο για τους ρόλους των δύο φύλων στον επαγγελματικό χώρο οι άνδρες
χαρακτηρίζονται ως οι δυνατοί, εκείνοι που κατέχουν την εξουσία, τα προνόμια.
Αντίθετα, οι γυναίκες έχουν μια πορεία υποταγής, εκμετάλλευσης, κακομεταχείρισης
και αποκλεισμού από διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση, η εργασία, η πολιτική
(Χαμπίδης, 2017:20). Πρακτικές που καταστρατηγούνται με το πέρασμα των χρόνων.
Στο σημείο αυτό για να γίνει αντιληπτή η σπουδαιότητα του ρόλου του φύλου στην
κοινωνικοποίηση του ατόμου είναι αναγκαίο να δοθεί ένας ορισμός για την
κοινωνικοποίηση. Μέσα σε μια κοινωνία ή μια κοινωνική ομάδα υπάρχουν
πολιτιστικά στοιχεία, αξίες και κανόνες τους οποίους τα μέλη που την απαρτίζουν
πρέπει να αφομοιώσουν και να ενστερνιστούν. Η διαδικασία αυτή είναι πολύπλευρη
και διαρκεί μια ολόκληρη ζωή.
Θέτοντας, ως βάση το παρακάτω ορισμό η κοινωνικοποίηση είναι μια διαδικασία
μέσα από την οποία το άτομο διαμορφώνει τη συμπεριφορά του, μαθαίνει τρόπους
ζωής, που η κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκει του μεταβιβάζει άμεσα ή έμμεσα
(Κανταρτζή, 2003:19). Πρόκειται, για μια δυναμική λειτουργία που είναι συνεχής και
αδιάκοπη όπως και οι ρόλοι που καλείται να αναλάβει έναν άτομο κατά τη διάρκεια
της ζωής του. Μέσα από την κοινωνικοποίηση τα άτομα αποκτούν γνώσεις,
δεξιότητες, στάσεις που θα τα ωφελήσουν να συμμετέχουν σε διάφορες
δραστηριότητες μέσα στην κοινωνία. Η κοινωνικοποίηση πραγματοποιείται μέσα
στην οικογένεια, στο σχολείο και στην κοινωνία στο σύνολο της.
Μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας τα αγόρια και τα κορίτσια θα
συνειδητοποιήσουν τον διαχωρισμό των ανθρώπων σε δυο φύλα. Έπειτα, θα
τοποθετήσουν τον εαυτό τους σε μία από τις δύο αυτές κατηγορίες και θα
υιοθετήσουν τρόπους συμπεριφοράς κατάλληλους για το φύλο που ανήκουν. Ο ρόλος
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χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, τα οποία είναι ταιριαστά στο ανδρικό ή στο
γυναικείο φύλο. Η κοινωνικοποίηση αποτελείται από πολλά στάδια τα οποία
χρησιμοποιούνται ώστε οι άνδρες και οι γυναίκες να προετοιμαστούν κατάλληλα για
τους ρόλους που η κοινωνία έχει επιβάλει ότι ταιριάζουν καλύτερα στο κάθε φύλο.
Γίνεται λοιπόν σαφές ότι το φύλο με το οποίο γεννιέται κάθε άτομο επηρεάζει βαθιά
ολόκληρη τη πορεία της ζωής του.
Μέσα στη κοινωνία λοιπόν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στον τρόπο που
συμπεριφέρονται και λειτουργούν τα δυο φύλα. Για να δοθούν απαντήσεις στις αιτίες
αυτών των διαφοροποιήσεων διατυπώθηκαν κάποιες θεωρίες για το ρόλο των δυο
φύλων μέσα στην ευρύτερη πορεία της κοινωνικοποίησης του ατόμου. Αρχικά, οι
βιολογικές θεωρίες οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι διαφορές ανάμεσα στα δυο φύλα
βασίζονται στη φύση. Οι θεωρίες του βιολογικού ντετερμινισμού θεωρούν ότι οι
διαφορές σε στάσεις, αξίες, τρόπους συμπεριφοράς ανάμεσα στα δυο φύλα είναι
αποτέλεσμα βιολογικών παραγόντων όπως οι ορμόνες και τα χρωμοσώματα
(Κανταρτζή, 2003:21-22). Ακόμα, μια θεωρία για το ρόλο της κοινωνικοποίησης των
δύο φύλων είναι η θεωρία της κοινωνικής μάθησης σύμφωνα με την οποία οι
προτιμήσεις των δύο φύλων και οι συμπεριφορές που υιοθετούν, εξαρτώνται από τις
κοινωνικές προσδοκίες και την κοινωνική ενίσχυση. Μια άλλη θεωρία, αυτή της
γνωστικής ανάπτυξης εστιάζει στον τρόπο που σκέφτεται κάθε παιδί και θεωρεί ότι
τα παιδιά αυτό-κοινωνικοποιούνται. Η ψυχαναλυτική θεωρία του Freud από την άλλη
αναφέρει ότι τα παιδιά πρώτα μαθαίνουν για τη σεξουαλικότητα τους και μετά
κατανοούν το ρόλο του φύλου στον οποίο ανήκουν.
Είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι οι γενετικές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα
στα δύο φύλα δεν είναι επαρκείς για να εξηγήσουν τις διακρίσεις και τα στερεότυπα
που έχουν επικρατήσει μέσα στην κοινωνία. Καμία από αυτές τις θεωρίες δε
λαμβάνει υπόψη την πεποίθηση που υπάρχει μέσα στην κοινωνία ότι το ένα φύλο
είναι «κυρίαρχο» του άλλου, έτσι δεν είναι ικανές να εξηγήσουν τις αιτίες που
οδηγούν κάθε φύλο να κατέχει έναν συγκεκριμένο ρόλο.
Οι φορείς κοινωνικοποίησης αναπαράγουν κάποιες στερεοτυπικές αντιλήψεις για τις
μορφές συμπεριφοράς, ικανότητες, ρόλους και τα επαγγέλματα των ατόμων εξαιτίας
του φύλου που ανήκουν. Προδιαγράφουν πώς θα πρέπει να είναι τα παιδιά ανάλογα
με το φύλο τους και τα οδηγούν στην ανάληψη συγκεκριμένων ρόλων μέσα στη
κοινωνία. Στη θεωρία του Bem για τα φύλα αναφέρεται ότι τα άτομα έχουν
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ενστερνιστεί τα δεδομένα της κατάλληλης συμπεριφοράς, με βάση τη ταυτότητα του
φύλου και ενεργούν σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα (Δεληγιάννη & Ζιώγου,
1994:147-148). Ο Marcus στη θεωρία του υποστηρίζει ότι οι άνδρες έχουν ένα
ανδρικό σχήμα για τον εαυτό τους και οι γυναίκες ένα γυναικείο. Είναι αναγκαίο
λοιπόν να γίνει λόγος για τα στερεότυπα του ρόλου των φύλων που υπάρχουν μέσα
στις ομάδες εφόσον η κοινωνία απαρτίζεται από αυτές. Για παράδειγμα τα άτομα που
κατέχουν υψηλές θέσεις εξασκούν ρόλους, οι οποίοι εμπεριέχουν σημαντική δύναμη.
Στην περίπτωση των ανδρών στον εργασιακό χώρο έχουν περισσότερη δύναμη από
τις γυναίκες που συνήθως καταλαμβάνουν κατώτερες θέσεις και δεν έχουν ευθύνες.
Τα στερεότυπα του ρόλου των φύλων είναι μη ρεαλιστικά και περιορίζουν σε
σημαντικό βαθμό την πλήρη ανάπτυξη των ατόμων.

1.9 Το φύλο στην εκπαίδευση του ατόμου
Σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα η εκπαίδευση έχει ταξικό χαρακτήρα. Για τα
αγόρια η πρόσβαση στην Ανώτατη εκπαίδευση είναι καθιερωμένη για να εισέλθουν
στην αγορά εργασίας ενώ τα κορίτσια απασχολούνται συνήθως με το επάγγελμα της
δασκάλας. Τη τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα αρχίζει να γίνεται πιο έντονο το
αίτημα της πρόσβασης της γυναίκας στα ανώτερα επαγγέλματα και στις επιστήμες.
Επίσης, γίνεται λόγος για την συνεκπαίδευση αγοριών και κοριτσιών για να
καταστρατηγηθούν οι διακρίσεις ανάμεσα στα δύο φύλα. Παρά τους αγώνες των
γυναικών της εποχής, η θέση της γυναίκας ως τις αρχές του 20ου αιώνα ταυτιζόταν με
το σπίτι και την οικογένεια και όχι με την ανώτερη πνευματική εκπαίδευση των
γυναικών.
Στις αρχές του 21ου αιώνα παρατηρείται μια ουσιαστική διαφοροποίηση των απόψεων
αυτών. Στο γεγονός αυτό καθοριστικό παράγοντα αποτέλεσαν τα εξής: οι
διεκδικήσεις μιας ημερίδας γυναικών, ο μεγάλος αριθμός ανύπαντρων γυναικών και
οι ευρύτερες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές της εποχής (Δεληγιάννη
& Ζιώγου, 1994:94-11). Για παράδειγμα, η δημιουργία νέων τύπων απασχόλησης και
η πολιτικοποίηση των ατόμων.
Σημαντικό ρόλο στον περιορισμό των παραδοσιακών ρόλων των φύλων στην
εκπαίδευση διαδραματίζει το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων του σχολείου. Μέχρι
τα μέσα της δεκαετίας του 1970 το ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα στην υποχρεωτική
εκπαίδευση παρείχε μια τυπικά ίση μεταχείριση σε αγόρια και κορίτσια. Οι αλλαγές
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που έγιναν το 1980 δημιούργησαν δύο κατευθύνσεις στο γενικό λύκειο, με γνωστικά
αντικείμενα τη γλώσσα και τις ανθρωπιστικές επιστήμες για τη πρώτη κατεύθυνση
και για τη δεύτερη τις θετικές επιστήμες και τη τεχνολογία. Με τη πολιτική αυτή
ενισχύθηκε η υπό-αντιπροσώπευση των κοριτσιών στην κατεύθυνση των θετικών
επιστημών. Σε αντίθεση με τα αγόρια που αποτελούσαν τη πλειοψηφία στις
επιστήμες αυτές. Τα κορίτσια επέλεγαν να ακολουθήσουν μόνο θεωρητικές επιστήμες
καθώς αυτό το στερεότυπο μετάδιδε το σχολείο.
Είναι αναγκαίο να γίνει λόγος και για κάποια περιεχόμενα στο «κρυφό αναλυτικό
πρόγραμμα» τα οποία ενίσχυαν τα στερεότυπα για το ρόλο των φύλων μέσα στη
σχολική μονάδα. Η ανάλυση του περιεχομένου των αναγνωστικών και της
αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών με τους μαθητές της τάξης επιβεβαιώνει τη
πεποίθηση αυτή. Για παράδειγμα τα παντελόνια δεν επιτρέπονταν πριν μερικά χρόνια
για τα κορίτσια και οι δραστηριότητες γυμναστικής ή άλλων δραστηριοτήτων
διαφοροποιούνται για τα αγόρια και τα κορίτσια. Στη δεκαετία του 1980
επιχειρήθηκαν να γίνουν αλλαγές στα περιεχόμενα του αναλυτικού προγράμματος
ώστε να αφαιρεθούν τυχόν στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα δύο φύλα χωρίς όμως να
υπάρξει

κάποια

ουσιαστική

αλλαγή

στην

(Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη, 1999:97-106).
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Κεφάλαιο Δεύτερο: Εκπαίδευση και ανισότητες
2.1 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος στην ενίσχυση
κοινωνικών ανισοτήτων
Το σχολείο συμβάλλει στην αναπαραγωγή του διαχωρισμού των κοινωνικών τάξεων
εφόσον επιβάλλει τον ιδεολογικό μηχανισμό με βάση τον οποίο διατηρούνται σχέσεις
υποταγής ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις (Κοντογιαννοπούλου -Πολυδωρίδη, 1999).
Η εκπαίδευση δηλαδή υποτάσσεται στις επιταγές της κοινωνίας εφόσον αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της. Η θεώρηση αυτή εντοπίζεται και στο έργο των Bourdieu και
Passeron, οι οποίοι υποστήριζαν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα ενισχύει και
αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες εφόσον επιβάλλει τη κυρίαρχη γνώση ως
μοναδική. Ο Bourdiue αναφέρθηκε στη συμβολή της θεσμοθετημένης εκπαίδευσης
των ατόμων στην αναπαραγωγή του κοινωνικού και με βάση το φύλο καταμερισμού
της εργασίας (Arnot, 2004:36-37). Στο έργο του αναφέρει ότι ο το σχολείο
αναπαράγει την κοινωνική ανισότητα. Ο ίδιος υποστήριζε ότι εάν κάθε εκπαιδευτικός
επιχειρούσε να μεταδώσει σε όλους τους μαθητές τις ίδιες γνώσεις και δεξιότητες δε
θα αναπαράγονταν τόσο έντονες ανισότητες στη σχολική κοινότητα. Δυο είναι οι
βασικές παραδοχές που πλαισιώνουν το έργο του. Η μία παραδοχή προέρχεται από τη
δομική θεωρία του LeviStrauss και η άλλη από τη μαρξιστική θεωρία. Υποστήριζε
ότι η κοινωνία αποτελείται από κοινωνικές τάξεις, οι οποίες ευθύνονται για τις
ανισότητες και ιδιαίτερα στην άνιση κατανομή του κεφαλαίου. Το εκπαιδευτικό
σύστημα παράγει και αναπαράγει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ομαλή
εσωτερική του λειτουργία με σκοπό την εγχάραξη της νόμιμης κουλτούρας του
(Bourdieu, 1994:130-134). Το σχολείο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην
αναπαραγωγή των κοινωνικών σχέσεων δύναμης που έχουν διαμορφωθεί στη
κοινωνία. Διατύπωση η οποία έχει αρκετές ομοιότητες με τη Μαρξιστική θεωρία για
την «αναπαραγωγή των κοινωνικών σχέσεων καπιταλιστικής παραγωγής». Ο
Βourdiue επιχειρεί να παρουσιάσει μια άλλη όψη του αναπαραγωγικού χαρακτήρα
της εκπαίδευσης η οποία εστιάζει στο εποικοδόμημα και στο ρόλο που διαδραματίζει
το «πολιτιστικό κεφάλαιο» στην αναπαραγωγή και διατήρηση των οικοδομικών
δομών (Λάμνιας, 2002:154-155). Ο Θεσμός της εκπαίδευσης όπως προαναφέρθηκε
οδηγεί στην αναπαραγωγή της κοινωνικής δομής μέσα από την αναπαραγωγή και
την καθιέρωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Οι Bourdieu και Passeron
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διερεύνησαν την έννοια του πολιτιστικού κεφαλαίου στην ενίσχυση των ανισοτήτων
μέσα στη κοινωνία. Οι ίδιοι υποστήριζαν ότι παιδιά που προέρχονταν από
ευκατάστατες οικογένειες είχαν περισσότερες πιθανότητες να συνεχίσουν τις σπουδές
τους. Το μορφωτικό και κοινωνικό υπόβαθρο της οικογένειας των μαθητών καθόριζε
την μετέπειτα εξέλιξη των σπουδών ενός μαθητής. Ο Bourdiue ανέφερε ότι το
σχολείο ως θεσμός με την εκάστοτε αυτονομία που μπορεί να διαθέτει αναπαράγει
και συντηρεί τέτοιου είδους ανισότητες. Στο εσωτερικό των ταξικών κοινωνιών όπως
υποστήριζε, διαμορφώνονται διαφορετικοί τύποι κουλτούρας (Λάμνιας, 2002:155157). Διέκρινε ότι τα άτομα αποκτούν πολλούς τύπους κουλτούρας από το
οικογενειακό τους περιβάλλον μέσω της κοινωνικοποίησης. Στο σχολείο υπάρχουν
δύο διαφορετικοί τύποι κουλτούρας η επικρατούσα κουλτούρα του σχολείου και η
διαφοροποιημένη κουλτούρα που αποκτά κάθε παιδί στο οικογενειακό του
περιβάλλον. Τα παιδιά που προέρχονται από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα
προσαρμόζονται ευκολότερα στο πλαίσιο του σχολείου. Αντίθετα, οι μαθητές που
προέρχονται από φτωχές οικογένειες δεν σημειώνουν τις ίδιες σχολικές επιτυχίες. Οι
πιθανότητες που έχει ένα παιδί να επιτύχει στις απαιτήσεις του σχολείου εξαρτώνται
από την κουλτούρα του, από το «πολιτιστικό κεφάλαιο» που έχει ενστερνιστεί από
την οικογένεια του. Το «πολιτιστικό κεφάλαιο» του Bourdiue ορίζεται ως εξής: Το
οικονομικό που αποκτά κάθε άτομο μέσα από τη κατοχή χρημάτων. Το κοινωνικό
κεφάλαιο που είναι ένα πλέγμα μόνιμων κοινωνικών σχέσεων και το πολιτιστικό που
προέρχεται από το σύνολο των αξιών, στάσεων, δεξιοτήτων που αποκτά ένα άτομο
από την οικογένεια του. O Bourdiue υποστήριζε ότι υπάρχουν τρεις μορφές
πολιτιστικού κεφαλαίου:
Αρχικά, η εσωτερικευμένη μορφή πολιτιστικού κεφαλαίου που σχετίζεται με την
εσωτερικευμένη μορφή μόνιμων συνηθειών. Το λεγόμενο «habitus» το οποίο
αποτελεί ένα σύστημα προδιαθέσεων προερχόμενων από διάφορους φορείς
κοινωνικοποίησης του ατόμου. Η εξωτερική μορφή του πολιτιστικού κεφαλαίου
αφορά τα πολιτιστικά αγαθά όπως έργα τέχνης, πίνακες ζωγραφικής. Αλλά, και η
θεσμοποιημένη μορφή του πολιτιστικού κεφαλαίου που σχετίζεται με την
εκπαίδευση. Αφορά τους τίτλους σπουδών τους οποίους εκδίδει το εκπαιδευτικό
σύστημα. Η θεσμοθετημένη μορφή του εκπαιδευτικού συστήματος του προσδίδει
ιδιαίτερη αίγλη και αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες μεταξύ των ατόμων.

27

Το σχολείο σύμφωνα με τον Bourdiue παρόλο που δεν μεταδίδει εικαστικές τέχνες,
θέατρο στους μαθητές έμμεσα τους αξιολογεί σε αυτά. Με τον τρόπο αυτό μόνο τα
παιδιά των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων μπορούν να κατανοήσουν τέτοιους
είδους δράσεις καθώς έχουν κληρονομήσει από το οικογενειακό τους περιβάλλον
παρόμοιες συνήθειες. Όπως πίστευε ο Bourdiue το σχολείο με έμμεσο τρόπο επέβαλε
σε όλους τους μαθητές τη κουλτούρα των κυρίαρχων κοινωνικών ομάδων.
Χαρακτηριστικά ανέφερε τη πράξη αυτή ως «συμβολική βία» απέναντι στους
μαθητές που προέρχονταν από χαμηλά οικονομικά στρώματα. Οι μαθητές αυτοί για
να κατορθώσουν να ενσωματωθούν στο πλαίσιο του σχολείου είναι αναγκαίο να
κάνουν προσπάθειες να προσεγγίσουν τη κουλτούρα των κυρίαρχων ομάδων. Το
σχολείο δεν ενισχύει την κοινωνική κινητικότητα αλλά αναπαράγει τις υπάρχουσες
κοινωνικές σχέσεις. Ο εκπαιδευτικός θεσμός ενθαρρύνει την αναπαραγωγή της
κοινωνικής εξουσίας με έμμεσο τρόπο καθώς δίνει στους κατόχους της εξουσίας τον
τίτλο του ικανότερου άρα και του καταλληλότερου να ασκήσει εξουσία μέσα στο
κοινωνικό σύνολο (Bourdieu, 1994:131). «Με αξιοκρατικές φαινομενικά μεθόδους το
σχολείο επιλέγει εκείνους που η κοινωνική τους καταγωγή τους έχει προικίσει με το
κεφάλαιο της κυρίαρχης παιδείας». Ο εκπαιδευτικός θεσμός όπως αναφέρει ο ίδιος
στο έργο του «οι κληρονόμοι» αξιολογεί τους μαθητές σε κώδικες που δεν έχουν
διδαχθεί στο σχολείο. Κώδικες και αξίες που κάποιοι μαθητές κατέχουν από το
οικογενειακό τους περιβάλλον. Θεωρεί ότι η πορεία των μαθητών στο σχολείο είναι
προσχεδιασμένη ανάλογα με το υπόβαθρο που έχουν ενστερνιστεί

από την

οικογένεια τους. Οι μαθητές των ανώτερων κοινωνικά στρωμάτων έχουν
περισσότερες γνώσεις και ερεθίσματα από το οικογενειακό περιβάλλον γεγονός που
τους καθιστά ικανότερους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σχολείου. Με τον
τρόπο αυτό ο εκπαιδευτικός θεσμός θεωρώντας ότι είναι ικανότεροι τους αποδίδει
τους υψηλότερους τίτλους σπουδών και σταδιακά τους οδηγεί στις ανώτερες
πανεπιστημιακές σχολές. Τα παιδιά των ανώτερων κοινωνικά ομάδων εφοδιάζονται
έτσι με το τίτλο της ευφυΐας γεγονός που αποδίδει εκ των προτέρων μια σημαντική
διάκριση σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά. Το εκπαιδευτικό σύστημα του Bourdieu
κατέχει ένα ισχυρό μηχανισμό στον οποίο η αναπαραγωγή των κοινωνικών
προνομίων είναι η πρωταρχική του αποστολή. Επισημαίνει την καθοριστικής
σημασίας δύναμη που έχει ο μηχανισμός της εκπαίδευσης μέσα στην κοινωνία. Για το
λόγο αυτό τονίζει ότι είναι δύσκολη η κοινωνική αλλαγή. Το σχολείο αναπαράγει τις
κοινωνικές ανισότητες καθώς αξιολογεί αντικείμενα τα οποία δεν έχουν διδαχθεί
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στους μαθητές. Για να γίνει αντιληπτή η τυποποιημένη λειτουργία του σχολείου
πρέπει να γίνει λόγος για τις εκφάνσεις και τις επιβολές του πολιτιστικού κεφαλαίου
στο εσωτερικό του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι Bourdieu και Passeron
υποστηρίζουν ότι η γλώσσα που χρησιμοποιείται στο σχολείο είναι επεξεργασμένη,
τυποποιημένη και εμπεριέχει κώδικες που δεν κατανοούν όλοι οι μαθητές. Η γλώσσα
που επιβάλει το σχολείο στους μαθητές είναι μια μορφή «συμβολικής βίας».
Επιπλέον, οι εξωσχολικές γνώσεις όπως: η μουσική, η λογοτεχνία, το θέατρο
αξιολογούνται στο σχολείο παρόλο που δεν διδάσκονται συστηματικά. Μόνο οι
μαθητές των ανώτερων τάξεων κατέχουν τέτοιου είδους γνώσεις καθώς τις έχουν
αποκτήσει από την οικογένεια του. Γεγονός που φανερώνει για ακόμη μία φορά ότι
το σχολείο παίζει σημαντικό ρόλο στην διαιώνιση κοινωνικών ανισοτήτων. Στο
σύνολο του μαθητικού πληθυσμού το σχολείο αντί να παρέχει μια αντισταθμιστική
εκπαίδευση επιβάλει την κουλτούρα των κυρίαρχων πολιτισμικών ομάδων.
Ενθαρρύνει την επιτυχία των προνομιούχων μαθητών και την αποτυχία των μη
προνομιούχων παιδιών.
Όπως, υποστήριζε ο Bourdieu μέσα από το χαρακτηρισμό της γνώσης σε ανώτερη και
κατώτερη είναι εμφανής η ομοιότητα με τον ιεραρχικό καταμερισμό της εργασίας
μέσα στο καπιταλισμό. Με τον τρόπο αυτό το σχολείο αναπαράγει τις ανισότητες, οι
οποίες μετέπειτα θα μεταφερθούν στην αγορά εργασίας. Ο καπιταλισμός στον οποίο
υποτάσσεται το σχολείο είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις κοινωνικές διακρίσεις.
Τόσο τις ταξικές όσο και τις φυλετικές. Οι άνδρες από νωρίς προετοιμάζονται για την
ενασχόληση με την τεχνολογία και τις θετικές επιστήμες, οι οποίες εξελίσσονται
ταχύτατα στην κοινωνία της πληροφορίας που διανύουμε. Οι γυναίκες αντίθετα
έρχονται αντιμέτωπες με τις επιπτώσεις του καπιταλισμού και τις στερεοτυπικές
αντιλήψεις για το φύλο τους από τη κοινωνία. Το σχολείο ως φορέας
κοινωνικοποίησης έχει καθήκον να εξαλείψει οποιαδήποτε ανισότητα μέσα στην
σχολική τάξη καθώς έχει χρέος

να δημιουργήσει αυτόνομους και κριτικά

σκεπτόμενους πολίτες.

2.2 Βασικές κοινωνιολογικές προσεγγίσεις για το ρόλο του
σχολείου στον κοινωνικό αποκλεισμό
Σύμφωνα με τη σχολή των λειτουργιστών, η αξία κάθε ατόμου εξαρτάται από τις
ατομικές του ικανότητες και την προσπάθεια που καταβάλει. Η εκπαίδευση που έχει
κοινωνικοποιητικό ρόλο λειτουργεί ως μέσο εσωτερίκευσης του κυρίαρχου
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συστήματος αξιών, και διαμορφώνει τα άτομα βάση των κλίσεων και των δεξιοτήτων
τους. Η αποτυχία ή επιτυχία ενός μαθητή αλληλεπιδρά με τα κυρίαρχα πρότυπα
μαθησιακής συμπεριφοράς που πρέπει να επιτύχει μέσα στο πλαίσιο του σχολείου
(Γιαβρίβης, Τσαγκάκος, Ρέππα, Κουνιανάκη, 2011: 64-66). Οι διαφοροποιήσεις των
μαθητών στην επίδοση ορίζονται ως εγγενείς διαφορές ανάμεσα στους μαθητές. Η
ευθύνη για τη σχολική επίδοση έγκειται στο ίδιο το άτομο και στο περιβάλλον όπου
ζει. Ο διαχωρισμός των μαθητών σε «καλούς» και «κακούς» οδηγεί στην
περιθωριοποίηση των μαθητών αυτών και στην ιδιωτικοποίηση της γνώσης με σκοπό
την ενίσχυση της αγοράς εργασίας.
Οι θεωρητικοί του μαρξισμού υποστηρίζουν ότι η σχολική επιτυχία ή αποτυχία
συναρτάται με τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος. Το εκπαιδευτικό σύστημα
αλληλεπιδρά με την επικρατούσα ηγεμονική τάξη. Ο Althousser χαρακτήριζε την
εκπαίδευση ως έναν ιδεολογικό μηχανισμό της επικρατούσας ιδεολογίας. Η μη
απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων που διδάσκονται στο σχολείο οδηγούν στο
φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού και του στιγματισμού. Οι στιγματισμένοι
αναφέρονται έτσι καθώς δεν κατέχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που επιβάλλει το
σχολείο. Στην εκπαίδευση ο στιγματισμός αλληλεπιδρά με τον κοινωνικό αποκλεισμό
και τη μαθησιακή αποτυχία (Γιαβρίβης, Τσαγκάκος, Ρέππα, Κουνιανάκη, 2011: 6466). Ο κοινωνικός αποκλεισμός και η σχολική αποτυχία σχετίζεται με τις
ακατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους, την εξέλιξη της τεχνολογίας και την ελλιπή
επιμόρφωση των διδασκόντων. Αρκετές φορές οι μαθητές που σημειώνουν χαμηλές
επιδόσεις αδυνατούν να ενταχθούν στην ομάδα ή βιώνουν προβλήματα προσαρμογής
στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Στο έργο του Althusser και των Bowles και Gintis, όπως προαναφέρθηκε η
εκπαίδευση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αναπαραγωγή του καπιταλιστικού
τρόπου παραγωγής. Στην διαδικασία αυτή υπάρχουν δυο πλευρές. Αρχικά, η
αναπαραγωγή των παραγωγικών δυνάμεων και η αναπαραγωγή των κοινωνικών
σχέσεων της παραγωγής (Arnot, 2004:62-63). Για την ανάλυση της αναπαραγωγής
των παραγωγικών δυνάμεων της εκάστοτε κοινωνικής οργάνωσης είναι απαραίτητο
να διασφαλιστεί εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει
στις ανάγκες της.
Στα καπιταλιστικά συστήματα, η εκπαίδευση έχει καθήκον να προετοιμάσει τους
μελλοντικούς εργαζόμενους με τα κατάλληλα εφόδια. Δεξιότητες όπως ανάγνωση,
γραφή και αριθμητική διδάσκονται στο σχολείο με σκοπό την προετοιμασία των
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μαθητών για την αγορά εργασίας. Το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας πέρα από τις
δεξιότητες που εφοδιάζει τους μαθητές, τους διδάσκει και κατάλληλες συμπεριφορές
για την μελλοντική εργασιακή τους πορεία. Οι Bowles και Gintis υποστηρίζουν η
λειτουργία του σχολείου είναι να παράγει ένα στρωματοποιημένο και υποταγμένο
εργατικό δυναμικό. Η εκπαίδευση εξοπλίζει τους μαθητές με τις κατάλληλες
ικανότητες ώστε να εργαστούν στον κοινωνικοοικονομικό καταμερισμό εργασίας
(Arnot, 2004: 62-63). Γενικότερα, το εκπαιδευτικό σύστημα υποτάσσεται στις αρχές
και τις αξίες της οικονομίας. Θέτει ως αυτοσκοπό του, την ανάπτυξη της εξειδίκευσης
και τη προετοιμασία των μαθητών για την αγορά εργασίας. Τις τελευταίες δεκαετίες
γνωστοποιείται ότι ο κλάδος της οικονομίας συνδέεται άμεσα με την εκπαίδευση. Η
εκπαίδευση γίνεται αντικείμενο στατιστικών μελετών και αναλύσεων δεικτών
αποτελεσματικότητας (Αργυροπούλου, 2015: 131). Τις αναλύσεις αυτές έχει
αναλάβει να επεξεργαστεί και να παρουσιάσει ο ΟΟΣΑ(Οργανισμός για την
Ευρωπαϊκή Οικονομική Συνεργασία) και διαχειρίζεται κονδύλια που αφορούν την
εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί σκοποί του ΟΟΣΑ ξεκίνησαν για την καταπολέμηση
του αναλφαβητισμού μέχρι σήμερα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την
παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Ο στόχοι και οι πολιτικές του ΟΟΣΑ στην
εκπαίδευση έχουν δεχθεί έντονη κριτική καθώς δεν έχουν επιφέρει αποτελέσματα.
Αντίθετα, έχουν απομακρύνει την εκπαίδευση από τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της
και την οδηγούν σταδιακά σε έναν οικονομικό οργανισμό. Σε έναν οργανισμό στον
οποίο, οι ιδιαίτερες κλίσεις κάθε μαθητή και η συμβολή του δασκάλου δεν έχουν
αξία. Ο ΟΟΣΑ επιβάλλει στις σχολικές μονάδας μια κατάσταση διαρκούς
αξιολόγησης, η οποία οδηγεί σε υποβιβασμό του παιδαγωγικού και ηθικοποιητικού
χαρακτήρα του σχολείου.

2.3 Οι άνισες ευκαιρίες εκπαίδευσης και εργασίας των γυναικών
Όπως, αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα η εκπαίδευση των κοριτσιών
διέφερε από αυτή των αγοριών. Κατά το 19ο αιώνα η γυναίκα άρχισε να είναι
οικονομικά ανεξάρτητη εφόσον απασχολούνταν με το επάγγελμα της δασκάλας που
ταίριαζε με τα μητρικά ένστικτα που είχε έμφυτα. Έτσι, το επάγγελμα αυτό
προσέλκυσε μεγάλο αριθμό γυναικών και διευκόλυνε την είσοδο τους στην αγορά
εργασίας και στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είτε ως νηπιαγωγό είτε ως
δασκάλα. Όμως παρά τις μεγάλες αλλαγές που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες
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στο χώρο της εκπαίδευσης, οι γυναίκες τείνουν να απουσιάζουν από την εκπαιδευτική
διοίκηση.
Σημαντική παρατήρηση για την παραπάνω διατύπωση είναι η έρευνα του
Ανθόπουλου (2006), για τα συμβούλια επιλογής διοικητικού προσωπικού της
εκπαίδευσης. Όπως, αναφέρεται τα συμβούλια αυτά απαρτίζονται τις περισσότερες
φορές αποκλειστικά από άνδρες, οι οποίοι θεωρούν ότι οι γυναίκες λόγω του φύλου
τους δεν είναι ικανές να αναλάβουν αυξημένες ευθύνες. Για το λόγο αυτό τις κρίνουν
αυστηρότερα σε σύγκριση με άνδρες συνυποψήφιους τους. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί
λοιπόν απωθούνται να συμμετέχουν σε τέτοιες διαδικασίες καθώς δε βρίσκουν καμία
ενθάρρυνση, εξαιτίας των στερεοτυπικών αντιλήψεων της κοινωνίας. Προκύπτει
λοιπόν το συμπέρασμα της Μαραγκουδάκη (1997), ότι «στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα και όχι μόνο, οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν», καθώς σε
έρευνα της δεν υπήρχε καμία γυναίκα στη θέση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης κατά
το έτος 1994-1995. Γεγονός που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις στερεοτυπικές
αντιλήψεις για το φύλο που επικρατούν στην διοικητική ιεραρχία και αποκλείουν
γυναίκες και μειονότητες.
Πρόκειται, για το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής» το οποίο σχετίζεται με τις
διαφοροποιήσεις ως προς το φύλο και την εθνικότητα του ατόμου (Cotter, Hermsen,
Ovadia, Vanneman, 2001). Η συγκεκριμένη διαπίστωση στον γυναικείο πληθυσμό
σχετίζεται με την αδυναμία των γυναικών να αναλάβουν ανώτερες διοικητικές θέσεις
επειδή ανήκουν στο γυναικείο φύλο. Η «γυάλινη οροφή» είναι ένα αόρατο εμπόδιο
που αποτρέπει τις γυναίκες και τις μειονότητες να κατακτήσουν κάποια ανώτερη
θέση μέσα σε έναν οργανισμό. Οι αιτίες που οδηγούν στην επικράτηση αυτού του
φαινόμενο σκιαγραφούνται ως εξής: Αρχικά, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δεν έχουν
ενθάρρυνση και υποστήριξη από το οικείο περιβάλλον τους. Επίσης, δεν έχουν
κάποιο πρότυπο ηγέτη-μέντορα να τις καθοδηγήσει. Αντιμετωπίζουν έντονα τις
στερεοτυπικές και σεξιστικές αντιλήψεις της κοινωνίας για το ρόλο των γυναικών. Οι
γυναίκες έχουν ρόλο μητέρας και συζύγου δίχως φιλοδοξίες για καριέρα. Έχουν
ανεπαρκή επιμόρφωση σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων
καθώς η πολιτεία προωθεί περισσότερο τους άνδρες εκπαιδευτικούς για τη
στελέχωση της εκπαιδευτικής διοίκησης.
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Το γεγονός ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν τις χαμηλές βαθμίδες του
εκπαιδευτικού συστήματος και οι άνδρες τις ανώτερες έχει άμεσα σχέση με την
εμμονή σε παραδοσιακές στάσεις ως προς τις εκπαιδευτικές και εργασιακές επιλογές
των αγοριών και των κοριτσιών. Συνήθως, οι γυναίκες συγκεντρώνονται σε
θεωρητικές επιστήμες και οι άνδρες σε θετικές καθώς ταιριάζει περισσότερο στα
έμφυτα χαρακτηριστικά τους. Ολόκληρη η κοινωνία από την οικογένεια μέχρι το
σχολείο μεταδίδουν αυτές τις έμφυλες στερεοτυπικές αντιλήψεις στα παιδιά, οι οποίες
μεταφέρονται μετέπειτα στην αγορά εργασίας. Παρόλο που οι γυναίκες έχουν υψηλές
επιδόσεις αναλαμβάνουν κατώτερες θέσεις. Είναι

αναγκαίο να

υιοθετούν

περισσότερο εξειδικευμένες πολιτικές για την απασχόληση των γυναικών. Οι
εξειδικευμένες πολιτικές για την απασχόληση και οι θετικές αντιδράσεις από την
εργασία θα ενθαρρύνουν τις γυναίκες να οδηγηθούν σε σπουδές πιο επιθυμητές από
την αγορά εργασίας και θα οδηγήσουν σε ρεαλιστική ισότητα των δύο φύλων σε
όλους τους κλάδους (Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη, 1999:122).

2.4 Έμφυλες μορφές άσκησης ηγεσίας στην εκπαίδευση
Ο κόσμος της οργάνωσης και της διοίκησης της εκπαίδευσης κυριαρχείται κυρίως
από όρους ανδρικούς, με τον τρόπο αυτό η ηγεσία έχει ταυτιστεί με τον ανδρισμό
μέσα στην κοινωνία. Το τυπικό προφίλ του διευθυντή είναι «λευκός άνδρας, με
λαμπερή και προσεγμένη εμφάνιση» (Δαράκη, 2007:77-79). Οι υψηλές θέσεις μέσα
στην εκπαιδευτική ιεραρχία απαιτούν αυτονομία, απώθηση συναισθημάτων και
ευαισθησίας, ρεαλισμό, προγραμματισμό και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων.
Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά δε συνάδουν με τις γυναίκες αλλά με τους άνδρες όπως
στερεοτυπικά έχει καθιερώσει η κοινωνία. Οι γυναίκες παρόλο που αποτελούν το
μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού στην εκπαίδευση δεν αναλαμβάνουν υψηλές
θέσεις στην εκπαιδευτική ηγεσία. Μικρό ποσοστό γυναικών αναλαμβάνουν θέσεις
ευθύνης τείνουν να υιοθετούν ανδρικές μορφές άσκησης ηγεσίας. Χαρακτηριστικά
αναφέρεται για τις γυναίκες ότι «κάποιοι άνδρες διευθύνουν με ευαισθησία και
κάποιες γυναίκες με κυριαρχικό και αυταρχικό τρόπο» (Gold, 1996: 419-443). Οι
γυναίκες λοιπόν οι οποίες επιθυμούν να στελεχώσουν μια ανώτερη θέση μέσα σε
έναν οργανισμό τείνουν να καλλιεργούν ανδρικά χαρακτηριστικά για να γίνουν
αποδεχτές. Γεγονός που φανερώνει ότι τα δύο φύλα έχουν περισσότερα κοινά πάρα

33

διαφοροποιήσεις στο τρόπο που διαχειρίζονται τις καταστάσεις. Για το λόγο αυτό
αποτελεί επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπίζονται ισότιμα.
Η στερεοτυπική αντίληψη του χαρακτηρισμού των μορφών ηγεσίας ως ανδρικές ή
γυναικείες θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κριτικά, και να αμφισβητήσει την έμφυλη
«φύση» τους, καθιστώντας λανθασμένη την αντίληψη ότι οι υψηλές διευθυντικές
θέσεις ταιριάζουν στους άνδρες, αφήνοντας υποβαθμισμένες τις γυναίκες. Είναι
αναγκαίο να αναφερθεί το γεγονός ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί σταδιακά
αναλαμβάνουν θέσεις διοίκησης. Το γεγονός αυτό αποτελεί αντικείμενο μελέτης της
οργάνωσης και της διοίκησης, διερευνάται ο τρόπος που διοικούν οι άνδρες σε
συνάρτηση με το τρόπο που διοικούν οι γυναίκες. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν
κάποιες θεωρίες για τις μορφές ηγεσίας. Αρχικά, η θεωρία της συμβατότητας ρόλων
αφορά το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στην ηγεσία επειδή τα στερεότυπα για τις
γυναίκες δεν είναι συμβατά με τα σχήματα των ανθρώπων για την αποτελεσματική
ηγεσία καθώς οι γυναίκες δεν θεωρούνται καλοί ηγέτες (Hogg&Vaughan, 2010:419420). Μια ακόμη θεωρία που αναπτύχθηκε είναι η θεωρία της ανδρόγυνης
προσωπικότητας της Bem, σύμφωνα με την οποία ο άνδρας βρίσκεται στον ένα πόλο
της επίτευξης των στόχων ενός οργανισμού ενώ στον άλλο πόλο είναι η γυναίκα που
ασκεί μορφές ηγεσίας που προσανατολίζονται στις ανθρώπινες σχέσεις και στην
εκφραστικότητα. Ο Collard (2001), θεωρεί ότι η ανδρική και γυναικεία μορφή
ηγεσίας έχει πολλές μορφές και εξαρτάται από την κουλτούρα του εκάστοτε
οργανισμού και οι έμφυλες διαφορές στις μορφές ηγεσίας είναι τόσες όσες και οι
διαφοροποιήσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα δύο φύλα.

2.5 Συμπεράσματα
Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να γίνει λόγος για τα συμπεράσματα που προκύπτουν
από τη σκοπιά της κοινωνιολογίας εφόσον εξετάζεται ένα κοινωνικό φαινόμενο στη
παρούσα μελέτη. Ένας ορισμός που δίνεται για το κλάδο αυτό είναι ο εξής,
«Κοινωνιολογία είναι επιστήμη που μελετά, ως κοινωνικά φαινόμενα, την κοινωνική
συμπεριφορά και την κοινωνική δράση» (Γιούλτσης, 2009:17). Για να εξελιχθεί η
έρευνα στην επιστήμη αυτή δημιουργήθηκαν κάποιες κοινωνιολογικές θεωρίες, οι
οποίες εντάσσονται σε δύο μεγάλες ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει τον
Φονξιοναλισμό, τον Στρουκτουραλισμό, τον Στρουκτουραλιστικό φονξιοναλισμό, τις
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κοινωνιολογικές – φαινομενολογικές θεωρίες. Στην δεύτερη ενότητα βρίσκονται
θεωρίες, οι οποίες εξετάζουν συγκεκριμένα προβλήματα. Θέματα επιστημονικά,
μεθοδολογικά και ηθικά. Γίνεται μια προσπάθεια να δοθεί μια λειτουργικότητα σε
έννοιες όπως: σύστημα, υποσύστημα, πληροφόρηση, επικοινωνία, κοινωνική
δραστηριότητα.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση να απομακρυνθεί η έρευνα από τα αφηρημένες
θεωρίες και να στραφεί στη καθαρή μεθοδολογία που θα βασίζεται στη λογική
ανάλυση και στην βαθυστόχαστη επεξεργασία των γεγονότων από τον ερευνητή. Η
έρευνα λοιπόν που ακολουθεί αφορά την εκπαίδευση για το λόγο αυτό θα εξετασθεί
υπό το πρίσμα της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης. Ενός κλάδου που αποτελείται
από την κοινωνιολογία και την παιδαγωγική. Είναι επηρεασμένη από τις θεωρίες του
MaxWeber και του Durkheim. Αλλά και του Karl Max του οποίου η συμβολή είναι
καθοριστική. Οι εξελίξεις της δεκαετίας 1950 και 1960 έφεραν στο προσκήνιο
θέματα ανισότητας και ρόλου των θεσμών μέσα στη κοινωνία, θέματα που
απασχόλησαν ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς της εποχής (Κοντογιαννοπούλου Πολυδωρίδη, 1999:307-308). Το έργο του Weber και του Marx δημιούργησαν τις
προϋποθέσεις για μια νέα θεωρία σύμφωνα με την οποία το σχολείο (το οποίο
αποτελεί σημαντικό φορέα κοινωνικοποίησης), δεν απελευθερώνει το άτομο από τις
οικογενειακές και κοινωνικές καταβολές. Αντίθετα, είναι ένας θεσμός που είναι
άρρηκτα συνδεδεμένος με την κοινωνική δομή και αναπαράγει τις υπάρχουσες
ανισότητες. Η ιδέα αυτή του Marx για τη θεωρία της αναπαραγωγής συμφωνεί με τη
θεώρηση του Giroux ότι στο εκπαιδευτικό σύστημα η ανθρώπινη ελευθερία και
αυτοδιάθεση έχει υποβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό. Τα σχολεία θεωρούνται
εργοστάσια, όπου οι εκπαιδευτικοί είναι τα πιόνια του καπιταλιστικού συστήματος. Ο
Giroux παρατηρεί ότι οι άνθρωποι δημιουργούν την ιστορία τους σε προκαθορισμένα
πλαίσια. Στα σχολεία δηλαδή δεν υπάρχει μόνο η κυρίαρχη ιδεολογία αλλά και η
ιδεολογία των ανθρώπων και των ομάδων που δραστηριοποιούνται σε αυτά
(Θεριανός, 2006).
O Marx θεωρεί ότι για να αναλυθεί η λειτουργία της κοινωνίας είναι αναγκαίο να
χρησιμοποιηθεί το παράδειγμα της «παραγωγής». Υποστήριζε ότι η κοινωνία είναι το
εποικοδόμημα το οποίο απαρτίζεται από επιμέρους δομές. Η εκπαίδευση αποτελεί μία
από αυτές τις δομές οι οποίες ελέγχονται από την οικονομία. Οι φορείς της
εκπαίδευσης, το κράτος, το πολιτισμικό σύστημα που αποτελούν τις δομές τις
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κοινωνίας επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των
ατόμων. Για τον Μαρξ η ανάλυση της κοινωνίας είναι ο διαλεκτικός υλισμός που
αναφέρεται στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής.
Στη παρούσα μελέτη που διερευνά τις ανισότητες σε βάρος των γυναικών εξαιτίας
του φύλου υπάρχει μια αλληλεπίδραση με τη σχολή των Συγκρούσεων. Οι
Συγκρουσιακοί με εκφραστές το Μαρξ περιγράφουν τις ανισότητες που απορρέουν
από τον τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας και καταδεικνύουν τους κερδισμένους και
του χαμένους της κοινωνίας. Σύμφωνα με τον Μαρξ οι ανδρικοί και οι γυναικείοι
ρόλοι τόσο στο νοικοκυριό όσο και στην οικονομία εξυπηρετούν το καπιταλιστικό
τρόπο παραγωγής. Ο Hartman υποστήριζε ότι η επαγγελματική δομή είναι
αποτέλεσμα δύο συστημάτων, της πατριαρχίας και του καπιταλισμού. Γεγονός που
έβρισκε σύμφωνες και τις μαρξίστριες φεμινίστριες, οι οποίες θεωρούσαν ότι οι
γυναίκες ήταν θύματα διπλής εκμετάλλευσης στην κοινωνία. Θύματα τόσο του
καπιταλισμού όσο και της κυριαρχίας των ανδρών. Από όσα ελέχθησαν παραπάνω
γίνεται αντιληπτό ότι η εκμετάλλευση του φύλου είναι αποτέλεσμα του τρόπου
οργάνωσης της κοινωνίας και οι φορείς κοινωνικοποίησης αναπαράγουν, συντηρούν
αυτές τις στερεοτυπικές αντιλήψεις.
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Κεφάλαιο Τρίτο:
Κοινωνιολογικές Θεωρίες
3.1Θεωρίες για τις διαφορές των φύλων
Οι θεωρητικές απόψεις για το φύλο και την ταυτότητα φύλου ανήκουν στην λεγόμενη
φεμινιστική παράδοση. Οι θεωρίες αυτές αποδέχονται μία βασική διαφοροποίηση την
έννοια του «βιολογικού φύλου» (sex), από την έννοια του «κοινωνικού φύλου»
(gender) (Γουβιάς & Θεριανός, 2014:300-301). Για να ερμηνευτούν οι διαφορές που
υπάρχουν ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες δημιουργήθηκαν πολλές θεωρίες.
Σύμφωνα με τον Freud και την ψυχαναλυτική θεωρία, η συνειδητοποίηση της
ταυτότητας των κοριτσιών γίνεται όταν συνειδητοποιήσουν τη διαφοροποίηση του
γενετικού τους οργάνου σε σύγκριση με αυτό των αγοριών.
Η προσέγγιση της Κοινωνιοβιολογίας από την άλλη υποστηρίζει ότι απώτερος στόχος
των ατόμων είναι να γεννήσουν υγιείς απογόνους. Οι διαφοροποιήσεις των δύο
φύλων σύμφωνα με αυτή τη προσέγγιση οφείλονται σε «στρατηγικές που έχουν
γενετική βάση και αναπτύχθηκαν από άνδρες και γυναίκες για να αυξήσουν την
αναπαραγωγικής ικανότητα τους». Αντίθετα,

η θεωρία της κοινωνικής μάθησης

θεωρεί ότι τα άτομα αποκτούν μια συγκεκριμένη ταυτότητα φύλου μέσα από την
παρατήρηση, τη μίμηση και την ενίσχυση. Το άτομο μέσα από το περιβάλλον
ενστερνίζεται την ταυτότητα που του ταιριάζει είτε αν είναι άνδρας είτε γυναίκα. Με
γνώμονα τη θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης το παιδί δημιουργεί αξίες με βάση τις
κοινωνικές νόρμες για το ρόλο των δύο φύλων και αποκτά τη προσωπική του
ταυτότητα.
Η επιστήμη της κοινωνιολογίας έκτισε τη θεωρητική της παράδοση πάνω στη
φυσιοκρατική ανάλυση του κοινωνικού κόσμου μια προσέγγιση στην οποία οι άνδρες
και οι γυναίκες έχουν μια δεδομένη «φύση» και δεδομένους κοινωνικούς ρόλους
(Evans, 2004:101).Τη δεκαετία του 1970 φεμινίστριες που απασχολούνταν με τις
κοινωνικές επιστήμες έκαναν μια κριτική ανάλυση της έμφυλης ταυτότητας των
ατόμων. Πολλές φεμινίστριες επιστήμονες της εποχής εξέτασαν σε βάθος το ρόλο της
γυναίκας μέσα στη κοινωνία καθώς μέχρι τότε ο πολίτης ήταν γένους αρσενικού. Το
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επιχείρημα αυτό επεξεργάστηκε περαιτέρω η SimonedeBeauvoir υποστηρίζοντας ότι
το προβληματικό στοιχείο των κοινωνικών θεωριών είναι ότι οι έρευνες τους δεν
περιλαμβάνουν το γυναικείο πληθυσμό (Evans, 2004: 102-103).Η σημαντικότερη
διατύπωση της DeBeauvoir είναι στο έργο της Δεύτερο Φύλο, στο οποίο επισημαίνει
ότι «δε γεννιέται κανείς γυναίκα αλλά γίνεται». Μια θέση η οποία έχει πολλές
ερμηνείες. Σύμφωνα με τον έμφυλο εαυτό η σεξουαλική ταυτότητα του ανθρώπου
διαμορφώνεται μέσα από τις κοινωνικές νόρμες που έχει καθιερώσει η κοινωνία για
το ανδρικό και το γυναικείο φύλο. Η διατύπωση ότι «γίνεται γυναίκα» σημαίνει ότι
περνάς από κάποια στάδια ότι αλλάζεις και αναδιαμορφώνεις την ταυτότητα σου.
Ένα άλλο κύμα φεμινιστριών με εκπρόσωπο την Judith Butler θεωρούσαν ότι η
έμφυλη συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα κοινωνικών προσδοκιών. Στο έργο της
GenderTrouble αναφέρει ότι το φύλο είναι επίκτητο και όχι έμφυτο και ότι οι
γυναίκες και άνδρες ενστερνίζονται κοινωνικές προσδοκίες για τη θηλυκότητα και
την αρρενωπότητα με γνώμονα τις επικρατούσες αντιλήψεις της κοινωνίας. Στο έργο
αυτό υποστηρίζεται ότι υπάρχει ένα στοιχείο καταναγκασμού στα άτομα για να
υιοθετήσουν τη συμπεριφορά που αρμόζει στο φύλο που ανήκουν. Από τη σκοπιά της
Butler η διαφοροποίηση των δύο φύλων διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην
κοινωνική οργάνωση και αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες ανισομερούς
κατανομής της κοινωνικής εξουσίας (Evans, 2004:104-106). Η ίδια επιθυμεί να
τονίσει ότι τα ατομικά χαρακτηριστικά που έχουν αποδοθεί στα δύο φύλα οδηγούν σε
μια κοινωνία γεμάτη ανισότητες.
Το έργο της επικρίθηκε έντονα από άλλους κοινωνικούς επιστήμονες. Ομοιότητες
εντοπίζουμε και στο έργο του Marx ο οποίος ήταν υπέρμαχος της χειραφέτησης των
γυναικών και της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας. Αλλά και ο Weber και ο
Simmel υποστήριζαν ότι τα άτομα έρχονται αντιμέτωποι με τις αξίες και τους
κανόνες του κόσμου που ζουν. Στην παρούσα μελέτη που ερευνά τις ανισότητες σε
βάρος των γυναικών εξαιτίας του φύλου υπάρχει μια αλληλεπίδραση με τη σχολή των
Συγκρούσεων. Οι Συγκρουσιακοί με εκφραστές το Μαρξ περιγράφουν τις ανισότητες
που απορρέουν από τον τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας και καταδεικνύουν τους
κερδισμένους και του χαμένους της κοινωνίας. Σύμφωνα με τον Μαρξ οι ανδρικοί και
οι γυναικείοι ρόλοι τόσο στο νοικοκυριό όσο και στην οικονομία εξυπηρετούν το
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Ο Hartman υποστήριζε ότι η επαγγελματική δομή
είναι αποτέλεσμα δύο συστημάτων, της πατριαρχίας και του καπιταλισμού. Γεγονός
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που έβρισκε σύμφωνες και τις μαρξίστριες φεμινίστριες, οι οποίες θεωρούσαν ότι οι
γυναίκες ήταν θύματα διπλής εκμετάλλευσης στην κοινωνία. Θύματα τόσο του
καπιταλισμού όσο και της κυριαρχίας των ανδρών. Από όσα ελέχθησαν παραπάνω
γίνεται αντιληπτό ότι η εκμετάλλευση του φύλου είναι αποτέλεσμα του τρόπου
οργάνωσης της κοινωνίας και οι φορείς κοινωνικοποίησης αναπαράγουν, συντηρούν
αυτές τις στερεοτυπικές αντιλήψεις.

3.2 Φεμινιστικές κοινωνιολογικές προσεγγίσεις για το φύλο στην
εκπαίδευση
Η φεμινιστική κοινωνιολογία διερευνά τον παράγοντα «φύλο». Βασική παραδοχή του
συγκεκριμένου αντικειμένου είναι μια κοινωνική κατασκευή. Χαρακτηριστικό των
φεμινιστικών θεωριών είναι το γεγονός ότι υπήρχαν και υπάρχουν μεγάλες
ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών στην κοινωνία. Οι φεμινίστριες
υποστήριξαν ότι οι γυναίκες ανεξάρτητα από τα ατομικά χαρακτηριστικά τους (τάξη,
θρησκεία κ.ά.) ήταν κατώτερες εξαιτίας του βιολογικού φύλου τους. Η πεποίθηση
αυτή αποτέλεσε σημαντικό λόγο για να αντιδράσουν οι φεμινίστριες και να
δημιουργήσουν τέσσερις τάσεις που επηρεάζουν μέχρι σήμερα την έρευνα σχετικά με
το φύλο στην εκπαίδευση.
Αρχικά, ο φιλελεύθερος φεμινισμός εμφανίστηκε στο τέλος του 19ου αιώνα στην
Δυτική Ευρώπη και την Αμερική. Έχει τις ρίζες του στον καπιταλισμό και
υποστηρίζει ότι η θέση του καθενός στην κοινωνική ιεραρχία εξαρτάται από την
προσωπική του αξία και δουλειά του. Η θεωρία αυτή αναφέρει ότι οι άνδρες και οι
γυναίκες γεννιούνται ελεύθεροι και έχουν ίσα δικαιώματα εκπαίδευσης. Η έννοια των
«ίσων ευκαιριών» είναι η βασική θέση του φιλελεύθερου φεμινισμού (Γούβιας &
Θεριανός, 2014: 303-304). Οι φιλελεύθερες φεμινίστριες υιοθετούν τη φιλοσοφία του
John Locke για τα φυσικά δικαιώματα. Σκοπός της ιδεολογίας αυτής είναι να
καταπολεμήσει το σεξισμό μέσω των θεσμοθετημένων κρατικών θεσμών και
στοχεύει στους κοινωνικούς και νομικούς θεσμούς (Παπαγεωργίου, 2010:84-85). Για
τον φιλελεύθερο φεμινισμό καθήκον του κράτους είναι να προωθήσει την ανάπτυξη
του ατόμου ανεξάρτητα από το φύλο στο οποίο ανήκει. Μία ακόμη, φεμινιστική
προσέγγιση είναι ο μαρξιστικός – σοσιαλιστικός φεμινισμός. Στηρίζεται στις αρχές
του CarlMarx και του Engels ότι η έμφυλη ανισότητα είναι αποτέλεσμα της
οικονομικής ανισότητας και της άνισης κατανομής πλούτου (Παπαγεωργίου, 2010).
Οι σοσιαλίστριες φεμινίστριες εντοπίζουν ομοιότητες ανάμεσα στις απαιτήσεις της
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αγοράς εργασίας και στον καταμερισμό εργασίας κατά φύλο (Γούβιας & Θεριανός,
2014:305). Οι υποστηρικτές της θεωρίας αυτής επέδρασαν στην Κοινωνιολογία της
Εκπαίδευσης καθώς θεώρησαν το σχολείο ως ένα χώρο αναπαραγωγής εργατικού
δυναμικού με βάση το φύλο. Σύμφωνα με το οποίο οι γυναίκες προορίζονται για
θέσεις εργασίας χαμηλού γοήτρου.
Μία ακόμη φεμινιστική θεωρία είναι η οποία δίνει έμφαση στη συλλογική γυναικεία
εμπειρία είναι ο Ριζοσπαστικός φεμινισμός. Έχει τις ρίζες του στο αμερικανικό
γυναικείο κίνημα κατά τα τέλη του 1960. Εκπρόσωποι του είναι οι Reich, Firestone,
Millett. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή ο κοινωνικός διαχωρισμός στηρίζεται στο φύλο.
Υποστηρίζουν ότι η έμφυλη ανισότητα είναι η βάση για την ερμηνεία άλλων μορφών
ανισοτήτων (Παπαγεωργίου, 2010).Οι φεμινίστριες του κύματος αυτού εστιάζουν στη
διαφορά δηλαδή δίνουν αξία στις ίδιες τις γυναίκες ως γυναίκες και όχι ως άτομα. Η
θεωρία αυτή αναφέρει ότι η πατριαρχία είναι η αιτία της καταπίεσης των γυναικών
μέσα στη κοινωνία. Οι άνδρες είναι οι καταπιεστές των γυναικών, οι οποίοι δεν τους
επιτρέπουν να έχουν ενεργό και ισότιμο ρόλο στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Οι
ριζοσπάστριες φεμινίστριες έθεσαν και αυτές τις απόψεις τους για την εκπαίδευση.
Υποστήριζαν ότι ο χώρος της εκπαίδευσης είναι πατριαρχικά δομημένος. Τονίζοντας
τη μεταφορά της ανδρικής κυριαρχίας και εξουσίας στο χώρο της εκπαίδευσης.
Διερεύνησαν τα εξής: πώς μεταδίδεται η γνώση, πώς ορισμένα γνωστικά αντικείμενα
χαρακτηρίζονται ανδρικά ή γυναικεία, πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις δύναμης
μεταξύ μαθητών και μαθητριών, πώς αναπαράγεται ο σεξισμός στην εκπαίδευση
(Κοκογιάννης, 2008:35). Όλες αυτές οι απόψεις οδηγούν στην μαρξιστική άποψη ότι
το σχολείο ενισχύει τη πατριαρχία ως αποτέλεσμα του ταξικού διαχωρισμού που
υπάρχει μέσα
θεσμό που

καπιταλιστική κοινωνία. Η εκπαίδευση αποτελεί έναν κοινωνικό
εξυπηρετεί τις κοινωνικές επιταγές και προάγει την έμφυλη

διαπαιδαγώγηση των κοριτσιών. Έχει σκοπό να τις προετοιμάσει για θέσεις και
μισθούς που «ταιριάζουν» στο φύλο τους.
Τη δεκαετία του 1980 δημιουργήθηκε η θεωρία της φεμινιστικής οπτικής από τις
Collins, Hartsock, Harfing, Smith. Η θεωρία αυτή έχει αρκετές ομοιότητες με τη
θεωρία του μαρξιστικού φεμινισμού. Σύμφωνα με αυτή η ταξική πάλη ανάμεσα σε
πλούσιους και φτωχούς έχει κοινά χαρακτηριστικά με τις ανισότητες σε βάρος των
γυναικών. Η υπό εκμετάλλευση τάξη αυτή των γυναικών και η κυρίαρχη τάξη αυτή
των ανδρών. Οι ερευνητές της οπτικής αυτής συλλέγουν δεδομένα από τη ζωή και τις
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καθημερινές εμπειρίες των γυναικών. Η φεμινιστική οπτική θεωρεί ότι εξετάζει την
ετερογένεια.

Επεξεργάζεται

τις

διαφορετικές

εμπειρίες

και

αποδομεί

τις

ανδροκρατικές κατηγορίες που θεωρούνται παγκόσμιας εφαρμογής (Παπαγεωργίου,
2010).
Από την άλλη, η νεότερη τάση στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης είναι η οπτική
του

μεταδομισμού.

Οι

φεμινίστριες

της

οπτικής

αυτής

επιχείρησαν

να

καταστρατηγήσουν αναληθείς διχοτομίες στον εκπαιδευτικό χώρο. Όπως για
παράδειγμα οι εμπειρίες των κοριτσιών εναντίον των εμπειριών των αγοριών.
Βασικές λέξεις κλειδιά της θεωρίας του μεταδομισμού είναι: η ταυτότητα, η διαφορά,
η αποδόμηση, η εκπλήρωση, ο λόγος και η αντικειμενικότητα (Γούβιας & Θεριανός,
2014: 306). Χρησιμοποιώντας τις έννοιες αυτές οι φεμινίστριες του μεταδομισμού
ερμήνευσαν το φύλο και τις πολλές ταυτότητες του ατόμου. Είναι αναγκαίο να
επισημανθεί ότι η φεμινιστική θεωρία έχει πολλές οπτικές. Βασική παραδοχή όλων
των φεμινιστικών θεωριών είναι ότι οι γυναίκες καταπιέζονται από τους άνδρες και
τους θεσμούς που έχουν θεσπίσει. Σημαντικό είναι να εξετασθεί το φαινόμενο με
έρευνα σε ομάδες πολλών γυναικών ώστε να αφυπνιστούν όλοι οι πολίτες είτε
ανήκουν στο ανδρικό είτε στο γυναικείο φύλο.

3.3 Θεωρίες των οργανώσεων
Στη κλασσική σχολή της διοικητικής επιστήμης κατά τον 20ο αιώνα αναπτύχθηκαν
θεωρίες με δύο κατευθύνσεις. Με αίτημα την αύξηση της αποδοτικότητας στις
επιχειρήσεις δημιουργήθηκε μια βασική θεώρηση για την αποτελεσματικότερη
διαχείριση και λειτουργία ενός οργανισμού. Οι θεωρίες αυτές εστίασαν το
ενδιαφέρον τους στα εξωτερικά και τυπικά χαρακτηριστικά της οργάνωσης.
Αντιμετώπιζαν το άτομο ως «εργαλείο» παραγωγής εργασίας. Κύριος εκπρόσωπος ο
Taylor, ο οποίος με τη «θεωρία της επιστημονικής διοίκησης». Εισήγαγε τον όρο της
εξειδίκευσης στην εργασία και το διαχωρισμό των επιτελικών καθηκόντων
(Κατσαρός, 2008). O Taylor επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στον «άριστο τρόπο
εκτέλεσης» κάθε εργασίας, στην προσεκτική επιλογή και εκπαίδευση των
εργαζόμενων. Έθεσε την αμοιβή ως κίνητρο για να αυξηθεί η παραγωγή σε μια
επιχείρηση ή έναν οργανισμό.
Ο Fayol (1916) όρισε μερικές από τις σημαντικότερες αρχές της οργάνωσης,
προσδιόρισε τις αρμοδιότητες των στελεχών διοίκησης. Επιπλέον, επεσήμανε ως

41

επιμέρους λειτουργίες της διοίκησης τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη
διεύθυνση, τον συντονισμό και τον έλεγχο. Στο πλαίσιο της οργάνωσης, της
διοίκησης και της γραφειοκρατίας, ως ιστορικά αναγκαία εξέλιξη των κοινωνικών
οργανώσεων με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.

Έπειτα,

αναπτύχθηκε η κοινωνιολογική θεώρηση του MaxWeber. O ίδιος συνέδεε το
γραφειοκρατικό τρόπο οργάνωσης με το αστικό κράτος και τον αστικό τρόπο
παραγωγής. Υποστήριξε τη γραφειοκρατία ως το πιο ορθολογικό τρόπο οργάνωσης
που συνδυάζει την κατανομή εργασίας και την εξειδίκευση. Αλλά και τη
συγκέντρωση της εξουσίας και τον συντονισμό (Κατσαρός, 2008). Πίστευε ότι ο
γραφειοκρατικός τρόπος οργάνωσης ήταν σταθερός και αξιόπιστος. Η κλασσική
σχολή πρέσβευε τις εξής βασικές αρχές οργάνωσης: ιεράρχηση εξουσίας, εποπτεία,
καταμερισμό και εξειδίκευση εργασίας.
Στη νεοκλασική σχολή της δεκαετίας του ʼ30 και του ʼ50 ιδιαίτερο ενδιαφέρον
υπήρχε για τον ανθρώπινο παράγοντα και την συμπεριφορά του ατόμου μέσα στο
χώρο του οργανισμού. Οι κυριότερες θεωρίες της σχολής αυτής είναι οι παρακάτω. Η
θεωρία της ανθρώπινης συμπεριφοράς με εκπρόσωπο τον E.Mayo, ο οποίος εισήγαγε
τις ψυχολογικές διαστάσεις της εργασίας. Θεωρούσε ότι η βιομηχανική κοινωνία έχει
κάποιες ηθικές αντιφάσεις και εστιάζει στην επίτευξη οικονομικών στόχων. Γεγονός
που οδηγεί στη διαταραχή της κοινωνικής ισορροπίας και μειώνει την αποδοτικότητα
των εργαζομένων (Κατσαρός, 2008). Ο Mayo επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στις
ανθρώπινες διαθέσεις και το εργασιακό κλίμα με ιδιαίτερη συμβολή στην οργανωτική
θεωρία. Το έργο του Mayo συνέχισαν οι οργανωτικοί ουμανιστές. Οι ίδιοι
υποστήριξαν ότι σημασία έχει η δημοκρατική ελευθερία στο χώρο των οργανώσεων
εστιάζοντας μόνο στη θετική πτυχή του ανθρώπινου χαρακτήρα.
Στην σύγχρονη οργανωτική επιστήμη κυριάρχησαν οι λειτουργικές θεωρίες. Οι
θεωρίες αυτές συνδέονται με τη δομολειτουργική θεωρία του Parsons. Σύμφωνα με
αυτή τη θεωρία κάθε κοινωνική οργάνωση είναι ένας θεσμός με συγκεκριμένη
λειτουργία μέσα στη κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι συστημικές και
ενδεχόμενες προσεγγίσεις. Οι θεωρίες αυτές πρεσβεύουν ότι κάθε οργάνωση είναι
ένα υποσύστημα αποτελούμενο από επιμέρους υποσυστήματα. Έπειτα, η συστημική
προσέγγιση αναλύει την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία των συστημάτων, και
τη σχέση τους με το εξωτερικό περιβάλλον (Αργυροπούλου, 2007). Με γνώμονα της
συστημική προσέγγιση η διοίκηση μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερη όταν γίνουν
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αντιληπτές τόσο οι λειτουργίες όσο και η σχέση των υποσυστημάτων μεταξύ τους. Η
συστημική προσέγγιση στην εκπαιδευτική διοίκηση έχει μεγάλη σημασία καθώς
επικεντρώνεται στη διατήρηση του εκπαιδευτικού συστήματος μέσω της υλοποίησης
των στόχων του αλλά και στην ανέλιξη των εκπαιδευτικών και των μαθητών
(Αργυροπούλου, 2007). Δίνει έμφαση στην ολόπλευρη ανάπτυξη του οργανισμού και
σε όλα τα επιμέρους στοιχεία που τον συνθέτουν.
Επιπλέον, οι ενδεχόμενες θεωρίες εμβαθύνουν στις σχέσεις αλληλεξάρτησης της
οργάνωσης

με

το

εξωτερικό

περιβάλλον.

Οι

συγκεκριμένες

προσεγγίσεις

υποστηρίζουν τη δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων της σχολικής κοινότητας
και δίνουν ιδιαίτερη σημασία στις υποδομές του σχολείου για την ανάπτυξη του. Οι
θεωρίες αυτές έχουν δεχθεί έντονη κριτική αλλά συμβάλλουν καθοριστικά στην
κατανόηση της οργανωτικής θεωρίας και αναπτύσσονται μέσα στο πλαίσιο
κατανόησης των κοινωνικών συστημάτων κάθε χώρας.
Η εκπαιδευτική μονάδα έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας τυπικής οργάνωσης.
Πρόκειται, για ένα σύστημα αποτελούμενο από πολλά επιμέρους υποσυστήματα και
οι στόχοι της μεταβάλλονται με βάση το υποσύστημα που ανήκει. Σύμφωνα με τη
συστημική προσέγγιση, η σχολική μονάδα είναι ένα κοινωνικό σύστημα, μια ολότητα
που

εντάσσεται

σε

αλληλένδετα

υποσυστήματα.

Τα

υποσυστήματα

αυτά

συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν θέτοντας το σχολείο ένα ανοιχτό σύστημα. Η
εκάστοτε σχολική μονάδα αποτελεί ένα σύστημα που εντάσσεται στο όλο
εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Ένα σύστημα το οποίο αλληλεπιδρά διαρκώς με
άλλα συστήματα και υποσυστήματα του εξωτερικού περιβάλλοντος (Αργυροπούλου,
2007). Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία του σχολείου είναι οι
εξής. Αρχικά, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις που μεταβάλλουν τη σχολική
πραγματικότητα. Οι γνώσεις των εκπαιδευτικών. Οι γονείς των μαθητών, οι οποίοι
παρέχουν

πόρους

και

συμμετέχουν

στους

συλλόγους

των

σχολείων.

Οι

συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες επιδρούν στο σύστημα του σχολείου. Ακόμα,
η νομοθεσία αλλά και η εκκλησία. Οι φορολογούμενοι που χρηματοδοτούν με
έμμεσο τρόπο την εκπαίδευση. Οι κοινωνικοί οργανισμοί, οι οποίοι επιζητούν να
συνδέεται η εκπαιδευτική διαδικασία με την αγορά εργασίας. Το σχολείο είναι ένας
θεσμός στον οποίο αποδίδονται ποικίλοι ορισμοί. Με βάση τις κοινωνικές επιστήμες
είναι ένα κοινωνικό σύστημα. Αντίθετα, με γνώμονα τις οικονομικές επιστήμες είναι
ένας «εκπαιδευτικός οργανισμός» που προετοιμάζει τους μαθητές για την αγορά
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εργασίας με απώτερο στόχο την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Από τη σκοπιά της
παιδαγωγικής η εκπαιδευτική μονάδα είναι ένας οργανισμός με πολύπλευρους
στόχους που θέτει ως κέντρο την ανάπτυξη του ατόμου.

3.4 Συμπεράσματα
Σύμφωνα με το φεμινιστικό κίνημα ο τρόπος οργάνωσης της κοινωνίας είναι
βασισμένος στην πατριαρχία γεγονός που οδηγεί στην εκμετάλλευση των γυναικών
και των μειονοτικών ομάδων. Οι φορείς κοινωνικοποίησης (οικογένεια, σχολείο,
Μ.Μ.Ε) αναπαράγουν και συντηρούν στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα ατομικά
χαρακτηριστικά των ανδρών και των γυναικών. Χαρακτηριστικό των φεμινιστικών
θεωριών είναι ότι υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν μεγάλες ανισότητες και
διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο φύλων. Οι οπαδοί των φεμινιστικών θεωριών
υποστήριξαν ότι το κράτος έχει καθήκον να προωθεί την ανάπτυξη κάθε πολίτη
ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης. Θέση την οποία
ενστερνίστηκε και ο KarlMarx, ο οποίος θεωρούσε ότι η έμφυλη ανισότητα είναι
αποτέλεσμα της οικονομικής ανισότητας που υπάρχει μεταξύ των ατόμων της
κοινωνίας. Σύμφωνα με τον Μαρξ, οι ανισότητες αυτές ξεκινούν από την εκπαίδευση.
Εφόσον, η εκπαίδευση είναι ένας κοινωνικός θεσμός που εντάσσεται στην εκάστοτε
ιδεολογία της κοινωνίας εξυπηρετεί και τις απαιτήσεις της. Έτσι, το σχολείο προάγει
από νωρίς την έμφυλη διαπαιδαγώγηση των κοριτσιών και τις προετοιμάζει για
επαγγέλματα που ταιριάζουν στο φύλο τους. Η εκπαιδευτική μονάδα έχει όλα τα
χαρακτηριστικά μιας τυπικής οργάνωσης γι’ αυτό πασχίζει να υλοποιήσει όλους τους
στόχους που έχει θέσει. Αποτελείται από επιμέρους συστήματα και αλληλεπιδρά
διαρκώς με αυτά. Τις τελευταίες δεκαετίες, η εκπαιδευτική μονάδα συνδέεται με τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας καθώς προσπαθεί να προετοιμάσει τους μαθητές για τα
επαγγέλματα που θα ακολουθήσουν. Έτσι, σταδιακά η σχολική μονάδα
απομακρύνεται από τον παιδαγωγικό της χαρακτήρα και προάγει ποικίλες ανισότητες
μεταξύ των ατόμων καθώς λειτουργεί όπως ένας οργανισμός.
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Κεφάλαιο Τέταρτο:
Μεθοδολογία της Έρευνας
4.1 Σκοπός της έρευνας
Η παρούσα έρευνα στηρίζεται μεθοδολογικά στις φεμινιστικές προσεγγίσεις. Θεωρεί
ότι οι γυναίκες και οι άνδρες δεν αποτελούν έμφυλες κατηγορίες αλλά
διαφοροποιούνται από ποικίλες παραμέτρους. Παράμετροι όπως η ηλικία, η
θρησκεία, η σωματική διάπλαση, η σεξουαλικότητα, η κοινωνική τάξη καθορίζουν τα
ατομικά χαρακτηριστικά ανδρών και γυναικών μέσα στη κοινωνία. Κεντρικό διάβημα
της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση των έμφυλων διακρίσεων στην σχολική
ηγεσία. Γίνεται με προσπάθεια να μελετηθούν οι αιτίες που αποτρέπουν τις γυναίκες
εκπαιδευτικούς να διεκδικήσουν ανώτερες διοικητικές θέσεις σε ένα χώρο στο οποίο
πλειοψηφούν αριθμητικά. Με βάση όσα ελέχθησαν παραπάνω θα ακολουθηθεί ο
ποιοτικός σχεδιασμός έρευνας καθώς ταιριάζει περισσότερο με τις ανάγκες της
έρευνας. Πρόκειται για ένα κοινωνικό φαινόμενο, αυτό της ανισότητας των γυναικών
σε σχέση με τους άνδρες και επιλέγεται να ερευνηθεί υπό το πρίσμα φεμινιστικών
θεωριών ώστε να γεννηθούν νέες ιδέες, σκέψεις και συζητήσεις. Σκοπός, της
παρούσας μελέτης είναι:


Να εξετάσει αν οι διευθυντές/ντριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ασκούν διεύθυνση
με βάση τα έμφυλα χαρακτηριστικά τους



Να διερευνηθεί αν υπάρχει αποκλεισμός των γυναικών σε θέματα εκπαιδευτικής
διοίκησης



Να ερευνήσει τα επιμέρους προσόντα των διευθυντικών στελεχών



Να εξετάσει τις έμφυλες ταυτότητες που υιοθετούν οι διευθυντικές/ντριες των
σχολικών μονάδων με γνώμονα το στυλ ηγεσίας που ασκούν
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να εξετάσει και να μελετήσει την υποαντιπροσώπευση
των γυναικών στην σχολική ηγεσία υπό το πρίσμα των κοινωνικών θεωριών.
Επικεντρώνεται σε ένα μικρό μέρος του πληθυσμού των εκπαιδευτικών και γι αυτό
δεν έχει καθολική ισχύ. Αποτελεί σκιαγράφηση μιας μικρής ομάδας ατόμων και για
αυτό δεν αποτελεί μια εμπεριστατωμένη μελέτη για την ηγεσία των σχολικών
μονάδα. Είναι μια προσπάθεια ποιοτικής προσέγγισης του φαινομένου της
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ανισότητας των γυναικών σε πολλούς τομείς εξαιτίας του βιολογικού τους φύλου και
των στερεοτυπικών αντιλήψεων που το συνοδεύουν.

4.2 Ερευνητικά Ερωτήματα
Η παρούσα έρευνα θέτει προς διερεύνηση τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:


Ποιά είναι τα προσόντα που χαρακτηρίζουν ένα διευθυντικό στέλεχος στη σχολική
μονάδα;



Υπάρχει διαφορά στις μορφές άσκησης ηγεσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών
διευθυντών/ντριών;



Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αποτρέπονται να διεκδικήσουν ανώτερες διοικητικές
θέσεις εξαιτίας άλλων προτεραιοτήτων;



Οι γυναίκες διευθύντριες αντιμετωπίζουν μορφές αποκλεισμού;



Οι γυναίκες υιοθετούν «ανδρικές» μορφές διεύθυνσης-ηγεσίας;

4.3 Τα Υποκείμενα της έρευνας
Η παρούσα έρευνα στηρίχθηκε σε ημι-δομημένες συνεντεύξεις με ανοιχτού τύπου
ερωτήσεις σε δείγμα 18 εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούσαν σε
4/θέσια ως 12/θέσια δημοτικά σχολεία του Νομού Χανίων κατά το σχολικό έτος
2018-2019. Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος οι οποίοι αποτελούν τα ερευνητικά
υποκείμενα της έρευνας και είναι στη πλειοψηφία τους γυναίκες. Η δειγματοληψία
που ακολουθήθηκε είναι τυχαία καθώς όλοι οι εκπαιδευτικοί του νομού Χανίων είχαν
την ίδια πιθανότητα να αποτελέσουν υποκείμενα του δείγματος. Τα άτομα που
επιλέχθηκαν να συγκροτήσουν το δείγμα της παρούσας έρευνας επιλέχθηκαν τυχαία
από τον πληθυσμό των εκπαιδευτικών. Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη τεχνική
δειγματοληψίας από τον ερευνητή με σκοπό το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό του
πληθυσμού που μελετά και να δώσει σίγουρες και αξιόπιστες πληροφορίες. Η
αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό και από το
μέγεθος τους δείγματος που μελετά. Όμως, ακόμα και ένα μεγάλο σε μέγεθος δείγμα
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μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικό αν δεν ληφθεί τυχαία. Η χρησιμοποίηση της
τυχαίας δειγματοληψίας εγγυάται την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος
(Βάμβουκας, 2010).

4.4 Δημογραφικά στοιχεία ερευνητικών υποκειμένων
Α/Α

Φύλο

Ηλικία

Σπουδές

Ε1
Ε2
Ε3
Ε4
Ε5
Ε6
Ε7
Ε8
Ε9

άνδρας
γυναίκα
γυναίκα
γυναίκα
γυναίκα
γυναίκα
γυναίκα
άνδρας
γυναίκα

45-55
25-35
35-45
35-45
25-35
35-45
25-35
35-45
35-45

Ε10
Ε11
Ε12
Ε13
Ε14
Ε15
Ε16

γυναίκα
γυναίκα
γυναίκα
γυναίκα
άνδρας
γυναίκα
γυναίκα

35-45
35-45
45-55
25-35
35-45
35-45
45-55

Ε17

άνδρας

45-55

Ε18

γυναίκα

45-55

Π.Τ.Δ.Ε
Μεταπτυχιακό
Π.Τ.Δ.Ε
Π.Τ.Δ.Ε
Μεταπτυχιακό
Π.Τ.Δ.Ε
Μεταπτυχιακό
Μεταπτυχιακό
Ψυχολογία
και Π.Τ.Δ.Ε
Π.Τ.Δ.Ε
Διδακτορικό
Μεταπτυχιακό
Π.Τ.Δ.Ε
Μεταπτυχιακό
Μεταπτυχιακό
Επιστήμης
ΥπολογιστώνΨυχολογία
Ιατρική και
Π.Τ.Δ.Ε
Παιδαγωγική
Ακαδημία και
εξομοίωση

Χρόνια
υπηρεσίας
24
2
13
6
5
12
12
12
14

Οργανωτικότητα
σχολείου
12/θέσιο
6/θέσιο
12/θέσιο
12/θέσιο
4/θέσιο
12/θέσιο
8/θέσιο
9/θέσιο
12/θέσιο

Οικογενειακή
κατάσταση
έγγαμος
άγαμη
έγγαμη
έγγαμη
έγγαμη
έγγαμη
άγαμη
έγγαμη
έγγαμη

8
10
23
10
10
13
25

12/θέσιο
6/θέσιο
12/θέσιο
12/θέσιο
11/θέσιο
12/θέσιο
12/θέσιο

έγγαμη
έγγαμη
έγγαμη
άγαμη
έγγαμος
έγγαμη
έγγαμη

15

12/θέσιο

έγγαμος

27

12/θέσιο

έγγαμη

Οι εκπαιδευτικοί που αποτέλεσαν το δείγμα της παρούσας έρευνας βρίσκονται
περίπου στην ίδια ηλικία (35-45) ετών και τα χρόνια υπηρεσίας τους κυμαίνονται από
10-15 έτη. Αρκετοί εκπαιδευτικοί του δείγματος βρίσκονται σε ηλικία μεταξύ (45-55)
ετών και τα χρόνια υπηρεσίας του δεν παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση, εφόσον
κυμαίνονται από 15-27 έτη. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματος είναι
απόφοιτοι Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ενώ 5 εκπαιδευτικοί
είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου. Επίσης, 3 εκπαιδευτικοί του δείγματος κατέχουν
δεύτερο πανεπιστημιακό τίτλο. Μία εκ των 18 ερωτηθέντων εκπαιδευτικών κατέχει
διδακτορικό δίπλωμα σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος είναι σε μεγαλύτερο
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ποσοστό έγγαμοι, μόλις 3 συνεντευξιαζόμενοι είναι άγαμοι. Από δείγμα 18
ερωτηθέντων οι 9 εκπαιδευτικοί έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικές ημερίδες στα
Π.Ε.Κ. Μία εκπαιδευτικός έχει παρακολουθήσει σεμινάριο κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ
και μία άλλη εκπαιδευτικός εξ αποστάσεως επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή. Ακόμη,
16 από τους 18 εκπαιδευτικούς κατέχουν πιστοποιητικό επαρκούς γνώσεις χειρισμού
ηλεκτρονικών

υπολογιστών

και

αγγλικής

γλώσσας.

Η

πλειοψηφία

των

εκπαιδευτικών του δείγματος αυτού εργάζονται σε 12/θέσιο δημοτικά σχολεία του
Νομού Χανίων. Δύο από τους συνεντευξιαζόμενους υπηρετούν σε 4/θέσιο και
6/θέσιο δημοτικό σχολείο αντίστοιχα.
Στην παρούσα εργασία

παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των

υποκειμένων προκειμένου να αιτιολογήσουμε την επιλογή του δείγματος μας. Οι
εκπαιδευτικοί του δείγματος έχουν πολυετή εμπειρία και παρακολουθούν συνεχώς τις
εξελίξεις στην παιδαγωγική επιστήμη καθώς επιθυμούν να συμμετέχουν σε
επιμορφωτικές ημερίδες. Διαθέτουν αρκετά τυπικά προσόντα και με τις ιδέες τους
έδωσαν το έναυσμα για περαιτέρω προβληματισμό και έρευνα.

4.5 Καθορισμός Ερευνητικής Διαδικασίας
Η παρούσα έρευνα θα στηριχθεί στην ποιοτική ερευνητική μέθοδο. Η ποιοτική
έρευνα αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Διαφοροποιείται από την
ποσοτική έρευνα και τα δεδομένα της αναλύονται ποιοτικά καθώς εκφράζουν
πεποιθήσεις των ανθρώπων. Η ποσοτική έρευνα επεξεργάζεται τα δεδομένα της με
στατιστικές αναλύσεις. Η διάκριση μεταξύ των δύο ερευνών σχετίζεται με τις
διαφορετικές λογικές που χαρακτηρίζουν την κάθε ερευνητική διαδικασία. Η
διαφοροποίηση βρίσκεται στις οντολογικές και επιστημολογικές παραδοχές, που
ενστερνίζονται οι «ποιοτικοί» ερευνητές και είναι διαφορετικές από εκείνες των
«ποσοτικών» ερευνητών (Τσιώλης, 2014). Η ποιοτική έρευνα αντλεί τις οντολογικές
και επιστημολογικές της παραδοχές από φιλοσοφικά και θεωρητικά ρεύματα που
εστιάζουν σε έννοιες όπως: το νόημα, η εμπειρία, η διάδραση και η κατανόηση.
Η ποιοτική έρευνα αναπτύχθηκε ως αποτέλεσμα του έντονου ενδιαφέροντος για τις
ποικίλες μορφές του κόσμου. Μέσα από την ποιοτική έρευνα ο ερευνητής έρχεται σε
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άμεση επαφή με τα υποκείμενα που μελετάει. Υπάρχουν έξι κριτήρια που
χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν την ποιοτική έρευνα. Αρχικά, η αξιοπιστία
για να γίνουν πιστευτά τα ευρήματα της έρευνας. Η επιβεβαιωσιμότητα αναφέρεται
στην επανάληψη αυτών που οι ερευνητές έχουν βιώσει ή παρατηρήσει. Η σημασία
του περιεχομένου αναφέρεται στη σπουδαιότητα των εμπειριών των υποκειμένων της
έρευνας. Οι επαναλαμβανόμενοι τύποι δηλαδή οι καταστάσεις, τα γεγονότα, οι
εμπειρίες που επαναλαμβάνονται πολλές φορές και αναπαράγονται τυποποιημένα.
Ακόμα, ο κορεσμός είναι ένα κριτήριο της επιστημονικότητα της ποιοτικής έρευνας.
Το κριτήριο αυτό φανερώνει ότι ο ερευνητής έχει επεξεργαστεί σε βάθος το
ερευνητικό υλικό. Η μεταβιβασιμότητα αφορά τις ομοιότητες που παρουσιάζουν
μεταξύ τους τα ευρήματα, οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες παρόμοιες
καταστάσεις και να συγκριθούν ώστε να γνωρίσει ο ερευνητής τις ιδιαιτερότητες
κάθε αποτελέσματος (Τάκη, 2009).
Η συγκεκριμένη έρευνα εφόσον ασχολείται με τις γυναίκες θα μελετηθεί με βάση το
πλαίσιο του Φεμινισμού. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ποιοτική έρευνα βασίζεται σε
νέες προσεγγίσεις και θεωρίες ανάμεσα στις οποίες είναι και η φεμινιστική. Βασικό
χαρακτηριστικό της φεμινιστικής μεθοδολογίας είναι ότι επικεντρώνεται στις
γυναίκες και πραγματοποιείται από γυναίκες ερευνήτριες. Η μεθοδολογία αυτή
διερευνά όχι μόνο την επίδραση του φύλου στη διευθέτηση της ζωής των γυναικών
αλλά και τις αντιλήψεις που αφορούν γενικότερα την τάξη και το φύλο. Με τον τρόπο
αυτό εμβαθύνει στην αλληλεξάρτηση που υπάρχει σε ένα ταξικό και έμφυλο σύστημα
όπως είναι αυτό της εκπαίδευσης (Τάκη, 2009:108-111). Η φεμινιστική έρευνα
αναφέρεται και προβάλλει όλα εκείνα τα στοιχεία που επιδρούν στη βελτίωση της
ζωής των γυναικών. Σε μια έρευνα που μελετά τις γυναίκες αποτελεί επιτακτική
ανάγκη να χρησιμοποιηθεί η θεωρία του φεμινισμού ως πλαίσιο αναφοράς. Η
παρούσα

ποιοτική έρευνα

στηρίζεται στην αντίληψη ότι δεν υπάρχουν

συγκεκριμένα πρότυπα ή καταστάσεις που εξετάζονται. Αντίθετα, ο ερευνητής
ανακαλύπτει διαρκώς καινούργια θέματα (Τάκη, 2006). Η θεωρία δεν προϋπάρχει
αλλά αναδύεται με βάση τα δεδομένα που έχει συλλέξει ο ερευνητής. Τα παραπάνω
στοιχεία οδήγησαν στην επιλογή της συγκεκριμένης θεωρητικής προσέγγισης ως
κατάλληλης για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας.
Η πρώτη επαφή μας με τα ερευνητικά υποκείμενα έγινε πρόσωπο με πρόσωπο. Για να
διευκρινίσουμε ποιοι ήμαστε, τι ερευνούμε, για ποιο σκοπό επιθυμούμε τη συμμετοχή
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τους στην έρευνα μας. Έγινε αντιληπτό στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο
δείγμα ότι η έρευνα μας πραγματοποιείται για τη συγγραφή της Διπλωματικής
εργασίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Επιστήμες της Αγωγής με
ειδίκευση «Διοικητικές και Επιμορφωτικές Λειτουργίες στην Εκπαίδευση» του
Πανεπιστημίου Κρήτης. Από την αρχή τονίσαμε τους σκοπούς τις έρευνας, τα στάδια
που θα ακολουθηθούν για τη πραγματοποίηση της και το λόγο που επιλέξαμε τον
κάθε

συνεντευξιαζόμενο.

Ζητήσαμε

από

τον

κάθε

συνεντευξιαζόμενο

να

χρησιμοποιήσουμε μαγνητόφωνο ηχογράφησης για τη καταγραφή των λεγομένων του
ώστε να λάβουμε τη συναίνεση του. Συζητήσαμε αναλυτικά ότι οι πληροφορίες που
θα καταγραφούν σχετίζονται με εμπειρίες και απόψεις των εκπαιδευτικών και δεν
αποτελούν ερωτήσεις γνώσεων. Τέλος, διευκρινίσαμε ότι θα διατηρηθεί η ανωνυμία
των

ερευνητικών

υποκειμένων

και

εγγυηθήκαμε

ότι

οι

συνεντεύξεις

θα

χρησιμοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.
Τα δεδομένα

της συγκεκριμένης έρευνας θα επεξεργαστούν

με ανάλυση

περιεχομένου και στη συνέχεια θα γίνει μια κατηγοριοποίηση των δεδομένων. Η
επιλογή αυτής της μεθόδου έγινε για να μπορέσει ο ερευνητής να αναγνωρίσει τα
ειδικά χαρακτηριστικά για την ταξινόμηση της επικοινωνίας, συστηματικά και
αντικειμενικά ώστε να μπορέσει να μετατρέψει το ακατέργαστο υλικό σε
επιστημονικά δεδομένα. Η ανάλυση περιεχομένου είναι μια από τις πιο αξιόλογες
ερευνητικές τεχνικές στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Αντικείμενο μελέτης της είναι
κάθε είδος λεκτικής επικοινωνίας, γραπτής και προφορικής. Σκοπός της ανάλυσης
περιεχομένου του υλικού των συνεντεύξεων είναι να γίνει αντιληπτή η σημασία της
επικοινωνίας, μέσα από το περιεχόμενο των πληροφοριών που έδωσε το υποκείμενο
(Τάκη, 2009). Η θεματική ανάλυση περιεχομένου δεν αποτελεί μια «τεχνητού τύπου»
διαδικασία αλλά μία δημιουργική διαδικασία κατά την οποία ο ερευνητής παράγει και
συγκροτεί τα δεδομένα που έχει συλλέξει (Τσιώλης, 2017:3). Η ποιοτική ανάλυση
των δεδομένων γίνεται με τα παρακάτω βήματα: ο ερευνητής εμβαθύνει

και

επεξεργάζεται το πρωτογενές υλικό της συνέντευξης. Το δεύτερο βήμα είναι να το
κατηγοριοποιήσει σε ενότητες. Τέλος, να φτιάξει ένα τελικό κείμενο ξεκάθαρο,
αντικειμενικό, σαφές το οποίο θα γίνεται αντιληπτό και από άτομα που δεν είχαν την
ευκαιρία να συμμετέχουν στην συλλογή του ερευνητικού υλικού.
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4.6 Η ποιοτική συνέντευξη/συζήτηση
Στη παρούσα έρευνα ως εργαλείο συλλογής δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί η
συνέντευξη. Διαδικασία κατά την οποία ο συνεντευκτής επιχειρεί να αποσπάσει
σκέψεις, συναισθήματα, γνώσεις από τον συνεντευξιαζόμενο. Ακόμα, υπήρχε η
πεποίθηση ότι ο συνεντευκτής με τη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος φέρνει
στο προσκήνιο τα δεδομένα της έρευνας τα οποία προϋπήρχαν στις σκέψεις των
υποκειμένων. Η φεμινιστική μεθοδολογία υποστηρίζει ότι η παραπάνω τεχνική της
συνέντευξης περιλάμβανε ένα θετικιστικό τρόπο έρευνας και συλλογής δεδομένων. Ο
τύπος αυτός συνέντευξης είναι αντικειμενικός, αμερόληπτος και εμπεριέχει
επιστημονικότητα καθώς χτίζεται σταδιακά με ανάμεσα στα υποκείμενα και τον
ερευνητή. Ορίζεται ως ποιοτική συνέντευξη επειδή τα νοήματα των λεγομένων των
υποκειμένων αντανακλούν μια μερίδα ανθρώπων, είναι μια εικόνα των παγιωμένων
αντιλήψεων της κοινωνίας. Η συνέντευξη είναι μια πρόσωπο με πρόσωπο
επικοινωνία ερευνητή και υποκειμένου για να συζητηθεί ένα θέμα. Είναι μια
αποδοτική διαδικασία συλλογής υλικού καθώς δίνει διευκρινίσεις στα υποκείμενα
όταν κάτι δεν είναι σαφές. Διερευνά σε βάθος ένα θέμα με σαφή αιτιολόγηση των
απόψεων των υποκειμένων. Ο ερευνητής παρατηρεί και τη συμπεριφορά των
υποκειμένων κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας. Συγκεντρώνει σε μικρό
χρονικό διάστημα έγκυρα δεδομένα (Αθανασίου, 2007).
Εφόσον, πρόκειται για μια ποιοτική έρευνα η μέθοδος της συνέντευξης και των
ερωτήσεων είναι αρκετά αποτελεσματική για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας
αυτής. Μέσα από τη τεχνική αυτή δίνονται περισσότερες δυνατότητες διερεύνησης
του θέματος στον ερευνητή. Χαρακτηριστικό γνώρισμα

αυτού του είδους της

συνέντευξης είναι ότι ο ερευνητής δε χρησιμοποιεί αυστηρά δομημένες ερωτήσεις.
Δίνει ένα ερέθισμα και το υποκείμενο αφήνεται να εκφράσει ελεύθερα τις σκέψεις,
εμπειρίες, στάσεις του για ένα θέμα (Αθανασίου, 2007). Η παρέμβαση του ερευνητή
είναι περιορισμένη και γίνεται μόνο για να επαναφέρει το υποκείμενο στο θέμα.
Υπάρχουν όμως σαφείς τομείς για διερεύνηση και στόχοι που επιδιώκονται να
υλοποιηθούν από τον ερευνητή. Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας οι
συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών βασίστηκαν σε κάποια ερωτήματα-άξονες, τα οποία
παρουσιάζονται σε παράρτημα στο τέλος της εργασίας. Οι «ανοιχτού» τύπου
ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν σε αντίθεση με τις «κλειστού» τύπου ερωτήσεις
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δίνουν τη δυνατότητα στο άτομο να απαντήσει με δικές του λέξεις, δίχως δισταγμούς
και περιορισμούς.
Ο ερευνητής ανάλογα την ροή της συζήτησης προσάρμοζε ανάλογα τα ερωτήματα.
Παρατηρώντας και καταγράφοντας τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών δόθηκε μια
ολοκληρωμένη εικόνα για την εκπαιδευτική διοίκηση. Οι αντιλήψεις, οι στάσεις και
οι συμπεριφορές

των εκπαιδευτικών σκιαγραφήθηκαν μέσα από αυτές τις

συνεντεύξεις. Ακόμα, δόθηκε η διαβεβαίωση της τήρησης της ανωνυμίας και της μη
δημοσιοποίησης των προσωπικών στοιχείων των υποκειμένων της έρευνας στα
πλαίσια τήρησης της ερευνητικής δεοντολογίας. Οι συνεντεύξεις επιλέχθηκε να είναι
ατομικές και όχι ομαδικές ώστε τα υποκείμενα να εκφραστούν ελεύθερα δίχως
κριτική των λεγομένων τους. Πριν από κάθε συνέντευξη γινόταν κατανοητό ότι οι
ερωτήσεις δεν ήταν γνώσεων αλλά σχετίζονταν με στάσεις και εμπειρίες.
Όλες οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν και απομαγνητοφωνήθηκαν με τη
σύμφωνη γνώμη των ερωτηθέντων. Ο ερευνητής με την απομαγνητοφώνηση των
απαντήσεων εξασφάλισε την εγκυρότητα των δεδομένων και

κατέληξε σε μια

πληθώρα προσεγγίσεων του θέματος που διερευνά.

4.7 Περιορισμοί έρευνας
Η συγκεκριμένη έρευνα, όπως και όλες οι έρευνες έχει κάποιες αδυναμίες οι οποίες
είναι αναγκαίο να αναφερθούν. Το δείγμα της έρευνας στην πλειοψηφία του
αποτελείται από γυναίκες καθώς δεν ήταν εφικτό να εντοπιστούν αρκετοί άνδρες
εκπαιδευτικοί

για

την

υλοποίηση

της

παρούσας

έρευνας

εφόσον

δε

δραστηριοποιούμαι σε σχολική μονάδα. Επιπλέον, θα ήταν σκόπιμο να διερευνηθεί
το συγκεκριμένο θέμα σε μεγαλύτερο πληθυσμό ώστε να μπορούν να γενικευθούν τα
αποτελέσματα και να αποτελέσουν τροφή για σκέψη και για άλλους ερευνητές. Θα
ήταν χρήσιμο η παρούσα έρευνα να στηριχθεί και σε ποσοτικά δεδομένα ώστε να
διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της.
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Κεφάλαιο Πέμπτο:
Επεξεργασία εμπειρικού υλικού
5.1 Μετεγγραφή της συνέντευξης
Έπειτα, από την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων ακολούθησε μια προσεκτική
ανάγνωση και μελέτη των δεδομένων από τον ερευνητή. Μετά το πέρας της κάθε
συνέντευξης ο ερευνητής προχώρησε στην μετεγγραφή του ηχογραφημένου κειμένου
σε γραπτό κείμενο με σκοπό την μεταφορά των ηχητικών ντοκουμέντων με ακρίβεια
και αντικειμενικότητα ώστε να διατηρηθούν τα χαρακτηριστικά της ομιλίας των
ερωτώμενων. Η μετεγγραφή λοιπόν είναι η μετατροπή σε γραπτό κείμενο ενός
ηχογραφημένου ή βιντεοσκοπημένου κειμένου με γνώμονα καθορισμένου κανόνες
σημειογραφίας (Τσιώλης, 2014:269). Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την
εκπόνηση της εργασίας αυτής χρησιμοποιήθηκε η θεματική ανάλυση λόγου με σκοπό
να αποτυπωθεί λεπτομερώς το προφορικό κείμενο σε γραπτό κείμενο. Εφόσον,
ολοκληρώθηκε η προσεκτική ανάγνωση των συνεντεύξεων εντοπίστηκαν τα
αποσπάσματα που παρείχαν πληροφορίες για κάθε ερευνητικό ερώτημα. Το πρώτο
ερώτημα που τέθηκε στους εκπαιδευτικούς της έρευνας, διατυπώθηκε ως εξής: Τι
σημαίνει για εσάς διεύθυνση; Ο ερευνητής μετά την προσεκτική ανάγνωση των
κειμένων επιχείρησε να εντοπίσει τα σχετικά αποσπάσματα που απαντούν σε κάθε
ερευνητικό το ερευνητικό ερώτημα της έρευνας (βλ. παράρτημα).

5.2 Διαδικασία Ανάλυσης
Έπειτα, από την ανάγνωση των συνεντεύξεων για να επιλεγούν οι άξονες γύρω από
τους οποίους θα γίνει η ανάλυση των συνεντεύξεων, έγινε μια σύντομη περίληψη
τους. Για να γίνει η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων των συνεντεύξεων
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου η οποία είναι «μια ερευνητική
τεχνική για συστηματική ποσοτική και ποιοτική ανάλυση δεδομένων, τα οποία
προκύπτουν από διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας» (Αθανασίου, 2007:334-335).
Με τη συγκεκριμένη τεχνική δίνεται η δυνατότητα στον ερευνητή να συλλέξει μια
ποικιλία πληροφοριών και να συγκρίνει διάφορες ιδέες, σκέψεις, συμπεριφορές.
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Η ανάλυση περιεχομένου μετατρέπει δευτερογενές υλικό ποιοτικής φύσης σε μορφή
ποσοτικών δεδομένων. Η συγκεκριμένη μέθοδος αναφέρεται στα λεκτικής
επικοινωνίας τεκμήρια. Κάθε είδος λόγου γραπτού η προφορικού αποτελεί
αντικείμενο ανάλυσης περιεχομένου. Κατά την ανάλυση περιεχομένου μελετώνται
όλα

τα

στοιχεία

κάθε

μορφής

επικοινωνίας.

Η

ανάλυση

περιεχομένου

χρησιμοποιείται είτε στο στάδιο της προ-έρευνας είτε στο στάδιο της επεξεργασίας
των δεδομένων για την επαλήθευση των υποθέσεων (Βάμβουκας, 2010:264-265).
Αποτελεί ένα εργαλείο για τη δημιουργία μιας κλείδας ανάλυσης με σκοπό την
παρατήρηση και καταγραφή του περιεχομένου μιας συμπεριφοράς ή μορφής
επικοινωνίας. Με την ανάλυση περιεχομένου, το κείμενο που συλλέχθηκε μέσω των
συνεντεύξεων θα επεξεργαστεί στην ολότητα του και όχι επιλεκτικά. Οι κατηγορίες
που θα ταξινομηθούν τα δεδομένα θα ορίζονται με σαφήνεια. Ως μονάδα μέτρησης
και κωδικοποίησης των πληροφοριών θα χρησιμοποιηθούν οι ενότητες. Οι ενότητες
σ’ ένα κείμενο ή σε κάποιο άλλο επικοινωνιακό υλικό χρησιμεύουν ως μονάδα
ανάλυσης καθώς έχουν ποικιλία (Αθανασίου, 2007:338-339). Ο προσδιορισμός των
ενοτήτων αυτών γίνεται με μεγάλη προσοχή καθώς είναι το πιο σημαντικό σημείο της
ανάλυσης περιεχομένου σε μια ποιοτική έρευνα. Η επιτυχία της ανάλυσης είναι
αλληλοεξαρτώμενη από τον σαφή καθορισμό ενοτήτων-κατηγοριών ώστε να γίνει η
απογραφή και ταξινόμηση των δεδομένων.
Για το σκοπό αυτό, επιλέχθηκαν οι παρακάτω θεματικές ενότητες-κατηγορίες που
επεξεργάστηκαν με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα που έθεσε ο ερευνητής στην
αρχή της έρευνας αυτής:


Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού



Διοίκηση σχολικής μονάδας



Έμφυλες διακρίσεις στη σχολική διοίκηση

Κατηγορίες ανάλυσης
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Το
επάγγελμα
του

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ-ΚΩΔΙΚΟΙ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
Τα
κριτήρια Κ1. Επαφή με παιδιά
επιλογής
επαγγέλματος και Κ2. Επαγγελματική αποκατάσταση
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2.

εκπαιδευτικο
ύ

επαγγελματική
εξέλιξη

Κ3. Ενασχόληση για διδασκαλία

Διοίκηση
εκπαιδευτική
ς μονάδας

Κ5. Έλλειψη διοικητικών γνώσεων
Ορισμός σχολικής Κ6. Διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων
διεύθυνσης
Κ7. Λειτουργικές αποφάσεις
Κ8. Ηγεσία σχολικής κοινότητας
Κ9. Διοικητικά θέματα

Κ4. Οικογενειακές υποχρεώσεις

Κ10. Κλίμα συνεργασίας-επικοινωνίας
Προσόντα
διευθυντικών
στελεχών

Κ11. Επιστημονική κατάρτιση
Κ12. Προϋπηρεσία
Κ13. Οργανωτικότητα
Κ14. Επιβλητικότητα

Κ15. Αντικειμενικότητα
Στυλ
ηγεσίας Κ16. Συντηρητικό
ανδρών/γυναικών
Κ17. Δημοκρατικό
Κ18. Αυταρχικό
Κ19. Χαλαρό-ευέλικτο
Κ20. Δεν συνδέεται το φύλο με τη διοίκηση
3. Έμφυλες
Διακρίσεις
στη διοίκηση

Αποκλεισμός
γυναικών
εκπαιδευτικών
Ανδροκρατούμενο
μοντέλο ηγεσίας
Προσαρμογή
γυναικών
διευθυντριών

Κ21. Έλλειψη κινήτρων
Κ22. Σεξιστικές αντιλήψεις

Κ23. Οργάνωση κοινωνίας
Κ24. Προσαρμογή-εξαναγκασμός
Κ25. Ιδιοσυγκρασία ατόμου

5.3 Παρουσίαση ποιοτικών δεδομένων
Θεματική ενότητα α: Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού
Κατηγορία 1: Τα κριτήρια επιλογής επαγγέλματος και επαγγελματική εξέλιξη

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστούν αναλυτικά τα δεδομένα της
έρευνας τα οποία προήλθαν από τις ατομικές συνεντεύξεις

των εκπαιδευτικών

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Διαβάζοντας προσεκτικά τις συνεντεύξεις επιχειρήθηκε
η δημιουργία θεματικών ενοτήτων και η κατηγοριοποίηση των απαντήσεων ώστε να
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οργανωθεί το υλικό της έρευνας αποτελεσματικότερα. Η πρώτη κατηγορία ορίστηκε
ως «παράγοντες επιλογής επαγγέλματος και επαγγελματική εξέλιξη». Στην ενότητα
αυτή δόθηκαν οι εξής απαντήσεις: ο Σ1 ανέφερε ότι «Μου δίνεται η δυνατότητα να
αλλάξω τον κόσμο μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία». Η Σ2 υποστηρίζει ότι
επέλεξε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού καθώς «Έγινε με βάση τη συμπλήρωση του
μηχανογραφικού. Είμαι ικανοποιημένη από την επιλογή του επαγγέλματος, διότι έχει
ως κύριο παράγοντα τα παιδιά». Η Σ3 στην ίδια ερώτηση επισημαίνει ότι «η
επικοινωνία με παιδιά λειτούργησε ως ενισχυτικός παράγοντας της απόφασης». Στη
συνέχεια, η Σ4 αναφέρει ότι «Είμαι ικανοποιημένη σε ένα βαθμό με την επιλογή μου
όμως αντιμετώπισα πολλά προβλήματα μέχρι να μονιμοποιηθώ σε σχολείο». Η Σ5
επισημαίνει ότι επέλεξε το συγκεκριμένο επάγγελμα επειδή «με γοήτευε η
αλληλεπίδραση μαθητή-δασκάλου αλλά και η διάδοση για μετάδοση γνώσεων. Είμαι
ικανοποιημένη παρόλο που είναι ένα επάγγελμα που χρειάζεται μεγάλη αφοσίωση
και εργασία εκτός ωραρίου». Η Σ6 απαντά ότι «Είμαι ικανοποιημένη από την επιλογή
μου. Μου αρέσει η διδασκαλία και να μεταφέρω τις γνώσεις και τις εμπειρίες μου
στους μαθητές». Η Σ7 αναφέρει ότι η επιλογή του διδασκαλικού επαγγέλματος έγινε
«Λόγω απορρόφησης ουσιαστικά τότε προσλάμβαναν τους εκπαιδευτικούς όταν
έβγαιναν από τη σχολή, όποτε θα είχα δουλειά ένας λόγος ήταν αυτός. Είμαι
ευχαριστημένη από το επάγγελμα μου αλλά όχι από τις συνθήκες που επικρατούν». Ο
Σ8 χαρακτηριστικά τονίζει «Επέλεξα το επάγγελμα του εκπαιδευτικού καθώς με
ικανοποιούσε σε μεγάλο βαθμό η διδασκαλία». Η Σ9 επέλεξε το συγκεκριμένο
επάγγελμα επειδή ήταν «πιο εύκολη η επαγγελματική αποκατάσταση, σε σχέση με
τον κλάδο των ψυχολόγων. Χαρακτηριστικά, αναφέρει «ως επάγγελμα κάλυπτε την
ανάγκη μου για κοινωνική προσφορά, ταίριαζε σε αυτά που θεωρούσα προτερήματά
μου και πίστευα ότι θα ήταν για μένα πηγή χαράς. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένη από
την επιλογή μου ως προς το αντικείμενο, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν σε
διοικητικό επίπεδο». Έπειτα, η Σ10 αναφέρει ότι «το επέλεξα γιατί αγαπάω τα παιδιά
και πάντα είχα καλή σχέση μαζί τους». Ενδιαφέρουσα είναι και η απάντηση που δίνει
η Σ11 «Η εισαγωγή μου στον κλάδο της εκπαίδευσης δεν ήταν η αρχική μου επιλογή.
Ωστόσο αποφάσισα να συνεχίσω σε αυτό τον κλάδο και μέσα από τις σπουδές μου
και την αποκτηθείσα εμπειρία μου να προσφέρω στο κοινωνικό σύνολο. Πλέον είμαι
ικανοποιημένη από την επιλογή μου». Η Σ12 υποστηρίζει ότι «Επέλεξα το
συγκεκριμένο επάγγελμα επειδή αγαπώ τα παιδιά και βρίσκω υπέροχο να μαθαίνω
τον κόσμο μαζί τους». Στη συνέχεια, η Σ13 προσθέτει «δεν μπόρεσα να μπω στη
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σχολή που επιθυμούσα. Παρόλα αυτά θεωρώ πώς η δουλειά μας είναι σημαντική
τόσο για εμάς όσο και για το σύνολο της κοινωνίας καθώς εμείς είμαστε αυτοί που
καλούμαστε να προετοιμάσουμε τη νέα γενιά, διδάσκοντας τους όχι μόνο γνώσεις
αλλά και συμπεριφορές». Ο Σ14 αναφέρει ότι επέλεξε το επάγγελμα του
εκπαιδευτικού επειδή «από παρότρυνση των γονέων μου. Πάντοτε μου άρεσε η
επαφή με τα παιδιά και η διδασκαλία». Η Σ15 τονίζει ότι «λόγω δημιουργικής
αλληλεπίδρασης με τα παιδιά. Εν μέρη ικανοποιημένη λόγω του τρόπου, της
διαδικασίας τοποθέτησης και κινητικότητας των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων.
Επίσης η έλλειψη επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής καθιστά συχνά δυσχερή την
επίτευξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας». Η Σ16 αναφέρει ότι «η αφομοίωση των
εκπαιδευτικών την εποχή που ολοκλήρωσα τις σπουδές μου ήταν για μένα ένα
κριτήριο επιλογής». Ο Σ17 εκπαιδευτικός επισημαίνει ότι ήταν πολύ συνειδητή η
επιλογή του έπειτα από ενασχόληση με τη ψυχιατρική. Χαρακτηριστικά τονίζει η Σ18
«Με ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό η προσφορά στην εξέλιξη και την πρόοδο των
μαθητών».
Επιπλέον, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγματος ήταν γυναίκες, οι οποίες
έδειχναν προτίμηση στην ενασχόληση με τη διδασκαλία εξαιτίας οικογενειακών
υποχρεώσεων και φοβούμενες μια πιθανή σύγκρουση ρόλων. Για παράδειγμα, ο Σ1
ανέφερε ότι δεν θα ήθελε να αναλάβει μια διοικητική θέση καθώς θεωρεί ότι μπορεί
να προσφέρει περισσότερα πράγματα σε μία τάξη. Χαρακτηριστικά επισημαίνει
«θέλω να τελειώσω τη διδασκαλική μου θητεία μέσα στη τάξη και όχι πίσω από ένα
«άχρωμο» διοικητικό γραφείο. Η Σ2 εκπαιδευτικός υποστήριξε ότι δεν θα
επιθυμούσε να αναλάβει μια θέση με τόσες ευθύνες. Όπως ανέφερε «ο πρωταρχικός
λόγος είναι ότι δε θα επιθυμούσα να αναλάβω τέτοιου είδους ευθύνες και τόσο στρες
και άγχος. Επίσης, θεωρώ ότι μια διοικητική θέση αναλαμβάνει κάποιος μεγαλύτερος
ηλικιακά και με περισσότερα χρόνια θητείας σε ένα σχολικό περιβάλλον». Έπειτα, η
Σ3 απάντησε ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει υψηλά ιστάμενες θέσεις σε ιδιωτικό ή
δημόσιο τομέα στο μέλλον εφόσον τα παιδιά της είχαν ενηλικιωθεί. Η Σ4
εκπαιδευτικός ανέφερε ότι δεν θα διεκδικούσε κάποια διοικητική θέση στη σχολική
μονάδα όπου εργάζεται καθώς είναι μητέρα δύο παιδιών και έχει πολλές
υποχρεώσεις. Γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί
θέτουν ως προτεραιότητα τους το μεγάλωμα των παιδιών τους. Η επαγγελματική τους
εξέλιξη θυσιάζεται για τις ανάγκες της «συζύγου» και της «μητέρας». Η Σ5 αναφέρει
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«πρέπει να είναι όλα δρομολογημένα για να μπορεί κάποιος απερίσπαστα να
αφιερωθεί σε έναν τέτοιο ρόλο. Παράλληλα θα ήθελα να διαθέτω ικανοποιητική
εμπειρία στο σχολικό περιβάλλον για να μπορώ να ανταποκριθώ σε κρίσιμες και
απαιτητικές καταστάσεις». Η Σ6 υποστηρίζει ότι η διδασκαλία έχει μεγαλύτερο
ενδιαφέρον από την άσκηση ηγεσίας. Αντίθετα, η Σ7 τονίζει ότι θα έκανε αίτηση για
τη διεκδίκηση της διευθυντικής θέσης μετά από χρόνια εμπειρίας στα σχολικά
δρώμενα. Αναφέρει, ότι «όταν θα έχω αποκτήσει μεγαλύτερη εμπειρία, να μάθω τους
νόμους καλύτερα, να μάθω να συνεργάζομαι με τους συναδέλφους μου καλύτερα. Θα
ήθελα να μπορώ να καταλαβαίνω τα θέλω τους για να είμαι πιο αποτελεσματική».
Στη συνέχεια, ο Σ8 εκπαιδευτικός

όντας άνδρας αναφέρει ότι στο μέλλον θα

διεκδικήσει κάποια ανώτερη διοικητική θέση. Γίνεται αντιληπτό από την απάντηση
αυτή ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί έχουν περισσότερες φιλοδοξίες από τις γυναίκες και
ενθαρρύνονται περισσότερο να διεκδικήσουν θέσεις εξουσίας. Η Σ9 υποστηρίζει ότι
η σχολική τάξη ταιριάζει περισσότερο με την ιδιοσυγκρασία και τους στόχους της.
Τονίζει, «θεωρώ ότι μέσα στη σχολική τάξη και μέσω της προσωπικής επαφής με τα
παιδιά και τις οικογένειές τους μπορώ να προσφέρω περισσότερα πράγματα και με
πιο αποτελεσματικό τρόπο». Η Σ10 εκπαιδευτικός του δείγματος, η οποία προτιμά
την παροχή εκπαίδευσης από την διοίκηση της σχολικής μονάδας. Όπως, αναφέρει
«δεν με γεμίζει σαν άνθρωπο να κάθομαι σε ένα γραφείο. Προτιμώ να είμαι μέσα σε
μία τάξη με παιδιά που αυτό μου δίνει χαρά και ζωή». Σπουδαίας σημασίας είναι η
απάντηση της Σ11 εκπαιδευτικού η οποία επισημαίνει ότι η έλλειψη επιστημονικού
υπόβαθρου αποτελεί αιτία μη διεκδίκησης διοικητικών θέσεων. Η ίδια αναφέρει
χαρακτηριστικά «Δε θα έκανα αίτηση τη διεκδίκηση ανώτερης διοικητικής θέσης,
διότι θεωρώ ότι χρειάζεται και απαιτείται υπόβαθρο και σπουδές στη διοίκηση στην
εκπαίδευση (educational management background)». Έπειτα, η Σ12 αναφέρει ότι θα
διεκδικήσει μια ανώτερη θέση εφόσον θα κατέχει προϋπηρεσία πολλών ετών. Η
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματος κατέθεσαν ότι η εργασιακή εμπειρία
και τα χρόνια θητείας στο σχολικό περιβάλλον αποτελούν τον σπουδαιότερο
παράγοντα για την ανάληψη μιας διοικητικής θέσης. Στην συνέχεια, η Σ13
εκπαιδευτικός υποστηρίζει ότι θα έκανε αίτηση για τη διεκδίκηση κάποιας ανώτερης
θέσης στην εκπαιδευτική μονάδα που εργάζεται. Χαρακτηριστικά τονίζει «θεωρώ ότι
είναι χρήσιμο να γνωρίσεις και το διοικητικό κομμάτι της δουλειάς μας, ώστε να
μπορείς να αντιληφθείς και τις επιμέρους διαδικασίες αλλά και τους ρόλους των
μελών της σχολικής μονάδας». Η επόμενη ερωτώμενη αναφέρει ότι έχει σκεφτεί
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αρκετές φορές να διεκδικήσει κάποια ανώτερη διοικητική θέση. Επισημαίνει ότι μετά
από χρόνια εμπειρίας θα κάνει αίτηση για την διεκδίκηση κάποιας ανώτερης θέσης. Η
Σ16 τονίζει ότι δεν επιθυμεί να διεκδικήσει κάποια θέση εξουσίας καθώς είναι
ικανοποιημένη από την ενασχόληση της με τη διδασκαλία. Ο Σ17 εκπαιδευτικός
αναφέρει χαρακτηριστικά «η διδασκαλία και η διαχείριση της τάξης ταιριάζει
περισσότερο στον χαρακτήρα και στο αντικείμενο των σπουδών μου». Η Σ18
εκπαιδευτικός αναφέρει ότι λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων δεν έχει τη
δυνατότητα να αναλάβει κάποια θέση με αυξημένες ευθύνες. Από τα λεγόμενα των
εκπαιδευτικών γίνεται σαφές ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί έχουν φιλοδοξίας αλλά τις
αναβάλλουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Η
ανάληψη μιας διευθυντικής θέσης συνεπάγεται πολλαπλές αρμοδιότητες τις οποίες οι
γυναίκες δεν μπορούν να αναλάβουν εξαιτίας της έλλειψης χρόνου (Μαραγκουδάκη,
1997: 270-273).

Θεματική ενότητα β: Διοίκηση σχολικής μονάδας
Κατηγορία 2: Απόψεις για την σχολική διεύθυνση
Οι συνεντευξιαζόμενοι στην ενότητα αυτή επιχείρησαν να δώσουν έναν ορισμό για
τη σχολική διεύθυνση. Πολλές από τις απόψεις των εκπαιδευτικών παρουσιάζουν
πολλές ομοιότητες. Ο Σ1 υποστήριξε ότι «αποτελεί το Α και το Ω σε ένα σχολείο. Το
πρόσωπο που πρέπει να διαχειρίζεται κρίσεις, να κρατά ισορροπίες, να οργανώνει και
να προτείνει πράγματα που θα βοηθήσουν τη σχολική διαδικασία». Η Σ2 ανέφερε «η
διεύθυνση του σχολείου είναι ίσως ο πιο καθοριστικός παράγοντας για την ομαλή και
σωστή λειτουργία ενός σχολείου. Είναι το κέντρο των λειτουργικών αποφάσεων και
διατήρησης της ισορροπίας των εκπαιδευτικών μεταξύ τους. Αλλά και των παιδιώνγονιών με τους εκπαιδευτικούς». Η Σ3 τόνισε ότι «Η Διεύθυνση σχολείου είναι το
στρατηγείο. Εκπορεύεται από εκεί η ορθή και δημοκρατική λειτουργία του
σχολείου». Η Σ4 υποστήριξε ότι «Διεύθυνση σχολείου σημαίνει ηγεσία , κατέχει τον
πρωταρχικό ρόλο στην σχολική βαθμίδα. Η θέση αυτή έχει πολλές ευθύνες και θα
πρέπει να καλύπτεται από εκπαιδευτικούς με πείρα και διοικητικές γνώσεις». Στη
συνέχεια, η Σ5 ανέφερε ότι «Διεύθυνση σημαίνει διαχείριση διοικητικών ζητημάτων
της σχολικής μονάδας. Είναι ο υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου,
εκείνο το πρόσωπο που καθορίζει την ομαλή συνύπαρξη μαθητικού και
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εκπαιδευτικού δυναμικού». Η Σ6 επισημαίνει ότι «Η διεύθυνση του σχολείου
σημαίνει σεβασμός προς τους θεσμούς του σχολείου και προς όλους τους
εμπλεκόμενους της σχολικής μονάδας. Η διεύθυνση σημαίνει ευθύνη για τη τήρηση
των νόμων και τη ομαλή λειτουργία του σχολείου». Έπειτα, η Σ7 ανάφερε
«διεύθυνση σημαίνει διευθυντής». Ο Σ8 τονίζει ότι «Η Διεύθυνση του σχολείου
αφορά την οργάνωση της σχολικής κοινότητας και την προώθηση της
συναδελφικότητας μεταξύ των μελών της. Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην
ύπαρξη αρμονικού κλίματος μέσα στο σχολείο». Έπειτα, η Σ9 αναφέρει ότι «σημαίνει
εξασφάλιση τόσο των κατάλληλων συνθηκών για την ασφάλεια παιδιών και
εκπαιδευτικών, όσο και του σωστού περιβάλλοντος για την κοινωνικοποίηση και την
εκπαίδευση των μαθητών στο σύνολό τους. Επίσης, σημαίνει διατήρηση των
κατάλληλων ισορροπιών ανάμεσα στα μέλη του συλλόγου διδασκόντων, αλλά και
ανάμεσα στο σχολείο και τις οικογένειες των μαθητών». Η Σ10 υποστηρίζει
«διεύθυνση σχολείου σημαίνει συντονισμός όλων των διοικητικών και θεσμικών
θεμάτων της σχολικής μονάδας. Ο διευθυντής καθοδηγεί όλους όσους εμπλέκονται
στη σχολική κοινότητα. Είναι το πρόσωπο εκείνο που προστατεύει και φροντίζει για
όλα τα θέματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς». Η Σ11
τοποθετήθηκε ως εξής «η διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική και
γενική διοίκηση του σχολείου με στόχο την εξασφάλιση της εκπαιδευτικής
ποιότητας, των ανθρώπινων σχέσεων και της σωματικής και ψυχολογικής
ομαλότητας όλων των μελών μιας σχολικής μονάδας». Η Σ12 ανέφερε «ο διευθυντής
έχει μεγάλη ευθύνη και υποχρέωση να δημιουργηθεί ένα άρτιο κλίμα συνεργασίας
τόσο μεταξύ των παιδιών και των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτικών και των γονέων
όσο και των εκπαιδευτικών μεταξύ τους». Η Σ13 τονίζει ότι «η διεύθυνση του
σχολείου έχει να κάνει με την οργάνωση και τη διοίκηση όχι μόνο της σχολικής
μονάδας αλλά και με τον συντονισμό των μελών που την απαρτίζουν δηλαδή
(δασκάλους, μαθητές, γονείς, τοπική αυτοδιοίκηση)». Ο Σ14 υποστήριξε σχετίζεται
με τη διαχείριση τυχών συγκρούσεων και κρίσεων εντός και εκτός σχολικής μονάδας.
Αφορά έναν ευρύ φάσμα διοικητικών καθηκόντων που περιλαμβάνει όλους τους
εμπλεκόμενους της σχολικής κοινότητας. Από την τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι το
Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης». Η Σ15 ανέφερε ότι «η διεύθυνση
αποτελεί τη γενική γραμμή διευθέτησης ζητημάτων. Είναι το πρόσωπο εκείνο που
συντονίζει και καθοδηγεί τα μέλη της εκπαιδευτικής μονάδας». Η Σ16 τοποθετήθηκε
ως εξής: « Η διεύθυνση της σχολικής μονάδας ταυτίζεται με την επικοινωνία. Ο/Η
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διευθυντής/ντρια θα πρέπει να προσεγγίζει με ενδιαφέρον και κατανόηση όλα τα
μέλη της σχολικής κοινότητας». Ο Σ17 υποστηρίζει ότι «Η διεύθυνση της σχολικής
μονάδας μοιάζει με τον μαέστρο μιας ορχήστρας. Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι
γονείς αποτελούν την ομάδα στην οποία διευθύνει». Η Σ18 εκπαιδευτικός
διευκρινίζει ότι η διεύθυνση του σχολείου διαφοροποιείται από το επάγγελμα του
εκπαιδευτικού και είναι μια υπεύθυνη θέση με πολλές αρμοδιότητες. Οι περισσότεροι
εκπαιδευτικοί επικροτούν την άποψη ότι το διευθυντικό στέλεχος θα πρέπει να
εξασφαλίζει την ομαλή συνύπαρξη όλων των εκπαιδευτικών μεταξύ τους. Πρόκυται
για έναν δίαυλο επικοινωνίας όλων των ατόμων της σχολικής κοινότητας και
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ύπαρξη δημοκρατικού κλίματος της σχολικής
μονάδας.
Κατηγορία 3: Οι αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για τα προσόντα των
διευθυντικών στελεχών
Στην συγκεκριμένη θεματική ενότητα οι ερωτώμενοι έδωσαν μια πληθώρα
απαντήσεων για τα προσόντα που είναι απαραίτητα να διαθέτει ένα διευθυντικό
στέλεχος. Πολλές απαντήσεις είχαν ομοιότητες ως προς τα προσόντα ενός
αποτελεσματικού διευθυντή/ηγέτη. Συγκεκριμένα, ο Σ1 εκπαιδευτικός ανέφερε ότι
«Αν μπορέσει να διαχειριστεί προβληματικές καταστάσεις ξεπερνιούνται πολλοί
σκόπελοι. Επίσης, θα πρέπει να έχει παιδαγωγική κατάρτιση, να έχει περάσει ο ίδιος
από τάξη και να διοργανώνει προγράμματα-δράσεις για ενδοσχολική επιμόρφωση.
Θα πρέπει να βρει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν το σχολείο στο άνοιγμα
της κοινωνίας». Η Σ2 υποστηρίζει ότι «να έχει κάποια χρόνια προϋπηρεσίας στην
εκπαίδευση. Ωφέλιμο θα ήταν να είναι διαλλακτικό, κοινωνικό και δραστήριο άτομο.
Θα πρέπει να είναι ένας πραγματικός δίαυλος επικοινωνίας και επίλυσης
προβλημάτων για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει μέσα στη σχολική μονάδα». Η Σ3
αναφέρει ότι τα προσόντα ενός εκπαιδευτικού είναι «Επικοινωνιακές δεξιότητες,
ηγετική φυσιογνωμία, δημοκρατική συνείδηση, ικανότητα πειθούς, νηφαλιότητα στη
λήψη αποφάσεων, διορατικότητα, γνώσεις». Η Σ4 τονίζει ότι «να έχει την ικανότητα
να συντονίζει και να οργανώνει όλους όσους απαρτίζουν τη σχολική κοινότητα.
Επιπλέον, να είναι μια επιβλητική παρουσία που θα κατέχει το σεβασμό όλων». Η Σ5
επισημαίνει ότι «να είναι οργανωτικός, υπεύθυνος και αντικειμενικός, να μην
επηρεάζεται από άλλους και να έχει δική του γνώμη για τα τεκταινόμενα. Επίσης, να
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έχει νηφαλιότητα στη διαχείριση πιθανόν κρίσεων και να διαθέτει επικοινωνιακές
ικανότητες. Ένα πρόσωπο που να ενδιαφέρεται για όλους και διαθέτει κριτική
σκέψη». Στη συνέχεια, η Σ6 αναφέρει ότι τα προσόντα ενός διευθυντικού στελέχους
πρέπει να είναι «η καλή γνώση και ενημέρωση της νομοθεσίας καθώς αλλάζει
συνεχώς. Είναι αναγκαίο να μπορεί να χειριστεί αποτελεσματικά δύσκολες
καταστάσεις που προκύπτουν καθημερινά είτε με μαθητές είτε με εκπαιδευτικούς. Ο
διευθυντής θα πρέπει να διέπεται από συναδελφικότητα και να είναι ανοιχτός σε
όλους». Η Σ7 τονίζει ότι «θα πρέπει να έχει γνώσεις ψυχολογίας και να είναι
εκπαιδευτικός. Θα πρέπει να έχει ανελιχθεί σταδιακά και να έχει περάσει από όλα τα
στάδια». Ο Σ8 αναφέρει ότι «σχετίζονται με την ενημέρωση για τους νόμους και τα
προεδρικά διατάγματα του Υπουργείου Παιδείας. Ο διευθυντής/ντρια θα πρέπει να
μπορεί να αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις μέσα στη σχολική κοινότητα.
Σημαντικό είναι να έχει τη δυνατότητα να επιβάλει την άποψη του στους ανωτέρους
του/της δημοτικούς και δημόσιους φορείς». Η Σ9 επισημαίνει ότι «αίσθημα της
δικαιοσύνης και ειλικρινές ενδιαφέρον για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του
σχολείου του. Θα πρέπει να λειτουργεί δημοκρατικά, να μπορεί να προσαρμοστεί
στις ταχείες αλλαγές στη διοίκηση των σχολείων». Έπειτα, η Σ10 υποστηρίζει ότι ο
διευθυντής «θα πρέπει να έχει αμεσότητα και εγρήγορση. Είναι αναγκαίο να μπορεί
να συντονίζει και να οργανώνει ποικίλα θέματα και να δίνει έμπνευση και όραμα
στους

εκπαιδευτικούς».

Η

Σ11

αναφέρει

«ηγετικές

ικανότητες,

πρότυπα

αποδοτικότητας και ακεραιότητας, ικανότητες για ενθάρρυνση και διαχείριση
ομάδων, ενσυναίσθηση, ευελιξία, διαχείριση κρίσεων και προβλημάτων». Η Σ12
υποστηρίζει ότι «υπευθυνότητα, όρεξη για δουλειά, ενεργητική ακρόαση,
ενεργητικότητα,

επικοινωνιακές

δεξιότητες,

δικαιοσύνη,

αποφασιστικότητα,

διαφάνεια, συνεχής επιμόρφωση». Η Σ13 αναφέρει ότι ένα διευθυντικό στέλεχος θα
πρέπει να έχει «να έχει διοικητικές και οργανωσιακές γνώσεις και ικανότητες, θα
πρέπει

να

είναι

υποστηρικτικός». Ο

συνεργάσιμος,

ευέλικτος,

πρακτικός,

ενθαρρυντικός

και

Σ14 τονίζει ότι «να έχει γνώσεις διοίκησης, να είναι

δημιουργικός και ευέλικτος. Δηλαδή να μη διστάζει να κάνει αλλαγές να παίρνει
ρίσκα και να καινοτομεί». Η Σ15 χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «θα πρέπει να
διαθέτει ακεραιότητα και αμεροληψία σαν άνθρωπος και εκπαιδευτικός. Σημαντικό
είναι να διαθέτει διοικητικές και παιδαγωγικές γνώσεις». Η Σ16 ανέφερε ότι τα
κυριότερα προσόντα ενός διευθυντή είναι να είναι δίκαιος και να διαθέτει προσωπική
άποψη. Επιπλέον, να είναι καταρτισμένος και να ενημερώνεται για τα εκπαιδευτικά
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νέα. Τονίζει ότι είναι σημαντικό να σέβεται και να τηρεί τη νομοθεσία. Στην
συνέχεια, Ο Σ17 υποστηρίζει ότι «πρέπει να διαθέτει πνεύμα ομαδικότητας και
συνεργασίας. Επίσης, να έχει την ικανότητα να ηγείται και να χειρίζεται τυχόν
προβληματικές καταστάσεις. Σημαντικό να έχει γνώσεις οικογενειακής - συστημικής
ψυχοθεραπείας και ψυχολογίας ώστε να κατανοεί τις προβληματικές συμπεριφορές».
Η Σ18 εκπαιδευτικός αναφέρει ότι ένα διευθυντικό στέλεχος θα πρέπει να διέπεται
από υπευθυνότητα, προγραμματισμό και μεθοδικότητα.
Κατηγορία 4: Ανδρική και γυναικεία διοίκηση
Στην συγκεκριμένα θεματική ενότητα υπήρξε μια ποικιλία απαντήσεων σχετικά με
τον τρόπο που διοικούν τα δυο φύλα αλλά και την αποτελεσματικότερη άσκηση
διοικητικών καθηκόντων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πεποίθηση του Σ1 υποκειμένου
ο οποίος

υποστήριξε ότι «θεωρώ ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί διοικούν με

συντηρητικό τρόπο, ενώ οι γυναίκες είναι πιο δημοκρατικές». Η Σ2 ανέφερε ότι «οι
άνδρες έχουν έναν ρόλο πιο επιβλητικό και όντας σε διοικητική θέση και εξαιτίας του
ανδρικού προτύπου που έχει κυριαρχήσει από παλιά στις κοινωνίες, ο άνδρας
διευθυντής φαίνεται πιο αυστηρός, τρομακτικός και σοβαρός. Η γυναίκα σε τέτοια
θέση είναι πιο διαλλακτική, στοργική και επικοινωνιακή ίσως επειδή έχει περάσει και
από τη μητρότητα». Η Σ3 στην ερώτηση αυτή τόνισε ότι «τέτοιες στερεοτυπικές
αντιλήψεις που σχετίζονται με τα φύλα είναι άδικες και εξ ορισμού άτοπες».
Παρόμοια θέση είχε και η Σ4 εκπαιδευτικός «Θεωρώ ότι οι ικανότητες δε σχετίζονται
με τα φυλετικά χαρακτηριστικά αλλά με το χαρακτήρα και τη προσωπικότητα». Η Σ5
υποστήριξε ότι «νομίζω όμως ότι οι γυναίκες είναι πιο ήπιες, συναισθηματικές και
αντιμετωπίζουν με διπλωματικό τρόπο τις καταστάσεις. Οι γυναίκες διευθυντές
δείχνουν περισσότερη όρεξη και διάθεση να βοηθήσουν τους συναδέλφους να
ενταχθούν πιο ομαλά στη σχολική μονάδα. Θεωρώ ότι ενδιαφέρονται πολύ για τη
δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων τόσο με μαθητές όσο και με εκπαιδευτικούς».
Στη συνέχεια, η Σ6 ανέφερε ότι «πιστεύω οι άνδρες έχουν πιο επιβλητική παρουσία
και είναι πιο ευέλικτοι και πιο χαλαροί. Προσαρμόζονται πιο εύκολα και δεν έχουν
τόσο άγχος όσο οι γυναίκες διευθύντριες. Οι γυναίκες είναι πιο οργανωμένες και πιο
τυπικές στην τήρηση των νόμων. Όμως είναι πιο φιλικές και προσεγγίζουν καλύτερα
τους μαθητές». Η Σ7 αναφέρει ότι «για τους άνδρες κάποιοι αντιμετωπίζουν όλους
τους εκπαιδευτικούς το ίδιο και τους μόνιμους και εμάς τους αναπληρωτές. Πιστεύω
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δεν είναι θέμα φύλου αλλά ανθρώπου και χαρακτήρα». Έπειτα, ο Σ8 τονίζει ότι «οι
άνδρες επιβάλλονται ευκολότερα και αρέσκονται να διατάσουν, και δεν ακούν
συνήθως τους υφιστάμενούς τους. Οι γυναίκες από την άλλη είναι πιο φιλικές, με
περισσότερη κατανόηση, ακούν άλλες γνώμες και προσεγγίζονται πιο ευκολότερα».
Η Σ9 ανέφερε ότι «οι άντρες όσο και οι γυναίκες άλλοτε ακολουθούν το πιο
«αυταρχικό» μοντέλο της εξουσίας, επιβάλλοντας αρμοδιότητες και κρίνοντας
μεροληπτικά, και άλλοτε διαθέτουν την αυτοπεποίθηση και την ηρεμία που
χρειάζεται να έχει ένας διευθυντής ή μία διευθύντρια. Το μόνο κοινό στοιχείο που θα
μπορούσα να παρατηρήσω στις γυναίκες διευθύντριες είναι ίσως μια εντονότερη
ανάγκη να αποδείξουν τις ικανότητες τους και να ξεπεράσουν τα στερεότυπα της
κοινωνίας σχετικά με τις διευθυντικές θέσεις». Αντίθετα, η Σ10 θεωρεί ότι «οι
άνδρες διοικούν καλύτερα. Χαρακτηρίζονται από χαλαρότητα και δεν έχουν τόσο
άγχος όπως οι γυναίκες. Αντίθετα, πιστεύω ότι οι γυναίκες σε τέτοιες θέσεις είναι πιο
σκληρές και απόλυτες στις αποφάσεις τους σε σύγκριση με τους άνδρες». Η Σ11
ανέφερε ότι «και τα δύο φύλα είναι ισάξια σε ρόλους διοίκησης και διεύθυνσης. Η
αποδοτικότητα τους έγκειται στις ικανότητές τους και στη σωστή και αποδοτική
χρήση αυτών». Παρόμοια θέση κατέχει και η Σ12 η οποία πιστεύει «δεν σχετίζεται
καθόλου το φύλο με την εκτέλεση των διοικητικών καθηκόντων». Ακόμη, η Σ13
χαρακτηριστικά αναφέρει για τα δυο φύλα «οι γυναίκες τείνουν να είναι πιο τυπικές
στα διοικητικά τους καθήκοντα. Οι οργανωτικές του ικανότητες θεωρώ ότι είναι λίγο
καλύτερες από εκείνες των ανδρών διότι έχουν τη τάση να εμμένουν σε λεπτομέρειες.
Οι άνδρες από την άλλη μεριά, είναι τυπικοί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι
ευέλικτοι. Είναι πιο επικοινωνιακοί και γι’ αυτόν τον λόγο αρκετές φορές μπορεί να
παραλείπουν πράγματα ή να παρακάμπτουν διαδικασίες προς διευκόλυνση όλων». O
Σ14 προσθέτει «οι γυναίκες να είναι λίγο πιο αυταρχικές στον τρόπο διοίκησης». Η
Σ15 τοποθετείται ως εξής «οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας σε θέσης διοίκησης είναι
συχνά λιγότερο ευέλικτες. Αυτό αφορά σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας κατά
βάση». Η Σ16 υποστήριξε ότι οι άνδρες διευθυντές έχουν επιβλητική παρουσία σε
αντίθεση με τις γυναίκες που δεν μπορούν εύκολα να επιβληθούν στους μαθητές.
Επιπλέον, η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός αναφέρει ότι «οι άνδρες διευθυντές δεν
τηρούν κατά γράμμα την νομοθεσία αλλά προσπαθούν να διευκολύνουν σε κάποιες
περιπτώσεις ορισμένους εκπαιδευτικούς σε θέματα αδειών, κτλ. Οι γυναίκες
διευθύντριες με τις οποίες έχω συνεργαστεί είναι τυπικές στην τήρηση της
νομοθεσίας». Ακόμα, ο Σ17 επισημαίνει ότι «από μια πρόσφατη συνεργασία μου με
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γυναίκα διευθύντρια παρατηρώ ότι οι γυναίκες σε θέσεις εξουσίας είναι
επιφυλακτικές. Δεν είναι διατεθειμένες να παίρνουν ρίσκα και να καινοτομούν. Είναι
περισσότερο της ασφάλειας». Συνεχίζει λέγοντας ότι συνεργάζεται με άνδρα
διευθυντή ο οποίος αναλαμβάνει πολλές πρωτοβουλίες και έχει πολλές κλίσεις.
Σημαντική είναι η άποψη της Σ18 εκπαιδευτικού, η οποία τονίζει ότι «θεωρώ ότι και
οι άνδρες και οι γυναίκες μπορούν να διοικήσουν εξίσου αποτελεσματικά αρκεί ν’
αγαπούν αυτό που κάνουν». Διευκρινίζει ότι οι άνδρες διευθυντές είναι
αποφασιστικοί και χαλαροί. Αλλά και οι γυναίκες διευθύντριες είναι αποτελεσματικές
και χαρακτηρίζονται από δυναμισμό και σκληρότητα, όπως αναφέρει. Κάποιοι από
τους εκπαιδευτικούς του δείγματος υποστήριξαν ότι το γεγονός αυτό οφείλεται στα
εγγενή χαρακτηριστικά που έχει αποδώσει η κοινωνία στους άνδρες σε αντίθεση με
τις γυναίκες που είναι ευαίσθητες και στοργικές και συγκεντρώνονται σε μεγαλύτερο
ποσοστό στο επάγγελμα της δασκάλας καθώς ταιριάζει με τα ατομικά
χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον, οι συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν ότι οι γυναίκες
είναι πιο επικοινωνιακές και αρέσκονται στο διάλογο. Είναι όμως πιο τυπικές και
αγχώδεις σε σύγκριση με έναν άνδρα διευθυντή. Ακόμα, οι εκπαιδευτικοί του
δείγματος στην πλειοψηφία του τόνισαν ότι οι γυναίκες κρίνονται αυστηρότερα από
τους άνδρες διευθυντές καθώς πολλοί συνάδελφοι τους κυρίως άνδρες αμφιβάλουν
για τις ικανότητες τους εξαιτίας του φύλου τους. Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος
υποστήριξαν ότι οι άνδρες διευθυντές είναι πιο ευέλικτοι και πιο χαλαροί και δεν
εμμένουν τόσο σε λεπτομέρειες όσο οι γυναίκες διευθύντριες. Οι περισσότεροι
εκπαιδευτικοί του δείγματος ανέφεραν ότι η θέση του διευθυντή της σχολικής
μονάδας ταιριάζει περισσότερο σε έναν άνδρα καθώς οι άνδρες επιβάλουν
ευκολότερα τη γνώμη τους σε άλλους. Κάποιοι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην
έρευνα αυτή υποστήριξαν ότι οι διοικητικές ικανότητες σχετίζονται περισσότερο με
το χαρακτήρα του ατόμου παρά με το φύλο του. Πεποίθηση που καταστρατηγείται
από τα λεγόμενα των περισσότερων εκπαιδευτικών του δείγματος, οι οποίοι θεωρούν
ότι τα κοινωνικά στερεότυπα για το ρόλο των φύλων έχουν καθοριστική σημασία.
Θεματική ενότητα γ: Έμφυλες διακρίσεις στη σχολική διοίκηση
Κατηγορία 4: Αίτια για την χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην εκπαιδευτική
διοίκηση
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Στην συγκεκριμένη ενότητα σκιαγραφούνται οι απόψεις των ερωτώμενων για την
υποαντιπροσώπευση των γυναικών εκπαιδευτικών στην σχολική διοίκηση. Όπως,
αναφέρει ο Σ1 εκπαιδευτικός οι γυναίκες «όχι δεν θέλουν απλά δε μπορούν να
αναλάβουν και άλλα καθήκοντα. Επίσης, η κοινωνία μας γενικώς είναι πατριαρχική,
οργανωμένη οπότε σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται τόσο πολύ στη γυναίκα να έχει
πρόσβαση στην εξουσία όσο ένας άνδρας. Επίσης, δεν την ενθαρρύνει το περιβάλλον
της και η κοινωνία. Η ίδια προσωπικά δεν έχει τόσα κίνητρα για να επιλέξει θέσεις
διοικητικές». Η Σ2 υποστηρίζει ότι «οι γυναίκες θεωρούνται ανάξιες και ανεπαρκείς
λόγω σεξιστικών αντιλήψεων, κυρίως από τη πλευρά των ανδρών συναδέλφων για να
αναλάβουν τέτοια διοικητικά πόστα». Η Σ3 θεωρεί ότι «κάποιες γυναίκες μπορεί να
αποτρέπονται από τέτοιες θέσεις λόγω των αυξημένων απαιτήσεων, οι οποίες στο
μυαλό τους δεν μπορούν να συνδυαστούν με τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Ένας
άλλος λόγος μπορεί να είναι ο ρατσισμός που δέχονται οι γυναίκες στον χώρο
εργασίας, μιας και οι διευθυντικές θέσεις ανήκουν στους άνδρες στην συνείδηση της
ελληνικής κοινωνίας». Η Σ4 υποστηρίζει ότι «αρκετές γυναίκες δεν ενθαρρύνονται
από το περιβάλλον τους για να ασχοληθούν με διοικητικές θέσεις. Παρατηρώ ότι
αρκετές συνάδελφοι μου γυναίκες νιώθουν φόβο για μια τέτοια θέση και δεν
επιθυμούν να τη διεκδικήσουν». Ενδιαφέρουσα είναι και η απάντηση που δίνει η Σ5
για τις αιτίες της χαμηλής αντιπροσώπευσης των γυναικών «υπέρμετρος
συναισθηματισμός που χαρακτηρίζει κάθε μητέρα δεν επιτρέπει σε μια γυναίκα να
διεκδικήσει μια διοικητική θέση στη σχολική μονάδα». Παρόμοια αντίληψη έχει και
η Σ6 για τις αιτίες που απωθούν τις γυναίκες από τη σχολική διοίκηση «είναι σύζυγοι,
μητέρες, εργαζόμενες και νοικοκυρές. Δεν έχουν το χρόνο που χρειάζεται μια θέση
ευθύνης και δεν ενθαρρύνονται να διεκδικήσουν μια τέτοια θέση». Η Σ7 αναφέρει
χαρακτηριστικά ότι «μάλλον θεωρούν ότι δε θα μπορέσουν να είναι καλές μητέρες
και σύζυγοι και ταυτόχρονα το ίδιο ικανές ως διευθυντικό στέλεχος του σχολείου».
Σημαντική είναι και η διαπίστωση του Σ8 «μία αιτία απομάκρυνσης των γυναικών
από την διοίκηση της εκπαίδευσης είναι ότι οι άνδρες συνάδελφοι δεν δέχονται
εύκολα μια γυναίκα σε ανώτερη θέση εξαιτίας στερεοτυπικών αντιλήψεων που έχουν
καθιερωθεί στη κοινωνία. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί είναι αρκετά ανταγωνιστικές
απέναντι σε μια γυναίκα διευθύντρια». Στην διατύπωση αυτή φαίνεται η έλλειψη
ενθάρρυνσης των γυναικών διευθυντριών ακόμα και από γυναίκες συναδέλφους τους
και η αυστηρότητα με την οποία κρίνονται συνεχώς. Η Σ9 πιστεύει ότι αιτία για τον
αποκλεισμό των γυναικών αποτελεί η ύπαρξη κοινωνικών στερεότυπων που
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καλλιεργούν περισσότερο τις φιλοδοξίες για θέσεις «εξουσίας» στους άντρες. Επίσης,
θεωρεί ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο ικανοποιημένες από την επιλογή τους να
διδάσκουν μέσα σε τάξη. Η κατάληψη διοικητικών θέσεων από άνδρες έχει
δημιουργήσει το στερεότυπο ότι η διοίκηση αποτελεί τομέα ανδρικής αρμοδιότητας
και ταυτίζεται πλήρως με το ανδρικό πρότυπο. Αρκετοί ενστερνίζονται την
πεποίθηση ότι η ηγεσία αποτελεί έμφυτο χαρακτηριστικό των ανδρών και βασίζεται
στα έμφυτα χαρακτηριστικά τους. Χαρακτηριστική είναι η διατύπωση της Σ10 η
οποία υποστηρίζει ότι τα ατομικά χαρακτηριστικά των γυναικών ταιριάζουν
περισσότερο με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Όπως αναφέρει «οι γυναίκες έχουν
μεγαλύτερη υπομονή και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού έρχεται πιο κοντά στον
ρόλο τους. Θεωρώ ότι η διδασκαλία ταιριάζει περισσότερα στα ατομικά
χαρακτηριστικά μιας γυναίκας καθώς περιλαμβάνει φροντίδα και ευαισθησία».
Αντίθετα, η Σ11 αναφέρει ότι οι γυναίκες έχουν περιορισμένο

χρόνο για την

ενασχόληση με τη σχολική διοίκηση καθώς είναι μητέρες και σύζυγοι. Επιπλέον,
υποστηρίζει ότι «οι γυναίκες εξακολουθούν να παραγκωνίζονται σε πολλές κοινωνίες
και να θεωρούνται λιγότερο ικανές σε ό,τι σχετίζεται με ηγετικούς ρόλους». Παρόλο
που υπάρχει ισότητα δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών, οι γυναίκες σε πολλές
κοινωνίες θεωρούνται κατώτερες και πιο αδύναμες από τους άνδρες. Οι γυναίκες
έρχονται αντιμέτωπες με σεξιστικές πεποιθήσεις και καταβάλλουν μεγάλη
προσπάθεια να καταρρίψουν το μύθο της γυναίκας «συζύγου» και «νοικοκυράς».
Παρόμοια πεποίθηση με αυτή των περισσοτέρων εκπαιδευτικών του δείγματος έχει
και η Σ12 η οποία θεωρεί ότι το οικογενειακό περιβάλλον αποτρέπει τις γυναίκες
εκπαιδευτικούς να αναλάβουν θέσεις με αυξημένες απαιτήσεις. Σχετικά με τους
παράγοντες που συμβάλλουν καθοριστικά και απωθούν τις γυναίκες από την σχολική
ηγεσία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προβάλλεται έντονα το άγχος που βιώνουν οι
γυναίκες από τη σύγκρουση οικογενειακών και επαγγελματικών ρόλων. Οι γυναίκες
εκπαιδευτικοί κατά κύριο λόγο διεκδικούν θέσεις εργασίας με γνώμονα τις
οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Η Σ13 υποστηρίζει ότι «οι περισσότερες γυναίκες
δεν είναι ανταγωνιστικές και γι’ αυτόν το λόγο δεν βλέπουμε συχνά γυναίκες να
διεκδικούν όχι μόνο διευθυντικές θέσεις αλλά και θέσεις σχολικού συμβούλου ή
ακόμα και τη θέση της διευθύντριας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό ενισχύεται
και από το γεγονός ότι από τη στιγμή που η γυναίκα κάνει οικογένεια αφοσιώνεται σε
αυτήν και δεν επιδιώκει να ανέλθει στην ιεραρχία της σχολικής διοίκησης». Η
συνεντευξιαζόμενη αναφέρει ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δεν έχουν υψηλές
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προσδοκίες στην ανάληψη διοικητικών θέσεων. Για ακόμη μία φορά ο οικογενειακός
παρόντας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις προτεραιότητες που θέτουν οι
γυναίκες. Ο Σ14 θεωρεί ότι «αισθάνονται περισσότερο ανασφάλεια και νομίζουν ότι
δεν θα τα καταφέρουν στην διοίκηση μια σχολικής μονάδας. Επίσης, οι ρόλοι που
έχει μια γυναίκα είναι πάρα πολλοί με αποτέλεσμα να μην θέλουν να αναλάβουν
επιπλέον ευθύνες». Θέτοντας στο προσκήνιο την έλλειψη προσωπικών κινήτρων των
γυναικών για την επαγγελματική τους ανέλιξη. Στην έλλειψη προσωπικών
φιλοδοξιών αποδίδει και στις οικογενειακές υποχρεώσεις αποδίδει και η Σ15 την
αποχή των γυναικών εκπαιδευτικών από θέσεις σχολικής διεύθυνσης- ηγεσίας.
Χαρακτηριστικά, αναφέρει ότι «ο πολυδιάστατος ρόλος της γυναίκας ως μάνα,
σύζυγος, νοικοκυρά και εργαζόμενη αποτελεί βασικό παράγοντα στην μη
καλλιέργεια των φιλοδοξιών και της εργασιακής αναβάθμισής της. Οι γυναίκες δεν
εισέρχονται στην σχολική διοίκηση διότι ουσιαστικά δεν το επιδιώκουν λόγω άλλων
προτεραιοτήτων». Στην συνέχεια, η Σ16 εκπαιδευτικός ανέφερε ότι οι οικογενειακές
υποχρεώσεις απωθούν τις γυναίκες εκπαιδευτικούς από την διεκδίκηση κάποιας
διευθυντικές θέσης. Η ίδια τονίζει «η ανατροφή των παιδιών και η ενασχόληση με τις
οικιακές εργασίες αποτελούν προτεραιότητα για αρκετές γυναίκες». Ο Σ17
εκπαιδευτικός θεωρεί ότι ο οικογενειακός παράγοντας αποτελεί κύρια αιτία
αποτροπής των γυναικών εκπαιδευτικών από θέσεις ευθύνης. Αλλά και η έλλειψη
ενθάρρυνσης από τα οικία πρόσωπα διαδραματίζουν σημαντικό παράγοντα για την
επιλογή των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, και η Σ18 εκπαιδευτικός αναφέρει ότι έχει
συναδέλφους, οι οποίες επιθυμούν να αναλάβουν διοικητικές θέσεις μετά την
ενηλικίωση των παιδιών τους. Είναι θέμα προτεραιοτήτων κάθε γυναίκας. Αυτό που
διατυπώνει η ερωτώμενη είναι «από πολλές συζητήσεις με γυναίκες συναδέλφους
μου διαπιστώνω ότι το μεγάλωμα των παιδιών επιφέρει μεγάλο άγχος στις ίδιες. Με
βάση τις παραπάνω διατυπώσεις οδηγούμαστε στο συμπέρασμα της Μαραγκουδάκη
(1997),

ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα «οι γυναίκες διδάσκουν και οι

άνδρες διοικούν» εφόσον οι ανώτερες διοικητικές θέσεις ανήκουν σε άνδρες
εκπαιδευτικούς.

Κατηγορία 5: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την επικράτηση του
ανδροκρατούμενου μοντέλου ηγεσίας
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Με γνώμονα την επιστημονική βιβλιογραφία προέκυψε η άποψη ότι ο χώρος της
οργάνωσης και της διοίκησης της εκπαίδευσης είναι ένας χώρος αποτελούμενος από
άνδρες. Για το σκοπό αυτό τέθηκε το συγκεκριμένο ερώτημα στους εκπαιδευτικούς
της έρευνας αυτής. Ο Σ1 ερωτώμενος είπε ότι οι διοικητικές ικανότητες σχετίζονται
με την προσωπικότητα του ατόμου «έχει σχέση με το άτομο, με τα ατομικά
χαρακτηριστικά. Αν είναι άνδρας ή γυναίκα δε παίζει ρόλο αν δεν υπάρχει
συνεργασία με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητα. Κατά κύριο λόγο αυτό το
βλέπουν στο πρόσωπο του άνδρα». Η συγκεκριμένη απάντηση φανερώνει για ακόμα
μία φορά την πατριαρχική οργάνωση της κοινωνίας στην οποία τα περισσότερα
άτομα ταυτίζουν τις θέσεις διοίκησης με το ανδρικό φύλο. Μεγάλο ενδιαφέρον
παρουσιάζει η απάντηση της Σ2 η οποία επισημαίνει «η διοικητική θέση σε γυναίκα
είναι λανθασμένη κίνηση για κάποιους συναδέλφους μου. Θεωρούν ότι είναι πιο
αδύναμη και ανήμπορη στο να πάρει σωστές αποφάσεις για το σχολείο. Επίσης,
θεωρούν ότι ως γυναίκα δε μπορεί να επιβληθεί στους μαθητές και συχνά δε της
αναφέρουν περιστατικά με ανήσυχους μαθητές καθώς πιστεύουν ότι δε μπορεί να
επιλύσει μια προβληματική κατάσταση». Γίνεται αντιληπτό ότι η επιβλητικότητα και
η ικανότητα λήψης αποφάσεων που αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά για έναν
διευθυντή-ηγέτη ανήκουν στους άνδρες με βάση τα λεγόμενα πολλών εκπαιδευτικών.
Οι γυναίκες θεωρούνται αδύναμες και εύθραυστες σαν χαρακτήρες από πολλούς. Η
Σ3 αναφέρει ότι οι στερεοτυπικές αντιλήψεις που επικρατούν στο χώρο της διοίκησης
για τις γυναίκες είναι αναχρονιστικές και άτοπες και δεν συνάδουν με την σύγχρονη
εποχή. Παρόμοια είναι και η διατύπωση της Σ4 η οποία θεωρεί ότι «δεν είναι
ζητήματα ανδρικά απλά η δομή της κοινωνίας είναι τέτοια που τα καθιστά ανδρικά
στο τέλος εφόσον οι άνδρες διευθυντές είναι περισσότεροι από τις γυναίκες». Γίνεται
φανερό το φαινόμενο της γυάλινης οροφής καθώς ο τομέας της οργάνωσης και της
διοίκησης απαρτίζεται μονάχα από άνδρες. Αντίθετα, η Σ5 υποστηρίζει ότι οι
γυναίκες μπορούν να διοικήσουν εξίσου αποτελεσματικά με τους άνδρες. Η
συγκεκριμένη εκπαιδευτικός θεωρεί ότι οι διοικητικές ικανότητες αφορούν τα
ατομικά χαρακτηριστικά και οι γυναίκες κατέχουν ικανότητες και δεξιότητες να
ηγηθούν σε μια σχολική μονάδα. Μία τέτοια άποψη οδηγεί στις φεμινιστικές θεωρίες
για τα ίσα δικαιώματα ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τις
φεμινιστικές θεωρίες όλα τα άτομα της κοινωνίας ανεξάρτητα από το φύλο,
θρησκεία, χρώμα έχουν ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες μέσα στην κοινωνία. Αλλά
και η Σ6 ενστερνίζεται παρόμοια θέση καθώς πιστεύει ότι η διοικητικές ικανότητες
69

σχετίζονται με τα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε ανθρώπου. Στην συνέχεια, η Σ7
αναφέρει ότι «ότι οι μαθητές σέβονται και φοβούνται περισσότερο έναν άνδρα
διευθυντή. Επίσης, και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί όταν δε καταφέρνουν να
επιβληθούν στα παιδιά απευθύνονται στον διευθυντή ο οποίος είναι άνδρας και οι
μαθητές τον παίρνουν στα σοβαρά». Με βάση τη διατύπωση αυτή σκιαγραφείται για
άλλη μία φορά, το προφίλ του επιβλητικού άνδρα-ηγέτη ο οποίος γίνεται σεβαστός
από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Ο Σ8 αποδέχεται την θέση των δύο άλλων
συναδέλφων του, σύμφωνα με τον οποίο το στυλ ηγεσίας σχετίζεται με την
συμπεριφορά και το χαρακτήρα του ατόμου. Μία άποψη την οποία αποδέχονται λίγοι
από τους εκπαιδευτικούς της παρούσας έρευνας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η θέση
της Σ9, η οποία θεωρεί ότι «όμως η πραγματικότητα αντικρούει μια τέτοια πεποίθηση
μίας και οι άνδρες διευθυντές υπερτερούν των γυναικών. Υπό το πρίσμα αυτό τα
διοικητικά ζητήματα αφορούν περισσότερο τους άνδρες καθώς εκείνοι ενδιαφέρονται
να τα ασκήσουν». Γίνεται αντιληπτό ότι οι άνδρες διευθυντές αρέσκονται
περισσότερο να διεκδικούν ανώτερες διοικητικές θέσεις στη σχολική μονάδα.
Αντιθέτως, οι γυναίκες θέτουν άλλες προτεραιότητες και ενδιαφέρονται περισσότερο
για τη διδασκαλία παρά για τη διοίκηση. Επίσης, και η Σ10 επιβεβαιώνει την
παραπάνω διατύπωση «πιστεύω ότι στον τομέα της διοίκησης μπορούν να
προσφέρουν και άνδρες και γυναίκες. Απλώς οι γυναίκες έχοντας περισσότερες
υποχρεώσεις, δε διεκδικούν υψηλόβαθμες θέσεις στη σχολική μονάδα». Ο
οικογενειακός παράγοντας και η έλλειψη προσωπικών κινήτρων των γυναικών
εκπαιδευτικών προβάλλεται για ακόμα μία φορά. Σημαντική είναι η τοποθέτηση της
Σ11 η οποία αναφέρει «η αντίληψη αυτή ακολουθείται από μεγάλη μερίδα
ανθρώπων, κυρίως ανδρών. Πιστεύουν ότι οι γυναίκες ενδιαφέρονται περισσότερο
για την οικογένεια τους και όχι για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Ο τομέας της
οργάνωσης και της διοίκησης είναι ανδροκρατούμενος καθώς οι άνδρες
ενδιαφέρονται περισσότερο να αναλαμβάνουν διοικητικές θέσεις σε σχέση με τις
γυναίκες». Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί έχουν φιλοδοξίες αλλά αναγκάζονται εξαιτίας
οικογενειακών υποχρεώσεων να τις αναβάλλουν μέχρι να μην υφίστανται
(Μαραγκουδάκη, 1997). Με βάση αυτή τη διατύπωση οι γυναίκες όταν μεγαλώσουν
τα παιδιά τους διεκδικούν κάποια ανώτερη διοικητική θέση όπως επιβεβαίωσαν
αρκετοί εκπαιδευτικοί του δείγματος αυτού. Η άποψη της Σ12 έχει αρκετές
ομοιότητες με τη πλειοψηφία των ερευνητικών υποκειμένων καθώς θεωρεί ότι «οι
περισσότερες γυναίκες επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διδασκαλία ώστε να έχουν
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λιγότερες υποχρεώσεις και περισσότερο χρόνο για την οικογένεια τους. Ο χώρος της
σχολικής διοίκησης απαρτίζεται από περισσότερους άνδρες καθώς οι υποχρεώσεις
και η θέση της γυναίκας στην κοινωνία ταυτίζεται περισσότερο με το πρότυπο της
συζύγου και της δασκάλας». Εμπόδια στην επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών
αποτελεί ο διττός ρόλος της γυναίκας ως μητέρας και ως επαγγελματίας καθώς
φαίνεται να δίνεται προτεραιότητα στην μητρότητα. Οι οικογενειακές υποχρεώσεις
αρκετές φορές είναι η καίρια αιτία αποκλεισμού των γυναικών από θέσεις ευθύνης. Η
Σ13 αναφέρει ότι «εάν αποφασίσει μια γυναίκα να ασχοληθεί σοβαρά με τη διοίκηση
μπορεί να κάνει πολύ ωραία πράγματα, παρά τις αντιδράσεις και τις δυσκολίες που
μπορεί να βρει μπροστά της. Άλλωστε από τη στιγμή που καταφέρνει να οργανώνει
ένα σπιτικό μπορεί να οργανώσει και μια σχολική μονάδα». Γίνεται αντιληπτό από
την παραπάνω απάντηση ότι ο ρόλος της συζύγου για μια γυναίκα συνάδει με τα
ατομικά χαρακτηριστικά της. Για τον λόγο αυτό η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός όντας
γυναίκα ταυτίζει τη διοίκηση μιας σχολικής μονάδας με τη διαχείριση της
οικογενειακής εστίας. Με την διατύπωση αυτή φανερώνεται η στερεοτυπική δομή της
κοινωνίας που θέτει ως αυτοσκοπό των όλων των γυναικών τη δημιουργία
οικογένειας. Ο Σ14 αναφέρει ότι πάρα πολλές γυναίκες που έχουν αναλάβει θέσεις
ευθύνης έχουν διαγράψει λαμπρή πορεία, θεωρώντας ότι το κυρίαρχο στυλ του
άνδρα- ηγέτη είναι ένας μύθος. Προσθέτει χαρακτηριστικά «συνεργάστηκα στο
παρελθόν με γυναίκα διευθύντρια, η οποία επιτελούσε άριστα το έργο της. Είχε
οργανωτικότητα, ήταν ενημερωμένη για τους νόμους και έπαιρνε ορθές αποφάσεις
για τη σχολική μονάδα». Ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός με γνώμονα την πολύχρονη
εμπειρία του, επισημαίνει ότι οι γυναίκες διευθύντριες είναι αποτελεσματικές και
έχουν όραμα αν επιθυμήσουν να ανέβουν στην εκπαιδευτική ιεραρχία. Αρκετές
ομοιότητες παρουσιάζονται και στην πεποίθηση της Σ15 η οποία θεωρεί ότι το
στερεότυπο του άνδρα-διευθυντή θα πρέπει να καταστρατηγηθεί καθώς οι γυναίκες
έχουν δυνατότητες να αναλάβουν απαιτητικές θέσεις. Όμως όπως αναφέρει η
πολλαπλές υποχρεώσεις δεν επιτρέπουν σε μια γυναίκα να διεκδικήσει μια θέση
ευθύνης. Οι γυναίκες όχι ότι δεν το επιθυμούν να αναλάβουν πολλές ευθύνες αλλά οι
πολλαπλοί ρόλοι που επιτελούν δεν τους το επιτρέπουν. Στη συνέχεια, η Σ16 θεωρεί
ότι «η πατριαρχική δομή της κοινωνίας οδηγεί στην αντίληψη ότι οι θέσεις εξουσίας
ανήκουν στους άνδρες. Όμως και οι γυναίκες έχουν τις ικανότητες και τις γνώσεις να
διεκδικήσουν μια διοικητική θέση». Οι αναχρονιστικές αντιλήψεις της κοινωνίας για
τις θέσεις εξουσίας αποτελούν βασικό παράγοντα για την υποεκπροσώπιση των
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γυναικών εκπαιδευτικών στην σχολική διοίκησης. Καθοριστικής σημασίας είναι η
άποψη του Σ18 εκπαιδευτικού, ο οποίος υποστηρίζει «στην σχολική μονάδα που
υπηρετώ υπάρχει άνδρας διευθυντής. Έχω πληροφορηθεί από παλιότερους
συναδέλφους ότι δεν έχει αναλάβει ποτέ γυναίκα διευθύντρια τη διοίκηση του
σχολείου μας. Θεωρώ ότι το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο. Μπορεί να υπάρχει
ισότητα των δύο φύλων αλλά το πρότυπο του άνδρα-διευθυντή συνεχίζει να
υπάρχει». Για ακόμη μία φορά επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι η κοινή γνώμη θεωρεί
ότι ο τομέας της διοίκησης λειτουργεί πιο αποτελεσματικά με έναν άνδρα ηγέτη. Η
Σ18 αναφέρει ότι η υπεροχή των ανδρών διευθυντών οφείλεται σε στερεοτυπικές
αντιλήψεις που συντηρούν κυρίως οι άνδρες. Όπως υπογραμμίζει «οι γυναίκες μέχρι
και τις μέρες μας θεωρούνται αδύναμες να αναλάβουν αυξημένες ευθύνες».
Κατηγορία 6: Η προσαρμογή

των γυναικών εκπαιδευτικών στο χώρο της

σχολικής διοίκησης
Η θεματική ενότητα αυτή αποτελείται από ποικίλες ενδιαφέρουσες απόψεις σχετικά
με τον τρόπο που διοικούν οι γυναίκες διευθύντριες μέσα σε ένα περιβάλλον ως επί
το πλείστον ανδροκρατούμενο.

Τίθεται το ζήτημα αν οι γυναίκες διευθύντριες

υιοθετούν χαρακτηριστικά, τα οποία η κοινωνία έχει αποδώσει στο ανδρικό φύλο.
Χαρακτηριστική είναι η γνώμη του Σ1 ερωτώμενου ότι υπάρχουν στερεοτυπικές
συμπεριφορές που οδηγούν σε χαμηλή αντιπροσώπευση των γυναικών σε θέσεις
διοίκησης όμως στην εκπαιδευτική μονάδα που εργάζεται υπάρχει ισότητα μεταξύ
ανδρών και γυναικών. Υποστήριξε χαρακτηριστικά «στο σχολείο μας δεν έχω
αντιληφθεί κάποιο τέτοιο περιστατικό καθώς κυριαρχεί ο αλληλοσεβασμός και η
ισότητα». Γίνεται αντιληπτό από την συγκεκριμένη απάντηση ότι το κλίμα και η
ιδεολογία των μελών μιας σχολικής κοινότητας επηρεάζουν καθοριστικά την ομαλή
λειτουργία της. Σε μια σχολική μονάδα όπου κυριαρχεί ο αλληλοσεβασμός και η
συνεργασία οι σεξιστικές συμπεριφορές δεν αναπαράγονται, όπως τονίζει ο Σ1
εκπαιδευτικός. Στην συνέχεια, η Σ2 επιβεβαιώνει ποικίλες έρευνες για τη σχολική
ηγεσία καθώς αναφέρει «οι γυναίκες διευθυντές αναγκάζονται να υιοθετούν κάποια
στοιχεία όπως η αυστηρότητα, η επιβλητικότητα και ο δυναμισμός για να γίνονται
σεβαστές από όλους. Αυτά τα χαρακτηριστικά η κοινωνία έχει καθιερώσει ότι
διέπουν μόνο το ανδρικό φύλο». Η συγκεκριμένη απάντηση φανερώνει ότι οι
γυναίκες με θέσεις ευθύνης αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες και αμφισβητήσεις.
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Είναι φανερό ότι η κοινωνία έχει καθιερώσει την αντίληψη ότι η επιβλητικότητα και
η αυστηρότητα συνθέτουν μόνο τα βιολογικά χαρακτηριστικά των ανδρών καθώς
υπερτερούν σωματικά από τις γυναίκες. Η σύνδεση της ηγεσίας με τον ανδρικό
σωματότυπο ως σύμβολο δύναμης και εξουσίας αναπαράγεται μέσα στις σχολικές
μονάδες μέχρι και τις μέρες μας. Η θέση της γυναίκας ταυτίζεται αρκετές φορές από
τις στερεοτυπικές αντιλήψεις που διέπουν το ρόλο των δύο φύλων μέσα στην
κοινωνία. Έπειτα, η Σ3 επισημαίνει ότι «οι γυναίκες πιέζονται κοινωνικά σε όλους
τους ρόλους τους. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται κάποιες διευθύντριες
να κάνουν κατάχρηση της εξουσίας τους. Τα επίθετα «αντρική» και «γυναικεία»
συμπεριφορά δεν τα αποδέχομαι, γιατί όπως προανέφερα τα θεωρώ στερεοτυπικά».
Στην περίπτωση αυτή γίνεται λόγος για τη πίεση που βιώνουν οι γυναίκες καθώς
επιτελούν πολλαπλούς ρόλους μέσα σε μια κοινωνία αναχρονιστικών αντιλήψεων για
τα δύο φύλα. Ακόμα και στις μέρες μας επικρατεί το πρότυπο της θηλυκότητας και
της ηρεμίας για τις γυναίκες και η επιβλητικότητα και ο φόβος για τους άνδρες. Για
το λόγο αυτό οι άνδρες λόγω της φυσιογνωμίας τους θεωρούνται καταλληλότεροι για
ηγετικές θέσεις, όπως επιβεβαιώνουν και τα παραπάνω λόγια. Έπειτα, η επόμενη
συνεντευξιαζόμενη αναφέρει ότι η συμπεριφορά ενός διευθυντή/ντριας σχετίζεται με
τον χαρακτήρα που έχει διαμορφώσει κάθε άνθρωπος. Όπως τονίζει «τα ιδιαίτερα
στοιχεία που συνθέτουν κάθε προσωπικότητα σχετίζονται με τα βιώματα και το
πολιτισμικό υπόβαθρο κάθε ατόμου. Αν μια γυναίκα διευθύντρια υιοθετεί ανδρικά
στοιχεία στην συμπεριφορά της συμβαίνει με βάση τα ατομικά της χαρακτηριστικά
και την ιδιοσυγκρασία της». Η θέση αυτή συνδέεται άμεσα με τη σημασία που
διαδραματίζει το οικείο περιβάλλον κάθε ατόμου το οποίο καθορίζει και τη
συμπεριφορά που ασκεί. Παρόμοια αντίληψη με την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών
του δείγματος έχει και η Σ5 η οποία υποστηρίζει «μερικές φορές οι γυναίκες
διευθυντές τείνουν να υιοθετούν ανδρικά πρότυπα συμπεριφοράς καθώς θέλουν να
γίνονται σεβαστές από όλους. Λόγω του φύλου τους διαρκώς καλούνται να
αποδεικνύουν την αξία τους και τις ικανότητες του. Πιστεύω ότι κρίνονται πολύ
αυστηρότερα σε σύγκριση με τους άνδρες». Η θέση αυτή επαληθεύει το ερευνητικό
ερώτημα μας καθώς οι γυναίκες διευθύντριες αντιμετωπίζουν μεγάλη αμφισβήτηση
στο έργο τους και όταν έχουν μια επιβλητική παρουσία ταυτίζονται με το ανδρικό
φύλο. Οι γυάλινες οροφές που υπάρχουν στον τομέα της διοίκησης μαρτυρούν την
παραγκωνισμένη θέση των γυναικών σε αρκετούς τομείς. Στην συνέχεια, η Σ6
εκπαιδευτικός τονίζει ότι η συμπεριφορά σχετίζεται με τη φύση κάθε γυναίκας.
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Χαρακτηριστικά αναφέρει, «εξαρτάται από τη φύση της γυναίκας που διευθύνει.
Σχετίζεται με την προσωπικότητα κάθε ατόμου. Έχω συνεργαστεί με γυναίκες
διευθύντριες που διοικούσαν με ηρεμία και χαλαρότητα. Αλλά και με διευθύντριες
αυστηρές και αυταρχικές». Γίνεται αντιληπτό από τη συγκεκριμένη απάντηση ότι η
συμπεριφορά που υιοθετεί μια γυναίκα διευθύντρια αφορά την προσωπικότητα της
και τις ιδιαίτερες πτυχές του χαρακτήρα της. Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι
αν μια γυναίκα διευθύντρια διακατέχεται από αυστηρότητα και επιβλητικότητα
δημιουργεί τη πεποίθηση σε κάποιους ότι λειτουργεί ως άνδρας. Η κοινωνία έχει
ταυτίσει κάποια ατομικά χαρακτηριστικά στους άνδρες και όταν μια γυναίκα διέπεται
από αυτά εκπλήσσει τους γύρω της.

Σημαντική είναι η τοποθέτηση της Σ7

εκπαιδευτικού η οποία επισημαίνει ότι το στερεότυπο του άνδρα- διευθυντή δεν έχει
πάψει να υπάρχει καθώς πολλοί θεωρούν ικανότερους τους άνδρες διευθυντές. Όπως
υποστηρίζει

«μια

γυναίκα

διευθυντής

υιοθετεί

αρκετές

φορές

ανδρικά

χαρακτηριστικά όπως επιβλητικότητα, αυταρχισμό για να πείσει τη σχολική
κοινότητα ότι έχει ικανότητες και μπορεί να διοικήσει αποτελεσματικά. Οι γυναίκες
κρίνονται αυστηρότερα από τους άνδρες καθώς διαρκώς πρέπει αν αποδεικνύουν ότι
μπορούν να αναλάβουν και διαφορετικούς ρόλους από αυτούς που η κοινωνία έχει
καθιερώσει για αυτές». Είναι φανερό από την παραπάνω απάντηση ότι η κοινωνία
έχει επιβάλει στερεοτυπικά ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να διέπεται από
επιβλητικότητα και αυστηρότητα. Η κοινωνία έχει αναπαράγει την αντίληψη ότι η
γυναίκες είναι ευαίσθητες και αδύναμες γι αυτό ταιριάζουν περισσότερο στο
επάγγελμα του παιδαγωγού. Παρόμοια αντίληψη με την πλειοψηφία των
εκπαιδευτικών του δείγματος έχει και ο Σ8 ο οποίος θεωρεί ότι οι γυναίκες
διευθύντριες στην προσπάθεια τους να αποδείξουν τις ικανότητες τους διευθύνουν με
βάση ανδρικά πρότυπα. Χαρακτηριστικά αναφέρει, «Οι γυναίκες διευθύντριες σε
αρκετές περιπτώσεις πιέζονται να διευθύνουν με σκληρότητα όπως οι άνδρες. Θεωρώ
όμως ότι είναι θέμα χαρακτήρα της γυναίκας». Γίνεται αντιληπτό από την παραπάνω
διατύπωση ότι η σκληρότητα είναι ανδρικό στοιχείο και δεν μπορεί να χαρακτηρίζει
μία γυναίκα. Από την συγκεκριμένη αντίληψη φανερώνεται ότι η γυναικεία
προσωπικότητα

κρίνεται

στερεοτυπικά.

Όπως

και

οι

περισσότεροι

συνεντευξιαζόμενοι της παρούσας έρευνας και ο Σ8 όντας άνδρας θεωρεί ότι ο
δυναμισμός και η αυστηρότητα διακατέχουν μόνο τους άνδρες διευθυντές. Προκύπτει
αβίαστα το συμπέρασμα ότι οι γυναίκες διευθύντριες στην προσπάθεια τους να
διοικήσουν αποτελεσματικά αντιμετωπίζουν μια πληθώρα σεξιστικών αντιλήψεων
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που απαξιώνουν το έργο τους. Καθοριστικής σημασίας είναι και η θέση της Σ9
εκπαιδευτικού η οποία ανέφερε «οι γυναίκες διευθύντριες ίσως δέχονται ευκολότερα
την αμφισβήτηση της κοινωνίας και γι’ αυτό μπορεί να αισθάνονται την ανάγκη να
αποδείξουν τις ικανότητές τους. Ωστόσο, πιστεύω ότι οι διευθύντριες που είχα και
διοικούσαν πιο «δυναμικά» ή «αυταρχικά» το έκαναν λόγω προσωπικότητας και όχι
συνειδητά. Αντίστοιχα, υπήρξαν διευθυντές δημοκρατικοί και πιο χαμηλών τόνων,
που ανήκαν και στα δύο φύλα». Από τα παραπάνω λεγόμενα φαίνεται ότι οι γυναίκες
ηγούνται με βάση τα ατομικά τους γνωρίσματα και διέπονται από δυναμισμό όπως
ακριβώς και οι άνδρες συνάδελφοι τους. Ομοιότητες παρατηρούνται και στα
λεγόμενα της Σ10 η οποία θεωρεί ότι η κοινωνία έχει θεσπίσει την πεποίθηση ότι οι
ηγετικές θέσεις ανήκουν στους άνδρες. Η απάντηση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι
η οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης κυριαρχείται από άνδρες και η έννοια της
ηγεσίας έχει κατασκευαστεί με ανδρικούς όρους με αποτέλεσμα των αποκλεισμό των
γυναικών από τον τομέα αυτό (Δαράκη, 2007: 76). Αλλά και η Σ11 επαληθεύει το τις
προηγούμενες διατυπώσεις ότι οι γυναίκες τείνουν να υιοθετούν μορφές ηγεσίας που
έχουν ταυτιστεί με τα ανδρικά πρότυπα. Χαρακτηριστικά, επισημαίνει «ίσως κάποιες
γυναίκες διευθύντριες να πιέζονται, γιατί νιώθουν ότι το κοινωνικό σύνολο ή η ομάδα
που διοικούν να μην τις έχει αποδεχτεί πλήρως. Επομένως, υιοθετούν ανδρικές τάσεις
ηγεσίας με σκοπό να προβάλουν άμεσα τις διοικητικές τους ικανότητες». Για ακόμα
μία φορά σκιαγραφείται η αμφισβήτηση και η άδικη αντιμετώπιση των γυναικών σε
θέσεις ευθύνης στον τομέα της εκπαίδευσης. Έπειτα, και η Σ12 πιστεύει ότι η
συμπεριφορά κάθε ατόμου σχετίζεται με τα ατομικά χαρακτηριστικά του. Όπως
αναφέρει υπάρχουν περιπτώσεις γυναικών που διοικούν με σκληρότητα και
δυναμισμό ώστε να πείσουν όλους για τις ικανότητες τους. Η συγκεκριμένη
εκπαιδευτικός τονίζει «από την εμπειρία μου πιστεύω ότι οι γυναίκες διευθύντριες
που διοικούν με σκληρότητα και αυστηρότητα καθώς επιθυμούν να πείσουν όλους
για τις ικανότητες τους. Στην συνείδηση πολλών συναδέλφων κυρίως ανδρών
υπάρχει ότι ο διευθυντής θα πρέπει να είναι άνδρας. Όταν βλέπουν μια γυναίκα να
διοικεί με δυναμισμό θεωρούν ότι υιοθετεί ανδρικά στοιχεία διοίκησης εφόσον
επικρατεί η αντίληψη ότι οι γυναίκες είναι αδύναμες και άβουλες». Με τον τρόπο
αυτό θίγεται η ανισσόροπη δομή της αγοράς εργασίας. Η επιλογή επαγγέλματος για
τις γυναίκες είναι συνδεδεμένη με τη κοινωνική αντίληψη για τη «φύση» και τη θέση
της γυναίκας. Τις περισσότερες φορές οι γυναίκες συγκεντρώνονται σε επαγγέλματα
που αφορούν την παροχή εκπαίδευσης, την φροντίδα και την εργασία γραφείου. Σε
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αντίθεση, με τους άνδρες οι οποίοι συγκεντρώνονται και προετοιμάζονται από νωρίς
για θέσεις εξουσίας και απόκτηση χρημάτων με γνώμονα τις κοινωνικές νόρμες. Στη
συνέχεια, η Σ13 επισημαίνει «η ανδρική τους συμπεριφορά έχει να κάνει περισσότερο
νομίζω με τον τρόπο επικοινωνίας. Καλούνται να εδραιώσουν τη θέση τους απέναντι
στους άλλους. Γι’ αυτόν τον λόγο τείνουν να υιοθετούν κανόνες συμπεριφορές που
αρμόζουν περισσότερο στους άνδρες. Αυτό πιστεύω συμβαίνει όχι επειδή οι ίδιες
νιώθουν ότι υστερούν σε κάτι αλλά διότι αυτοί που βρίσκονται απέναντι τους έχουν
αμφιβολίες για τις ικανότητες τους και την αποτελεσματικότητα τους». Γίνεται
φανερό ότι οι γυναίκες που κατέχουν διευθυντικές θέσεις επιχειρούν να γίνουν
αποδεκτές από όλους και εργάζονται σκληρά ώστε να το επιτύχουν αυτό.
Χαρακτηρίζονται από ηγετικές τάσεις όμοιες με αυτές των ανδρών καθώς επιθυμούν
να διοικήσουν αποτελεσματικά και να δημιουργήσουν ένα άρτιο κλίμα συνεργασίας
με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Κοινά στοιχεία εντοπίζονται και στην
άποψη του Σ14 ο οποίος αναφέρει «οι γυναίκες δέχονται πίεση γιατί η κοινωνία έχει
δημιουργήσει συγκεκριμένα στερεότυπα σε θέματα διοίκησης. Οι περισσότεροι
ταυτίζουν τη θέση του διευθυντή με έναν άνδρα. Πιστεύω ότι αρκετές φορές οι
γυναίκες αναγκάζονται να δουλεύουν πιο σκληρά από τους άνδρες και να πείσουν τον
περίγυρο τους για τις ικανότητες τους». Η απάντηση αυτή δόθηκε καθώς ο
συνεντευξιαζόμενος υποστήριξε ότι οι γυναίκες διευθύντριες λειτουργούν αρκετές
φορές με ανδρικά πρότυπα συμπεριφοράς καθώς επιδιώκουν να ενσωματωθούν σε
έναν ανδροκρατούμενο χώρο όπως είναι αυτός της διοίκησης. Οι γυναίκες
αντιμετωπίζουν διττής σημασίας δυσκολίες. Από τη μια πλευρά οι σεξιστικές
αντιλήψεις που κυριαρχούν για τις ικανότητες των γυναικών. Από την άλλη η
έλλειψη ενθάρρυνσης από την πλευρά των συναδέλφων εκπαιδευτικών. Όπως τονίζει
και η Σ15 η υιοθέτηση ανδρικών μορφών ηγεσίας γίνεται αναγκαστικά από τις
γυναίκες καθώς είναι απαραίτητο να ενσωματωθούν σε ένα ανδροκρατούμενο
περιβάλλον όπως αυτό της διοίκησης. Έπειτα, η Σ16 υποστηρίζει ότι η διαμόρφωση
της συμπεριφοράς ενός διευθυντικού στελέχους εξαρτάται από το χαρακτήρα και τη
προσωπικότητα του. Αναφέρει ότι η αυστηρότητα και η ενσυναίσθηση που πρέπει να
διέπουν έναν διευθυντή συνδέονται με τα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε
διευθυντή/ντριας. Ο Σ17 εκπαιδευτικός επισημαίνει «πιθανόν μια γυναίκα
διευθύντρια να υιοθετεί ανδρικά στοιχεία στη συμπεριφορά της. Θεωρώ ότι αυτό
συμβαίνει καθώς οι άνδρες είναι πιο αρεστοί και αποδεκτοί από όλους τους
εκπαιδευτικούς. Αυτό γίνεται ασυνείδητα εφόσον βρίσκονται σε έναν χώρο που
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απαρτίζεται ως επί το πλείστον από άνδρες». Η Σ18 υποστηρίζει ότι οι γυναίκες
διευθύντριες υιοθετούν την αυστηρότητα και την σκληρότητα των ανδρών.
Χαρακτηριστικά επισημαίνει «είναι απαραίτητο να διευθύνουν με βάση το ανδρικό
πρότυπο εξουσίας για τη σωστή λειτουργία της σχολικής μονάδας». Στο σημείο αυτό
είναι αναγκαίο να γίνει αναφορά στον μετα –μοντέρνο φεμινισμό, με βάση τον οποίο
οι έννοιες «άνδρας», «ανδρισμός», «γυναίκα», «θηλυκότητα», εκλαμβάνονται ως
μεταβλητές οι οποίες μεταβάλλονται διαρκώς. Με βάση τον τρόπο διοίκησης του
κάθε φύλου δημιουργούνται και οι εκάστοτε έμφυλες ταυτότητες οι οποίες
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αναπαραγωγή στερεοτυπικών αντιλήψεων
για τα δύο φύλα.

5.5 Εγκυρότητα και Αξιοπιστία της Έρευνας
Για τη διασφάλιση της εγκυρότητας της συγκεκριμένης έρευνας επιχειρήθηκε να
χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη μεθοδολογία έρευνας με σκοπό την απάντηση των
ερευνητικών ερωτημάτων που τέθηκαν εξ αρχής. Επιπλέον, μέσω των συνεντεύξεων
ο ερευνητής προσπάθησε να συλλέξει τα δεδομένα του, προσεγγίζοντας τα
υποκείμενα με ειλικρίνεια και αντικειμενικότητα ώστε να μπορεί να οδηγηθεί σε
αξιόπιστα

αποτελέσματα

η

παρούσα

έρευνα.

Γενικότερα,

η

συνέντευξη

χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών που αναφέρονται σε γεγονότα έχουν
αντικειμενικό χαρακτήρα και μπορούν να επαληθευτούν. Για να εξασφαλιστεί η
συλλογή έγκυρων δεδομένων και αποτελεσμάτων ο ερευνητής απευθύνθηκε σε
άγνωστα προς αυτόν άτομα και διατήρησε την ανωνυμία των υποκειμένων της
έρευνας με τη χρήση κωδικών ονομάτων κατά τη διεξαγωγή της ερευνητικής
διαδικασίας. Ο ερευνητής επιχείρησε να ένα αρμονικό κλίμα κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης ώστε τα υποκείμενα να του δείξουν εμπιστοσύνη και να δώσουν
ειλικρινείς απαντήσεις. Με τον τρόπο αυτό ο ερευνητής δείχνοντας πλήρη
αμεροληψία και χωρίς να ασκεί κριτική στα λεγόμενα των εκπαιδευτικών του
δείγματος εξασφάλισε την αξιοπιστία των δεδομένων. «Η ικανότητα, η δεξιότητα, η
πείρα και η εξάσκηση των προσώπων που παίρνουν συνέντευξη περιορίζουν
σημαντικά τις εγγενείς αδυναμίες της συνέντευξης ως οργάνου για τη συλλογή
ερευνητικών πληροφοριών» (Βάμβουκας, 2010:246).
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Συμπεράσματα
Στο κεφάλαιο αυτό έγινε η παρουσίαση και η ανάλυση των 18 ημιδομημένων
συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με βάση τις
συνεντεύξεις αυτές προκύπτουν κάποια συμπεράσματα, τα οποία θα αναλυθούν
περισσότερο στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Αρχικά, οι
περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγματος δήλωσαν ικανοποιημένοι από την επιλογή
του επαγγέλματος τους. Ανέφεραν ότι κριτήριο επιλογής ήταν αγάπη για τα παιδιά
και η ενασχόληση με τη διδασκαλία. Στη συνέχεια, οι ερωτώμενοι έδωσαν το δικό
τους ορισμό για τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας. Κάποιοι υποστήριξαν ότι
αποτελεί το κέντρο όλων των αποφάσεων και συνδέεται με την ηγεσία και τον
συντονισμό όλων των διοικητικών και θεσμικών θεμάτων. Οι εκπαιδευτικοί του
δείγματος αναφέρθηκαν στα προσόντα που πρέπει να κατέχει ένα διευθυντικό
στέλεχος. Αρχικά, υποστήριξαν ότι ένας/μια διευθυντής/ντρια θα πρέπει να είναι
δραστήριος, επικοινωνιακός και να μπορεί να διαχειριστεί τυχόν κρίσεις. Αλλά και να
έχει καλή γνώση της νομοθεσίας και να είναι ευέλικτος. Οι συνεντευξιαζόμενοι
αναφέρθηκαν και στο στυλ ηγεσίας ανδρών και γυναικών διευθυντών/ντριων. Η
πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος υποστήριξαν ότι οι άνδρες διοικούν με
συντηρητικό τρόπο ενώ οι γυναίκες με δημοκρατικό. Οι άνδρες διευθυντές είναι
επιβλητικοί αντίθετα οι γυναίκες είναι στοργικές και υπομονετικές. Κοινή πεποίθηση
όλων των ερωτώμενων είναι ότι οι γυναίκες διευθύντριες είναι πολύ εργατικές καθώς
επιθυμούν να αποδείξουν σε όλους τις ικανότητες τους. Είναι όμως επιφυλακτικές και
δεν παίρνουν ρίσκα όπως οι άνδρες διευθυντές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντίληψη
κάποιων εκπαιδευτικών του δείγματος που υποστηρίζουν ότι το στυλ διοίκησης
ανδρών και γυναικών έχει ομοιότητες και εξαρτάται από τα ατομικά χαρακτηριστικά
κάθε ατόμου. Έπειτα, αναφέρθηκαν στις αιτίες που οδηγούν στον αποκλεισμό των
γυναικών εκπαιδευτικών από τη σχολική διοίκηση. Θεωρούν ότι οι γυναίκες εξαιτίας
αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων, δεν αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης. Επίσης,
πιστεύουν ότι οι γυναίκες είναι ανάξιες να αναλαμβάνουν διοικητικά πόστα. Όπως,
υποστηρίζουν οι συνεντευξιαζόμενοι οι γυναίκες δεν ενθαρρύνονται να διεκδικήσουν
θέσεις εξουσίας καθώς ταιριάζουν περισσότερο στο ρόλο της δασκάλας. Η
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών υποστήριξε ότι τα διοικητικά ζητήματα αφορούν τους
άνδρες εφόσον κατέχουν μια αυστηρή και επιβλητική παρουσία. Αναφέρουν ότι η
πατριαρχική δομή της κοινωνίας έχει καθιερώσει την αντίληψη ότι τα διοικητικά
θέματα ανήκουν στο ανδρικό φύλο. Ορισμένοι από τους εκπαιδευτικούς θεωρούν ότι
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το στερεότυπο του άνδρα-διευθυντή υπάρχει αλλά δεν έχει υπόσταση. Έπειτα,
προβλήθηκε το γεγονός ότι οι γυναίκες διευθύντριες τείνουν να υιοθετούν κάποια
ανδρικά στοιχεία στη συμπεριφορά τους ώστε να γίνουν αποδεκτές από όλα τα μέλη
της σχολικής κοινότητας. Πολλοί από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος αναφέρουν
ότι η προσωπικότητα κάθε ατόμου καθορίζει το στυλ ηγεσίας που θα υιοθετήσει. Η
πλειονότητα όμως των ερωτώμενων επισημαίνει ότι το στυλ ηγεσίας σκιαγραφείται
με βάση τα ανδρικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για τα ιδιαίτερα γνωρίσματα
συμπεριφοράς, τα οποία έχουν ταυτιστεί με τους άνδρες διευθυντές. Αν κάποια
γυναίκα διέπεται από τέτοια γνωρίσματα θεωρείται ότι υιοθετεί μια ανδρική
συμπεριφορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος ήταν
γυναίκες, οι οποίες εξέφρασαν την επιθυμία να διεκδικήσουν μια διευθυντική θέση
εφόσον έχουν ολοκληρώσει την ανατροφή των παιδιών τους. Γίνεται αντιληπτό
λοιπόν ότι η εκπαιδευτική διοίκηση διέπεται από πολλές στερεοτυπικές και
αναχρονιστικές αντιλήψεις. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί παρόλο που υπερτερούν
αριθμητικά στην εκπαίδευση αποκλείονται από την σχολική ιεραρχία. Πολλοί
παράγοντες οδηγούν στην αποτροπή των γυναικών από θέσεις ευθύνης. Μέσα από τις
συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών φανερώνεται η έμφυλη κατασκευή της σχολικής
διοίκησης και οι «γυάλινες οροφές» που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε πολλούς
τομείς εξαιτίας του φύλου τους.
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Κεφάλαιο Έκτο:
Αποτελέσματα της έρευνας
6.1 Παρουσίαση αποτελεσμάτων
Οι εκπαιδευτικοί που αποτέλεσαν το δείγμα της παρούσας έρευνας βρίσκονται
περίπου στην ίδια ηλικία (35-45) ετών και τα χρόνια υπηρεσίας τους κυμαίνονται από
10-15 έτη. Αρκετοί εκπαιδευτικοί του δείγματος βρίσκονται σε ηλικία μεταξύ (45-55)
ετών και τα χρόνια υπηρεσίας τους δε παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση, εφόσον
κυμαίνονται από 15-27 έτη. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματος είναι
απόφοιτοι Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ενώ 5 εκπαιδευτικοί
είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου. Επίσης, 3 εκπαιδευτικοί του δείγματος κατέχουν
δεύτερο πανεπιστημιακό τίτλο. Μία εκ των 18 ερωτηθέντων εκπαιδευτικών κατέχει
διδακτορικό δίπλωμα σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος είναι σε μεγαλύτερο
ποσοστό έγγαμοι. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματος αυτού εργάζονται
σε

12/θέσιο

δημοτικά

σχολεία

του

Νομού

Χανίων.

Δύο

από

τους

συνεντευξιαζόμενους υπηρετούν σε 4/θέσιο και 6/θέσιο δημοτικό σχολείο αντίστοιχα.
Στην

παρούσα

έρευνα

παρουσιάζονται

τα

δημογραφικά

χαρακτηριστικά

εκπαιδευτικών προκειμένου να αιτιολογήσουμε την επιλογή του δείγματος μας.
Βασικός παράγοντας επιλογής των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών ήταν ότι δεν έχουν
παραμείνει στην βασική τους εκπαίδευση αλλά έχουν συνεχίσει τις σπουδές τους και
έχουν επιμορφωθεί σε ποικίλους τομείς. Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί
μέσω της πολυετούς εμπειρίας τους θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στους σκοπούς
της παρούσας έρευνας και να μας μεταφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τη
διερεύνηση τους θέματος μας. Το παρόν δείγμα αποτέλεσαν ως επί το πλείστον
γυναίκες εκπαιδευτικοί και σε μικρότερο ποσοστό άνδρες καθώς δεν υπήρξαν
αρκετοί άνδρες εκπαιδευτικοί στις σχολικές μονάδες που επισκεφτήκαμε. Οι γυναίκες
εκπαιδευτικοί ήταν πιο πρόθυμες να συμμετέχουν στην έρευνα μας. Όμως, και οι
άνδρες που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα προέβαλαν πολύ ενδιαφέρουσες
απόψεις για το φαινόμενο του αποκλεισμού των γυναικών από τη σχολική διοίκηση.
Θεωρήσαμε σκόπιμο να συμπεριλάβουμε τις απόψεις και των δύο φύλων για την
διερεύνηση του θέματος μας ώστε να έχουμε μια πιο σφαιρική και ολοκληρωμένη
τοποθέτηση, αλλά για να καταγραφούν πιθανές διαφοροποιημένες αντιλήψεις των
εκπαιδευτικών, εξαιτίας της διαφοράς φύλου οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν
αντικείμενο περαιτέρω έρευνας. Η συγκεκριμένη έρευνα οδήγησε στην συλλογή
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δεδομένων με τις απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με
τις έμφυλες διακρίσεις στην σχολική ηγεσία. Έπειτα, από πολλαπλές αναγνώσεις και
ακροάσεις του εμπειρικού υλικού επιχειρήθηκε η ανάλυση του με γνώμονα τα
ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην αρχή της έρευνας. Τα ερευνητικά
ερωτήματα που αποτέλεσαν τους κύριους άξονες διερεύνησης του συγκεκριμένου
θέματος είναι τα εξής:


Ποιά είναι τα προσόντα που χαρακτηρίζουν ένα διευθυντικό στέλεχος στη
σχολική μονάδα;



Υπάρχει διαφορά στις μορφές άσκησης ηγεσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών
διευθυντών/ντριών;



Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αποτρέπονται να διεκδικήσουν ανώτερες
διοικητικές θέσεις εξαιτίας άλλων προτεραιοτήτων;



Οι γυναίκες διευθύντριες αντιμετωπίζουν μορφές αποκλεισμού ;



Οι γυναίκες υιοθετούν «ανδρικές» μορφές διεύθυνσης-ηγεσίας;

Από την κωδικοποίηση των δεδομένων με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα προέκυψε
υλικό που κατηγοριοποιήθηκε στις παρακάτω θεματικές ενότητες:


Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού



Διοίκηση της σχολικής κοινότητας



Έμφυλες διακρίσεις στη σχολική διοίκηση

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν με συντομία στο πίνακα που
ακολουθεί. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα αποτελέσματα της
έρευνας με βάση τους θεματικούς άξονες.
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6.1.1 . θεματική ενότητα α: το επάγγελμα του εκπαιδευτικού
Κατηγορία 1: Τα κριτήρια επιλογής επαγγέλματος και
επαγγελματική εξέλιξη
Η πλειοψηφία των ερωτώμενων, οι 14/18 εκπαιδευτικούς υποστηρίζουν ότι επέλεξαν
το συγκεκριμένο επάγγελμα με σκοπό την επαφή με τα παιδιά και την ενασχόληση με
τη διδασκαλία. Συγκεκριμένα, 8/18 εκπαιδευτικούς ανέφεραν ότι επέλεξαν το
συγκεκριμένο επάγγελμα για την αλληλεπίδραση με τα παιδιά. Οι υπόλοιποι 6/ 18
εκπαιδευτικούς υποστήριξαν ότι ασχολήθηκαν με το επάγγελμα αυτό από αγάπη για
τη διδασκαλία. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 4/18 εκπαιδευτικούς του δείγματος
τόνισαν ότι ακολούθησαν το επάγγελμα αυτό με γνώμονα την άμεση επαγγελματική
αποκατάσταση.

Οι

περισσότεροι

εκπαιδευτικοί

του

δείγματος

δηλώνουν

ικανοποιημένοι με την επιλογή του επαγγέλματος τους. Όμως, αρκετοί από τους
συνεντευξιαζόμενους διευκρινίζουν ότι αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες στην
εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι δυσκολίες αυτές αφορούν τις υλικοτεχνικές
υποδομές και το σύστημα τοποθέτησης και διορισμού των εκπαιδευτικών. Η
συγκεκριμένη παράμετρος δυσχεραίνει το έργο πολλών εκπαιδευτικών του δείγματος.
Σε έρευνα που αφορά τους λόγους που ωθούν τους εκπαιδευτικούς στην επιλογή του
επαγγέλματος τους φαίνεται ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ακολουθούν το
επάγγελμα αυτό με βάση την ενασχόληση με τα παιδιά και την αγάπη για την
διδασκαλία. Οι εκπαιδευτικοί της έρευνας αυτής βεβαιώνουν ότι επέλεξαν το
συγκεκριμένο επάγγελμα καθώς το θεωρούν ότι προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο
(Δημητριάδου, 1982). Στην έρευνα αυτή, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι οι χαμηλές
οικονομικές απολαβές και οι συνεχείς μεταθέσεις δημιουργούν πολλά προβλήματα.
Γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα ερευνητικά μας υποκείμενα, οι οποίοι
θεωρούν ότι οι συνεχείς μετακινήσεις δημιουργούν άγχος και ανασφάλεια.
Ε4: «είμαι ικανοποιημένη σε ένα βαθμό με την επιλογή μου όμως αντιμετώπισα
πολλά προβλήματα μέχρι να μονιμοποιηθώ σε σχολείο».
Ε7: «δουλεύω ως αναπληρώτρια έχω διαρκώς το άγχος μήπως δεν έχω δουλειά τον
επόμενο χρόνο. Αν θα δουλέψω, πότε θα δουλέψω και πού θα δουλέψω. Είμαι
ευχαριστημένη από το επάγγελμα μου αλλά όχι από τις συνθήκες που επικρατούν
δηλαδή αυτή η αβεβαιότητα, η διαρκής μετακίνηση μου δημιουργούν άγχος».
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Ε15: «εν μέρη ικανοποιημένη λόγω του τρόπου, της διαδικασίας τοποθέτησης και
κινητικότητας των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων».
Στην συνέχεια, σε έρευνα των Ματσαγγούρα & Μπότσαρη (2004: 169-170) γίνεται
αντιληπτό ότι οι δάσκαλοι δηλώνουν υψηλούς βαθμούς αυτοεκτίμησης και
επαγγελματικής ικανοποίησης από όλες τις πτυχές του επαγγέλματος τους. Όμως, οι
ερωτώμενοι της συγκεκριμένης έρευνας τόνισαν ότι ήταν δυσαρεστημένοι από την
ελευθερία επιλογής του προσωπικού τρόπου δουλειάς και την αξιοκρατία του
συστήματος επιλογής διορισμού. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι οι
βασικότεροι παράγοντες ικανοποίησης των εκπαιδευτικών είναι η αναγνώριση, η
αυτονομία και η υπευθυνότητα. Τα κίνητρα των εκπαιδευτικών δεν επηρεάζονται από
τον μισθό τους. Γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τους συνεντευξιαζόμενους της
έρευνας αυτής, οι οποίοι θέτουν ως καθοριστικό παράγοντα τον ηθικοποιητικό
χαρακτήρα της εκπαίδευσης και την ενασχόληση με τη διδασκαλία. Σε έρευνα του
Παπανή (2009), διαπιστώθηκε ότι το κίνητρο επιλογής του επαγγέλματος αυτού είναι
η ενασχόληση με τα παιδιά και η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Τα δεδομένα
αυτά επαληθεύονται και από το εμπειρικό υλικό της παρούσας έρευνας.
Ε9: «το επέλεξα μετά την ολοκλήρωση των πρώτων σπουδών μου, επειδή στον κλάδο
των εκπαιδευτικών ήταν πιο εύκολη η επαγγελματική αποκατάσταση, σε σχέση με
τον κλάδο των ψυχολόγων».
Ε10: «λόγω απορρόφησης ουσιαστικά τότε προσλάμβαναν τους εκπαιδευτικούς όταν
έβγαιναν από τη σχολή, οπότε θα είχα δουλειά ένας λόγος ήταν αυτός».
Στην συνέχεια, σε έρευνα της Dara (2013), εξετάστηκαν οι παράγοντες ικανοποίησης
και δυσαρέσκειας των εκπαιδευτικών από το επάγγελμα τους, προέκυψαν τα εξής
συμπεράσματα. Οι εκπαιδευτικοί ήταν ευχαριστημένοι από την ενασχόληση τους με
τη διδασκαλία αλλά ήταν δυσαρεστημένοι από τις υλικοτεχνικές υποδομές και την
έλλειψη προγραμμάτων κατάρτισης. Συγκρίνοντας, την έρευνα αυτή με το εμπειρικά
δεδομένα γίνεται αντιληπτό ότι οι εκπαιδευτικοί είναι δυσαρεστημένοι με τα
υλικοτεχνικά μέσα και τις συνθήκες εργασίας. Η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών
είναι άμεσα συνυφασμένη με τα κίνητρα και τις φιλοδοξίες που αποκτούν από την
επαγγελματική τους πορεία. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να αναφερθεί ότι οι
εκπαιδευτικοί του δείγματος είναι στην πλειοψηφία τους γυναίκες και δηλώνουν
ικανοποιημένες από την επιλογή του επαγγέλματος τους.
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Είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι οι 9 από τους 18 ερωτηθέντες ανέφεραν ότι δεν
επιθυμούν να αναλάβουν μια διοικητική θέση στην σχολική μονάδα όπου εργάζονται.
Σημαντικός παράγοντας απώθησης των εκπαιδευτικών από την διοίκηση είναι η
ενασχόληση με την διδασκαλία. Όπως, χαρακτηριστικά υποστηρίζει ο Σ1
εκπαιδευτικός «θεωρώ ότι είναι καλύτερα να προσφέρω μέσα στη τάξη. Θα
προσφέρω περισσότερα μέσα στη τάξη». Αλλά και ο Σ6 ερωτώμενος «Βρίσκω
μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη διδασκαλία και στη σχολική τάξη». Ακόμη, μία αιτία
που οδηγεί τους ερωτηθέντες να μην διεκδικούν θέσεις ευθύνης είναι οι
οικογενειακές υποχρεώσεις και η έλλειψη χρόνου. Όπως επιβεβαιώνει η Σ4 «Δεν θα
έκανα αίτηση για την ανάληψη κάποιας διοικητικής θέσης καθώς είμαι μητέρα με δύο
ανήλικα παιδιά και έχω πολλές υποχρεώσεις». Καθοριστικής σημασίας είναι η
ύπαρξη εργασιακής εμπειρίας για την ενασχόληση με τη διεύθυνση της σχολικής
μονάδας. Συγκεκριμένα, 4/18 εκπαιδευτικούς αναφέρουν ότι η πολυετή εμπειρία
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την συμμετοχή στη διοίκηση. Αξίζει να
σημειωθεί ότι δύο από τους συνεντευξιαζόμενους τόνισαν ότι δεν κατέχουν
επιστημονικές γνώσεις διοίκησης γι’ αυτό δεν επιθυμούν να ασχοληθούν με τον
τομέα αυτό. Επιπλέον, οι 4/18 εκπαιδευτικούς οι οποίες ήταν γυναίκες υποστήριξαν
ότι θα διεκδικούσαν μια διοικητική θέση έπειτα από την ενηλικίωση των παιδιών
τους. Όπως, παρουσιάζει η Σ7 «Θα ήθελα πρώτα να ασχοληθώ με τα παιδιά μου, να
πάρουν καλές βάσεις και αργότερα να κάνω κάτι τέτοιο».
Από όσα ελέχθησαν παραπάνω προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους
απασχολούνται με τη διδασκαλία. Παράγοντες όπως: οι οικογενειακές υποχρεώσεις,
η έλλειψη εμπειρίας και διοικητικών γνώσεων απωθούν τους εκπαιδευτικούς να
διεκδικήσουν μια θέση ευθύνης. Αρκετοί από τους ερωτηθέντες δείχνουν να
φοβούνται να αναλάβουν μια διευθυντική θέση. Όσον αφορά τις γυναίκες της
έρευνας, οι οποίες αποτελούν το μεγαλύτερο πληθυσμό φανερώνεται ότι προτιμούν
να απασχολούνται με τη διδασκαλία. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί έχουν φιλοδοξίες
αλλά αναγκάζονται να τις αναστείλουν λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Όπως
επαληθεύεται και από το δείγμα της έρευνας όταν οι οικογενειακές υποχρεώσεις
αμβλυνθούν οι

γυναίκες διεκδικούν μια θέση ευθύνης (Δεληγιάννη & Ζιώγου,

1997:273). Κάποιες από τις γυναίκες της έρευνας αναβάλουν τις φιλοδοξίες τους
μέχρι να αποκτήσουν περισσότερο χρόνο να ασχοληθούν με μια θέση διοίκησης.
Ένας σημαντικός λόγος που δεν επιλέγουν οι γυναίκες τη διοίκηση είναι το
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ενδιαφέρον για τη διδασκαλία. Επιθυμούν λοιπόν να γίνουν αποτελεσματικότερες στη
διδασκαλία, παρά να ασκούν εξουσία μέσα στη σχολική κοινότητα.

6.1.2. Θεματική ενότητα β: Διοίκηση σχολικής μονάδας
Κατηγορία 2: Απόψεις για την σχολική διεύθυνση
Οι αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για τον ορισμό της σχολικής διεύθυνσης
διαφοροποιούνται σε αρκετά σημεία. Όμως, επιβεβαίωσαν την βιβλιογραφική
επισκόπηση που έγινε σε προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας έρευνας. Οι
εκπαιδευτικοί του δείγματος δίνουν το δικό τους ορισμό για την διεύθυνση και
εκθέτουν τις απόψεις τους για τα στοιχεία εκείνα που τη συνθέτουν. Οι περισσότεροι
υποστηρίζουν ότι η διεύθυνση του σχολείου αφορά τη σωστή διαχείριση κρίσεων και
αποφάσεων. Επιπλέον, η διεύθυνση σχετίζεται με την ηγεσία της σχολικής μονάδας
δηλαδή με το πρόσωπο που την ασκεί. Η έννοια αυτή είναι συνδεδεμένη με την
διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων αλλά και την επικράτηση

ενός κλίματος

συνεργασίας και επικοινωνίας όλων των εμπλεκομένων της σχολικής κοινότητας.
Διαφαίνεται ότι η σχολική διοίκηση σχετίζεται με ένα ευρύ φάσμα διοικητικών
καθηκόντων που επεκτείνεται από την τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι το Υπουργείο
Παιδείας (Πασιαρδής, 2004). Άποψη την οποία επιβεβαιώνουν και οι εκπαιδευτικοί
του δείγματος.
Ε1:«Το πρόσωπο που πρέπει να διαχειρίζεται κρίσεις, να κρατά ισορροπίες, να
οργανώνει και να προτείνει πράγματα που θα βοηθήσουν τη σχολική διαδικασία».
Ε9: «Διεύθυνση σχολείου για μένα σημαίνει εξασφάλιση τόσο των κατάλληλων
συνθηκών για την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών, όσο και του σωστού
περιβάλλοντος για την κοινωνικοποίηση και την εκπαίδευση των μαθητών στο
σύνολο τους».
Ε13: «Η διεύθυνση του σχολείου έχει να κάνει με την οργάνωση και τη διοίκηση όχι
μόνο της σχολικής μονάδας αλλά και με τον συντονισμό των μελών που την
απαρτίζουν (δασκάλους, μαθητές, γονείς, τοπική αυτοδιοίκηση)».
Γίνεται φανερό λοιπόν ότι η έννοια της διεύθυνσης συνυπάρχει με τις αρχές της
ηγεσίας

ώστε

να

λειτουργήσει

αποτελεσματικά

ένας

οργανισμός.

Ένας

διευθυντής/ντρια είναι απαραίτητο να δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα, να δίνει
όραμα και να εμπνέει τους υφισταμένους του με σκοπό να τους ενθαρρύνει να
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αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις ικανότητες τους. Με τον τρόπο αυτό η λειτουργία της
σχολικής μονάδας είναι αποτελεσματικότερη και οι εμπλεκόμενοι φορείς εργάζονται
αποδοτικότερα. Σημαντικό είναι ο διευθυντής να μπορεί να διαχειριστεί πιθανές
συγκρούσεις που εμφανίζονται κατά καιρούς. Εφόσον, η εκπαιδευτική μονάδα
περιλαμβάνει ένα πλήθος ατόμων με διαφορετικές αξίες, απόψεις και συμφέρονται,
ελλοχεύει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν συγκρούσεις μεταξύ των ατόμων. Είναι
αναγκαίο ο διευθυντής να αναπτύξει τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να επιλύσει, να
αποτρέψει και να αναγνωρίσει τις αιτίες των συγκρούσεων αυτών (ΑθανασούλαΡέππα, 2012: 184-185). Όπως αναφέρουν και οι εκπαιδευτικοί της έρευνας θα πρέπει
να κατέχει επικοινωνιακές δεξιότητες, ενεργό ακρόαση και ορθή αντίληψη με σκοπό
να δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα μάθησης στην σχολική κοινότητα (ΑθανασούλαΡέππα, 2012:187). Η αποτελεσματική διεύθυνση προϋποθέτει ένα ευρύ φάσμα
επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών οι οποίες είναι αλληλένδετες με τις ηγετικές
ικανότητες που κατέχει το διευθυντικό στέλεχος.
Σε έρευνα της Πάντσιου (2017), διερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά της
αποτελεσματικής διεύθυνσης και του σχολικού κλίματος. Η έρευνα αυτή
υπογραμμίζει τη θετική και σημαντική αλληλεπίδραση των δύο αυτών μεταβλητών.
Όπως αναφέρει ο Sparks (2002), όταν ο ηγέτης-διευθυντής αντιμετωπίζει τους
εκπαιδευτικούς ως επαγγελματίες και τους συμπεριλαμβάνει στην λήψη αποφάσεων,
τους παρέχει ηθική και συναισθηματική υποστήριξη. Γενικότερα, η διεύθυνση του
σχολείου που ασκείται μέσω του διευθυντή είναι απαραίτητο να δημιουργεί ένα
κλίμα ασφάλειας και κατανόησης ώστε ο εκπαιδευτικός οργανισμός να επιτύχει τους
πρωταρχικούς

στόχους

του.

Στην

εκπαίδευση,

η

έννοια

της

διοίκησης

διαφοροποιείται από τους άλλους τομείς καθώς σχετίζεται με ανθρώπινο δυναμικό.
Ειδικότερα, η εκπαίδευση είναι συνυφασμένη με την υλοποίηση στόχων μέσω της
συνεργασίας (Σαΐτης, 2008: 34). Προκύπτει λοιπόν ότι η διεύθυνση μιας σχολικής
μονάδας παρουσιάζει ορισμένες διοικητικές ιδιαιτερότητες καθώς δεν αποτελεί απλή
τήρηση νόμων και κανόνων. Αντιθέτως, θέτει ως μακροχρόνιο στόχο της την
βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Κατηγορία 3. Οι αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για τα
προσόντα των διευθυντικών στελεχών
Σύμφωνα με τους Γκόβαρης & Ρουσάκης (2008), σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης υπάρχει συγκεκριμένο ρυθμιστικό/ νομοθετικό πλαίσιο το οποίο οριοθετεί τα
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προσόντα και τις διαδικασίες επιλογής των διευθυντικών στελεχών στις σχολικές
μονάδες. Τα προσόντα που απαιτούνται για την επιλογή διευθυντικών στελεχών σε
μια εκπαιδευτική μονάδα είναι: η επαγγελματική εκπαιδευτική εμπειρία, η διοικητική
εμπειρία. Η επαρκής επιστημονική γνώση και η ηθική ακεραιότητα και καλή υγεία με
σκοπό τη διαφύλαξη του κύρους της θέσης που καταλαμβάνεται αλλά και την
αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων (Γκόβαρης & Ρουσάκης, 2008). Τα
παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν με τα λεγόμενα τους και οι ερωτηθέντες της
παρούσας έρευνας. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί της έρευνας παρουσίασαν τις
απόψεις τους σχετικά με τα προσόντα που θεωρούν απαραίτητα για ένα διευθυντικό
στέλεχος. Οι ερωτώμενοι προέβαλαν μια πληθώρα ιδεών για τη πολύπλευρη
προσωπικότητα που διέπει έναν αποτελεσματικό διευθυντή/ντρια. Οι ερωτώμενοι
τόνισαν ότι το εκάστοτε διευθυντικό στέλεχος είναι αναγκαίο να μπορεί να
διαχειριστεί τυχόν κρίσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Επιπλέον,
υποστήριξαν ότι είναι σημαντικό ένας διευθυντής να έχει πραγματοποιήσει
παιδαγωγικές σπουδές, να είναι δραστήριος και να αναλαμβάνει την διεξαγωγή
επιμορφωτικών ημερίδων.
Ε1:« θα πρέπει να έχει παιδαγωγική κατάρτιση, να έχει περάσει ο ίδιος από τάξη και
να διοργανώνει προγράμματα-δράσεις για ενδοσχολική επιμόρφωση. Θα πρέπει να
βρει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν το σχολείο στο άνοιγμα της
κοινωνίας».
Καθοριστικής σημασίας για τους εκπαιδευτικούς του δείγματος είναι και τα χρόνια
προϋπηρεσίας και η ικανότητα να επιβάλλεται και να πείθει τους ακροατές του.
Σημαντικό είναι να κατέχει δημοκρατική συνείδηση, αντικειμενικότητα και
προσωπική κρίση. Η πλειονότητα των ερωτώμενων υποστηρίζουν ότι ένας
διευθυντής/ντρια θα πρέπει να κατέχει επικοινωνιακές δεξιότητες και να γνωρίζει τη
νομοθεσία. Χαρακτηριστικά αναφέρουν οι συνεντευξιαζόμενοι τα εξής.
Ε12: «Το διευθυντικό στέλεχος θα πρέπει να είναι ένα δραστήριο άτομο το οποίο να
παρακολουθεί τις εξελίξεις στην εκπαίδευση και να επιθυμεί συνεχώς να εμπλουτίζει
τις γνώσεις του».
Ε8: «Τα προσόντα ενός διευθυντικού στελέχους πρωτίστως σχετίζονται με την
ενημέρωση για τους νόμους και τα προεδρικά διατάγματα του Υπουργείου Παιδείας».
Ακόμη, αρκετοί εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι ένα διευθυντικό στέλεχος θα πρέπει να
διαθέτει συναισθηματική νοημοσύνη και να ενδιαφέρεται για όλα τα μέλη της
σχολικής κοινότητας. Στο πρόσωπο του αποτελεσματικού διευθυντή βλέπουν ένα
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άτομο που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και προσαρμόζεται στις συνεχείς αλλαγές των
καιρών. Όπως αναφέρει και η Ε16 εκπαιδευτικός «πρέπει να συμμετέχει σε
επιμορφωτικά σεμινάρια και να ενημερώνεται για τα εκπαιδευτικά νέα. Ακόμα, να
είναι εξωστρεφείς και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την υλοποίηση
εξωσχολικών δραστηριοτήτων». Στα προσόντα του/της διευθυντή/ντρια εντάσσουν
και την ικανότητα να διαθέτει ομαδικό πνεύμα και συνεργατικότητα ώστε να
δημιουργεί ένα αρμονικό κλίμα στη σχολική κοινότητα.
Έρευνες, σχετικά με την έννοια της διεύθυνσης/ηγεσίας έχουν δείξει ότι είναι
απαραίτητο ο διευθυντής να προχωράει σε αλλαγές και καινοτομίες. Οι οργανώσεις
δεν μπορούν να είναι στατικές αλλά να κάνουν γρήγορες αλλαγές ώστε να έχουν
άμεσα αποτελέσματα. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας οφείλει να προσαρμόσει
οποιαδήποτε αλλαγή όταν κρίνει ότι οι συνθήκες, οι συμπεριφορές είναι ευνοϊκές
(Ιορδανίδης στο Μπαγάκης, 2006:90-92). Ο αποτελεσματικός διευθυντής/ντρια είναι
εκείνος που επιχειρεί να προχωράει συχνά σε αλλαγές. Όπως, αναφέρουν και οι
συνεντευξιαζόμενοι ένα διευθυντικό στέλεχος οφείλει να είναι καινοτόμο και
ευέλικτο και να τολμά να ρισκάρει παίρνοντας σημαντικές αποφάσεις. Επίσης,
αποτελεί αδήριτη ανάγκη να είναι ενημερωμένος για όλες τις εξελίξεις και να
ανταλλάσει πληροφορίες με διάφορους φορείς ώστε να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη
εικόνα για τα εκπαιδευτικά πράγματα. Ο σχολικός διευθυντής θα πρέπει να κατανοεί
και να ακούει τις αντιλήψεις των άλλων και να υποστηρίζει το προσωπικό,
προωθώντας τον διάλογο μέσα στην εκπαιδευτική μονάδα. Τα πιο επιτυχημένα
διευθυντικά στελέχη είναι εκείνα που εφαρμόζουν μεγάλες αλλαγές και συνδυάζουν
γνώσεις, ικανότητες, προσωπικές συμπεριφορές και πίστη σε αξίες (Ιορδανίδης στο
Μπαγάκης, 2006:91-92). Η παραπάνω διατύπωση βρίσκει υποστηρικτές στα
λεγόμενα

πολλών

εκπαιδευτικών

του

δείγματος

καθώς

ανέφεραν

ότι

ο

αποτελεσματικός διευθυντής/ηγέτης οφείλει να τολμάει να παίρνει ρίσκα, να κάνει
αλλαγές, να είναι δραστήριος και προσαρμοστικός. Μια φυσιογνωμία που θα
συνδυάζει επιστημονικές γνώσεις, κύρος και πρωτοποριακές ιδέες για να μπορέσει να
δώσει όραμα και κίνητρα στους υφιστάμενους του.

Κατηγορία 4. Ανδρική και γυναικεία διοίκηση
Οι ερωτώμενοι της παρούσας έρευνας ανέφεραν ότι οι άνδρες διευθυντές διοικούν με
συντηρητικό τρόπο ενώ οι γυναίκες με δημοκρατικό τρόπο. Αρκετοί εκπαιδευτικοί
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υποστήριξαν ότι οι άνδρες διευθυντές είναι πιο αυστηροί και επιβλητικοί αντίθετα οι
γυναίκες είναι στοργικές και διαλλακτικές. Στην συνέχεια, ακολουθούν μεμονωμένες
απόψεις που καταγράφηκαν για την παραπάνω διατύπωση.
Ε2: «Οι άνδρες έχουν έναν ρόλο πιο επιβλητικό και όντας σε διοικητική θέση και
εξαιτίας του ανδρικού προτύπου που έχει κυριαρχήσει από παλιά στις κοινωνίες, ο
άνδρας διευθυντής φαίνεται πιο αυστηρός, τρομακτικός και σοβαρός. Η γυναίκα σε
τέτοια θέση είναι πιο διαλλακτική, στοργική και επικοινωνιακή ίσως επειδή έχει
περάσει και από τη μητρότητα».
Ε5: «οι γυναίκες διευθύντριες είναι πιο ήπιες, συναισθηματικές και αντιμετωπίζουν
με διπλωματικό τρόπο τις καταστάσεις»
Επιπλέον, αναφέρουν ότι οι γυναίκες διευθύντριες έχουν περισσότερο άγχος και
τηρούν κατά γράμμα την νομοθεσία. Οι άνδρες είναι πιο χαλαροί και
προσαρμόζονται ευκολότερα στις καταστάσεις. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι οι
γυναίκες είναι πιο φιλικές και ενδιαφέρονται για την δημιουργία διαπροσωπικών
σχέσεων.
Ε6: «Οι γυναίκες είναι πιο οργανωμένες και πιο τυπικές στην τήρηση των νόμων.
Όμως είναι πιο φιλικές και προσεγγίζουν καλύτερα τους μαθητές»
Ε8: «Θεωρώ ότι οι άνδρες επιβάλλονται ευκολότερα και αρέσκονται να διατάσουν,
και δεν ακούν συνήθως τους υφιστάμενούς τους. Οι γυναίκες από την άλλη είναι πιο
φιλικές, με περισσότερη κατανόηση, ακούν άλλες γνώμες και προσεγγίζονται πιο
ευκολότερα»
Όμως, δύο από τους εκπαιδευτικούς τους δείγματος υποστήριξαν ότι οι γυναίκες
διευθύντριες είναι πιο αυταρχικές και παίρνουν πιο σκληρές αποφάσεις σε σχέση με
τους άνδρες.
Ε10: «πιστεύω ότι οι γυναίκες σε τέτοιες θέσεις είναι πιο σκληρές και απόλυτες στις
αποφάσεις τους σε σύγκριση με τους άνδρες»
Ε14: «Υπάρχουν γυναίκες που διοικούν εξίσου καλά με τους άνδρες. Ίσως οι
γυναίκες να είναι λίγο πιο αυταρχικές στον τρόπο διοίκησης»
Στην συνέχεια, αξίζει να σημειωθεί ότι 5/18 ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς
υποστήριξαν ότι η άσκηση των διοικητικών καθηκόντων σχετίζεται με τα ατομικά
χαρακτηριστικά , την προσωπικότητα και όχι με το φύλο.
Ε4: «ότι οι ικανότητες δεν σχετίζονται με τα φυλετικά χαρακτηριστικά αλλά με το
χαρακτήρα και τη προσωπικότητα».

89

Ε11: «Πιστεύω ότι και τα δύο φύλα είναι ισάξια σε ρόλους διοίκησης και διεύθυνσης.
Η αποδοτικότητα τους έγκειται στις ικανότητές τους και στη σωστή και αποδοτική
χρήση αυτών».
Ε12: «Δεν σχετίζεται καθόλου το φύλο με την εκτέλεση των διοικητικών
καθηκόντων».
Η συγκεκριμένη διατύπωση αντιτίθεται με την βιβλιογραφική ανασκόπηση που έχει
σκιαγραφήσει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην πλειοψηφία των ατόμων
της κοινωνίας. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος υποστήριξαν ότι οι
άνδρες διευθυντές είναι πιο χαλαροί, ευέλικτοι και δεν ακολουθούν πιστά την
νομοθεσία. Επιπλέον, οι άνδρες διευθυντές έχουν επιβλητική παρουσία και γίνονται
περισσότερο αποδεκτοί από τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι γυναίκες διευθύντριες
είναι στοργικές, επικοινωνιακές και διαλλακτικές. Αρέσκονται να ακούν την γνώμη
των άλλων και να δημιουργούν διαπροσωπικές σχέσεις με μαθητές και
εκπαιδευτικούς. Εμμένουν στις λεπτομέρειες, έχουν πολύ άγχος και τηρούν αυστηρά
την νομοθεσία. Δεν επιθυμούν να διατάζουν και είναι περισσότερο δημοκρατικές και
προωθούν τον διάλογο. Όπως επισημαίνουν οι ερωτηθέντες οι γυναίκες διευθύντριες
είναι πιο οργανωτικές και πιο επιφυλακτικές σε αλλαγές. Οι άνδρες διευθυντές είναι
χαλαροί, τολμούν να παίρνουν ρίσκα, έχουν λιγότερο άγχος και γίνονται ευκολότερα
αποδεκτοί από το σύνολο των μελών της εκπαιδευτικής μονάδας. Αντίθετα, οι
γυναίκες κρίνονται αυστηρότερα και εργάζονται περισσότερο για να αποδείξουν τις
ικανότητες τους. Χαρακτηριστικά παρατίθεται το παρακάτω απόσπασμα από τις
συνεντεύξεις της έρευνας
Ε14: «ότι οι γυναίκες σε θέσεις εξουσίας είναι επιφυλακτικές. Δεν είναι διατεθειμένες
να παίρνουν ρίσκα και να καινοτομούν… αποτελεσματικά οποιαδήποτε κρίση
προκύψει»
Ε10: «Κατά τη γνώμη μου θεωρώ ότι οι άνδρες διοικούν καλύτερα. Χαρακτηρίζονται

από χαλαρότητα και δεν έχουν τόσο άγχος όπως οι γυναίκες»
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία για τα ηγετικά χαρακτηριστικά
ανδρών και γυναικών διευθυντών/ντριών παρατηρήθηκαν τα εξής. Οι γυναίκες ήταν
καλύτερες ακροάτριες, λειτουργούσαν με δημοκρατισμό και ήταν φιλικές προς τους
συναδέλφους τους. Οι άνδρες-ηγέτες ήταν πιο αποφασιστικοί, επιβλητικοί και
ανεξάρτητοι (Kusterer, 2008). Προκύπτει λοιπόν ότι το ηγετικό στυλ που υιοθετεί
κάθε άτομο καθορίζεται από τα ατομικά χαρακτηριστικά που έχει καθιερώσει η
κοινωνία στο φύλο που ανήκει. Για τις γυναίκες υπάρχει η πεποίθηση ότι χτίζουν
90

ισχυρές διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο εργασίας τους ενώ οι άνδρες δρουν
ανεξάρτητα και με κάθε κόστος για την επίτευξη των στόχων τους. Άποψη την οποία
ενστερνίζονται και οι ερωτώμενοι της παρούσας έρευνας καθώς ανέφεραν ότι οι
γυναίκες διευθύντριες επιθυμούν να βοηθούν τους συναδέλφους τους και να
προσεγγίζουν με φιλικά συναισθήματα κάθε άτομο. Αντιθέτως, για τους άνδρες
διευθυντές υποστήριξαν ότι είναι τολμηροί, δεν έχουν άγχος και παρακάμπτουν
διαδικασίες με σκοπό την διευκόλυνση όλων.
Στην συνέχεια, σε έρευνα της

J.Evetts (1994) σε Γυμνάσια των Ηνωμένων

Πολιτειών Αμερικής όπου υπήρχαν γυναίκες διευθύντριες με επιτυχημένη πορεία
στη διοίκηση του σχολείου παρατηρήθηκαν τα παρακάτω. Οι γυναίκες διευθύντριες
είχαν διαισθητικότητα, έπαιρναν ριψοκίνδυνες αποφάσεις και εργάζονταν με
προγραμματισμό και

οργανωτικότητα. Ήταν ενημερωμένες για τα θέματα του

σχολείου και συνεργάζονταν αρμονικά με τους συναδέλφους τους. Χαρακτηριστικά
αναφέρεται για τις γυναίκες της έρευνας ότι «κάποιοι άνδρες διευθύνουν με
ευαισθησία και κάποιες γυναίκες με κυριαρχικό και αυταρχικό τρόπο» (Gold,1996).
Λαμβάνοντας υπόψη τη διατύπωση αυτή προκύπτει το εξής συμπέρασμα. Οι γυναίκες
οι οποίες επιθυμούν να στελεχώσουν μια ανώτερη θέση μέσα σε έναν οργανισμό
τείνουν να καλλιεργούν ανδρικά χαρακτηριστικά για να γίνουν αποδεχτές. Γεγονός
που φανερώνει ότι τα δυο φύλα έχουν περισσότερα κοινά πάρα διαφοροποιήσεις στο
τρόπο που διαχειρίζονται τις καταστάσεις. Την παραπάνω διαπίστωση επιβεβαίωσαν
κάποιοι εκπαιδευτικοί του δείγματος καθώς υποστήριξαν ότι οι γυναίκες διευθύντριες
πολλές φορές για να αποδείξουν τις ικανότητες τους τείνουν να διοικούν με έναν
αυταρχικό και αυστηρό τρόπο.
Ακόμα, σε έρευνα της Παπαναούμ (1992), σε δείγμα 445 διευθυντών εξετάσθηκαν τα
χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να διαθέτει ένας «αποτελεσματικός διευθυντής». Οι
γυναίκες του δείγματος ανέφεραν ότι ένας «καλός διευθυντής» οφείλει να δημιουργεί
αρμονικό κλίμα εργασίας μέσα στην σχολική μονάδα. Είναι σημαντικό να έχει καλές
σχέσεις με όλους τους φορείς. Οι γυναίκες διευθύντριες της έρευνας τόνισαν ότι
διέθεταν αρκετό χρόνο στην διευθέτηση κρίσεων μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών,
γονέων. Οι διευθύντριες απάντησαν ότι ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας ενός
διευθυντικού στελέχους είναι οι παιδαγωγικές σπουδές. Αντίθετα, οι άνδρες
διευθυντές ανέφεραν ότι οι γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης είναι
απαραίτητο στοιχείο για μια επιτυχημένη διοίκηση. Οι γυναίκες διευθύντριες λοιπόν
ασχολούνται περισσότερο με τον ανθρώπινο παράγοντα ενώ οι άνδρες με τα
91

διοικητικά

θέματα

της

σχολικής

κοινότητας.

Όπως,

ανέφεραν

και

οι

συνεντευξιαζόμενοι της παρούσας μελέτης οι γυναίκες διευθύντριες διοικούν με
περισσότεροι ευαισθησία και προωθούν το διάλογο ενώ οι άνδρες είναι πιο αυστηροί
και αρέσκονται να διατάσουν και να παίρνουν αποφάσεις.
Σε έρευνα της Τάκη (2006), σε διοικητικά στελέχη μεταξύ των οποίων ήταν και
διευθύντριες σχολικών μονάδων παρατηρούνται τα έξης. Οι γυναίκες διευθύντριες
κατά τη μετάβαση τους από την διδασκαλία στην διοίκηση μεταφέρουν πολλά
στοιχεία του διδασκαλικού επαγγέλματος. Συγκεκριμένα, επιθυμούν να ασχολούνται
με την φροντίδα των μαθητών και να εμπλέκονται στην διδασκαλία. Δεν αρέσκονται
σε μια δουλεία γραφείου αλλά θέλουν να βρίσκονται σε συνεργασία με
εκπαιδευτικούς και γονείς. Υιοθετούν ένα δημοκρατικό στυλ διοίκησης που
ενθαρρύνει την λήψη συλλογικών αποφάσεων και δίνει την δυνατότητα σε κάθε
εκπαιδευτικό να λέει την γνώμη του.
Προκύπτει λοιπόν ότι τα διευθυντικά στελέχη διαθέτουν την ίδια εξουσία και τα ίδια
καθήκοντα. Όμως, εκτελούν με διαφορετικό τρόπο τα καθήκοντα τους. Ανάμεσα σε
άνδρες και γυναίκες διευθυντές σκιαγραφείται ένας διαφορετικός τρόπος διοίκησης
της σχολικής μονάδας (Μαραγκουδάκη, 1997:258-268). Έχουν πραγματοποιηθεί
ποικίλες έρευνες με σκοπό την διερεύνηση της σχέσης του φύλου με το στυλ
διοίκησης ενός διευθυντή. Ορισμένες υποστηρίζουν ότι το φύλο επηρεάζει το στυλ
ηγεσίας ενώ άλλες τοποθετούνται στον αντίποδα της άποψης αυτής. Γίνεται
αντιληπτό ότι η πρώτη διατύπωση οφείλεται στην θεωρία των έμφυλων ρόλων, στον
διαφορετικό τρόπο κοινωνικοποίησης του άνδρα και της γυναίκας και στην επίδραση
των στερεοτυπικών αντιλήψεων στην συμπεριφορά του ατόμου (Δαράκη, 2007: 8384).

6.1.3. Θεματική ενότητα γ: Έμφυλες Διακρίσεις στη σχολική
διοίκηση
Κατηγορία 5. Αίτια για την χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην
σχολική διοίκηση
Οι ερωτηθέντες της έρευνας έδωσαν μια πληθώρα απαντήσεων σχετικά με τις αιτίες
που οδηγούν στην υποαντιπροσώπευση των γυναικών εκπαιδευτικών. Η πλειοψηφία
των εκπαιδευτικών τους δείγματος ανέφεραν ότι η πατριαρχική οργάνωση της
κοινωνίας έχει ως αποτέλεσμα οι γυναίκες να μη διεκδικούν θέσεις αυξημένων
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απαιτήσεων. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι και οι οικογενειακές υποχρεώσεις
μιας γυναίκας, οι οποίες απαιτούν αρκετό χρόνο. Όπως αναφέρουν οι ερωτώμενοι οι
γυναίκες εκπαιδευτικοί συχνά φοβούνται να ανελιχτούν στην σχολική ιεραρχία καθώς
θεωρούν ότι θα υπάρχει σύγκρουση με το ρόλο τους ως μητέρες. Είναι αναγκαίο να
αναφερθεί ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δεν ενθαρρύνονται από το οικείο περιβάλλον
τους να εξελιχθούν επαγγελματικά. Χαρακτηριστικά υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες
δεν

καλλιεργούν φιλοδοξίες καθώς δεν επιδιώκουν να διεκδικήσουν μια θέση

ευθύνης. Από τους ερωτηθέντες της παρούσας έρευνας γίνεται αντιληπτό ότι μια
γυναίκα επιλέγει να ασχοληθεί περισσότερο με τη διδασκαλία καθώς απαιτεί
λιγότερο χρόνο αφοσίωσης σε σύγκριση με μια διευθυντική θέση. Επιπλέον, το
διδασκαλικό επάγγελμα ικανοποιεί τις στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα επαγγέλματα
που ταιριάζουν περισσότερο στις γυναίκες. Οι περισσότερες γυναίκες εκπαιδευτικοί
παρόλο που αποτελούν πλειοψηφία στην εκπαίδευση αποτελούν μειοψηφία στο χώρο
της διοίκησης. Η παραπάνω διατύπωση φανερώνει τις στερεοτυπικές και σεξιστικές
αντιλήψεις που αντιμετωπίζουν μέχρι τις μέρες μας, οι γυναίκες. Στην συνέχεια,
παρατίθενται μεμονωμένες απόψεις των συνεντευξιαζόμενων για τις αιτίες της
χαμηλής εκπροσώπησης των γυναικών στην σχολική διοίκηση.
Ε4: «θεωρώ ότι αρκετές γυναίκες δεν ενθαρρύνονται από το περιβάλλον τους για να
ασχοληθούν με διοικητικές θέσεις»
Ε5: «ο υπέρμετρος συναισθηματισμός που χαρακτηρίζει κάθε μητέρα δεν επιτρέπει
σε μια γυναίκα να διεκδικήσει μια διοικητική θέση»
Ε8: «οι άνδρες συνάδελφοι δεν δέχονται εύκολα μια γυναίκα σε ανώτερη θέση
εξαιτίας στερεοτυπικών αντιλήψεων που έχουν καθιερωθεί στη κοινωνία»
Ε10: «η διδασκαλία ταιριάζει περισσότερα στα ατομικά χαρακτηριστικά μιας
γυναίκας καθώς περιλαμβάνει φροντίδα και ευαισθησία»
Οι αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών επιβεβαιώνονται από σχετικές έρευνες. Όπως
αναφέρεται σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Βιετνάμ εξετάστηκαν οι λόγοι για
τους οποίους οι γυναίκες αποτρέπονται από την εκπαιδευτική διοίκηση. Το δείγμα
της έρευνας αποτέλεσαν γυναίκες κοσμήτορες τριών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
Οι κοσμήτορες στις συνεντεύξεις τους ανέφεραν ότι οι παράγοντες που
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην συμμετοχή των γυναικών στην εκπαιδευτική
διοίκηση είναι: η οικογενειακή υποστήριξη και η ύπαρξη ενός πρότυπου του
λεγόμενου «μέντορα». Οι στερεοτυπικές αντιλήψεις για το ρόλο της γυναίκας στην
κοινωνία δεν τους

επιτρέπουν να συμμετέχουν δυναμικά στην διεκδίκηση
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υψηλόβαθμων

θέσεων

στην

εκπαιδευτική

ιεραρχία

(Nguyen,

2012).

Οι

συνεντευξιαζόμενες υποστήριξαν ότι οι γυναίκες είναι αναγκαίο να ενθαρρύνουν η
μία την άλλη και να βασίζονται στις δυνάμεις τους διότι με τον τρόπο αυτό θα
επέλθει ουσιαστική αλλαγή στην ηγεσία του σχολείου.
Ομοιότητες παρατηρούνται και στην έρευνα των Dahlving & Longman (2010), για
τους παράγοντες που συντελούν στην επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών
εκπαιδευτικών. Η έρευνα αναφέρει ότι οι γυναίκες ενθαρρύνονταν να συμμετέχουν
στην διεκδίκηση ηγετικών θέσεων έπειτα από κάποια προτροπή. Χαρακτηριστικά,
επισημαίνει ότι μια μικρή πρόταση με ενθαρρυντικό λόγο αρκούσε για να
αναπτερωθεί το ηθικό μιας εκπαιδευτικού. Επιπλέον, στην έρευνα αυτή
επισημαίνεται ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα εκπαιδευτικής διοίκησης βοηθούν
σε μεγάλο βαθμό τις γυναίκες να κατακτήσουν υψηλές θέσεις στην σχολική μονάδα
που υπηρετούν. Γίνεται αντιληπτό από όσα ελέχθησαν προηγουμένως ότι οι αιτίες
που απωθούν τις γυναίκες εκπαιδευτικούς από την διεκδίκηση ηγετικών θέσεων
πρέπει

να καταστρατηγηθούν ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά η σχολική

μονάδα.

Κατηγορία 6. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την επικράτηση
του ανδροκρατούμενου μοντέλου ηγεσίας
Οι συνεντευξιαζόμενοι της έρευνας αναφέρθηκαν στους λόγους που η διοικητική
ιεραρχία θεωρείται από αρκετούς ένας ανδροκρατούμενος χώρος. Οι περισσότεροι
εκπαιδευτικοί της έρευνας υποστηρίζουν ότι υπάρχουν στερεότυπα στην σχολική
διοίκηση. Χαρακτηριστικά υποστηρίζουν ότι οι άνδρες διευθυντές ενθαρρύνονται
περισσότερο σε σχέση με τις γυναίκες που θεωρούνται αδύναμες και μη ικανές να
λάβουν σοβαρές αποφάσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι 6/18 ερωτώμενους του
δείγματος θεωρούν ότι τα διοικητικά θέματα αφορούν και τα δύο φύλα. Όμως,
τονίζουν ότι οι άνδρες γίνονται κερδίζουν ευκολότερα τον σεβασμό καθώς έχουν την
ικανότητα να επιβάλλουν την γνώμη τους. Όπως, αναφέρει ο Ε7 εκπαιδευτικός «Το
μόνο που θέλω να αναφέρω είναι ότι οι μαθητές σέβονται και φοβούνται περισσότερο
έναν άνδρα διευθυντή». Στην συνέχεια, ορισμένοι από τους ερωτηθέντες
υποστηρίζουν ότι οι διοικητικές ικανότητες δεν σχετίζονται με το φύλο αλλά οι
κοινωνικές νόρμες καθιερώνουν τέτοιες στερεοτυπικές αντιλήψεις. Ενδιαφέρον,
παρουσιάζουν τα λεγόμενα δύο εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην παρούσα
έρευνα. Σύμφωνα με τον Ε9 «Υπό το πρίσμα αυτό τα διοικητικά ζητήματα αφορούν
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περισσότερο τους άνδρες καθώς εκείνοι ενδιαφέρονται να τα ασκήσουν». Επίσης, ο
Ε10 αναφέρει «ότι στον τομέα της διοίκησης μπορούν να προσφέρουν και άνδρες και
γυναίκες… στη σχολική μονάδα». Έπειτα, δύο εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι οι
γυναίκες διευθύντριες είναι εξίσου αποτελεσματικές με τους άνδρες. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί η απάντηση του Ε14 «συνεργάστηκα στο παρελθόν με γυναίκα
διευθύντρια… σχολική μονάδα». Προκύπτει λοιπόν ότι παρά την ισότητα των δύο
φύλων, το πρότυπο του άνδρα-ηγέτη συνεχίζει να επικρατεί. Γεγονός είναι ότι ο
χώρος της οργάνωσης και της διοίκησης αποτελείται στην πλειοψηφία του από
άνδρες. Όπως, τονίζουν η πατριαρχική δομή της κοινωνίας δεν επιτρέπει και δεν
ενθαρρύνει μια γυναίκα να ασχοληθεί με θέσεις ευθύνης. Τα στερεότυπα για τον
ρόλο των φύλων σκιαγραφούνται για ακόμη μία φορά. Παρόλο που υπάρχουν άτομα
να πιστεύουν στις ικανότητες των γυναικών διευθυντριών τα επιστημονικά δεδομένα
καταδεικνύουν ότι οι άνδρες διευθυντές είναι περισσότεροι σε έναν χώρο που οι
γυναίκες αριθμητικά υπερτερούν. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι οι
άνδρες διευθυντές έχουν περισσότερη υποστήριξη ενώ οι γυναίκες παρόλο που
διαθέτουν τα προσόντα δε διεκδικούν τέτοιες θέσεις.
Γίνεται αντιληπτό ότι η απουσία των γυναικών από την διοίκηση οφείλεται σε
ποικίλους παράγοντες όπως: το φύλο και της θέσης του φύλου μέσα στην κοινωνία
(Adkison, 1981). Ανάμεσα στα δύο φύλα υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τα
επαγγέλματα που επιλέγουν οι άνδρες και στα επαγγέλματα που επιλέγουν οι
γυναίκες. Οι γυναίκες αποτελούν πλειοψηφία στο διδασκαλικό επάγγελμα καθώς το
επάγγελμα αυτό συνάδει με τις στερεοτυπικές αντιλήψεις των γυναικών για τη θέση
της γυναίκας μέσα στην κοινωνία (Καρντατζή, 2003). Οι γυναίκες λοιπόν επιλέγουν
«γυναικεία» επαγγέλματα και δε διεκδικούν να ανελιχθούν σε αυτά (Καρντατζή,
2003). Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε τρείς εκπαιδευτικές μονάδες στο Ισραήλ
οι φυλετικές διαφορές στην ηγεσία του σχολείου αποδίδονταν στο φαινόμενο της
«γυάλινης οροφής» (Raccah & Akalon, 2002). Στην έρευνα αυτή παρατηρείται το
γεγονός ότι οι γυναίκες παρόλο που είναι περισσότερες σε αριθμό σε σύγκριση με
τους άνδρες στο επάγγελμα του δασκάλου υποεκπροσωπούνται σε διοικητικές θέσεις.
Ακόμη, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί της έρευνας έχουν λιγότερες ευκαιρίες
επιμόρφωσης σε σύγκριση με τους άνδρες. Η εκπαίδευση των γυναικών και των
ανδρών διαφοροποιείται καθώς οι εκείνες προετοιμάζονται

αποκλειστικά για

γυναικεία επαγγέλματα (Raccah & Akalon, 2002). Το φαινόμενο της «γυάλινης
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οροφής» είναι η κύρια αιτία στην οποία αποδίδει ο ερευνητής την απουσία των
γυναικών εκπαιδευτικών από τη διοίκηση της εκπαίδευσης στο Ισραήλ. Το γεγονός
δηλαδή ότι είναι γυναίκες δεν τους επιτρέπει να ανελιχθούν στην εκπαιδευτική
ιεραρχία.
Σε έρευνα του Ανθόπουλου (2006), εξετάζει τις συνθήκες που επικρατούν στα
συμβούλια επιλογής διοικητικού προσωπικού της εκπαίδευσης. Όπως, αναφέρεται τα
συμβούλια αυτά απαρτίζονται τις περισσότερες φορές αποκλειστικά από άνδρες, οι
οποίοι θεωρούν ότι οι γυναίκες λόγω του φύλου τους είναι ανίκανες να αναλάβουν
αυξημένες ευθύνες. Για το λόγο αυτό τις κρίνουν αυστηρότερα σε σύγκριση με
άνδρες συνυποψήφιους τους. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί απωθούνται να συμμετέχουν
σε τέτοιες διαδικασίες καθώς δε βρίσκουν καμία ενθάρρυνση, εξαιτίας των
στερεοτυπικών αντιλήψεων που αναπαράγει η κοινωνία. Στην συνέχεια, σε έρευνα
της Petrakis Kottis (1996), σε διάφορες εταιρίες διερευνήθηκε ο αριθμός των
γυναικών που διεκδικούν διοικητικές θέσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής
έδειξαν ότι η συμμετοχή των γυναικών στην διοίκηση των οργανισμών ήταν ελάχιστη
έως ανύπαρκτη σε σύγκριση με τους άνδρες. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες
της έρευνας δυσκολεύονταν να δεχτούν γυναίκα εργοδότη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει
η

διαπίστωση της έρευνας αυτής ότι στην χώρα μας αναπαράγονται συνεχώς

στερεοτυπικές αντιλήψεις για την ανάληψη διοικητικών θέσεων από γυναίκες.
Προκύπτει λοιπόν από όσα παρουσιάστηκαν ότι οι οργανισμοί δεν λαμβάνουν
σοβαρά υπόψη μια γυναίκα διευθυντή. Η κοινωνία οφείλει να ενθαρρύνει τις
γυναίκες να αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης παρέχοντας τους βοήθεια για την
ανατροφή των παιδιών και ευκαιρίες για επιμόρφωση σε διοικητικά θέματα (Petrakis
Kottis, 1996:36-38). Όπως ανέφεραν και οι ερωτηθέντες της έρευνας μας, τα
διοικητικά θέματα δεν αφορούν μόνο τους άνδρες αλλά οι υπάρχουσες συνθήκες και
οι κοινωνικές νόρμες τα καθιστούν ανδρικά.

Κατηγορία 7. Η προσαρμογή των γυναικών στο χώρο της σχολικής
διοίκησης
Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος ανέφερε ότι οι γυναίκες
διευθύντριες υιοθετούν κάποια στοιχεία στην συμπεριφορά τους, τα οποία
φαινομενικά ανήκουν στους άνδρες. Όπως, υποστηρίζουν οι ερωτηθέντες οι
περισσότερες γυναίκες που κατέχουν μια διευθυντική θέση πιέζονται να διευθύνουν
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με αυστηρότητα και επιβλητικότητα. Τα στοιχεία αυτά η κοινωνία τα ταυτίζει με το
ανδρικό φύλο. Οι γυναίκες που διευθύνουν με αυστηρότητα έχουν επηρεαστεί από το
στυλ ηγεσίας των ανδρών όπως αναφέρουν αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς της
έρευνας. Γεγονός που αποδίδουν στην πίεση που νιώθουν οι γυναίκες να αποδείξουν
τις ικανότητες τους. Χαρακτηριστικά υποστηρίζει η Ε5 ερωτώμενη «οι γυναίκες
διευθυντές τείνουν να υιοθετούν ανδρικά πρότυπα συμπεριφοράς καθώς θέλουν να
γίνονται σεβαστές από όλους». Ακόμα, και η Σ7 εκπαιδευτικός αναφέρει «η γυναίκα
διευθυντής υιοθετεί αρκετές φορές ανδρικά χαρακτηριστικά όπως επιβλητικότητα,
αυταρχισμό για να πείσει τη σχολική κοινότητα ότι έχει ικανότητες». Γίνεται
αντιληπτό ότι οι γυναίκες τείνουν να ενσωματώνουν στον τρόπο που διοικούν
στοιχεία τα οποία η κοινωνία έχει αποδώσει στους άνδρες καθώς εργάζονται σκληρά
να αποδείξουν σε όλους ότι μπορούν να διοικήσουν αποτελεσματικά μια σχολική
μονάδα. Όπως, φανερώνεται από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος κάποιες
γυναίκες διευθύντριες διοικούν με δυναμισμό και σκληρότητα και αυτό οδηγεί στην
στερεοτυπική διατύπωση ότι διοικούν όπως οι άνδρες. Αναφέρουν ότι οι
αναχρονιστικές αυτές αντιλήψεις προέρχονται από τις θεωρίες για τη θέση του φύλου
μέσα στην κοινωνία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο από τους ερωτηθέντες της έρευνας υποστηρίζουν ότι η
διοίκηση σχετίζεται με τα ατομικά χαρακτηριστικά και την προσωπικότητα κάθε
ατόμου. Τα επίθετα «ανδρικά» και «γυναικεία» τα έχει καθιερώσει η κοινωνία
εξαιτίας της πατριαρχικής οργάνωσης της. Σύμφωνα με τον Ε16 συνεντευξιαζόμενο
«η αυστηρότητα που θα πρέπει να κατέχει ένα διευθυντικό στέλεχος σχετίζεται με το
χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία του και όχι με τα φυλετικά χαρακτηριστικά του».
Διατύπωση η οποία αντιτίθεται στα λεγόμενα των υπόλοιπων εκπαιδευτικών.
Συγκεκριμένα, οι άποψη αυτή δεν μπορεί να τεκμηριωθεί επιστημονικά καθώς ο
χώρος της εκπαίδευσης παρόλο που αριθμεί περισσότερες γυναίκες κατέχει άνδρες
διευθυντικά στελέχη. Οι γυναίκες διευθύντριες υιοθετούν ανδρικές συμπεριφορές
καθώς ο χώρος της διοίκησης απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από άνδρες. Όπως,
επισημαίνουν οι γυναίκες υιοθετούν ασυνείδητα τα χαρακτηριστικά αυτά με σκοπό
να πείσουν για τις ικανότητες τους. Γίνεται αντιληπτό ότι οι γυναίκες που
αποφασίζουν να ασχοληθούν με την διοίκηση δεν ενθαρρύνονται από τους οικείους
τους. Στον χώρο της διοίκησης οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται και κρίνονται
αυστηρότερα σε σχέση με τους άνδρες. Πολλές έρευνες έχουν επιβεβαιώσει ότι οι
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εκπαιδευτικοί είτε άνδρες είτε γυναίκες δεν αποδέχονται εύκολα μια γυναίκα
διευθύντρια καθώς την θεωρούν αδύναμη και ανίκανη να επιβληθεί. Τα δεδομένα
δείχνουν ότι οι γυναίκες διοικούν με αυταρχικές μεθόδους συμπεριφοράς με σκοπό
να γίνουν αρεστές. Αυτό σημαίνει ότι αναγκάζονται να υιοθετήσουν αυταρχικές
μεθόδους συμπεριφοράς, οι οποίες συνάδουν με το ανδρικό πρότυπο ηγεσίας
(Shakesfaft, 1989).
Οι γυναίκες διευθύντριες προσπαθούν να ενταχθούν σε ένα παραδοσιακό μοντέλο
ηγεσίας καθώς περιβάλλονται από άνδρες συναδέλφους και επηρεάζονται από τον
τρόπο που συμπεριφέρονται εκείνοι (Bellou, 2011:2828-2829). Φαίνεται ότι τα άτομα
και των δύο φύλων τείνουν να υιοθετούν κάποια ανδρικά χαρακτηριστικά επειδή
έχουν κοινωνικοποιηθεί στον ίδιο χώρο με την ίδια οργανωτική κουλτούρα, τους
ίδιους κανόνες. Πεποίθηση την οποία επιβεβαιώνουν με τα λεγόμενα τους και οι
εκπαιδευτικοί της έρευνας μας. Οι γυναίκες λοιπόν τείνουν να προσαρμόζονται στους
κανόνες που ορίζουν οι άνδρες. Όμως διαθέτουν δική τους άποψη και
προσωπικότητα. Η συγκεκριμένη έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για την
αποδοτικότερη λειτουργία ενός οργανισμού σημαντικό είναι να υπάρχουν άνδρες και
γυναίκες στην διοικητική ιεραρχία. Όπως, αναφέρει ένας υγιής οργανισμός θα πρέπει
να αξιολογεί ένα στέλεχος με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητες του και να
εστιάζει στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει.
Ο χώρος της οργάνωσης και της διοίκησης κυριαρχείται από άνδρες και έχει
κατασκευαστεί με όρους ανδρικούς (Δαράκη, 2007:79-80). Σε έρευνα που
πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναφέρθηκε ότι οι γυναίκες
και οι άνδρες του δείγματος υποστήριξαν ότι τα «ανδρικά» χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας τους είναι καταλληλότερα για την άσκηση ηγεσίας. Οι γυναίκες
λοιπόν καλλιεργούν συμπεριφορές τις οποίες η κοινωνία έχει καθιερώσει ως ανδρικές
καθώς επιθυμούν να ενσωματωθούν σε διοικητικές θέσεις (Powell & Butterfield,
1979). Με τον τρόπο αυτό αναπαράγονται στερεοτυπικές και αναχρονιστικές
αντιλήψεις για το καταλληλότερο στυλ διοίκησης ενός οργανισμού.
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6.2. Συζήτηση και ερμηνεία αποτελεσμάτων
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών
για τις έμφυλες διακρίσεις στην ηγεσία σχολικών μονάδων. Επιχειρήθηκε να
παρουσιαστούν οι αιτίες που οδηγούν στην χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στη
διοίκηση σχολικών μονάδων. Όλες οι απόψεις παρουσιάστηκαν σε σχέση με το
παράγοντα φύλο.
Αρχικά, διαπιστώθηκε διαφοροποίηση στα κριτήρια επιλογής επαγγέλματος. Η
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ανέφεραν ότι επέλεξαν το επάγγελμα αυτό λόγω της
ενασχόλησης με τη διδασκαλία και την επαφή με τα παιδιά. Κάποιοι από τους
εκπαιδευτικούς της έρευνας ανέφεραν ότι επέλεξαν το συγκεκριμένο επάγγελμα με
γνώμονα την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.
Επιπλέον, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ικανοποιημένοι από την επιλογή
τους, ενώ ήταν δυσαρεστημένοι από το σύστημα τοποθέτησης και τις ελλείψεις σε
υλικοτεχνικές υποδομές. Σε έρευνα του Κωστόπουλου (2012), σε φοιτητές
παιδαγωγικού τμήματος διερευνήθηκαν οι παράγοντες που οδηγούν στην επιλογή του
διδασκαλικού επαγγέλματος. Όπως διαφαίνεται στην έρευνα αυτή, οι περισσότεροι
ερωτώμενοι θεωρούν ότι η επαφή με τα παιδιά και τη διδασκαλία και η
επαγγελματική αποκατάσταση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή
επαγγέλματος.
Σε έρευνα της Δημητριάδου (1982), σε εκπαιδευτικούς και των τριών βαθμίδων
κατέληξε ότι τα κίνητρα επιλογής επαγγέλματος ήταν η επαφή με τα παιδιά και ο
ηθικοποιητικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης. Οι ερωτώμενοι της έρευνας όπως και οι
συνεντευξιαζόμενοι της έρευνας μας θεωρούν υψηλού γοήτρου το επάγγελμα του
εκπαιδευτικού. Αναφέρουν ότι συντελούν στην διαμόρφωση του χαρακτήρα των
παιδιών. Στην ίδια έρευνα, η δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών σχετιζόταν με τις
χαμηλές απολαβές και το σύστημα διορισμού. Απόψεις που διατυπώνουν και τα
ερευνητικά υποκείμενα της έρευνας μας. Στη συνέχεια, σε έρευνα των
Ματσαγγούρας & Μπότσαρη (2004), διαπιστώθηκε ότι οι δάσκαλοι δηλώνουν
υψηλούς βαθμούς αυτοεκτίμησης και σφαιρικής επαγγελματικής ικανοποίησης.
Όμως,

δηλώνουν

δυσαρεστημένοι

από
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επιμέρους

συνθήκες

εργασίας.

Οι

εκπαιδευτικοί του δείγματος είναι ευχαριστημένοι από τις σχέσεις με τους
προϊσταμένους τους. Από την κοινωνική υπόσταση του διδασκαλικού επαγγέλματος
και την ελευθερία του τρόπου δουλειάς. Οι οικονομικές απολαβές δεν είχαν
επηρεάσει

σημαντικά

την

ικανοποίηση

των

εκπαιδευτικών

γεγονός

που

επιβεβαιώνεται και στην έρευνα μας. Σε έρευνα σε φοιτητές του Παιδαγωγικού
Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, του Πανεπιστημίου Κρήτης έγινε σαφές ότι
βασικός παράγοντας επιλογής επαγγέλματος είναι η επαφή με τα παιδιά και η
ενασχόληση με την εκπαίδευση. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και η
σταθερή δουλειά ακολουθούν στις απαντήσεις των ερωτηθέντων της έρευνας αυτής.
Τα αξιακά κίνητρα δηλαδή η αγάπη προς παιδιά και το ενδιαφέρον για τη διδασκαλία
προηγούνται από τα προσωπικά οφέλη της επαγγελματικής αποκατάστασης, και του
σταθερού ωραρίου γεγονός που φανερώνει την συνειδητοποιημένη επιλογή σπουδών
των φοιτητών της έρευνας (Κορώσης & Ελευθεράκης, 2011).
Σε έρευνα της Γραμματικού (2009), σε εκπαιδευτικούς της Δ΄ Διεύθυνσης Αττικής
διερευνήθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της επαγγελματικής
ζωής και συνδέονται με την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Από την ανάλυση των
δεδομένων της έρευνας διαφαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί αντλούν ικανοποίηση από
μερικές όψεις του επαγγέλματος τους. Παράγοντες όπως η αξιολόγηση και οι
ευκαιρίες επιμόρφωσης οδηγούν στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Αντίθετα, οι
ελλιπείς εγκαταστάσεις και τα εκπαιδευτικά μέσα δυσχεραίνουν το έργο των
εκπαιδευτικών όπως επιβεβαιώνουν και οι ερωτηθέντες της έρευνας μας.
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς του
δείγματος ανέφεραν ότι δεν επιθυμούν να ανελιχθούν σε μια διοικητική θέση.
Επιθυμούν να ασχοληθούν μόνο με τη διδασκαλία στην τάξη. Οι οικογενειακές
υποχρεώσεις οδηγούν τις γυναίκες της έρευνας στην ενασχόληση με τη διδασκαλία.
Ο μειωμένος αριθμός υποψηφιότητας των γυναικών εκπαιδευτικών σε θέσεις
διοίκησης δεν οφείλεται στην έλλειψη προσωπικών φιλοδοξιών. Αλλά σχετίζεται με
δομικούς και πολιτισμικούς φραγμούς και εμπόδια που αντιμετωπίζουν για να
ξεπεράσουν τις στερεοτυπικές αντιλήψεις για τη θέση της γυναίκας (Δαράκη, 2007).
Το ενδιαφέρον των γυναικών για επαγγελματική ανέλιξη βασίζεται στην
οικογενειακή τους κατάσταση. Διατύπωση η οποία επαληθεύεται και στα λεγόμενα
των γυναικών της έρευνας μας καθώς υποστηρίζουν ότι θα διεκδικούσαν μια ανώτερη
θέση εφόσον ενηλικιωθούν τα παιδιά τους. Η διοίκηση της πρωτοβάθμιας
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εκπαίδευσης είναι γένους αρσενικού και έμφυλα ανισσόροπη γεγονός που οδηγεί
στην αναποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας εφόσον δεν αξιοποιείται
ολόκληρο το ανθρώπινο δυναμικό της (Δαράκη, 2007). Σύμφωνα με το μαρξιστικός –
σοσιαλιστικό φεμινισμό που στηρίζεται στις αρχές του CarlMarx και του Engels η
έμφυλη ανισότητα είναι αποτέλεσμα της οικονομικής ανισότητας και της άνισης
κατανομής πλούτου

(Παπαγεωργίου,

2010).

Οι

σοσιαλίστριες φεμινίστριες

εντοπίζουν ομοιότητες ανάμεσα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και στον
καταμερισμό εργασίας κατά φύλο (Γούβιας & Θεριανός, 2014:305). Οι υποστηρικτές
της θεωρίας αυτής θεώρησαν το σχολείο ως ένα χώρο αναπαραγωγής εργατικού
δυναμικού με βάση το φύλο. Στο οποίο οι γυναίκες προορίζονται για θέσεις εργασίας
χαμηλού γοήτρου και προετοιμάζονται από νωρίς για επαγγέλματα που ταιριάζουν
στο φύλο και στις ικανότητες τους.
Στην συνέχεια, δόθηκαν διαφορετικοί ορισμοί για τη σχολική διεύθυνση. Οι
περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγματος υποστηρίζουν ότι διεύθυνση σημαίνει
σωστή διαχείριση κρίσεων και αποφάσεων. Η διεύθυνση σχετίζεται με την
διευθέτηση διοικητικών θεμάτων και την επικράτηση ενός κλίματος συνεργασίας.
Όπως, αναφέρουν οι συνεντευξιαζόμενοι η διεύθυνση αποτελεί έναν δίαυλο
επικοινωνίας του σχολείου με την κοινωνία. Μέσω της διεύθυνσης και του διευθυντή
γίνεται ο συντονισμός όλων των μελών της σχολικής μονάδας. Σε έρευνα των
Πασιαρδή & Ορφανού (1999), εξετάστηκε η συσχέτιση της αποτελεσματικής
διεύθυνσης σε σχέση με την εικόνα που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τον ηγέτη της
σχολικής μονάδας. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι οι ερωτηθέντες
ανέφεραν ότι η αποτελεσματική ηγεσία βασίζεται στη σωστή διαχείριση των
οικονομικών πόρων που διαθέτει η σχολική μονάδα. Έδωσαν έμφαση στην έγκαιρη
επίλυση κρίσεων και προβλημάτων που προκύπτουν καθημερινά στην σχολική
μονάδα. Επίσης, υποστήριξαν ότι η αποτελεσματική διεύθυνση βασίζεται στην σωστή
λήψη αποφάσεων και στη δημιουργία ενός ειρηνικού κλίματος ώστε να προωθείται η
συνεργασία μέσα στη σχολική κοινότητα.
Σε έρευνα του Ρεντίφη (2016), σε 80 διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διερευνήθηκαν οι απόψεις των διευθυντών για τα
κριτήρια επιλογής τους. Στόχος της έρευνας ήταν να γίνει λόγος για τις ελλείψεις και
τα προβλήματα κατάρτισης που αντιμετωπίζουν οι διευθυντές σε μια σχολική
μονάδα. Σκοπός της έρευνας ήταν να σκιαγραφηθεί το προφίλ ενός αποτελεσματικού
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διευθυντή. Προέκυψε ότι η πλειονότητα των διευθυντών ασκεί τα διοικητικά
καθήκοντα τους χωρίς κάποια επιστημονική ειδίκευση. Στηριζόμενη στην εμπειρία
και λιγότερο στην διοικητική κατάρτιση. Τα διευθυντικά στελέχη, όπως
επιβεβαιώνουν και οι ερωτώμενοι της έρευνας, θα πρέπει να είναι όχι μόνο
αποτελεσματικοί προϊστάμενοι αλλά και ηγέτες. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να είναι
καταρτισμένοι, να επιλύουν κρίσεις και συγκρούσεις. Επιπλέον, να διαθέτουν
επικοινωνιακές δεξιότητες και να είναι ενημερωμένοι για τις συνεχείς αλλαγές για
την εκπαίδευση. Σε έρευνα των Αργυροπούλου & Συμεωνίδης (2016), διερευνήθηκαν
οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική διεύθυνση. Τα αποτελέσματα
της έρευνας έδειξαν ότι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας θα πρέπει να διαθέτει
πιστοποιημένες γνώσεις Τ.Π.Ε. και σπουδές Οργάνωση και Διοίκησης της
εκπαίδευσης. Ένας αποτελεσματικός διευθυντής πρέπει να προέρχεται από τον χώρο
της εκπαίδευσης και να κατέχει εμπειρία σε θέσεις ευθύνης. Γίνεται αντιληπτό ότι οι
αρχές της επιστημονικής διεύθυνσης διδάσκονται και μεταβιβάζονται ενώ οι αρχές
της ηγεσίας σχετίζονται με τα ατομικά χαρακτηριστικά ενός προσώπου. Η διεύθυνση
δίχως ηγεσία δεν είναι εφικτό να υπάρξει καθώς οι έννοιες αυτές συμπληρώνουν οι
μία την άλλη ώστε να λειτουργεί παραγωγικά ένας οργανισμός. Η ηγεσία αναμφίβολα
αναγνωρίζεται ως σημαντική παράμετρος της διοικητικής εργασίας που ασκείται
μέσω της αλληλεπίδρασης «ηγέτη» και υφισταμένων και θέτει ως στόχο την
επικράτηση κατάλληλων συμπεριφορών με σκοπό να επιφέρει τα μέγιστα
αποτελέσματα (Μπουραντάς, 1984). Οι ρόλοι και οι λειτουργίες της ηγεσίας και της
διοίκησης είναι αλληλένδετες για την αποτελεσματική λειτουργία μια σχολικής
κοινότητας. Αποτελεσματικός ηγέτης θεωρείται το άτομο που συνδυάζει ηγετικές και
διοικητικές ικανότητες (Ράπτης, Βιτσιλάκη, 2007). Σύμφωνα με τον Fayol (1916), οι
επιμέρους λειτουργίες της διοίκησης είναι ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η
διεύθυνση, ο συντονισμός και ο έλεγχος με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία
κάθε οργανισμού. Στοιχεία που αναφέρουν και οι ερωτηθέντες του δείγματος ως
αναγκαία για την διεύθυνση της σχολικής μονάδας.
Έπειτα, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος παρουσίασαν τις απόψεις τους για τα
προσόντα που θεωρούν απαραίτητα για την εκλογή ενός διευθυντικού στελέχους. Η
πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανέφερε ότι ένας αποτελεσματικός διευθυντής/ντρια
κρίνεται σκόπιμο να διακατέχεται από διοικητικές και ηγετικές ικανότητες.
Συγκεκριμένα, υποστήριξαν ότι είναι σημαντικό θα διαθέτει παιδαγωγική κατάρτιση
102

και να έχει υπηρετήσει αρκετά χρόνια στην εκπαίδευση. Επιπλέον, τόνισαν ότι θα
πρέπει να είναι ένα άτομο δραστήριο και ενημερωμένο ώστε να αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών ημερίδων. Ο αποτελεσματικός
διευθυντής/ντρια είναι απαραίτητο να διαθέτει επιβλητικότητα, αντικειμενικότητα και
προσωπική κρίση. Καθοριστικής σημασίας είναι το διευθυντικό στέλεχος να διαθέτει
επικοινωνιακές δεξιότητες και να ενημερώνεται για τη νομοθεσία που διέπει την
εκπαίδευση. Υποστηρίζουν ότι πρέπει να προωθεί τη συνεργασία και να μπορεί να
επιλύει κρίσεις. Κάποιοι ερωτηθέντες αναφέρουν ότι είναι σημαντικό να είναι
ευέλικτος και να προσαρμόζεται στις συνεχείς αλλαγές. Σύμφωνα με το Άρθρο 27
έργο των Διευθυντών σχολικών μονάδων είναι να καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα
για να θέτει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για ένα σχολείο
δημοκρατικό και ανοιχτό στην κοινωνία. Επίσης, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες
εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα. Είναι υπεύθυνος ώστε η σχολική
μονάδα να γίνει κέντρο επιμόρφωσης σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά και
επιστημονικά. Όπως, επιβεβαιώνουν και οι εκπαιδευτικοί του δείγματος μας, ο
διευθυντής οφείλει να προΐσταται των εκπαιδευτικών και να συντονίζει το έργο τους,
παρέχοντας θετικά κίνητρα.
Σε έρευνα των Ράπτη & Βιτσιλάκη (2007), διερευνήθηκε το προφίλ του διευθυντή
σχολικής μονάδας. Σε δείγμα 566 διευθυντών έγινε σαφές ότι τα προσόντα που είναι
αναγκαίο να διαθέτει ένας εκπαιδευτικός για να γίνει διοικητικό στέλεχος είναι
συνδυασμός ηγετικών και διοικητικών ικανοτήτων. Ακόμη, η επιστημονική
κατάρτιση και η διδακτική εμπειρία διαφαίνονται σημαντικά προσόντα. Σε έρευνα
των Μπακάλμπαση & Φωκά (2014), εξετάσθηκαν οι απόψεις διευθυντών σχολικών
μονάδων σχετικά με το σύστημα επιλογής τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 78
διευθυντές, οι οποίοι υποστήριξαν ότι είναι σημαντικό να εξετασθεί το ψυχολογικό
προφίλ ενός υποψηφίου διευθυντή και να δίνονται περισσότερες ευκαιρίες
επιμόρφωσης σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης. Γίνεται αντιληπτό από τα
παραπάνω δεδομένα ότι είναι αναγκαίο τα σχολεία να στελεχωθούν με άτομα με
επιστημονικές γνώσεις και ικανότητες και όχι μόνο με άτομα με χρόνια υπηρεσίας.
Την άποψη αυτή επαληθεύουν και οι ερωτηθέντες της έρευνας μας καθώς θεωρούν
αναγκαίο ένα διευθυντικό στέλεχος να κατέχει επιστημονικές και ηγετικές γνώσεις
για να διοικήσει αποτελεσματικά.
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Στην συνέχεια της έρευνας μας παρουσιάστηκαν οι αναπαραστάσεις των
εκπαιδευτικών για το στυλ ηγεσίας που υιοθετούν οι άνδρες και οι γυναίκες. Αρκετοί
υποστήριξαν ότι οι άνδρες διευθυντές είναι αυστηροί και επιβλητικοί. Αντίθετα, οι
γυναίκες είναι δημοκρατικές και διαλλακτικές. Χαρακτηριστικά ανέφεραν ότι οι
γυναίκες διευθύντριες έχουν περισσότερο άγχος και τηρούν κατά γράμμα τη
νομοθεσία ενώ οι άνδρες παραλείπουν διαδικασίες με σκοπό την διευκόλυνση όλων.
Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών τονίζουν ότι οι γυναίκες είναι πιο φιλικές και
οργανωτικές. Αξίζει να σημειωθεί κάποιοι ερωτηθέντες υποστήριξαν ότι το φύλο δεν
επηρεάζει το στυλ διοίκησης των διευθυντικών στελεχών. Γίνεται σαφές ότι οι
γυναίκες είναι περισσότερο επιφυλακτικές ενώ οι άνδρες τολμούν να παίρνουν ρίσκα.
Από τα λεγόμενα των εκπαιδευτικών φανερώνεται ότι η επικράτηση των επιθέτων
«ανδρικά» και «γυναικεία» οφείλεται στην θεωρία των έμφυλων ρόλων που έχει
καθιερώσει η κοινωνία στα δύο φύλα. Όπως, αναφέρουν οι Eagly & Johannesen
(2001), σε έρευνα τους που συγκρίνει τις μορφές ηγεσίας ανδρών και γυναικών
προκύπτει ότι οι γυναίκες διοικούν με ένα στυλ βασισμένο στη δημιουργία
διαπροσωπικό σχέσεων ενώ οι άνδρες σε ένα στυλ αυταρχικό και γραφειοκρατικό.
Απόψεις που προκύπτουν από την κοινωνική θεωρία για τις διαφορές των δύο φύλων.
Στο έργο της Butler με τίτλο «GenderTrouble» επισημαίνεται ότι το φύλο είναι
επίκτητο και όχι έμφυτο και ότι οι γυναίκες και άνδρες ενστερνίζονται κοινωνικές
προσδοκίες για τη θηλυκότητα και την αρρενωπότητα με γνώμονα τις επικρατούσες
αντιλήψεις της κοινωνίας. Στο έργο αυτό υποστηρίζεται ότι υπάρχει ένα στοιχείο
καταναγκασμού στα άτομα για να υιοθετήσουν τη συμπεριφορά που αρμόζει στο
φύλο που ανήκουν. Από τη σκοπιά της Butler η διαφοροποίηση των δύο φύλων
διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην κοινωνική οργάνωση και αποτελεί μία από τις
κυριότερες αιτίες ανισομερούς κατανομής της κοινωνικής εξουσίας (Evans,
2004:104-106). Τα ατομικά χαρακτηριστικά που έχουν αποδοθεί στα δύο φύλα
οδηγούν σε μια κοινωνία γεμάτη ανισότητες.
Επιπλέον, σε έρευνα του Kusterer (2008), σχετικά με το στυλ διοίκησης ανδρών και
γυναικών σε θέσεις ευθύνης παρατηρήθηκαν τα παρακάτω. Τα δεδομένα της έρευνας
έδειξαν ότι οι γυναίκες ήταν περισσότερο πρόθυμες να ακούσουν το πρόβλημα ενός
εκπαιδευτικού και την γνώμη του για την επίλυση ενός προβλήματος. Αντίθετα, οι
άνδρες διευθυντές παρατηρήθηκε ότι ήταν επιβλητικοί και αρέσκονταν να δίνουν
διαταγές. Παρατηρήθηκε ότι ήταν περισσότερο πρόθυμοι να διευθετήσουν διοικητικά
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θέματα της σχολικής μονάδας. Γίνεται αντιληπτό ότι οι γυναίκες διευθύντριες
μετέφεραν συνήθειες του διδασκαλικού επαγγέλματος στον τρόπο που διοικούν
(Τάκη, 2006). Για το λόγο αυτό επιθυμούν να εμπλέκονται στην διδασκαλία και να
δημιουργούν διαπροσωπικές σχέσεις με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.
Υιοθετούν περισσότερο μετασχηματιστική ηγεσία καθώς ενθαρρύνουν όλους τους
φορείς να συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων. Αντιθέτως, οι άνδρες διευθυντές
υιοθετούν μια διεκπαιρεωτική ηγεσία που δίνει έμφαση στην διευθέτηση διοικητικών
θεμάτων με γνώμονα τις αποφάσεις που λαμβάνει οι ίδιοι. Το διαφορετικό στυλ
διοίκησης

των

δύο

φύλων

είναι

απόρροια

του

διαφορετικού

τρόπου

κοινωνικοποίησης ανδρών και γυναικών και των στερεοτυπικών αντιλήψεων που
επικρατούν.
Ακόμη, στην παρούσα έρευνα έγινε λόγος για τις αιτίες που οδηγούν στην χαμηλή
συμμετοχή των γυναικών εκπαιδευτικών στην σχολική διοίκηση. Αρκετοί από τους
ερωτηθέντες υποστήριξαν ότι η πατριαρχική δομή της κοινωνίας έχει ως αποτέλεσμα
να περιορίζονται οι γυναίκες στο επάγγελμα της δασκάλας. Ένας σημαντικός
παράγοντας είναι και οι προτεραιότητες που θέτουν οι γυναίκες εκπαιδευτικοί. Όπως,
αναφέρουν οι συνεντευξιαζόμενοι της έρευνας οι γυναίκες αφιερώνουν περισσότερο
χρόνο στην ενασχόληση με τα παιδιά σε αντίθεση με τους άνδρες. Υποστηρίζουν ότι
οι γυναίκες φοβούνται να αναλάβουν θέσεις ευθύνης λόγω έλλειψης χρόνου και δεν
ενθαρρύνονται από το οικείο περιβάλλον τους να ανέλθουν στην εκπαιδευτική
ιεραρχία. Κάποιοι ερωτηθέντες αναφέρουν ότι πιθανόν μια γυναίκα να επιθυμεί να
ασχολείται περισσότερο με τη διδασκαλία καθώς ταιριάζει με την γυναικεία φύση
εφόσον περιλαμβάνει φροντίδα και ευαισθησία.
Μεταξύ των δύο φύλων υπάρχει ανισότητα σχετικά με τα επαγγέλματα που επιλέγουν
οι άνδρες και οι γυναίκες. Οι γυναίκες ενθαρρύνονται να επιλέγουν επαγγέλματα που
ταιριάζουν περισσότερο στο φύλο τους και να παραμένουν στις κατώτερες θέσεις της
ιεραρχίας τους. Για τις γυναίκες το επάγγελμα της δασκάλας είναι υψηλού γοήτρου
λόγω του ωραρίου, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί με τη δημιουργία οικογένειας
(Κανταρντζή, 2003). Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε τρείς εκπαιδευτικές
μονάδες στο Ισραήλ εξετάστηκε το φαινόμενο της γυάλινης οροφής. Παρατηρείται
στη συγκεκριμένη μελέτη ότι οι γυναίκες παρόλο που πλειοψηφούν σε σχέση με τους
άνδρες στην εκπαίδευση βρίσκονται στις κατώτερες θέσεις στην διοικητική ιεραρχία.
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Οι γυναίκες της έρευνας αυτής ανέφεραν ότι είχαν λιγότερες ευκαιρίες επιμόρφωσης
σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους. Η εκπαίδευση των γυναικών και των
ανδρών

διαφοροποιείται

καθώς

εκείνες

προετοιμάζονται

για

«γυναικεία»

επαγγέλματα (Raccah & Akalon, 2002). Κύρια αιτία είναι η γυάλινη οροφή που
δημιουργείται σε βάρος των γυναικών. Το γεγονός ότι ανήκουν στο γυναικείο φύλο
δεν τους επιτρέπει να διεκδικήσουν ανώτερες θέσεις. Το φαινόμενο της «γυάλινης
οροφής» περιγράφει διαφοροποιήσεις ως προς το γένος, το φύλο, την εθνικότητα
κάθε ατόμου. Διακρίσεις σε θέματα εκπαίδευσης, κοινωνικής ζωής, κατακτημένων
δεξιοτήτων και επαγγελματικών ευκαιριών (Cotter, Hermsen, Ovadia, Vanneman,
2001).
Έπειτα, σε έρευνα των Dahlving & Longman (2010), για την εκπαιδευτική διοίκηση
αναφέρεται ότι μια μικρή πρόταση ενθάρρυνσης αρκούσε για να παροτρύνει τις
γυναίκες της έρευνας να διεκδικήσουν μια διοικητική θέση. Γίνεται σαφές ότι ένας
απλός ενθαρρυντικός λόγος ήταν αρκετός για να αναπτερωθεί το ηθικό των γυναικών
εκπαιδευτικών. Αλλά και οι ευκαιρίες επιμόρφωσης έδιναν το έναυσμα για να
διεκδικήσει μια γυναίκα μια θέση στην εκπαιδευτική ιεραρχία. Επίσης, σε έρευνα που
πραγματοποιήθηκε σε δείγμα γυναικών που ήταν κοσμήτορες σε πανεπιστημιακά
ιδρύματα εξετάστηκαν οι παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή τους να
συμμετέχουν σε θέσεις ευθύνης. Οι συμμετέχουσες της έρευνας αυτής ανέφεραν ότι η
υποστήριξη των οικείων προσώπων και η ύπαρξη ενός μέντορα οδηγούν μια γυναίκα
να διεκδικήσει μια θέση ευθύνης. Αλλά και η αλληλοϋποστήριξη των γυναικών
μεταξύ τους είναι καθοριστικής σημασίας για το ηθικό των γυναικών. Όπως
χαρακτηριστικά υποστηρίζουν η χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην διοίκηση του
σχολείου οφείλεται στην ύπαρξη στερεοτυπικών αντιλήψεων για τις ικανότητες των
γυναικών (Nguyen, 2012). Οι φορείς κοινωνικοποίησης αναπαράγουν κάποιες
στερεοτυπικές αντιλήψεις για τις μορφές συμπεριφοράς, ικανότητες, ρόλους και τα
επαγγέλματα των ατόμων εξαιτίας του φύλου που ανήκουν. Προδιαγράφουν πώς θα
πρέπει να είναι τα παιδιά ανάλογα με το φύλο τους και τα οδηγούν στην ανάληψη
συγκεκριμένων ρόλων μέσα στη κοινωνία. Σύμφωνα με τη θεωρία του Bem για τα
φύλα αναφέρεται ότι τα άτομα έχουν ενστερνιστεί τα δεδομένα της κατάλληλης
συμπεριφοράς, με βάση τη ταυτότητα του φύλου και ενεργούν σύμφωνα με αυτά τα
δεδομένα (Δεληγιάννη & Ζιώγου, 1994:147-148). Ο Marcus στη θεωρία του
υποστηρίζει ότι οι άνδρες έχουν ένα ανδρικό σχήμα για τον εαυτό τους και οι
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γυναίκες ένα γυναικείο. Γίνεται λόγος για τα στερεότυπα του ρόλου των φύλων που
υπάρχουν μέσα στις ομάδες εφόσον η κοινωνία απαρτίζεται από αυτές. Οι
αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών της έρευνας μας επαληθεύονται σε μεγάλο
βαθμό από τις παραπάνω διατυπώσεις

καθώς συμφωνούν ότι οι γυναίκες

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην διεκδίκηση θέσεων ευθύνης εξαιτίας στερεοτυπικών
αντιλήψεων για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία.
Έπειτα, έγινε προσπάθεια να σκιαγραφηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τις
αιτίες που χαρακτηρίζουν την σχολική διοίκηση ως έναν ανδροκρατούμενο χώρο. Η
πλειοψηφία των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι οι γυναίκες κρίνονται αυστηρότερα σε
σύγκριση με τους άνδρες διευθυντές. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί
ανέφεραν ότι στο χώρο της διοίκησης μπορούν να προσφέρουν και άνδρες και
γυναίκες. Όμως, όπως επισημαίνουν οι άνδρες κερδίζουν ευκολότερα των σεβασμό
και την εμπιστοσύνη όλων. Μικρός αριθμός εκπαιδευτικών της έρευνας ανέφεραν ότι
η διοίκηση μπορεί να είναι αποτελεσματική και με μια γυναίκα διευθύντρια. Γίνεται
αντιληπτό ότι οι γυναίκες παρόλο που έχουν ικανότητες, δεν έχουν την κατάλληλη
υποστήριξη για να διεκδικήσουν μια διοικητική θέση. Από τα λεγόμενα των
εκπαιδευτικών φανερώνεται ότι η επικράτηση των ανδρών διευθυντών οφείλεται στις
στερεοτυπικές αντιλήψεις για την αποτελεσματική διοίκηση και τις έμφυλες
ανισότητες που επικρατούν στο χώρο αυτό.
Όπως αναφέρει η Eagly (2007), σε έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οι
γυναίκες παρόλο που επαινούνται για τις εξαιρετικές ικανότητες τους γίνονται
δύσκολα ηγέτες ενός οργανισμού. Οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν άνδρες σε
θέσεις διοίκησης καθώς η ηγεσία θεωρείται πεδίο των ανδρών. Η έρευνα αυτή
αποδεικνύει ότι παρόλο που οι περισσότεροι Αμερικάνοι θεωρούν ότι οι γυναίκες
μπορούν να διοικήσουν αποτελεσματικά προτιμούν να υποστηρίζουν έναν άνδρα.
Εξαιτίας προκατειλημμένων αντιλήψεων οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πολλές
προκλήσεις σε χώρους όπου υπερτερούν αριθμητικά άνδρες. Χαρακτηριστικά
αναφέρεται ότι τέτοια φαινόμενα υποδεικνύουν ότι μπορεί να έχουν γίνει βήματα για
την ισότιμη μεταχείριση ανδρών και γυναικών όμως η πλήρης ισότητα των φύλων
δεν υφίσταται ακόμη (Eagly, 2007). Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ηγεσία
οργανισμών όπως επαληθεύεται και από τους συνεντευξιαζόμενους της έρευνας μας.
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Σε έρευνα των Hoff & Menard & Tuell (2006), εξετάστηκαν οι προκαταλήψεις που
υπάρχουν στην σχολική διοίκηση σχετικά με τις ικανότητες των γυναικών. Η έρευνα
αυτή έδειξε ότι οι προκαταλήψεις για τον ρόλο του φύλου εξακολουθούν να
διατηρούνται στους σχολικούς οργανισμούς και οδηγούν στην περιθωριοποίηση των
γυναικών. Οι ερωτηθέντες της μελέτης αυτής αναφέρουν ότι το φαινόμενο αυτό
οφείλεται στην πατριαρχική οργάνωση της κοινωνίας σε ποικίλους τομείς. Τα
αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι γυναίκες πρέπει να λάβουν περισσότερα
μέτρα για την αναγνώριση θεμάτων σχετικά με το φύλο που καλούνται να
αντιμετωπίσουν κατά καιρούς. Είναι αναγκαίο να επιμορφωθούν σχετικά με την
σχολική ηγεσία ώστε να αποκτήσουν ενθάρρυνση και να διεκδικήσουν θέσεις
ευθύνης. Η έρευνα αυτή τονίζει ότι πρέπει να καταστρατηγηθούν οι ανισότητες
μεταξύ των φύλων ώστε να υπάρξει αποτελεσματική διοίκηση. Σημαντικό είναι να
υπάρχει προετοιμασία των εκπαιδευτικών για θέματα ανισοτήτων στα προγράμματα
σπουδών τους. Επιπλέον, να υπάρχει γνήσια αποδοχή των γυναικών στο χώρο της
σχολικής διοίκησης και υποστήριξη των γυναικών από συναδέλφους του ίδιου φύλου.
Προκύπτει λοιπόν όπως αναφέρουν και οι ερωτηθέντες της έρευνας μας, οι γυναίκες
μπορούν να προσφέρουν στην εκπαιδευτική διοίκηση αρκεί να κρίνονται ισότιμα και
να αξιολογούνται με γνώμονα τις ικανότητες τους και όχι το φύλο που ανήκουν.
Οι ερωτηθέντες της έρευνας μας αναφέρθηκαν και στα στοιχεία που συνθέτουν την
συμπεριφορά των γυναικών διευθυντών. Όπως, επισημαίνουν οι γυναίκες υιοθετούν
κάποια χαρακτηριστικά στο στυλ διοίκησης τους, τα οποία έχουν καθιερωθεί ως
ανδρικά. Αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς της έρευνας τονίζουν ότι οι γυναίκες
διευθύνουν με αυστηρότητα και επιβλητικότητα καθώς πιέζονται να αποδείξουν τις
ικανότητες τους. Μικρό μερίδα από τους εκπαιδευτικούς της έρευνας τόνισαν ότι η
συμπεριφορά

ενός

διευθυντικού

στελέχους

καθορίζεται

από

τα

ατομικά

χαρακτηριστικά και την προσωπικότητα του. Η άποψη αυτή αντιτίθεται στα λεγόμενα
των υπολοίπων ερωτηθέντων, οι οποίοι αναφέρουν ότι οι γυναίκες στην προσπάθεια
τους να ενσωματωθούν στην σχολική διοίκηση επηρεάζονται από τους άνδρες
συναδέλφους τους. Ο χώρος της εκπαιδευτικής διοίκησης είναι ανδροκρατούμενος
και οι γυναίκες διευθύντριες ασυνείδητα υιοθετούν ανδρικά χαρακτηριστικά καθώς
περιβάλλονται από άνδρες. Οι γυναίκες διευθύντριες όταν διοικούν με αυταρχικές
μεθόδους

εκπλήσσουν

τους υπολοίπους καθώς τις θεωρούν αδύναμες και

συναισθηματικές. Όπως αναφέρουν οι ερωτηθέντες οι γυναίκες διευθύντριες έχουν
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την τάση να διοικούν με ανδρικά χαρακτηριστικά καθώς δρουν με τους ίδιους
κανόνες και στον ίδιο χώρο με αυτούς. Στην προσπάθεια τους να γίνουν αποδεκτές
διευθύνουν με επιβλητικότητα και αυστηρότητα. Χαρακτηριστικά που συνοδεύουν
στερεοτυπικά το ανδρικό φύλο. Με τον τρόπο αυτό επαληθεύεται η άποψη ότι το
μεγαλύτερο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην διοίκηση είναι η
επικρατούσα ανδρική κουλτούρα (Shakeshaft, 1989).
Το τυπικό προφίλ του διευθυντή είναι «λευκός άνδρας, με λαμπερή και προσεγμένη
εμφάνιση» (Δαράκη, 2007:77-79). Οι θέσεις ευθύνης μέσα στην εκπαιδευτική
ιεραρχία απαιτούν αυτονομία, απώθηση συναισθημάτων και ευαισθησίας, ρεαλισμό,
προγραμματισμό

και

ικανότητες

επίλυσης

προβλημάτων.

Όλα

αυτά

τα

χαρακτηριστικά δε συνάδουν με τις γυναίκες αλλά με τους άνδρες όπως στερεοτυπικά
έχει καθιερώσει η κοινωνία. Η επικράτηση των ανδρών στον χώρο της εκπαιδευτικής
διοίκησης οδηγεί σε ανισότητες μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας. Κατά
συνέπεια δεν αξιοποιούνται οι ικανότητες των γυναικών με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται

προβλήματα

στην

γενικότερη

λειτουργία

του

οργανισμού

(Shakeshaft, 1989). Η διοίκηση θα είναι αποτελεσματική αν υλοποιείται χωρίς
αποκλεισμούς και βασίζεται στην αναγνώριση της διαφορετικότητας. Η άποψη αυτή
βρίσκει αντίκτυπο μόνο σε δύο ερωτηθέντες της έρευνας μας γεγονός που φανερώνει
την ύπαρξη στερεοτυπικών αντιλήψεων για την σχολική ηγεσία.
Σε έρευνα του Coleman (1996), στο Ηνωμένο Βασίλειο διερευνήθηκε η
υποεκπροσώπιση των γυναικών στην σχολική διοίκηση. Στην έρευνα συμμετείχαν 5
γυναίκες διευθύντριες, οι οποίες κλήθηκαν να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά τους
ως ηγέτες της σχολικής μονάδας. Τα στοιχεία που προσδιόρισαν δημιούργησαν την
εικόνα ενός «ανδρόγυνου» ηγέτη που βασίζει τις ικανότητες του στην υιοθέτηση
ανδρικών χαρακτηριστικών. Η αποτελεσματική διοίκηση βασιζόταν σε αυτά τα
χαρακτηριστικά και στις δεξιότητες κάθε διευθύντριας. Γίνεται φανερό ότι οι
αναχρονιστικές αντιλήψεις για τον κοινωνικό ρόλο των φύλων διαιωνίζουν το
στερεότυπο του άνδρα ηγέτη. Η διατύπωση αυτή εντοπίζεται και στην έρευνα μας
καθώς οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι τα ανδρικά χαρακτηριστικά που υιοθετεί μια
γυναίκα διευθύντρια μπορούν να επιφέρουν αποτελεσματική διοίκηση. Η επικράτηση
του άνδρα ηγέτη και οι έμφυλες διακρίσεις είναι εμφανής στην εκπαιδευτική
διοίκηση μέχρι σήμερα. Συμπερασματικά, σύμφωνα με τον Μαρξ οι ανδρικοί και οι
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γυναικείοι ρόλοι τόσο στο νοικοκυριό όσο και στην οικονομία εξυπηρετούν το
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Ο Hartman υποστήριζε ότι η επαγγελματική δομή
είναι αποτέλεσμα δύο συστημάτων, της πατριαρχίας και του καπιταλισμού. Γεγονός
που έβρισκε σύμφωνες και τις μαρξίστριες φεμινίστριες, οι οποίες θεωρούσαν ότι οι
γυναίκες ήταν θύματα διπλής εκμετάλλευσης στην κοινωνία. Θύματα τόσο του
καπιταλισμού όσο και της κυριαρχίας των ανδρών. Από όσα ελέχθησαν παραπάνω
γίνεται αντιληπτό ότι η εκμετάλλευση του φύλου είναι αποτέλεσμα του τρόπου
οργάνωσης της κοινωνίας και οι φορείς κοινωνικοποίησης αναπαράγουν, συντηρούν
αυτές τις στερεοτυπικές αντιλήψεις. Στο χώρο της σχολικής διοίκησης οι γυναίκες
που τολμούν να συμμετέχουν έχουν να αντιμετωπίσουν περισσότερες δυσκολίες
εξαιτίας των σεξιστικών αντιλήψεων που επικρατούν για τη ρόλο της γυναίκας στην
αγορά εργασίας.
Αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς της έρευνας ανέφεραν ότι δεν επιθυμούσαν να
διεκδικήσουν μια διευθυντική θέση. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων τόνισε ότι θα
αναλάμβανε μια θέση ευθύνης έπειτα από αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας και έχοντας
γνώσεις εκπαιδευτικής διοίκησης. Κάποιοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι δεν επιθυμούν
να απασχοληθούν με τη διοίκηση καθώς θεωρούν πιο ενδιαφέρουσα διαδικασία τη
διδασκαλία. Για τις γυναίκες της έρευνας σημαντική αιτία απώθησης από τη διοίκηση
αποτελεί η ανατροφή των παιδιών και οι οικογενειακές υποχρεώσεις. Κάποιες
γυναίκες ανέφεραν ότι θα έθεταν υποψηφιότητα για τη διευθυντική θέση εφόσον
είχαν μεγαλώσει τα παιδιά τους. Καθοριστικό ρόλο για τη διεκδίκηση μιας θέσης
ευθύνης διαδραματίζει η πολυετής εμπειρία και οι επιστημονικές γνώσεις ηγεσίας. Οι
εκπαιδευτικοί της έρευνας τόνισαν ότι η ενασχόληση με τη διδασκαλία έχει λιγότερες
ευθύνες και συγκεκριμένο ωράριο. Κάποιες από τις γυναίκες της έρευνας δείχνουν να
έχουν φιλοδοξίες για επαγγελματική ανέλιξη όμως τις αναβάλουν για να ασχοληθούν
με τη μητρότητα και τη δημιουργία οικογένειας.
Σε έρευνα της Νιώτα (2016), διερευνήθηκε το φαινόμενο της υποαντιπροσώπευσης
των γυναικών στην σχολική διοίκηση εξαιτίας οικογενειακών υποχρεώσεων. Σε
δείγμα 117 γυναικών εκπαιδευτικών έγινε αντιληπτό ότι το κυριότερο εμπόδιο για
την εξέλιξη τους ήταν η ενασχόληση με την ανατροφή των παιδιών. Επίσης,
σημαντικό στοιχείο που απωθεί της γυναίκες της έρευνας είναι το ενδιαφέρον για τη
διδασκαλία. Όμως, το κυριότερο πρόβλημα σχετίζεται με τη σύγκρουση του
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επαγγελματικού έναντι του οικογενειακού ρόλου. Άποψη που επιβεβαιώνεται και από
την έρευνας μας καθώς αρκετοί εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι οι οικογενειακές
υποχρεώσεις και η ενασχόληση με τη διδασκαλία αποτελούν καθοριστικό παράγοντα
για τις φιλοδοξίες που κατέχουν από το επάγγελμα τους.
Στη συνέχεια, σε έρευνα των Kyriakoussis και Saiti (2006) σε 304 γυναίκες
εκπαιδευτικούς σε 10 νομούς της χώρας εξετάστηκαν οι αιτίες που οδηγούν στην
χαμηλή εκπροσώπηση τους σε θέσεις ευθύνης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν
ότι οι γυναίκες δεν επιθυμούν να ανέλθουν στην εκπαιδευτική ιεραρχία καθώς δεν
ενθαρρύνονται και κατέχουν αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις. Γίνεται σαφές
ότι οι γυναίκες δείχνουν να επιθυμούν να ασχοληθούν με την καριέρα τους όταν δεν
έχουν δημιουργήσει οικογένεια ή όταν έχουν ενηλικιωθεί τα παιδιά τους και δεν
χρειάζονται φροντίδα (Hirsh & Jackson, 1990 όπ. αναφ. στο Μαρκόπουλος &
Αργυρίου, 2014). Διαπίστωση που επαληθεύεται από αρκετές γυναίκες της έρευνας
μας διότι εξέφρασαν την επιθυμία τους πρώτα να μεγαλώσουν τα παιδιά και μετά να
εξελιχθούν στο χώρο της διοίκησης. Η αποφυγή των διοικητικών ευθυνών και η
έλλειψη ενθάρρυνσης που προσφέρει η κοινωνία είναι από τις αιτίες που οδηγούν
στην υποεκπροσώπιση των γυναικών. Για τις γυναίκες εκπαιδευτικούς πρωταρχικός
ρόλος είναι αυτός της μητέρας. Καθοριστικός παράγοντας για τη διεκδίκηση
διοικητικών θέσεων είναι να συνδυάζουν δουλειά και οικογενειακές υποχρεώσεις. Οι
περισσότερες γυναίκες που επιθυμούν να ανελιχθούν έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους
(Καρντατζή, 2006).
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Συμπεράσματα –Διαπιστώσεις
Από τη διερεύνηση του θέματος των έμφυλων διακρίσεων στην ηγεσία σχολικών
μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαπιστώθηκε πρωτίστως, ότι οι συμμετέχοντες
επέλεξαν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού για την επαφή με τα παιδιά και την
ενασχόληση με τη διδασκαλία. Αλλά και την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.
Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν κυρίως από γυναίκες οι οποίες ανέφεραν ότι
ήταν ικανοποιημένες από την επιλογή του επαγγέλματος τους. Οι γυναίκες αποτελούν
υψηλό ποσοστό στην εκπαίδευση γεγονός που καθιστά το επάγγελμα αυτό
«γυναικείο» καθώς ταυτίζεται με κοινωνικά στερεότυπα για τις γυναίκες και τους
ρόλους τους. Το επάγγελμα αυτό είναι υψηλού γοήτρου για τις γυναίκες καθώς
μπορεί να συνδυαστεί με τη δημιουργία οικογένειας (Καρνταντζή & Ανθόπουλος,
2006).
Στη συνέχεια, η παρούσα έρευνα επιχείρησε να ορίσει την έννοια της σχολικής
διεύθυνσης στηριζόμενη στα λεγόμενων των εκπαιδευτικών. Οι ερωτηθέντες
ανέφεραν ότι η διεύθυνση σχετίζεται με τη διαχείριση κρίσεων και αποφάσεων.
Επίσης, βασίζεται στην επικράτηση ενός κλίματος συνεργασίας μεταξύ όλων των
εμπλεκόμενων της σχολικής κοινότητας και τη διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων.
Όπως, υποστηρίζει ο Πασιαρδής (2004), η σχολική διεύθυνση σχετίζεται με ένα ευρύ
φάσμα διοικητικών καθηκόντων που επεκτείνεται από την τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι
το Υπουργείο Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί επεσήμαναν ότι η έννοια της διοίκησης
διαφοροποιείται καθώς απευθύνεται σε ανθρώπινο δυναμικό και στοχεύει στην
υλοποίηση μακροχρόνιων στόχων. Για τους εκπαιδευτικούς της έρευνας η
αποτελεσματική διεύθυνση πρέπει να ασκείται από άτομα με τυπικά προσόντα.
Τόνισαν ότι το εκάστοτε διευθυντικό στέλεχος θα πρέπει να διαθέτει μια πολύπλευρη
και ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Με τα λεγόμενα τους, σκιαγράφησαν ένα
πρόσωπο το οποίο να έχει τόλμη, να είναι δημοκρατικό, δραστήριο και
προσαρμοστικό. Επεσήμαναν ότι θα πρέπει να είναι μια φυσιογνωμία που θα
συνδυάζει επιστημονικές γνώσεις, κύρος, πρωτοποριακές ιδέες ώστε να ερμηνεύει
και να δίνει κίνητρα στους υφισταμένους τους. Τα προσόντα που απαιτούνται για την
επιλογή διευθυντικών στελεχών είναι: η εκπαιδευτική εμπειρία και η διοικητική
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εμπειρία. Η επαρκής επιστημονική γνώση, η ηθική ακεραιότητα και η καλή υγεία για
την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων (Γκόβαρης & Ρουσάκης, 2008).
Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί της έρευνας επισήμαναν ότι οι γυναίκες διευθύντριες
διαφοροποιούνται στον τρόπο που διοικούν σε σχέση με τους άνδρες διευθυντές. Οι
άνδρες διευθυντές είναι αυστηροί, επιβλητικοί και προσαρμόζονται ευκολότερα στις
αλλαγές εφόσον δεν έχουν άγχος και αρέσκονται να διοικούν. Αντιθέτως, οι γυναίκες
διευθύντριες είναι δημοκρατικές, φιλικές και τηρούν αυστηρά τη νομοθεσία.
Επεσήμαναν ότι οι γυναίκες δεν μπορούν εύκολα να επιβληθούν με αποτέλεσμα οι
άνδρες να γίνονται περισσότερο αποδεχτοί από όλους. Αξίζει να σημειωθεί ότι
κάποιοι εκπαιδευτικοί του δείγματος ανέφεραν ότι η άσκηση των διοικητικών
καθηκόντων δεν σχετίζεται με το φύλο αλλά με την προσωπικότητα του ατόμου. Η
διατύπωση γίνεται αποδεχτή από μικρό αριθμό ατόμων του δείγματος μας. Οι
γυναίκες διευθύντριες ήταν καλύτερες ακροάτριες και περισσότερο φιλικές προς τους
συναδέλφους τους. Οι άνδρες διευθυντές ήταν επιβλητικοί, ανεξάρτητοι και
αποφασιστικοί (Kusterer, 2008). Συνεπώς, το στυλ διοίκησης που υιοθετεί κάθε
άτομο επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά που έχει καθιερώσει η κοινωνία στο φύλο
που ανήκει.
Στη συνέχεια της έρευνας εξετάσθηκαν οι αιτίες που οδηγούν στην χαμηλή
εκπροσώπηση των γυναικών στην σχολική διοίκηση. Οι ερωτηθέντες τόνισαν ότι οι
γυναίκες εκπαιδευτικοί εξαιτίας της πατριαρχικής οργάνωσης της κοινωνίας
αποκλείονται από θέσεις ευθύνης. Οι οικογενειακές υποχρεώσεις και η έλλειψη
ενθάρρυνσης οδηγεί στην χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών με τη διοίκηση. Οι
στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα επαγγέλματα που «ταιριάζουν» περισσότερο σε
γυναίκες διαιωνίζουν τέτοια φαινόμενα.

Έρευνα σε γυναίκες κοσμήτορες

Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ανέφερε ότι η οικογενειακή υποστήριξη και η ύπαρξη
ενός μέντορα οδηγούν τις γυναίκες να διεκδικήσουν διοικητικές θέσεις. Όταν
απουσιάζουν τα παραπάνω στοιχεία οι γυναίκες δεν ενθαρρύνονται να συμμετέχουν
δυναμικά στην διεκδίκηση υψηλόβαθμων θέσεων στην εκπαιδευτική ιεραρχία
(Nguyen, 2012).
Έπειτα, διαπιστώθηκε ότι ο χώρος της διοίκησης της εκπαίδευσης αποτελεί
ανδροκρατούμενο μέρος. Η στερεοτυπική αντίληψη του άνδρα-διευθυντή δεν έχει
πάψει να υπάρχει. Οι ερωτηθέντες υποστήριξαν ότι οι άνδρες ενθαρρύνονται
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περισσότερο να ασκήσουν διοικητικά καθήκοντα. Κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς
της έρευνας δεν αποδέχονται την άποψη αυτή όμως συμφωνούν ότι οι άνδρες
κερδίζουν την εμπιστοσύνη όλων καθώς μπορούν να επιβληθούν ευκολότερα. Η
πατριαρχική δομή της κοινωνίας δεν επιτρέπει και δεν ενθαρρύνει μια γυναίκα να
ανελιχθεί επαγγελματικά. Σε έρευνα των Raccah & Akalon (2002), παρατηρείται το
γεγονός ότι οι γυναίκες παρόλο που είναι περισσότερες αριθμητικά από τους άνδρες
είναι λιγότερες σε διοικητικές θέσεις. Έχουν λιγότερες ευκαιρίες επιμόρφωσης και
εκπαίδευσης καθώς προορίζονται για συγκεκριμένα «γυναικεία» επαγγέλματα, όπως
το διδασκαλικό επάγγελμα. Γεγονός που αποδίδεται στα χαρακτηριστικά που
συνοδεύουν το γυναικείο φύλο και το ρόλο της γυναίκας μέσα στη κοινωνία.
Επιπρόσθετα, αναφέρουν ότι οι γυναίκες έχουν ενσωματώσει στη συμπεριφορά τους
στοιχεία τα οποία η κοινωνία έχει αποδώσει στους άνδρες. Όταν διοικούν με
αυστηρότητα και δυναμισμό χαρακτηρίζονται ότι διοικούν όπως οι άνδρες. Γεγονός
που αποδίδουν στις αναχρονιστικές αντιλήψεις για τη θέση του φύλου στη κοινωνία.
Σε έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τονίστηκε ότι τα ανδρικά
χαρακτηριστικά είναι καταλληλότερα για την άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης. Οι
γυναίκες λοιπόν καλλιεργούν συμπεριφορές τις οποίες η κοινωνία έχει καθιερώσει ως
ανδρικές καθώς επιθυμούν να ενσωματωθούν σε διοικητικές θέσεις (Powell &
Butterfield, 1979).
Ως προς την επιθυμία των εκπαιδευτικών του δείγματος, να διεκδικήσουν μια
διοικητική θέση έγινε σαφές ότι πολλοί από τους ερωτηθέντες δεν ενδιαφέρονται να
αναλάβουν μια θέση ευθύνης. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί του δείγματος υποστήριξαν
ότι θα συμμετείχαν στη διοίκηση με κάποιες προϋποθέσεις. Παράγοντες όπως: οι
οικογενειακές υποχρεώσεις, η έλλειψη εμπειρίας και διοικητικών γνώσεων απωθούν
τους εκπαιδευτικούς από τη σχολική διοίκηση. Σχετικά με τις γυναίκες της έρευνας
αναφέρουν ότι εστιάζουν τη προσοχή τους στη δημιουργία οικογένειας και η
επαγγελματική τους ανέλιξη έπεται της διαδικασίας αυτής. Γίνεται σαφές ότι οι
γυναίκες έχουν φιλοδοξίες αλλά τις αναβάλουν εξαιτίας της ανατροφής των παιδιών.
Όταν οι οικογενειακές υποχρεώσεις αμβλυνθούν υπάρχουν πιθανότητες να
διεκδικήσουν μια θέση ευθύνης (Δεληγιάννη & Ζιώγου, 1997). Για τους
εκπαιδευτικούς του δείγματος, η ενασχόληση με τη διδασκαλία έχει καθοριστική
σημασία, ειδικότερα

για

τις γυναίκες

που

αντιμετωπίζουν

στερεοτυπικών αντιλήψεων από το σύνολο της κοινωνίας.
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μια

πληθώρα

Συγκεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε ότι από τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην
αρχή της έρευνας έχουν προκύψει τα εξής συμπεράσματα. Αρχικά, σχετικά με την
επιλογή επαγγέλματος η πλειονότητα των εκπαιδευτικών ανέφερε ότι το επέλεξε για
την επαφή με τα παιδιά και την ενασχόληση με τη διδασκαλία. Γεγονός που
επιβεβαιώνει την αντίληψη που καθιστά το διδασκαλικό επάγγελμα ως «γυναικείο»
επάγγελμα εφόσον το δείγμα μας αποτελείται από περισσότερες γυναίκες
εκπαιδευτικούς. Για τον δεύτερο ερευνητικό άξονα οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί
ανέφεραν ότι η σχολική διεύθυνση ορίζεται ως η διαχείριση κρίσεων και αποφάσεων.
Βασίζεται στην επικράτηση ενός κλίματος συνεργασίας μεταξύ όλων των
εμπλεκόμενων της σχολικής κοινότητας και τη διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων.
Σχετικά με τα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτει ένα διευθυντικό στέλεχος
τονίστηκε ότι είναι αναγκαίο ο διευθυντής να είναι μια φυσιογνωμία που θα
συνδυάζει επιστημονικές γνώσεις, κύρος, πρωτοποριακές ιδέες ώστε να ερμηνεύει
και να δίνει κίνητρα στους υφισταμένους τους. Πρόκειται για ένα άτομο δραστήριο,
δημοκρατικό, ευέλικτο που να συνδυάζει τις αρχές της ηγεσίας και της διοίκησης.
Σχετικά με το στυλ διοίκησης ανδρών και γυναικών στην εκπαιδευτική ιεραρχία,
επεσήμαναν ότι ο τρόπος διοίκησης ανδρών και γυναικών επηρεάζεται από τις
στερεοτυπικές αντιλήψεις για το ρόλο των φύλων μέσα στη κοινωνία. Οι γυναίκες
διευθύντριες είναι καλές ακροάτριες, δημοκρατικές και ενδιαφέρονται για τη
δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων. Οι άνδρες διευθυντές είναι αυστηροί,
ανεξάρτητοι και επιβλητικοί. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων υποστήριξαν ότι οι
γυναίκες έχουν ικανότητες να διοικήσουν αποτελεσματικά όμως αδυνατούν να
επιβληθούν και δεν ενθαρρύνονται από το περίγυρο τους. Επιπλέον, οι κυριότεροι
παράγοντες για την υποαντιπροσώπευση των γυναικών είναι η πατριαρχική
οργάνωση της κοινωνίας, οι οικογενειακές υποχρεώσεις και η έλλειψη ενθάρρυνσης.
Σχετικά με την επικράτηση του ανδροκρατούμενο μοντέλου ηγεσίας στη σχολική
διοίκηση, οι περισσότεροι υποστήριξαν ότι οι άνδρες ενθαρρύνονται περισσότερο να
συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διοίκηση. Κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς της
έρευνας δεν αποδέχονται την άποψη αυτή όμως συμφωνούν ότι οι άνδρες κερδίζουν
εμπιστοσύνη πιο εύκολα καθώς έχουν την ικανότητα να επιβληθούν. Οι ερωτηθέντες
αναφέρουν ότι το πρότυπο του άνδρα διευθυντή συνεχίζει να υπάρχει καθώς οι
στερεοτυπικές αντιλήψεις για τη θέση του φύλου συνεχίζουν να επικρατούν σε
αρκετές κοινωνίες. Οι γυναίκες διευθύντριες στην προσπάθεια τους να γίνουν
αποδεκτές υιοθετούν ανδρικά στοιχεία ηγεσίας. Όπως αναφέρουν οι γυναίκες
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ενσωματώνουν ασυνείδητα κάποια στοιχεία όπως ο αυταρχισμός και ο δυναμισμός
καθώς δραστηριοποιούνται σε έναν χώρο που απαρτίζεται κυρίως από άνδρες. Η
αντίληψη αυτή αποδίδεται στις στερεοτυπικές απόψεις για τη ταυτότητα των φύλων.
Μέσα από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών διαπιστώθηκε ότι αρκετοί ερωτώμενοι
επιθυμούν να συμμετέχουν στη διοίκηση της σχολικής μονάδας. Όμως, κάποιες από
τις γυναίκες εκπαιδευτικούς διευκρίνισαν ότι δεν επιθυμούν να διεκδικήσουν μια
θέση ευθύνης εξαιτίας οικογενειακών υποχρεώσεων. Χαρακτηριστικό είναι το
γεγονός ότι οι γυναίκες της έρευνας που δήλωσαν ότι επιθυμούν να διεκδικήσουν μια
ανώτερη θέση θα το έκαναν εφόσον είχαν αποδεσμευτεί από τις οικογενειακές τους
υποχρεώσεις. Γίνεται σαφές ότι οι γυναίκες έχουν φιλοδοξίες όμως τις αναβάλουν
λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Προκύπτει λοιπόν ότι στο χώρο της εκπαίδευσης
οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν (Μαραγκουδάκη, 1997). Οι έμφυλες
διακρίσεις είναι εμφανείς στην εκπαιδευτική διοίκηση και θα ήταν αναγκαίο να
γίνουν προσπάθειες να αμβλυνθούν οι ανισότητες σε βάρος των γυναικών
εκπαιδευτικων.
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Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα
Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο της συζήτησης και φτάνοντας στο τελευταίο μέρος
της παρούσας εργασίας γίνεται αντιληπτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινήθηκε η
παρούσα μελέτη. Μέσα από μια επίπονη προσπάθεια καταγράφηκαν και μελετήθηκαν
οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την εκπαιδευτική
διοίκηση και την επίδραση του φύλου στον τομέα αυτό. Έπειτα, από την έρευνα αυτή
ενδιαφέρον θα είχε να πραγματοποιηθούν περαιτέρω έρευνες για την επεξεργασία
του συγκεκριμένου θέματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθεί η εκπαιδευτική διοίκηση με
τη συσχέτιση άλλων μεταβλητών όπως η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση ή τα
προσόντα των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, θα είχε ενδιαφέρον να εξετάζονταν η
εκπαιδευτική διοίκηση με δείγμα που θα απαρτιζόταν από διευθυντές και
διευθύντριες ώστε να εξετασθεί το θέμα αυτό πιο λεπτομερώς. Σπουδαία σημασία θα
είχε και μια έρευνα που θα μελετούσε προτάσεις για την αποκατάσταση των έμφυλων
διακρίσεων στην σχολική ηγεσία.
Επίσης, σημαντικό θα ήταν να πραγματοποιηθεί μια ερευνητική μελέτη με σκοπό το
μειωμένο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για τη διεκδίκηση θέσεων ευθύνης. Γεγονός
που παρατηρείται έντονα και στην παρούσα έρευνα όπου αρκετοί εκπαιδευτικοί
δήλωσαν ότι δεν ενδιαφέρονται να ανελιχθούν στην σχολική ιεραρχία. Ακόμη, θα
είχε ενδιαφέρον μια μελέτη με ποσοτική και ποιοτική μεθοδολογία για την
υποεκπροσώπιση των γυναικών στη διοίκηση σχολικών μονάδων. Με τον τρόπο αυτό
θα προέκυπταν έγκυρα και αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα που θα εμπλούτιζαν την
υπάρχουσα βιβλιογραφία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Η Συνέντευξη
Μεθοδολογία: Ποιοτική Έρευνα. Μέθοδος: Ημι-δομημένη Συνέντευξη με χρήση
μαγνητοφώνου.

Παράρτημα Συνέντευξης : Ημιδομημένη συνέντευξη με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, σε
δείγμα εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Χανίων.

Μέρος Πρώτο:
Δημογραφικά Στοιχεία:
Ημερομηνία:
Τόπος:
Μέρος διεξαγωγής συνέντευξης :
Έτη υπηρεσίας:
Ειδικότητα:
Φύλο:
Οικογενειακή κατάσταση:
Σπουδές:
Α) Βασικό Πτυχίο

Β) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Γ) Διδακτορικό Δίπλωμα
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Δ) Διδασκαλείο

Ε) Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Άλλα:
Γνώση Η/Υ

Ξένες Γλώσσες:

Μέρος δεύτερο
Ερωτήσεις συνέντευξης
1) Για ποιο λόγο επιλέξατε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού; Είστε ικανοποιημένος από
την επιλογή σας;
2) Τί σημαίνει για εσάς διεύθυνση σχολείου;
3) Ποια είναι κατά τη γνώμη σας, τα προσόντα που πρέπει να έχει ένα διευθυντικό
στέλεχος;
4) Πιστεύετε ότι οι άνδρες ή οι γυναίκες διοικούν καλύτερα; Σύμφωνα με την εμπειρία
σας, πώς διοικούν οι πρώτοι; πώς οι δεύτεροι;
5) Πώς ερμηνεύετε ότι αν και οι γυναίκες είναι η πλειοψηφία στην εκπαίδευση,
αποτελούν μειοψηφία σε θέσεις διοίκησης; Ποιές είναι οι αιτίες που απωθούν τις
γυναίκες να ασχοληθούν με τη διοίκηση;
6) Θεωρείτε ότι είναι αληθής η αντίληψη ότι τα διοικητικά θέματα είναι ζητήματα
ανδρικά;

7) Θεωρείτε ότι οι γυναίκες διευθύντριες

πιέζονται κοινωνικά να διευθύνουν ως

άνδρες; Υιοθετούν μια «ανδρική» συμπεριφορά ηγεσίας;
128

8) Εσείς θα κάνατε αίτηση για τη διεκδίκηση κάποιας ανώτερης διοικητικής θέσεις στη
σχολική μονάδα;

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 1η

Σ: Καλημέρα σας, θα ήθελα να σας ρωτήσω για την σχολική ηγεσία. Θα ήθελα να
σας ενημερώσω ότι η συνομιλία μας θα ηχογραφηθεί και θα χρησιμοποιηθεί για τη
συγγραφή της διπλωματικής μου εργασίας. Οι απαντήσεις σας θα παρουσιαστούν
ανώνυμα, είστε σύμφωνοι;
Ε1: δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα κορίτσι μου.
Σ: Θα αρχίσουμε από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά σας. Πόσα χρόνια υπηρεσίας
έχετε;
Ε1: φέτος συμπληρώνω 24 χρόνια υπηρεσίας.
Σ: Τι ιδιότητα έχετε;
Ε1: Είμαι δάσκαλος στην Πέμπτη Δημοτικού
Σ: Το σχολείο σας τί δυναμικότητα έχει;
Ε1: Είναι 12/Θέσιο
Σ: Ποιά είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;
Ε1: Είμαι έγγαμος
Σ: Από ποιο τμήμα έχετε αποφοιτήσει;
Ε1:Από το παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης
Σ: Έχετε παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια;
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Ε1: Έχω παρακολουθήσει ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες και έχω
πιστοποίηση Α΄ επιπέδου ηλεκτρονικών υπολογιστών από τα Π.Ε.Κ.
Σ: Ωραία, αν είστε έτοιμος ξεκινάω με τις ερωτήσεις της συνέντευξης
Ε1: Μάλιστα, ας ξεκινήσουμε
Σ: Για ποιο λόγο επιλέξατε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού;
Ε1: Για την επαφή με τα παιδιά. Γιατί μπορώ να εμπνεύσω, να δώσω ελπίδα, να
καθοδηγήσω, να διαπλάσω πνεύμα, ήθος, χαρακτήρα. Μου δίνεται η δυνατότητα να
«αλλάξω τον κόσμο» μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία. Είμαι απόλυτα
ικανοποιημένος γιατί αγαπώ αυτό που κάνω.
Σ: Τι σημαίνει για εσάς διεύθυνση σχολείου;
Ε1: Θεωρώ ότι αποτελεί το Α και το Ω σε ένα σχολείο. Το πρόσωπο που πρέπει να
διαχειρίζεται κρίσεις, να κρατά ισορροπίες, να οργανώνει και να προτείνει
πράγματα που θα βοηθήσουν τη σχολική διαδικασία.
Σ: Ποιά είναι κατά τη γνώμη σας, τα προσόντα που πρέπει να έχει ένα διευθυντικό
στέλεχος;
Ε1: Πρέπει να είναι αποδεκτός από όλους. Όλους όσους εμπλέκονται στη σχολική
ζωή. Ο σύλλογος διδασκόντων, ο σύλλογος των γονέων, σχολικά συμβούλια. Ο
διευθυντής θα πρέπει να είναι ικανός στη διαχείριση κρίσεων. Ειδικά, στις
δύσκολες εποχές που ζούμε φαίνεται πόσο σημαντικός είναι ο διευθυντής που μπορεί
να διαχειριστεί κρίσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό καθώς βάλλονται από παντού οι
εκπαιδευτικοί γενικότερα. Αν μπορέσει να διαχειριστεί προβληματικές καταστάσεις
ξεπερνιούνται πολλοί σκόπελοι. Επίσης, θα πρέπει να έχει παιδαγωγική κατάρτιση,
να έχει περάσει ο ίδιος από τάξη και να διοργανώνει προγράμματα-δράσεις για
ενδοσχολική επιμόρφωση. Θα πρέπει να βρει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα
βοηθήσουν το σχολείο στο άνοιγμα της κοινωνίας.
Σ: Πιστεύετε ότι οι άνδρες ή οι γυναίκες διοικούν αποτελεσματικότερα; Σύμφωνα με
την εμπειρία σας, πώς διοικούν οι πρώτοι; πώς οι δεύτεροι;
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Ε1: Νομίζω ότι ο σωστός τρόπος διοίκησης έχει να κάνει με τον χαρακτήρα του
ατόμου που την ασκεί και όχι με το φύλο. Θεωρώ ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί
διοικούν με συντηρητικό τρόπο, ενώ οι γυναίκες είναι πιο δημοκρατικές.
Σ: Πώς ερμηνεύετε ότι αν και οι γυναίκες είναι η πλειοψηφία στην εκπαίδευση,
αποτελούν μειοψηφία σε θέσεις διοίκησης; Ποιές είναι οι αιτίες που απωθούν τις
γυναίκες να ασχοληθούν με τη διοίκηση;
Ε1: Νομίζω βασικός λόγος είναι οι οικογενειακές υποχρεώσεις. Οι γυναίκες είναι
μητέρες είναι σύζυγοι και γι’ αυτό δε μπορούν να ανταπεξέλθουν. Όχι δεν θέλουν
απλά δε μπορούν να αναλάβουν και άλλα καθήκοντα. Επίσης, η κοινωνία μας
γενικώς είναι πατριαρχική, οργανωμένη πατριαρχικά οπότε σημαίνει ότι δεν
επιτρέπεται τόσο πολύ στη γυναίκα να έχει πρόσβαση στην εξουσία όσο ένας
άνδρας. Παρόλο που υπάρχει η ισότητα των φύλων. Θεωρώ ότι υπάρχει και έλλειψη
προσωπικών κινήτρων από τις γυναίκες ώστε να διεκδικήσουν θέσεις διοικητικές.
Δεν την ενθαρρύνει το περιβάλλον της και η κοινωνία. Η ίδια προσωπικά δεν έχει
τόσα κίνητρα για να επιλέξει θέσεις διοικητικές. Υπάρχει έλλειψη προσωπικών
κινήτρων από τη γυναίκα.
Σ: Θεωρείτε ότι είναι αληθής η αντίληψη ότι τα διοικητικά θέματα είναι ζητήματα
ανδρικά;
Ε1: Έχω 24 χρόνια εμπειρίας, στο σχολείο μας έχω τύχει δύο συναδέλφους που
υπήρξαν διευθυντές και ήταν και οι δύο άνδρες. Θεωρώ ότι δε παίζει τόσο ρόλο το
φύλο όσο στο ίδιο το άτομο που αναλαμβάνει τη διευθυντική καρέκλα. Έχει σχέση
με το άτομο, με τα ατομικά χαρακτηριστικά. Αν είναι άνδρας ή γυναίκα δε παίζει
ρόλο αν δεν υπάρχει συνεργασία με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητα. Κατά
κύριο λόγο αυτό το βλέπουν στο πρόσωπο του άνδρα. Γνωρίζω όμως περιπτώσεις
που γυναίκες διευθύντριες ήταν περισσότερο αγαπητές από τους άνδρες.
Σ: Θεωρείτε ότι οι γυναίκες διευθύντριες πιέζονται κοινωνικά να διευθύνουν ως
άνδρες; Υιοθετούν μια «ανδρική» συμπεριφορά ηγεσίας;
Ε1: Είναι γεγονός ότι υπάρχουν στερεότυπα στον χώρο της εκπαίδευσης, γι’ αυτό
και παρατηρείται υποαντιπροσώπευση των γυναικών εκπαιδευτικών σε θέσεις
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διοίκησης της εκπαίδευσης. Στο σχολείο μας δεν έχω αντιληφθεί κάποιο τέτοιο
περιστατικό καθώς κυριαρχεί ο αλληλοσεβασμός και η ισότητα.
Σ: Εσείς θα κάνατε αίτηση για τη διεκδίκηση κάποιας ανώτερης διοικητικής θέσεις
στη σχολική μονάδα;
Ε1: Ποτέ, θεωρώ ότι είναι καλύτερα να προσφέρω μέσα στη τάξη. Θα προσφέρω
περισσότερα μέσα στη τάξη (η τάξη πάντα κρύβει μια μαγεία). Επίσης, θέλω να
τελειώσω τη διδασκαλική μου θητεία μέσα στη τάξη και όχι πίσω από ένα «άχρωμο»
διοικητικό γραφείο.
Σ: Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, να είστε καλά.
Ε1: και εγώ ευχαριστώ, καλή επιτυχία στην εργασία σου.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 2η

Σ: Καλημέρα σας, θα ήθελα να σας ρωτήσω για την σχολική ηγεσία. Θα ήθελα να
σας ενημερώσω ότι η συνομιλία μας θα ηχογραφηθεί και θα χρησιμοποιηθεί για τη
συγγραφή της διπλωματικής μου εργασίας. Οι απαντήσεις σας θα παρουσιαστούν
ανώνυμα, είστε σύμφωνοι;
Ε2: μάλιστα
Σ: Θα αρχίσουμε από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά σας. Πόσα χρόνια υπηρεσίας
έχετε;
Ε2: έχω δύο χρόνια υπηρεσίας.
Σ: Τι ιδιότητα έχετε;
Ε2: Είμαι αναπληρώτρια εκπαιδευτικός
Σ: Τι δυναμικότητα έχει το σχολείο σας;
Ε2: είναι 6/θέσιο
Σ: Από ποιό τμήμα έχετε αποφοιτήσει;
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Ε2: Από το παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχω μεταπτυχιακό τίτλο στην Ειδική
Αγωγή.
Σ: έχετε παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια;
Ε2: έχω παρακολουθήσει σεμινάριο 400 ωρών ειδικής αγωγής.
Σ: Ωραία, αν δεν έχετε αντίρρηση να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις της συνέντευξης
Ε2: Βεβαίως
Σ: Για ποιό λόγο επιλέξατε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού; Είστε ικανοποιημένος
από την επιλογή σας;
Ε2: Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού επιλέχθηκε καθαρά λόγω των μορίων που
συγκέντρωσα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στη σχολή του
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έγινε με βάση τη συμπλήρωση του
μηχανογραφικού. Είμαι ικανοποιημένη από την επιλογή του επαγγέλματος, διότι έχει
ως κύριο παράγοντα τα παιδιά τα οποία είναι πηγή ενέργειας, ευτυχίας και
αισιοδοξίας για το μέλλον.
Σ: Τί σημαίνει για εσάς διεύθυνση σχολείου;
Ε2: Η διεύθυνση του σχολείου είναι ίσως ο πιο καθοριστικός παράγοντας για την
ομαλή και σωστή λειτουργία ενός σχολείου. Είναι το κέντρο των λειτουργικών
αποφάσεων και διατήρησης της ισορροπίας των εκπαιδευτικών μεταξύ τους.
Αλλά και των παιδιών-γονιών με τους εκπαιδευτικούς. Εγώ προσωπικά φέτος έχω τη
τύχη να βρίσκομαι σε σχολείο με γυναίκα διευθύντρια, ικανότατη και χρόνια
τοποθετημένη στο συγκεκριμένο διοικητικό πόστο.
Σ: Ποιά είναι κατά τη γνώμη σας, τα προσόντα που πρέπει να έχει ένα διευθυντικό
στέλεχος;
Ε2: Ένα διευθυντικό στέλεχος πρέπει να έχει κάποια χρόνια προϋπηρεσίας στην
εκπαίδευση. Ωφέλιμο θα ήταν να είναι διαλλακτικό, κοινωνικό και δραστήριο

133

άτομο. Θα πρέπει να είναι ένας πραγματικός δίαυλος επικοινωνίας και επίλυσης
προβλημάτων για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει μέσα στη σχολική μονάδα.
Σ: Πιστεύετε ότι οι άνδρες ή οι γυναίκες διοικούν αποτελεσματικότερα; Σύμφωνα με
την εμπειρία σας, πώς διοικούν οι πρώτοι; πώς οι δεύτεροι;
Ε2: Ανεξαρτήτως το ότι είμαι γυναίκα δεν επηρεάζει το παραπάνω σκεπτικό.
Προσωπικά πιστεύω ότι ο τρόπος διοίκησης είναι θέμα ανθρώπου, χαρακτήρα.
Βέβαια δε μπορώ να εξαιρέσω και μη καταθέσω τη προσωπική μαρτυρία και άποψη
μου. Οι άνδρες έχουν έναν ρόλο πιο επιβλητικό και όντας σε διοικητική θέση και
εξαιτίας του ανδρικού προτύπου που έχει κυριαρχήσει από παλιά στις κοινωνίες,
ο άνδρας διευθυντής φαίνεται πιο αυστηρός, τρομακτικός και σοβαρός. Η
γυναίκα σε τέτοια θέση είναι πιο διαλλακτική, στοργική και επικοινωνιακή ίσως
επειδή έχει περάσει και από τη μητρότητα. Το γεγονός αυτό τη βοηθάει να
προσεγγίζει πιο εύκολα θέματα που αφορούν τους μαθητές και να βρίσκει πρακτικές
λύσεις, χωρίς απαραίτητα να επιβάλλει κάποια ποινή, δημιουργώντας ένα κλίμα
συνεννόησης και ομόνοιας.
Σ: Πώς ερμηνεύετε ότι αν και οι γυναίκες είναι η πλειοψηφία στην εκπαίδευση,
αποτελούν μειοψηφία σε θέσεις διοίκησης; Ποιές είναι οι αιτίες που απωθούν τις
γυναίκες να ασχοληθούν με τη διοίκηση;
Ε2: Ισχύει το γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούν πλειοψηφία στην εκπαίδευση αλλά
μειοψηφία σε θέσεις διοίκησης. Όπως προείπαμε οι γυναίκες θεωρούνται ανάξιες
και ανεπαρκείς λόγω σεξιστικών αντιλήψεων, κυρίως από τη πλευρά των
ανδρών συναδέλφων για να αναλάβουν τέτοια διοικητικά πόστα. Όταν
αναλαμβάνουν τέτοιες θέσεις δέχονται πιέσεις και συμπεριφορές μειονεκτικές λόγω
στερεοτυπικών αντιλήψεων.
Σ: Θεωρείτε ότι είναι αληθής η αντίληψη ότι τα διοικητικά θέματα είναι ζητήματα
ανδρικά;
Ε2: Αναμφίβολα, εμφανίζονται στερεότυπα σε άνδρες και γυναίκες εκπαιδευτικούς.
Αυτό το γεγονός δε θα μπορούσε να απουσιάζει και από το σχολείο που υπηρετώ, το
οποίο είναι απομακρυσμένο από το κέντρο της πόλης. Η διοικητική θέση σε
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γυναίκα είναι λανθασμένη κίνηση για κάποιους συναδέλφους μου. Θεωρούν ότι
είναι πιο αδύναμη και ανήμπορη στο να πάρει σωστές αποφάσεις για το σχολείο.
Επίσης, θεωρούν ότι ως γυναίκα δε μπορεί να επιβληθεί στους μαθητές και συχνά
δεν της αναφέρουν περιστατικά με ανήσυχους μαθητές καθώς πιστεύουν ότι δε
μπορεί να επιλύσει μια προβληματική κατάσταση.
Σ: Θεωρείτε ότι οι γυναίκες διευθύντριες πιέζονται κοινωνικά να διευθύνουν ως
άνδρες; Υιοθετούν μια «ανδρική» συμπεριφορά ηγεσίας;
Ε2: Οι γυναίκες διευθύντριες αναγκάζονται να υιοθετούν κάποια στοιχεία όπως η
αυστηρότητα, η επιβλητικότητα και ο δυναμισμός για να γίνονται σεβαστές από
όλους. Αυτά τα χαρακτηριστικά η κοινωνία έχει καθιερώσει ότι διέπουν μόνο το
ανδρικό φύλο. Η υιοθέτηση αυτών των συμπεριφορών από γυναίκες εκπλήσσει
αρκετούς καθώς θεωρούν τις γυναίκες αδύναμες και ευαίσθητες.
Σ: Εσείς θα κάνατε αίτηση για τη διεκδίκηση κάποιας ανώτερης διοικητικής θέσεις
στη σχολική μονάδα;
Ε2: Εγώ προσωπικά δε θα έκανα απόπειρα για να διεκδικήσω κάποια ανώτερη
διοικητική θέση. Ο πρωταρχικός λόγος είναι ότι δε θα επιθυμούσα να αναλάβω
τέτοιου είδους ευθύνες και τόσο στρες και άγχος. Επίσης, θεωρώ ότι μια διοικητική
θέση αναλαμβάνει κάποιος μεγαλύτερος ηλικιακά και με περισσότερα χρόνια θητείας
σε ένα σχολικό περιβάλλον.
Σ: ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
Ε2: Καλή σας μέρα.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 3η

Σ: Καλημέρα σας, θα ήθελα να σας ρωτήσω για την σχολική ηγεσία. Θα ήθελα να
σας ενημερώσω ότι η συνομιλία μας θα ηχογραφηθεί και θα χρησιμοποιηθεί για τη
συγγραφή της διπλωματικής μου εργασίας. Οι απαντήσεις σας θα παρουσιαστούν
ανώνυμα, είστε σύμφωνοι;
Ε3: συμφωνώ εφόσον διατηρείται η ανωνυμία των προσωπικών στοιχείων.
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Σ: Θα αρχίσουμε από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά σας. Πόσα χρόνια υπηρεσίας
έχετε;
Ε3: έχω 13 χρόνια υπηρεσίας
Σ: Τι ιδιότητα έχετε;
Ε3: Είμαι δασκάλα στην έκτη δημοτικού.
Σ: Τι δυναμικότητα έχει το σχολείο σας
Ε3: Είναι 12/θέσιο
Σ: Από ποιο τμήμα έχετε αποφοιτήσει;
Ε3: Από το παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης Κρήτης.
Σ: έχετε παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια;
Ε3: όχι δεν έχω παρακολουθήσει κάποιο.
Σ: Μάλιστα, στο σημείο αυτό λέω να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις της συνέντευξης
Ε3: Βεβαίως
Σ: Για ποιο λόγο επιλέξατε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού; Είστε ικανοποιημένος
από την επιλογή σας;
Ε3: Επέλεξα το συγκεκριμένο επάγγελμα, επειδή αρχικά με ενέπνευσαν οι φιλόλογοι
που μου δίδασκαν, κατορθώνοντας να μου μεταδώσουν την αγάπη τους για τη
διδασκαλία. Επίσης, η επικοινωνία με παιδιά λειτούργησε ως ενισχυτικός
παράγοντας της απόφασης, την οποία στηρίζω μέχρι σήμερα. Απόλυτα
ικανοποιημένη από την επιλογή μου.
Σ: Τί σημαίνει για εσάς διεύθυνση σχολείου;
Ε3: Η Διεύθυνση σχολείου είναι το στρατηγείο. Εκπορεύεται από εκεί η ορθή και
δημοκρατική λειτουργία του σχολείου.
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Σ: Ποιά είναι κατά τη γνώμη σας, τα προσόντα που πρέπει να έχει ένα διευθυντικό
στέλεχος;
Ε3: Επικοινωνιακές δεξιότητες, ηγετική φυσιογνωμία, δημοκρατική συνείδηση,
ικανότητα πειθούς, νηφαλιότητα στη λήψη αποφάσεων, διορατικότητα, γνώσεις.
Σ: Πιστεύετε ότι οι άνδρες ή οι γυναίκες διοικούν αποτελεσματικότερα; Σύμφωνα με
την εμπειρία σας, πώς διοικούν οι πρώτοι; πώς οι δεύτεροι;
Ε3: Η διοίκηση δεν αφορά στο φύλο, αλλά στις παραπάνω δεξιότητες. Οπότε
τέτοιες στερεοτυπικές αντιλήψεις που σχετίζονται με τα φύλα είναι άδικες και εξ
ορισμού άτοπες.
Σ: Πώς ερμηνεύετε ότι αν και οι γυναίκες είναι η πλειοψηφία στην εκπαίδευση,
αποτελούν μειοψηφία σε θέσεις διοίκησης; Ποιές είναι οι αιτίες που απωθούν τις
γυναίκες να ασχοληθούν με τη διοίκηση;
Ε3: Αν και κάθε περίπτωση είναι εξατομικευμένη, υποθέτω ότι κάποιες γυναίκες
μπορεί να αποτρέπονται από τέτοιες θέσεις λόγω των αυξημένων απαιτήσεων, οι
οποίες στο μυαλό τους δεν μπορούν να συνδυαστούν με τις οικογενειακές
υποχρεώσεις. Επίσης, ένας άλλος λόγος μπορεί να είναι ο ρατσισμός που δέχονται οι
γυναίκες στον χώρο εργασίας, μιας και οι διευθυντικές θέσεις ανήκουν στους
άνδρες στη συνείδηση της κοινής γνώμης στην ελληνική κοινωνία.
Σ: Θεωρείτε ότι είναι αληθής η αντίληψη ότι τα διοικητικά θέματα είναι ζητήματα
ανδρικά;
Ε3: Τη θεωρώ αναχρονιστική και εντελώς άτοπη.
Σ: Θεωρείτε ότι οι γυναίκες διευθύντριες πιέζονται κοινωνικά να διευθύνουν ως
άνδρες; Υιοθετούν μια «ανδρική» συμπεριφορά ηγεσίας;
Ε3: Οι γυναίκες πιέζονται κοινωνικά σε όλους τους ρόλους τους. Οπότε και σε
αυτή την περίπτωση, ενδέχεται κάποιες διευθύντριες να κάνουν κατάχρηση της
εξουσίας τους. Τα επίθετα «αντρική» και «γυναικεία» συμπεριφορά δεν τα
αποδέχομαι, γιατί όπως προανέφερα τα θεωρώ στερεοτυπικά.
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Σ: Εσείς θα κάνατε αίτηση για τη διεκδίκηση κάποιας ανώτερης διοικητικής θέσεις
στη σχολική μονάδα;
Ε3: Εγώ θα μπορούσα να διεκδικήσω υψηλά ιστάμενες θέσεις σε ιδιωτικό ή
δημόσιο τομέα στο μέλλον εφόσον είχα ενηλικιωθεί τα παιδιά μου.
Σ: Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
Ε3: και εγώ ευχαριστώ, καλή επιτυχία εύχομαι.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 4η

Σ: Καλημέρα σας, θα ήθελα να σας ρωτήσω για την σχολική ηγεσία. Θα ήθελα να
σας ενημερώσω ότι η συνομιλία μας θα ηχογραφηθεί και θα χρησιμοποιηθεί για τη
συγγραφή της διπλωματικής μου εργασίας. Οι απαντήσεις σας θα παρουσιαστούν
ανώνυμα, είστε σύμφωνοι;
Ε4: βεβαίως είμαι σύμφωνη
Σ: Θα αρχίσουμε από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά σας. Πόσα χρόνια υπηρεσίας
έχετε;
Ε4: έχω 6 χρόνια υπηρεσίας στη δημόσια εκπαίδευση
Σ: Τι ιδιότητα έχετε;
Ε4: Είμαι αναπληρώτρια εκπαιδευτικός, έχω αναλάβει την δευτέρα δημοτικού.
Σ: Το σχολείο σας τι δυναμικότητα έχει;
Ε4: είναι 12/θέσιο δημοτικό σχολείο
Σ: Ποιά είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;
Ε4: Είμαι έγγαμη
Σ: Από ποιό τμήμα έχετε αποφοιτήσει;

138

Ε4: Από το παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Σ: Έχετε παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια;
Ε4: όχι
Σ: Αν είστε έτοιμη, ας ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση της συνέντευξης
Ε4: Μάλιστα
Σ: Για ποιό λόγο επιλέξατε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού; Είστε ικανοποιημένος
από την επιλογή σας;
Ε4: Επέλεξα το επάγγελμα αυτό γιατί αγαπώ τη διδασκαλία και την ενασχόληση
με παιδιά. Είμαι ικανοποιημένη σε ένα βαθμό με την επιλογή μου όμως
αντιμετώπισα πολλά προβλήματα μέχρι να μονιμοποιηθώ σε σχολείο.
Σ: Τί σημαίνει για εσάς διεύθυνση σχολείου;
Ε4: Διεύθυνση σχολείου σημαίνει ηγεσία, κατέχει τον πρωταρχικό ρόλο στην
σχολική βαθμίδα. Η θέση αυτή κατά την άποψη μου έχει πολλές ευθύνες και θα
πρέπει να καλύπτεται από εκπαιδευτικούς με πείρα και διοικητικές γνώσεις.
Σ: Ποιά είναι κατά τη γνώμη σας, τα προσόντα που πρέπει να έχει ένα διευθυντικό
στέλεχος;
Ε4: Ένα διευθυντικό στέλεχος διακατέχεται από υπευθυνότητα και συνέπεια στα
καθήκοντα του. Είναι αναγκαίο να έχει την ικανότητα να συντονίζει και να
οργανώνει όλους όσους απαρτίζουν τη σχολική κοινότητα. Επιπλέον, να είναι μια
επιβλητική παρουσία που θα κατέχει το σεβασμό όλων.
Σ: Πιστεύετε ότι οι άνδρες ή οι γυναίκες διοικούν αποτελεσματικότερα; Σύμφωνα με
την εμπειρία σας, πώς διοικούν οι πρώτοι; πώς οι δεύτεροι;
Ε4: Έχω συνεργαστεί και με γυναίκα και με άνδρα διευθυντή. Είχαν και οι δύο
δυνατότητες και διοικούσαν με αποτελεσματικότητα. Θεωρώ ότι οι ικανότητες δε
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σχετίζονται με τα φυλετικά χαρακτηριστικά αλλά με το χαρακτήρα και τη
προσωπικότητα.
Σ: Πώς ερμηνεύετε ότι αν και οι γυναίκες είναι η πλειοψηφία στην εκπαίδευση,
αποτελούν μειοψηφία σε θέσεις διοίκησης; Ποιές είναι οι αιτίες που απωθούν τις
γυναίκες να ασχοληθούν με τη διοίκηση;
Ε4: Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί στη πλειοψηφία τους έχουν οικογένειες και
πολλές υποχρεώσεις ως μητέρες και δεν προλαβαίνουν να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις μιας τέτοιας θέσης. Επίσης, θεωρώ ότι αρκετές γυναίκες δεν
ενθαρρύνονται από το περιβάλλον τους για να ασχοληθούν με διοικητικές θέσεις.
Παρατηρώ ότι αρκετές συνάδελφοι μου γυναίκες νιώθουν φόβο για μια τέτοια θέση
και δεν επιθυμούν να τη διεκδικήσουν.
Σ: Θεωρείτε ότι είναι αληθής η αντίληψη ότι τα διοικητικά θέματα είναι ζητήματα
ανδρικά;
Ε4: Δεν θεωρώ ότι είναι ζητήματα ανδρικά απλά η δομή της κοινωνίας είναι τέτοια
που τα καθιστά ανδρικά στο τέλος εφόσον οι άνδρες διευθυντές είναι
περισσότεροι από τις γυναίκες.
Σ: Θεωρείτε ότι οι γυναίκες διευθύντριες πιέζονται κοινωνικά να διευθύνουν ως
άνδρες; Υιοθετούν μια «ανδρική» συμπεριφορά ηγεσίας;
Ε4: Δεν νομίζω ότι ισχύει μια τέτοια πεποίθηση. Η συμπεριφορά αφορά το
χαρακτήρα του κάθε ατόμου. Τα ιδιαίτερα στοιχεία που συνθέτουν κάθε
προσωπικότητα σχετίζονται με τα βιώματα και το πολιτισμικό υπόβαθρο κάθε
ατόμου. Αν μια γυναίκα διευθύντρια υιοθετεί ανδρικά στοιχεία στην
συμπεριφορά της συμβαίνει με βάση τα ατομικά της χαρακτηριστικά και την
ιδιοσυγκρασία της.
Σ: Εσείς θα κάνατε αίτηση για τη διεκδίκηση κάποιας ανώτερης διοικητικής θέσεις
στη σχολική μονάδα;
Ε4: Δεν θα έκανα αίτηση για την ανάληψη κάποιας διοικητικής θέσης καθώς είμαι
μητέρα με δύο ανήλικα παιδιά και έχω πολλές υποχρεώσεις.
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Σ: Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
Ε4: Καλή επιτυχία στην εργασία σου.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 5η

Σ: Καλημέρα σας, Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η συνομιλία μας θα ηχογραφηθεί
και θα χρησιμοποιηθεί για τη συγγραφή της διπλωματικής μου εργασίας. Οι
απαντήσεις σας θα παρουσιαστούν ανώνυμα, είστε σύμφωνοι;
Ε5: δεν έχω πρόβλημα
Σ: θα ήθελα να σας ρωτήσω για την σχολική ηγεσία. Θα αρχίσουμε από τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά σας. Πόσα χρόνια υπηρεσίας έχετε;
Ε5: έχω 5 χρόνια υπηρεσίας
Σ: Τι ιδιότητα έχετε;
Ε5: Είμαι δασκάλα της τρίτης δημοτικού
Σ: Τι δυναμικότητα έχει το σχολείο σας;
Ε5: Είναι 6/θέσιο δημοτικό σχολείο
Σ: Από ποιό τμήμα έχετε αποφοιτήσει;
Ε5: Από το παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Κατέχω Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ιστορία της εκπαίδευσης.
Σ: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Ποιά είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;
Ε5: Είμαι έγγαμη
Σ: Ωραία, αν δεν έχετε αντίρρηση λέω να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση της
συνέντευξης
Ε5: Φυσικά ας ξεκινήσουμε
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Σ: Για ποιό λόγο επιλέξατε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού; Είστε ικανοποιημένος
από την επιλογή σας;
Ε5: Επέλεξα το επάγγελμα του εκπαιδευτικού καθώς πάντα με γοήτευε η
αλληλεπίδραση μαθητή-δασκάλου αλλά και η διάδοση για μετάδοση γνώσεων.
Είμαι ικανοποιημένη παρόλο που είναι ένα επάγγελμα που χρειάζεται μεγάλη
αφοσίωση και εργασία εκτός ωραρίου.
Σ: Τί σημαίνει για εσάς διεύθυνση σχολείου;
Ε5: Διεύθυνση σημαίνει διαχείριση διοικητικών ζητημάτων της σχολικής
μονάδας. Είναι ο υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, εκείνο το
πρόσωπο που καθορίζει την ομαλή συνύπαρξη μαθητικού και εκπαιδευτικού
δυναμικού.
Σ: Ποιά είναι κατά τη γνώμη σας, τα προσόντα που πρέπει να έχει ένα διευθυντικό
στέλεχος;
Ε5: Πιστεύω ότι ένας αποτελεσματικός διευθυντής θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από
εμπειρία και γνώσεις διοίκησης της εκπαίδευσης. Είναι αναγκαίο να είναι
οργανωτικός, υπεύθυνος και αντικειμενικός, να μην επηρεάζεται από άλλους και
να έχει δική του γνώμη για τα τεκταινόμενα. Επίσης, να έχει νηφαλιότητα στη
διαχείριση πιθανόν κρίσεων και να διαθέτει επικοινωνιακές ικανότητες. Ένα
πρόσωπο που να ενδιαφέρεται για όλους και διαθέτει κριτική σκέψη.
Σ: Πιστεύετε ότι οι άνδρες ή οι γυναίκες διοικούν αποτελεσματικότερα; Σύμφωνα με
την εμπειρία σας, πώς διοικούν οι πρώτοι; πώς οι δεύτεροι;
Ε5: Με γνώμονα την εμπειρία μου πιστεύω ότι η διοίκηση δεν σχετίζεται με το φύλο
όσο με την ποιότητα και το χαρακτήρα του ατόμου. Νομίζω όμως ότι οι γυναίκες
είναι πιο ήπιες, συναισθηματικές και αντιμετωπίζουν με διπλωματικό τρόπο τις
καταστάσεις. Οι γυναίκες διευθυντές δείχνουν περισσότερη όρεξη και διάθεση να
βοηθήσουν τους συναδέλφους να ενταχθούν πιο ομαλά στη σχολική μονάδα. Θεωρώ
ότι ενδιαφέρονται πολύ για τη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων τόσο με
μαθητές όσο και με εκπαιδευτικούς.
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Σ: Πώς ερμηνεύετε ότι αν και οι γυναίκες είναι η πλειοψηφία στην εκπαίδευση,
αποτελούν μειοψηφία σε θέσεις διοίκησης; Ποιές είναι οι αιτίες που απωθούν τις
γυναίκες να ασχοληθούν με τη διοίκηση;
Ε5: Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί απωθούνται από διοικητικές θέσεις καθώς οι θέσεις
αυτές απαιτούν πολλές ώρες αφοσίωσης. Οι περισσότερες γυναίκες εκπαιδευτικοί
έχουν παιδιά, είναι σύζυγοι και έχουν να επιτελέσουν πολλαπλούς ρόλους
καθημερινά. Ίσως, και ο υπέρμετρος συναισθηματισμός που χαρακτηρίζει κάθε
μητέρα δεν επιτρέπει σε μια γυναίκα να διεκδικήσει μια διοικητική θέση στη
σχολική μονάδα.
Σ: Θεωρείτε ότι είναι αληθής η αντίληψη ότι τα διοικητικά θέματα είναι ζητήματα
ανδρικά;
Ε5: Δε θεωρώ ότι μια τέτοια αντίληψη ισχύει καθώς οι γυναίκες έχουν την
ικανότητα να λειτουργήσουν με δυναμισμό ανάλογο με αυτόν των ανδρών.
Σ: Θεωρείτε ότι οι γυναίκες διευθύντριες πιέζονται κοινωνικά να διευθύνουν ως
άνδρες; Υιοθετούν μια «ανδρική» συμπεριφορά ηγεσίας;
Ε5: Θεωρώ ότι μερικές φορές οι γυναίκες διευθυντές τείνουν να υιοθετούν ανδρικά
πρότυπα συμπεριφοράς καθώς θέλουν να γίνονται σεβαστές από όλους. Λόγω του
φύλου τους διαρκώς καλούνται να αποδεικνύουν την αξία τους και τις ικανότητες
του. Πιστεύω ότι κρίνονται πολύ αυστηρότερα σε σύγκριση με τους άνδρες.
Σ: Εσείς θα κάνατε αίτηση για τη διεκδίκηση κάποιας ανώτερης διοικητικής θέσεις
στη σχολική μονάδα;
Ε5: Αναλόγως τη φάση της ζωής μου, πρέπει να είναι όλα δρομολογημένα για να
μπορεί κάποιος απερίσπαστα να αφιερωθεί σε έναν τέτοιο ρόλο. Παράλληλα θα
ήθελα να διαθέτω ικανοποιητική εμπειρία στο σχολικό περιβάλλον για να μπορώ να
ανταποκριθώ σε κρίσιμες και απαιτητικές καταστάσεις.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 6η

Σ: Γεια σας, πραγματοποιώ μια έρευνα για την εκπόνηση της Διπλωματικής μου
εργασίας. Η έρευνα μου σχετίζεται με την ηγεσία σχολικών μονάδων. Εστιάζει στις
φυλετικές διακρίσεις που παρατηρούνται στην σχολική διοίκηση. Θέλω να σας
ενημερώσω ότι η συνομιλία μας θα ηχογραφηθεί και θα χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά για τις ανάγκες συγγραφής της εργασίας μου. Οι απαντήσεις σας θα
καταγραφούν και θα παρουσιαστούν ανώνυμα. Είστε σύμφωνοι με αυτό;
E6: συμφωνώ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα
Σ: Ωραία, θα αρχίσουμε από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά σας. Πόσα χρόνια
υπηρεσίας έχετε;
Ε6: έχω 12 έτη θητείας στη δημόσια εκπαίδευση
Σ: Τι ιδιότητα έχετε;
Ε6: Είμαι δασκάλα της πέμπτης δημοτικού
Σ: Τι δυναμικότητα έχει το σχολείο σας;
Ε6: Είναι 12/θέσιο δημοτικό σχολείο
Σ: Ποιά είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;
Ε6: Είμαι παντρεμένη
Σ: ωραία, από ποιό τμήμα έχετε αποφοιτήσει;
Ε6: Είμαι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Εθνικού και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Σ: Μάλιστα, αν θέλετε να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις της συνέντευξης
Ε6: Βεβαίως, ας ξεκινήσουμε
Σ: Για ποιό λόγο επιλέξατε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού; Είστε ικανοποιημένος
από την επιλογή σας;
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Ε6: Επέλεξα το επάγγελμα αυτό καθώς μου αρέσει να είμαι με παιδιά. Είμαι
ικανοποιημένη από την επιλογή μου. Μου αρέσει η διδασκαλία και να μεταφέρω
τις γνώσεις και τις εμπειρίες μου στους μαθητές.
Σ: Τί σημαίνει για εσάς διεύθυνση σχολείου;
Ε6: Η διεύθυνση του σχολείου σημαίνει σεβασμός προς τους θεσμούς του σχολείου
και προς όλους τους εμπλεκόμενους της σχολικής μονάδας. Η διεύθυνση σημαίνει
ευθύνη για τη τήρηση των νόμων και τη ομαλή λειτουργία του σχολείου.
Σ: Ποιά είναι κατά τη γνώμη σας, τα προσόντα που πρέπει να έχει ένα διευθυντικό
στέλεχος;
Ε6: Τα στοιχεία ενός διευθυντή πρέπει να είναι η οργανωτικότητα σε διοικητικούς
τομείς. Η καλή γνώση και ενημέρωση της νομοθεσίας καθώς αλλάζει συνεχώς.
Είναι αναγκαίο να μπορεί να χειριστεί αποτελεσματικά δύσκολες καταστάσεις
που προκύπτουν καθημερινά είτε με μαθητές είτε με εκπαιδευτικούς. Ο διευθυντής θα
πρέπει να διέπεται από συναδελφικότητα και να είναι ανοιχτός σε όλους .
Σ: Πιστεύετε ότι οι άνδρες ή οι γυναίκες διοικούν αποτελεσματικότερα; Σύμφωνα με
την εμπειρία σας, πώς διοικούν οι πρώτοι; πώς οι δεύτεροι;
Ε6: Πιστεύω οι άνδρες έχουν πιο επιβλητική παρουσία και είναι πιο ευέλικτοι και
πιο χαλαροί. Προσαρμόζονται πιο εύκολα και δεν έχουν τόσο άγχος όσο οι
γυναίκες διευθύντριες. Οι γυναίκες είναι πιο οργανωμένες και πιο τυπικές στην
τήρηση των νόμων. Όμως είναι πιο φιλικές και προσεγγίζουν καλύτερα τους
μαθητές.
Σ: Πώς ερμηνεύετε ότι αν και οι γυναίκες είναι η πλειοψηφία στην εκπαίδευση,
αποτελούν μειοψηφία σε θέσεις διοίκησης; Ποιές είναι οι αιτίες που απωθούν τις
γυναίκες να ασχοληθούν με τη διοίκηση;
Ε6: Θεωρώ ότι οι γυναίκες δεν ασχολούνται με την διοίκηση επειδή έχουν πολλές
υποχρεώσεις εκτός εργασίας. Έχουν πολλαπλούς ρόλους μέσα στη κοινωνία. Είναι
σύζυγοι, μητέρες, εργαζόμενες και νοικοκυρές. Δεν έχουν το χρόνο που χρειάζεται
μια θέση ευθύνης και δεν ενθαρρύνονται να διεκδικήσουν μια τέτοια θέση.
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Σ: Θεωρείτε ότι είναι αληθής η αντίληψη ότι τα διοικητικά θέματα είναι ζητήματα
ανδρικά;
Ε6: Πιστεύω αφορά και τους άνδρες και τις γυναίκες είναι θέμα χαρακτήρα του
ατόμου και δεν σχετίζεται με το φύλο. Έχω παρατηρήσει όμως ότι οι άνδρες
διευθυντές κερδίζουν πιο εύκολα το σεβασμό όλων. Λόγω της επιβλητικής τους
παρουσίας θεωρούνται από πολλούς καταλληλότεροι για τη διευθυντική θέση.
Σ: Θεωρείτε ότι οι γυναίκες διευθύντριες πιέζονται κοινωνικά να διευθύνουν ως
άνδρες; Υιοθετούν μια «ανδρική» συμπεριφορά ηγεσίας;
Ε6: Δεν θεωρώ ότι ισχύει κάτι τέτοιο, εξαρτάται από τη φύση της γυναίκας που
διευθύνει. Σχετίζεται με την προσωπικότητα κάθε ατόμου. Έχω συνεργαστεί με
γυναίκες διευθύντριες που διοικούσαν με ηρεμία και χαλαρότητα. Αλλά και με
διευθύντριες αυστηρές και αυταρχικές. Πιστεύω κάθε διευθυντής υιοθετεί τα
στοιχεία εκείνα που ταιριάζουν στον χαρακτήρα του.
Σ: Εσείς θα κάνατε αίτηση για τη διεκδίκηση κάποιας ανώτερης διοικητικής θέσεις
στη σχολική μονάδα;
Ε6: Προς το παρόν δεν θα έκανα αίτηση για κάποια διευθυντική θέση. Βρίσκω
μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη διδασκαλία και στη σχολική τάξη
Σ: Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
Ε6: και εγώ ευχαριστώ για την όμορφη συζήτηση.
ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ 7η

Σ: Καλησπέρα, πραγματοποιώ μια έρευνα για την εκπόνηση της Διπλωματικής μου
εργασίας. Η έρευνα μου σχετίζεται με την ηγεσία σχολικών μονάδων. Εστιάζει στις
φυλετικές διακρίσεις που παρατηρούνται στην σχολική διοίκηση. Θέλω να σας
ενημερώσω ότι η συνομιλία μας θα ηχογραφηθεί και θα χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά για τις ανάγκες συγγραφής της εργασίας μου. Οι απαντήσεις σας θα
καταγραφούν και θα παρουσιαστούν ανώνυμα. Είστε σύμφωνοι με αυτό;
Ε7: βέβαια
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Σ: Θα αρχίσουμε από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά σας. Πόσα χρόνια υπηρεσίας
έχετε;
Ε7: Καλημέρα, έχω 4 έτη υπηρεσίας σε δημόσια σχολεία.
Σ: Τι ιδιότητα έχετε;
Ε7: Είμαι δασκάλα στην τετάρτη δημοτικού.
Σ: Τι δυναμικότητα έχει το σχολείο σας
Ε7: είναι 8/θέσιο δημοτικό σχολείο
Σ: Ποιά είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;
Ε7: είμαι άγαμη
Σ: Από ποιο τμήμα έχετε αποφοιτήσει;
Ε7: Είμαι απόφοιτος του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής εκπαίδευσης του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Σ: Έχετε παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια;
Ε7: έχω παρακολουθήσει στα Π.Ε.Κ ημερίδες με εκπαιδευτικά θέματα όπως :
επιθετικότητα, ειδική αγωγή και προγραμματισμό στην προσχολική αγωγή. Οι
ημερίδες αυτές είναι πολύ βοηθητικές για εμάς τους εκπαιδευτικούς και θα ήταν
ωφέλιμο να γινόταν πιο συχνά.
Σ: Ωραία, αν θέλετε να ξεκινήσουμε τώρα με την πρώτη ερώτηση της συνέντευξης
μας.
Ε7: βεβαίως, σας ακούω
Σ: Για ποιό λόγο επιλέξατε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού; Είστε ικανοποιημένος
από την επιλογή σας;
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Ε7: Λόγω απορρόφησης ουσιαστικά τότε προσλάμβαναν τους εκπαιδευτικούς
όταν έβγαιναν από τη σχολή, οπότε θα είχα δουλειά ένας λόγος ήταν αυτός.
Δεύτερον, γιατί νομίζω ότι είναι το μόνο επάγγελμα που μου αρέσει να κάνω στη ζωή
μου να ασχολούμαι με τα παιδιά. Είμαι πολύ ικανοποιημένη σχετικά, όμως επειδή
δουλεύω ως αναπληρώτρια έχω διαρκώς το άγχος μήπως δεν έχω δουλειά τον
επόμενο χρόνο. Αν θα δουλέψω, πότε θα δουλέψω και πού θα δουλέψω. Είμαι
ευχαριστημένη από το επάγγελμα μου αλλά όχι από τις συνθήκες που επικρατούν
δηλαδή αυτή η αβεβαιότητα, η διαρκής μετακίνηση μου δημιουργούν άγχος και
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την προσωπική μου ζωή, την ύπαρξη φίλων δηλαδή
κάποιου συντρόφου.
Σ: Μάλιστα, τί σημαίνει για εσάς διεύθυνση σχολείου;
Ε7: Για μένα διεύθυνση σημαίνει διευθυντής. Έχω συνεργαστεί κυρίως με άνδρες
διευθυντές. Έχω εμπειρία από άνδρες διευθυντές, οι οποίοι ήταν τυπικοί όχι με την
καλή έννοια του όρου, αδιάφοροι και απλά κλεισμένοι στο γραφείο τους. Κάποιοι
μας ενημέρωναν για την εγκυκλίους, μας έστελναν μειλ.
Σ: Ποιά είναι κατά τη γνώμη σας, τα προσόντα που πρέπει να έχει ένα διευθυντικό
στέλεχος;
Ε7: Θεωρώ πως θα πρέπει να έχει κάποια τυπικά προσόντα, κάποιες γνώσεις. Θα
πρέπει να ενημερώνεται για τις εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης. Δε θεωρώ
ότι θα πρέπει να έχει κάποιο μεταπτυχιακό για να είναι ικανός, επειδή προσμετράτε
ως τυπικό προσόν αλλά να έχει εμπειρία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι άνθρωπος,
να καταλαβαίνει τους συναδέλφους του, να μπορεί να τους βοηθήσει γιατί δεν είναι
όλες οι μέρες ίδιες ούτε όλοι οι άνθρωποι ίδιοι. Οπότε θα πρέπει να έχει γνώσεις
ψυχολογίας και να είναι εκπαιδευτικός. Επίσης, να ξέρει τις δυσκολίες
αντιμετωπίζει ο κάθε εκπαιδευτικός και ως προς τους γονείς αλλά και ως προς τους
άλλους συναδέλφους, προς το ωράριο. Σημαντικό να έχει και ο ίδιος οικογένεια για
να καταλαβαίνει τους εκπαιδευτικούς, να είναι κοντά τους. Επίσης, θα πρέπει να έχει
ανελιχθεί σταδιακά και να έχει περάσει από όλα τα στάδια. Να έχει και
εκπαιδευτική εμπειρία αλλά να έχει οικογένεια ο ίδιος για να μπορεί να
καταλάβει τους άλλους.
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Σ: Πιστεύετε ότι οι άνδρες ή οι γυναίκες διοικούν αποτελεσματικότερα; Σύμφωνα με
την εμπειρία σας, πώς διοικούν οι πρώτοι; πώς οι δεύτεροι;
Ε7: Για τις γυναίκες δε ξέρω. Για τους άνδρες κάποιοι αντιμετωπίζουν όλους τους
εκπαιδευτικούς το ίδιο και τους μόνιμους και εμάς τους αναπληρωτές. Μας
ενημερώνουν, μας υπολογίζουν και μας ρωτάνε. Σέβονται τα δικαιώματα μας, για
παράδειγμα επειδή εγώ δουλεύω σε παράλληλη στήριξη σε ένα μαθητή μου έχει τύχει
διευθυντής να με αναγκάσει να μπω σε τάξη συναδέλφου επειδή λείπει και
ταυτόχρονα να έχω και το μαθητή μου μαζί. Όμως κάτι τέτοιο δεν είναι στις
υποχρεώσεις μου. Μου έχει τύχει και διευθυντής να με ρωτήσει αν ήθελα να
βοηθήσω σε μια τάξη που έλειπε η δασκάλα να καλύψω για λίγο τη θέση της και να
ασχοληθεί ο διευθυντής με τον δικό μου μαθητή. Δηλαδή προτίμησε ο διευθυντής να
μπω εγώ στη τάξη να αναλάβω τα είκοσι παιδιά και ο ίδιος να αναλάβει αυτό το ένα
παιδί για κάποιες ώρες. Επίσης, μου έχει τύχει διευθυντής να μου συμπεριφερθεί
πολύ καλά και μια φορά που χτύπησα παρόλο που σαν αναπληρώτρια δε δικαιούμαι
πολλές ώρες άδεια να με βοηθήσει να μη χρεωθώ καμία άδεια απολύτως. Αυτό μεν
είναι παράνομο από την άλλη όμως όταν ξέρει ότι το κράτος δεν προνοεί για τους
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, αυτή η κίνηση του ήταν πολύ ανθρώπινη. Μετά από
αυτό και εγώ ήθελα να συνεργάζομαι άψογα μαζί του και δεν ήθελα να λέω όχι αν
μου ζητούσε κάτι. Όχι σε κάποια παράνομη πράξη αλλά αν μου ζητούσε κάπου τη
βοήθεια μου και παραπάνω από το ωράριο μου, θα καθόμουν να τον βοηθήσω. Είχα
ένα κίνητρο γιατί με βοήθησε σαν άνθρωπος. Οπότε έχει τύχει από άνδρα να μου
συμπεριφερθεί πάρα πολύ καλά και έχει τύχει να μου συμπεριφερθεί τελείως
αδιάφορα. Για παράδειγμα, να μη με καλωσορίσει καν στο σχολείο. Πιστεύω δεν
είναι θέμα φύλου αλλά ανθρώπου και χαρακτήρα.
Σ: Πώς ερμηνεύετε ότι αν και οι γυναίκες είναι η πλειοψηφία στην εκπαίδευση,
αποτελούν μειοψηφία σε θέσεις διοίκησης; Ποιές είναι οι αιτίες που απωθούν τις
γυναίκες να ασχοληθούν με τη διοίκηση;
Ε7: Οι ευθύνες διότι έχουν ήδη ευθύνες στο σπίτι, οι περισσότερες γυναίκες
έχουν το άγχος της οικογένειας παρόλο που ζούμε στον αιώνα ισότητας των δυο
φύλων, οι άνδρες βοηθάνε πλέον τις γυναίκες ωστόσο δε παύουν οι γυναίκες να
αναλαμβάνουν τις δουλείες του σπιτιού. Μάλλον θεωρούν ότι δε θα μπορέσουν να
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είναι καλές μητέρες και σύζυγοι και ταυτόχρονα το ίδιο ικανές ως διευθυντικό
στέλεχος του σχολείου.
Σ: Θεωρείτε ότι είναι αληθής η αντίληψη ότι τα διοικητικά θέματα είναι ζητήματα
ανδρικά;
Ε7: Δε θεωρώ ότι μια τέτοια αντίληψη είναι αληθής. Το μόνο που θέλω να αναφέρω
είναι ότι οι μαθητές σέβονται και φοβούνται περισσότερο έναν άνδρα διευθυντή.
Επίσης, και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί όταν δε καταφέρνουν να επιβληθούν στα
παιδιά απευθύνονται στον διευθυντή ο οποίος είναι άνδρας και οι μαθητές τον
παίρνουν στα σοβαρά.
Σ: Θεωρείτε ότι οι γυναίκες διευθυντές πιέζονται κοινωνικά να διευθύνουν ως
άνδρες; Υιοθετούν μια «ανδρική» συμπεριφορά ηγεσίας;
Ε7: Θεωρώ ότι δε έχει πάψει να υπάρχει το στερεότυπο του άνδρα διευθυντή. Οι
άνδρες θεωρούνται από πολλούς πιο ικανοί να αναλάβουν ηγετικές θέσεις. Μια
γυναίκα διευθυντής υιοθετεί αρκετές φορές ανδρικά χαρακτηριστικά όπως
επιβλητικότητα, αυταρχισμό για να πείσει τη σχολική κοινότητα ότι έχει
ικανότητες και μπορεί να διοικήσει αποτελεσματικά. Οι γυναίκες κρίνονται
αυστηρότερα από τους άνδρες καθώς διαρκώς πρέπει αν αποδεικνύουν ότι μπορούν
να αναλάβουν και διαφορετικούς ρόλους από αυτούς που η κοινωνία έχει καθιερώσει
για αυτές.
Σ: Εσείς θα κάνατε αίτηση για τη διεκδίκηση κάποιας ανώτερης διοικητικής θέσεις
στη σχολική μονάδα;
Ε7: Θα ήθελα αλλά αργότερα όταν θα έχω αποκτήσει μεγαλύτερη εμπειρία, να μάθω
τους νόμους καλύτερα, να μάθω να συνεργάζομαι με τους συναδέλφους μου
καλύτερα. Θα ήθελα να μπορώ να καταλαβαίνω τα θέλω τους για να είμαι πιο
αποτελεσματική. Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ άπειρη για μια τέτοια θέση. Επίσης, αν
είχα παιδιά μικρής ηλικίας δε ξέρω αν θα ήθελα να αναλάβω μια τέτοια θέση. Θα
ήθελα πρώτα να ασχοληθώ με τα παιδιά μου, να πάρουν καλές βάσεις και
αργότερα να κάνω κάτι τέτοιο.
Σ: σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας
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Ε7: ευχαριστώ πολύ καλή συνέχεια!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 8η

Σ: Καλησπέρα σας, πραγματοποιώ μια έρευνα για την εκπόνηση της Διπλωματικής
μου εργασίας. Η έρευνα μου σχετίζεται με την ηγεσία σχολικών μονάδων. Εστιάζει
στις φυλετικές διακρίσεις που παρατηρούνται στην σχολική διοίκηση. Θέλω να σας
ενημερώσω ότι η συνομιλία μας θα ηχογραφηθεί και θα χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά για τις ανάγκες συγγραφής της εργασίας μου. Οι απαντήσεις σας θα
καταγραφούν και θα παρουσιαστούν ανώνυμα. Είστε σύμφωνοι με αυτό;
Ε8: Μάλιστα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ενδιαφέρον το θέμα σου πάντως.
Σ:. Αν είστε έτοιμος να ξεκινήσουμε με τα δημογραφικά στοιχεία σας. Πόσα χρόνια
υπηρεσίας έχετε;
Ε8: έχω 12 έτη προϋπηρεσίας υπηρετώ σε 9/θέσιο
Σ: Τι ιδιότητα έχετε;
Ε8: είμαι δάσκαλος στην πέμπτη τάξη του δημοτικού.
Σ: Από ποιο τμήμα έχετε αποφοιτήσει; Έχετε παρακολουθήσει επιμορφωτικά
σεμινάρια;
Ε8: από το Παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης
και Μεταπτυχιακό τίτλο στις Περιβαλλοντικές επιστήμες. Έχω παρακολουθήσει και
επιμορφωτικές ημερίδες σχετικά με την ειδική αγωγή και την ενδοσχολική βία.
Σ: Πολύ ενδιαφέρον, θα θέλετε να μας πείτε ποιά είναι η οικογενειακή σας
κατάσταση;
Ε8: είμαι έγγαμος και έχω τρία παιδιά.
Σ: ωραία, θέλετε να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση της συνέντευξης;
Ε8: ναι πείτε μου
Σ: Για ποιό λόγο επιλέξατε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού; Είστε ικανοποιημένος
από την επιλογή σας;
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Ε8: Επέλεξα το επάγγελμα του εκπαιδευτικού καθώς με ικανοποιούσε σε μεγάλο
βαθμό η διδασκαλία. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από αυτήν την επιλογή μου. Δεν
θα το άλλαζα με κάποιο άλλο επάγγελμα.
Σ: Τί σημαίνει για εσάς διεύθυνση σχολείου;
Ε8: Η Διεύθυνση του σχολείου αφορά την οργάνωση της σχολικής κοινότητας και
την προώθηση της συναδελφικότητας μεταξύ των μελών της. Διαδραματίζει
καθοριστικό ρόλο στην ύπαρξη αρμονικού κλίματος μέσα στο σχολείο.
Σ: Ποιά είναι κατά τη γνώμη σας, τα προσόντα που πρέπει να έχει ένα διευθυντικό
στέλεχος;
Ε8: Τα προσόντα ενός διευθυντικού στελέχους πρωτίστως σχετίζονται με την
ενημέρωση για τους νόμους και τα προεδρικά διατάγματα του Υπουργείου
Παιδείας. Ο διευθυντής/ντρια θα πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίζει δύσκολες
καταστάσεις μέσα στη σχολική κοινότητα. Σημαντικό είναι να έχει τη
δυνατότητα να επιβάλει την άποψη του στους ανωτέρους του/της δημοτικούς και
δημόσιους φορείς.
Σ: Πιστεύετε ότι οι άνδρες ή οι γυναίκες διοικούν αποτελεσματικότερα; Σύμφωνα με
την εμπειρία σας, πώς διοικούν οι πρώτοι; πώς οι δεύτεροι;
Ε8: Θεωρώ ότι οι άνδρες επιβάλλονται ευκολότερα και αρέσκονται να
διατάσουν, και δεν ακούν συνήθως τους υφιστάμενούς τους. Οι γυναίκες από την
άλλη είναι πιο φιλικές, με περισσότερη κατανόηση, ακούν άλλες γνώμες και
προσεγγίζονται πιο ευκολότερα.
Σ: Πώς ερμηνεύετε ότι αν και οι γυναίκες είναι η πλειοψηφία στην εκπαίδευση,
αποτελούν μειοψηφία σε θέσεις διοίκησης; Ποιές είναι οι αιτίες που απωθούν τις
γυναίκες να ασχοληθούν με τη διοίκηση;
Ε8: Οι γυναίκες αν και χαρακτηρίζονται από υπομονή, εργατικότητα,
οργανοτικότητα, αναλυτικό τρόπο σκέψης δεν ασχολούνται με τη διοίκηση
καθώς δεν τους αρέσει να διατάσουν. Με γνώμονα την εμπειρία μου οι γυναίκες
δεν αρέσκονται να διοικούν ούτε να επιβάλουν την άποψη τους σε άλλους.
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Σημαντικός παράγοντας είναι ο ρόλος /μοντέλο της πειθήνιας, ήρεμης, γλυκιάς
συζύγου/νοικοκυράς/εργαζόμενης που της έχει επιβληθεί από νεαρή ηλικία. Άλλη
μία αιτία απομάκρυνσης των γυναικών από την διοίκηση της εκπαίδευσης είναι ότι οι
άνδρες συνάδελφοι δεν δέχονται εύκολα μια γυναίκα σε ανώτερη θέση εξαιτίας
στερεοτυπικών αντιλήψεων που έχουν καθιερωθεί στη κοινωνία. Οι γυναίκες
εκπαιδευτικοί είναι αρκετά ανταγωνιστικές απέναντι σε μια γυναίκα διευθύντρια.
Σ: Θεωρείτε ότι είναι αληθής η αντίληψη ότι τα διοικητικά θέματα είναι ζητήματα
ανδρικά;
Ε8: Δε πιστεύω ότι η διοίκηση του σχολείου σχετίζεται με το φύλο του ατόμου
αλλά με το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του.
Σ: Θεωρείτε ότι οι γυναίκες διευθύντριες πιέζονται κοινωνικά να διευθύνουν ως
άνδρες; Υιοθετούν μια «ανδρική» συμπεριφορά ηγεσίας;
Ε8: Οι γυναίκες διευθύντριες σε αρκετές περιπτώσεις πιέζονται να διευθύνουν με
σκληρότητα όπως οι άνδρες. Θεωρώ όμως ότι είναι θέμα χαρακτήρα της γυναίκας.
Σ: Εσείς θα κάνατε αίτηση για τη διεκδίκηση κάποιας ανώτερης διοικητικής θέσεις
στη σχολική μονάδα;
Ε8: Ίσως στο μέλλον να διεκδικήσω κάποια ανώτερη διοικητική θέση στο σχολείο
όπου υπηρετώ.
Σ: ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που αφιερώσατε για να μου παραχωρήσετε αυτή τη
συνέντευξη.
Ε8: καλή συνέχεια.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 9η

Σ: Καλησπέρα σας, πραγματοποιώ μια έρευνα για την εκπόνηση της Διπλωματικής
μου εργασίας. Η έρευνα μου σχετίζεται με την ηγεσία σχολικών μονάδων. Εστιάζει
στις φυλετικές διακρίσεις που παρατηρούνται στην σχολική διοίκηση. Θέλω να σας
ενημερώσω ότι η συνομιλία μας θα ηχογραφηθεί και θα χρησιμοποιηθεί
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αποκλειστικά για τις ανάγκες συγγραφής της εργασίας μου. Οι απαντήσεις σας θα
καταγραφούν και θα παρουσιαστούν ανώνυμα. Είστε σύμφωνοι με αυτό;
Ε9: δεν υπάρχει πρόβλημα
Σ: Αν είστε έτοιμος να ξεκινήσουμε με τα δημογραφικά στοιχεία σας. Πόσα χρόνια
υπηρεσίας έχετε;
Ε9: έχω 14 χρόνια προϋπηρεσίας
Σ: Μάλιστα, τι ιδιότητα έχετε;
Ε9: είμαι δασκάλα στην τετάρτη δημοτικού
Σ: Από ποιο τμήμα έχετε αποφοιτήσει; Έχετε παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο;
Ε9: έχω αποφοιτήσει από το τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και από
το τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης του ίδιου Πανεπιστημίου. Έχω παρακολουθήσει
σεμινάριο διάρκειας 2400 ωρών του ΟΑΕΔ σχετικά με τη διοίκηση της εκπαίδευσης
και σεμινάριο για την ένταξη ρομά παιδιών σε κανονική τάξη.
Σ: πολύ ενδιαφέροντα τα αντικείμενα ενασχόλησης σας, ποια είναι η οικογενειακή
σας κατάσταση;
Ε9: είμαι έγγαμη μητέρα δύο παιδιών
Σ: Για ποιο λόγο επιλέξατε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού; Είστε ικανοποιημένος
από την επιλογή σας;
Ε9: Το επέλεξα μετά την ολοκλήρωση των πρώτων σπουδών μου, επειδή στον
κλάδο των εκπαιδευτικών ήταν πιο εύκολη η επαγγελματική αποκατάσταση, σε
σχέση με τον κλάδο των ψυχολόγων. Ως επάγγελμα κάλυπτε την ανάγκη μου για
κοινωνική προσφορά, ταίριαζε σε αυτά που θεωρούσα προτερήματά μου και
πίστευα ότι θα ήταν για μένα πηγή χαράς. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένη από την
επιλογή μου ως προς το αντικείμενο, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν σε διοικητικό
επίπεδο.
Σ: Τί σημαίνει για εσάς διεύθυνση σχολείου;
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Ε9: Διεύθυνση σχολείου για μένα σημαίνει εξασφάλιση τόσο των κατάλληλων
συνθηκών για την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών, όσο και του σωστού
περιβάλλοντος για την κοινωνικοποίηση και την εκπαίδευση των μαθητών στο
σύνολό τους. Επίσης, σημαίνει διατήρηση των κατάλληλων ισορροπιών ανάμεσα
στα μέλη του συλλόγου διδασκόντων, αλλά και ανάμεσα στο σχολείο και τις
οικογένειες των μαθητών
Σ: Ποια είναι κατά τη γνώμη σας, τα προσόντα που πρέπει να έχει ένα διευθυντικό
στέλεχος;
Ε9: Ένα διευθυντικό στέλεχος θα πρέπει να διαθέτει το αίσθημα της δικαιοσύνης
και ειλικρινές ενδιαφέρον για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του
σχολείου του. Θα πρέπει να λειτουργεί δημοκρατικά, να μπορεί να προσαρμοστεί
στις ταχείες αλλαγές στη διοίκηση των σχολείων και να μπορεί να αναγνωρίσει τις
σημαντικές προτεραιότητες.
Σ: Πιστεύετε ότι οι άνδρες ή οι γυναίκες διοικούν αποτελεσματικότερα; Σύμφωνα με
την εμπειρία σας, πώς διοικούν οι πρώτοι; πώς οι δεύτεροι;
Ε9: Πιστεύω πως οι διοικητικές ικανότητες δε σχετίζονται με το φύλο. Σύμφωνα με
την εμπειρία μου, τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες άλλοτε ακολουθούν το πιο
«αυταρχικό» μοντέλο της εξουσίας, επιβάλλοντας αρμοδιότητες και κρίνοντας
μεροληπτικά, και άλλοτε διαθέτουν την αυτοπεποίθηση και την ηρεμία που
χρειάζεται να έχει ένας διευθυντής ή μία διευθύντρια. Το μόνο κοινό στοιχείο που
θα μπορούσα να παρατηρήσω στις γυναίκες διευθύντριες είναι ίσως μια
εντονότερη ανάγκη να αποδείξουν τις ικανότητες τους και να ξεπεράσουν τα
στερεότυπα της κοινωνίας σχετικά με τις θέσεις «εξουσίας».
Σ: Πώς ερμηνεύετε ότι αν και οι γυναίκες είναι η πλειοψηφία στην εκπαίδευση,
αποτελούν μειοψηφία σε θέσεις διοίκησης; Ποιές είναι οι αιτίες που απωθούν τις
γυναίκες να ασχοληθούν με τη διοίκηση;
Ε9: Ίσως να οφείλεται στα κοινωνικά στερεότυπα που καλλιεργούν περισσότερο
τις φιλοδοξίες για θέσεις «εξουσίας» στους άντρες. Ίσως είναι περισσότερο
ικανοποιημένες από την επιλογή τους να διδάσκουν μέσα σε τάξη.
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Σ: Θεωρείτε ότι είναι αληθής η αντίληψη ότι τα διοικητικά θέματα είναι ζητήματα
ανδρικά;
Ε9: Όχι, δε θεωρώ ότι οι διοικητικές ικανότητες σχετίζονται με το φύλο. Όμως η
πραγματικότητα αντικρούει μια τέτοια πεποίθηση μίας και οι άνδρες διευθυντές
υπερτερούν των γυναικών. Υπό το πρίσμα αυτό τα διοικητικά ζητήματα αφορούν
περισσότερο τους άνδρες καθώς εκείνοι ενδιαφέρονται να τα ασκήσουν.
Σ: Θεωρείτε ότι οι γυναίκες διευθύντριες πιέζονται κοινωνικά να διευθύνουν ως
άνδρες; Υιοθετούν μια «ανδρική» συμπεριφορά ηγεσίας;
Ε9: Οι γυναίκες διευθυντές ίσως δέχονται ευκολότερα την αμφισβήτηση της
κοινωνίας και γι’ αυτό μπορεί να αισθάνονται την ανάγκη να αποδείξουν τις
ικανότητές τους. Ωστόσο, πιστεύω ότι οι διευθύντριες που είχα και διοικούσαν
πιο «δυναμικά» ή «αυταρχικά» το έκαναν λόγω προσωπικότητας και όχι
συνειδητά. Αντίστοιχα, υπήρξαν διευθυντές δημοκρατικοί και πιο χαμηλών τόνων,
που ανήκαν και στα δύο φύλα.
Σ: Εσείς θα κάνατε αίτηση για τη διεκδίκηση κάποιας ανώτερης διοικητικής θέσεις
στη σχολική μονάδα;
Ε9: Δε θα ήθελα κάποια ανώτερη διοικητική θέση στη σχολική μονάδα γιατί
θεωρώ ότι μέσα στη σχολική τάξη και μέσω της προσωπικής επαφής με τα παιδιά
και τις οικογένειές τους μπορώ να προσφέρω περισσότερα πράγματα και με πιο
αποτελεσματικό τρόπο.
Σ: ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση
Ε9: και εγώ ευχαριστώ μου άρεσε πολύ το θέμα της εργασίας σας, καλή επιτυχία!
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 10η

Σ: Καλημέρα, πραγματοποιώ μια έρευνα για την εκπόνηση της Διπλωματικής μου
εργασίας. Η έρευνα μου σχετίζεται με την ηγεσία σχολικών μονάδων. Εστιάζει στις
φυλετικές διακρίσεις που παρατηρούνται στην σχολική διοίκηση. Θέλω να σας
ενημερώσω ότι η συνομιλία μας θα ηχογραφηθεί και θα χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά για τις ανάγκες συγγραφής της εργασίας μου. Οι απαντήσεις σας θα
καταγραφούν και θα παρουσιαστούν ανώνυμα. Είστε σύμφωνοι με αυτό;
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Ε10: δεν υπάρχει πρόβλημα
Σ: Αν είστε έτοιμος να ξεκινήσουμε με τα δημογραφικά στοιχεία σας. Πόσα χρόνια
υπηρεσίας έχετε;
Ε10: έχω 8 χρόνια προϋπηρεσίας
Σ: ωραία, τι ειδικότητα έχετε;
Ε10: είμαι δασκάλα στην τρίτη δημοτικού σε 12/θέσιο δημοτικό σχολείο
Σ: Από ποιο τμήμα έχετε αποφοιτήσει;
Ε10: από το παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης
Σ: έχετε παρακολουθήσει κάποιο επιμορφωτικό σεμινάριο;
Ε10: όχι δεν έχω παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο
Σ: Αν είστε έτοιμη να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση της συνέντευξης;
Ε10: Βέβαια, πείτε μου
Σ: Για ποιό λόγο επιλέξατε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού; Είστε ικανοποιημένος
από την επιλογή σας;
Ε10: Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, το επέλεξα γιατί αγαπάω τα παιδιά και
πάντα είχα καλή σχέση μαζί τους. Δεν το έχω μετανιώσει στιγμή που κάνω αυτό το
επάγγελμα και είμαι απόλυτα ικανοποιημένη με αυτή μου την επιλογή.
Σ: Τί σημαίνει για εσάς διεύθυνση σχολείου;
Ε10: Κατά τη γνώμη μου διεύθυνση σχολείου σημαίνει συντονισμός όλων των
διοικητικών και θεσμικών θεμάτων της σχολικής μονάδας. Επιπλέον, σχετίζεται
των με την καθοδήγηση μαθητών, εκπαιδευτικών και των γονέων. Ο διευθυντής
καθοδηγεί όλους όσους εμπλέκονται στη σχολική κοινότητα. Είναι το πρόσωπο
εκείνο που προστατεύει και φροντίζει για όλα τα θέματα που προκύπτουν κατά τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

157

Σ: Ποιά είναι κατά τη γνώμη σας, τα προσόντα που πρέπει να έχει ένα διευθυντικό
στέλεχος;
Ε10: Πιστεύω ότι ένα διευθυντικό στέλεχος θα πρέπει να έχει αμεσότητα και
εγρήγορση. Είναι αναγκαίο να μπορεί να συντονίζει και να οργανώνει ποικίλα
θέματα και να δίνει έμπνευση και όραμα στους εκπαιδευτικούς. Ένας διευθυντής
θα πρέπει να νοιάζεται και να προστατεύει δασκάλους και μαθητές.
Σ: Πιστεύετε ότι οι άνδρες ή οι γυναίκες διοικούν αποτελεσματικότερα; Σύμφωνα με
την εμπειρία σας, πώς διοικούν οι πρώτοι; πώς οι δεύτεροι;
Ε10: Κατά τη γνώμη μου θεωρώ ότι οι άνδρες διοικούν καλύτερα. Χαρακτηρίζονται
από χαλαρότητα και δεν έχουν τόσο άγχος όπως οι γυναίκες. Αντίθετα, πιστεύω
ότι οι γυναίκες σε τέτοιες θέσεις είναι πιο σκληρές και απόλυτες στις αποφάσεις
τους σε σύγκριση με τους άνδρες.
Σ: Πώς ερμηνεύετε ότι αν και οι γυναίκες είναι η πλειοψηφία στην εκπαίδευση,
αποτελούν μειοψηφία σε θέσεις διοίκησης; Ποιές είναι οι αιτίες που απωθούν τις
γυναίκες να ασχοληθούν με τη διοίκηση;
Ε10: Οι γυναίκες έχοντας αρκετές και το ρόλο της μητέρας στην προσωπική τους ζωή
ή επειδή προορίζονται για να γίνουν μητέρες είναι από την φύση τους πιο κοντά στα
παιδιά. Έχουν μεγαλύτερη υπομονή και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού έρχεται πιο
κοντά στον ρόλο τους. Θεωρώ ότι η διδασκαλία ταιριάζει περισσότερα στα
ατομικά χαρακτηριστικά μιας γυναίκας καθώς περιλαμβάνει φροντίδα και
ευαισθησία.
Σ: Θεωρείτε ότι είναι αληθής η αντίληψη ότι τα διοικητικά θέματα είναι ζητήματα
ανδρικά;
Ε10: Πιστεύω ότι στον τομέα της διοίκησης μπορούν να προσφέρουν και άνδρες και
γυναίκες. Απλώς οι γυναίκες έχοντας περισσότερες υποχρεώσεις, δε διεκδικούν
υψηλόβαθμες θέσεις στη σχολική μονάδα.
Σ: Θεωρείτε ότι οι γυναίκες διευθύντριες πιέζονται κοινωνικά να διευθύνουν ως
άνδρες; Υιοθετούν μια «ανδρική» συμπεριφορά ηγεσίας;
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Ε10: Οι γυναίκες υιοθετούν κάποιες φορές μια «ανδρική» συμπεριφορά ηγεσίας, που
προέρχεται από την κοινωνική αντίληψη ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να
βρίσκονται σε θέσεις ηγεσίας, που μέχρι τώρα άνηκαν σε άνδρες.
Σ: Εσείς θα κάνατε αίτηση για τη διεκδίκηση κάποιας ανώτερης διοικητικής θέσεις
στη σχολική μονάδα;
Ε10: Δεν θα έκανα αίτηση, γιατί δεν με «γεμίζει» σαν άνθρωπο να κάθομαι σε ένα
γραφείο. Προτιμώ να είμαι μέσα σε μία τάξη με παιδιά που αυτό μου δίνει χαρά και
ζωή.
Σ: μάλιστα ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, καλή συνέχεια
Ε10: καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην εργασία σου!
Σ: ευχαριστώ πολύ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 11η

Σ: Καλησπέρα, πραγματοποιώ μια έρευνα για την εκπόνηση της Διπλωματικής μου
εργασίας. Η έρευνα μου σχετίζεται με την ηγεσία σχολικών μονάδων. Εστιάζει στις
φυλετικές διακρίσεις που παρατηρούνται στην σχολική διοίκηση. Θέλω να σας
ενημερώσω ότι η συνομιλία μας θα ηχογραφηθεί και θα χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά για τις ανάγκες συγγραφής της εργασίας μου. Οι απαντήσεις σας θα
καταγραφούν και θα παρουσιαστούν ανώνυμα. Είστε σύμφωνοι με αυτό;
Ε11: Είναι σίγουρα ανώνυμο;
Σ: είναι ανώνυμες οι απαντήσεις και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την
συγγραφή της εργασίας μου. Θα θέλετε να ξεκινήσουμε με τα δημογραφικά στοιχεία;
E11: ας ξεκινήσουμε
Σ: πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε στην δημόσια εκπαίδευση;
E11: έχω 10 χρόνια υπηρεσίας σε σχολεία γενικής και ειδικής αγωγής
Σ: Μάλιστα, τι ειδικότητα έχετε;
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E11: είμαι νηπιαγωγός γενικής εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στην Ειδική
Εκπαίδευση, εργάζομαι σε 6/θέσιο σχολείο Ειδικής αγωγής τα τελευταία 4 χρόνια.
Σ: από ποιο τμήμα έχετε αποφοιτήσει, έχετε παρακολουθήσει κάποια επιμόρφωση;
Ε11: είμαι απόφοιτος του τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική
Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών και έχω μεταπτυχιακό Ειδικής Αγωγής και
μεταπτυχιακό Καλών Τεχνών από πανεπιστήμια του Λονδίνου. Πριν λίγους μήνες
ολοκλήρωσα και τη Διδακτορική μου διατριβή στις «Επιστήμες της Αγωγής»
Σ: πολύ ενδιαφέρουσες σπουδές έχετε κάνει, ποια είναι η οικογενειακή σας
κατάσταση;
Ε11: είμαι έγγαμη
Σ: θα θέλατε να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση της συνέντευξης;
Ε11: βεβαίως, ας ξεκινήσουμε
Σ: Για ποιό λόγο επιλέξατε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού; Είστε ικανοποιημένος
από την επιλογή σας;
Ε11: Η εισαγωγή μου στον κλάδο της εκπαίδευσης δεν ήταν η αρχική μου επιλογή.
Ωστόσο αποφάσισα να συνεχίσω σε αυτό τον κλάδο και μέσα από τις σπουδές
μου και την αποκτηθείσα εμπειρία μου να προσφέρω στο κοινωνικό σύνολο.
Πλέον είμαι ικανοποιημένη από την επιλογή μου, με υποκινεί η αγάπη των παιδιών
και θεωρώ το σχολικό περιβάλλον δημιουργικό και πλούσιο σε ερεθίσματα.
Σ: ωραία, τί σημαίνει για εσάς διεύθυνση σχολείου;
Ε11: Η διεύθυνση σχολείου είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική και γενική
διοίκηση του σχολείου με στόχο την εξασφάλιση της εκπαιδευτικής ποιότητας,
των ανθρώπινων σχέσεων και της σωματικής και ψυχολογικής ομαλότητας όλων των
μελών μιας σχολικής μονάδας
Σ: Ποιά είναι κατά τη γνώμη σας, τα προσόντα που πρέπει να έχει ένα διευθυντικό
στέλεχος;
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Ε11: Ηγετικές ικανότητες, πρότυπα αποδοτικότητας και ακεραιότητας, ικανότητες
για ενθάρρυνση και διαχείριση ομάδων, ενσυναίσθηση, ευελιξία, διαχείριση κρίσεων
και προβλημάτων. Ένα διευθυντικό στέλεχος θα πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί
ταυτόχρονα σύνθετες καταστάσεις και να επικοινωνεί με πολλούς φορείς για
κάνει τη σχολική μονάδα δημιουργική και παραγωγική.
Σ: Πιστεύετε ότι οι άνδρες ή οι γυναίκες διοικούν αποτελεσματικότερα; Σύμφωνα με
την εμπειρία σας, πώς διοικούν οι πρώτοι; πώς οι δεύτεροι;
Ε11: Πιστεύω ότι και τα δύο φύλα είναι ισάξια σε ρόλους διοίκησης και διεύθυνσης.
Η αποδοτικότητα τους έγκειται στις ικανότητές τους και στη σωστή και
αποδοτική χρήση αυτών.
Σ: Πώς ερμηνεύετε ότι αν και οι γυναίκες είναι η πλειοψηφία στην εκπαίδευση,
αποτελούν μειοψηφία σε θέσεις διοίκησης; Ποιές είναι οι αιτίες που απωθούν τις
γυναίκες να ασχοληθούν με τη διοίκηση;
Ε11: Οι γυναίκες εξακολουθούν να εκτελούν το μεγαλύτερο μέρος της οικιακής και
παιδικής μέριμνας (ως σύζυγοι και μητέρες), επομένως υπάρχει περιορισμένος χρόνος
για αφοσίωση σε εκπαιδευτική και διευθυντική καριέρα. Οι γυναίκες εξακολουθούν
να παραγκωνίζονται σε πολλές κοινωνίες και να θεωρούνται λιγότερο ικανές σε
ό,τι σχετίζεται με ηγετικούς ρόλους. Θεωρώ ότι οι γυναίκες είναι αναγκασμένες
να εργάζονται πιο σκληρά από τους άνδρες για να αποδείξουν στον περίγυρο τους
ότι έχουν ικανότητες και μπορούν να διαχειριστούν διευθυντικές θέσεις.
Σ: Θεωρείτε ότι είναι αληθής η αντίληψη ότι τα διοικητικά θέματα είναι ζητήματα
ανδρικά;
Ε11: Θεωρώ ότι δεν είναι αληθής, αλλά ακολουθείται από μεγάλη μερίδα
ανθρώπων, κυρίως ανδρών. Οι άνδρες εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι γυναίκες δεν
είναι ικανές να ηγηθούν και να επιβάλουν τη γνώμη τους στους άλλους. Πιστεύουν
ότι οι γυναίκες ενδιαφέρονται περισσότερο για την οικογένεια τους και όχι για την
επαγγελματική τους εξέλιξη. Ο τομέας της οργάνωσης και της διοίκησης είναι
ανδροκρατούμενος

καθώς

οι

άνδρες

161

ενδιαφέρονται

περισσότερο

να

αναλαμβάνουν διοικητικές θέσεις καθώς είναι πιο χαλαροί σε σχέση με τις
γυναίκες που είναι αγχώδεις.
Σ: Θεωρείτε ότι οι γυναίκες διευθύντριες πιέζονται κοινωνικά να διευθύνουν ως
άνδρες; Υιοθετούν μια «ανδρική» συμπεριφορά ηγεσίας;
Ε11: Ίσως κάποιες γυναίκες διευθυντές να πιέζονται, γιατί νιώθουν ότι το κοινωνικό
σύνολο ή η ομάδα που διοικούν να μην τις έχει αποδεχτεί πλήρως. Επομένως
υιοθετούν ανδρικές τάσεις ηγεσίας με σκοπό να προβάλουν άμεσα τις διοικητικές
τους ικανότητες.
Σ: Εσείς θα κάνατε αίτηση για τη διεκδίκηση κάποιας ανώτερης διοικητικής θέσεις
στη σχολική μονάδα;
Ε11: Δε θα έκανα αίτηση τη διεκδίκηση ανώτερης διοικητικής θέσης, διότι
θεωρώ ότι χρειάζεται και απαιτείται υπόβαθρο και σπουδές στη διοίκηση στην
εκπαίδευση. Αυτό που στην βιβλιογραφία ορίζεται ως «educational management
background», γνώσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διοίκηση είναι απαραίτητο να
κατέχει ένα διευθυντικό στέλεχος
Σ: σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας!
Ε11: και εγώ ευχαριστώ αν χρειαστείς κάτι άλλο μην διστάσεις να επικοινωνήσεις
μαζί μου.
Σ: ευχαριστώ πολύ!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 12η

Σ: Γεια σας, πραγματοποιώ μια έρευνα για την εκπόνηση της Διπλωματικής μου
εργασίας. Η έρευνα μου σχετίζεται με την ηγεσία σχολικών μονάδων. Εστιάζει στις
φυλετικές διακρίσεις που παρατηρούνται στην σχολική διοίκηση. Θέλω να σας
ενημερώσω ότι η συνομιλία μας θα ηχογραφηθεί και θα χρησιμοποιηθεί

162

αποκλειστικά για τις ανάγκες συγγραφής της εργασίας μου. Οι απαντήσεις σας θα
καταγραφούν και θα παρουσιαστούν ανώνυμα. Είστε σύμφωνοι με αυτό;
Ε12: γεια σας, συμφωνώ να ηχογραφηθεί η συνομιλία μας
Σ: Ωραία, να ξεκινήσουμε με τα δημογραφικά στοιχεία; Πόσα χρόνια προϋπηρεσίας
έχετε;
Ε12: Έχω 23 χρόνια υπηρεσίας σε δημόσια σχολεία
Σ: μάλιστα, τι ειδικότητα έχετε;
Ε12: είμαι θεατρολόγος σε 12/θέσιο δημοτικό σχολείο
Σ: Τι σπουδές έχετε ακολουθήσει;
Ε12: έχω αποφοιτήσει από το τμήμα θεατρικών σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών
και έχω μεταπτυχιακό τίτλο με ειδίκευση « Η Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση»
Σ: Ποιά είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;
Ε12: είμαι έγγαμη
Σ: Θέλετε να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση της συνέντευξης; Για ποιο λόγο
επιλέξατε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού; Είστε ικανοποιημένος από την επιλογή
σας;
Ε12: Επέλεξα το συγκεκριμένο επάγγελμα επειδή αγαπώ τα παιδιά και βρίσκω
υπέροχο να μαθαίνω τον κόσμο μαζί τους.
Σ: Τί σημαίνει για εσάς διεύθυνση σχολείου;
Ε12: Μεγάλη ευθύνη και υποχρέωση να δημιουργηθεί ένα άρτιο κλίμα συνεργασίας
τόσο μεταξύ των παιδιών και των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτικών και των γονέων
όσο και των εκπαιδευτικών μεταξύ τους. Συντονίζει όλη την εκπαιδευτική
κοινότητα και είναι απαραίτητο να είναι επικοινωνιακός και υπομονετικός και
να ακούει όλες τις απόψεις.
Σ: Ποιά είναι κατά τη γνώμη σας, τα προσόντα που πρέπει να έχει ένα διευθυντικό
στέλεχος;
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Ε12: Υπευθυνότητα, όρεξη για δουλειά, ενεργητική ακρόαση, ενεργητικότητα,
επικοινωνιακές δεξιότητες, δικαιοσύνη, αποφασιστικότητα, διαφάνεια, συνεχής
επιμόρφωση. Το διευθυντικό στέλεχος θα πρέπει να είναι ένα δραστήριο άτομο το
οποίο να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην εκπαίδευση και να επιθυμεί συνεχώς να
εμπλουτίζει τις γνώσεις του.
Σ: Πιστεύετε ότι οι άνδρες ή οι γυναίκες διοικούν αποτελεσματικότερα; Σύμφωνα με
την εμπειρία σας, πώς διοικούν οι πρώτοι; πώς οι δεύτεροι;
Ε12: Θεωρώ στερεοτυπική την ερώτηση. Δεν σχετίζεται καθόλου το φύλο με την
εκτέλεση των διοικητικών καθηκόντων.
Σ: οι έρευνες ωστόσο έχουν διαχωρίσει κάποια στυλ ηγεσίας ως ανδρικά και κάποια
άλλα ως γυναικεία σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που αφορούν το εκάστοτε φύλο.
Πώς ερμηνεύετε ότι αν και οι γυναίκες είναι η πλειοψηφία στην εκπαίδευση,
αποτελούν μειοψηφία σε θέσεις διοίκησης; Ποιές είναι οι αιτίες που απωθούν τις
γυναίκες να ασχοληθούν με τη διοίκηση;
Ε12: κοιτάξτε, οι γυναίκες έχουν πολλαπλές υποχρεώσεις στο οικογενειακό
περιβάλλον. Πολλές φορές οι οικείοι

δεν επιτρέπουν στις γυναίκες

εκπαιδευτικούς να ασχοληθούν με τη διοίκηση, δεν υπάρχει υποστήριξη για τις
γυναίκες που θέλουν να εξελιχθούν στην εκπαιδευτική ιεραρχία.
Σ: Θεωρείτε ότι είναι αληθής η αντίληψη ότι τα διοικητικά θέματα είναι ζητήματα
ανδρικά;
Ε12: Δεν θεωρώ ότι ισχύει μια τέτοια αντίληψη. Απλά οι περισσότερες γυναίκες
επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διδασκαλία ώστε να έχουν λιγότερες
υποχρεώσεις και περισσότερο χρόνο για την οικογένεια τους. Ο χώρος της
σχολικής διοίκησης απαρτίζεται από περισσότερους άνδρες καθώς οι υποχρεώσεις
και η θέση της γυναίκας στην κοινωνία ταυτίζεται περισσότερο με το πρότυπο
της συζύγου και της δασκάλας.
Σ: Οι γυναίκες δηλαδή ταιριάζουν περισσότερο σε τέτοιου είδους επαγγέλματα;
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Ε12: Η κοινωνία έχει θεσπίσει τέτοιες ταμπέλες και είναι λίγες οι γυναίκες οι οποίες
τολμούν να ασχοληθούν με θέσεις ευθύνης.
Σ: Ενδιαφέρουσα διατύπωση, Θεωρείτε ότι οι γυναίκες διευθύντριες πιέζονται
κοινωνικά να διευθύνουν ως άνδρες; Υιοθετούν μια «ανδρική» συμπεριφορά ηγεσίας;
Ε12: Δεν το πιστεύω αυτό, κάθε άνθρωπος έχει ξεχωριστή προσωπικότητα και
χαρακτήρα. Από την εμπειρία μου πιστεύω ότι οι γυναίκες διευθύντριες που
διοικούν με σκληρότητα και αυστηρότητα καθώς επιθυμούν να πείσουν όλους
για τις ικανότητες τους. Στην συνείδηση πολλών συναδέλφων κυρίως ανδρών
υπάρχει ότι ο διευθυντής θα πρέπει να είναι άνδρας. Όταν βλέπουν μια γυναίκα να
διοικεί με δυναμισμό θεωρούν ότι υιοθετεί ανδρικά στοιχεία διοίκησης εφόσον
επικρατεί η αντίληψη ότι οι γυναίκες είναι αδύναμες και άβουλες.
Σ: Εσείς θα κάνατε αίτηση για τη διεκδίκηση κάποιας ανώτερης διοικητικής θέσεις
στη σχολική μονάδα;
Ε12: Στο μέλλον σκέφτομαι να θέσω υποψηφιότητα για τη διεκδίκηση κάποιας
ανώτερης θέσης.
Σ: σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας
Ε12: και εγώ ευχαριστώ καλή συνέχεια
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 13η

Σ: Καλημέρα, πραγματοποιώ μια έρευνα για την εκπόνηση της Διπλωματικής μου
εργασίας. Η έρευνα μου σχετίζεται με την ηγεσία σχολικών μονάδων. Εστιάζει στις
φυλετικές διακρίσεις που παρατηρούνται στην σχολική διοίκηση. Θέλω να σας
ενημερώσω ότι η συνομιλία μας θα ηχογραφηθεί και θα χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά για τις ανάγκες συγγραφής της εργασίας μου. Οι απαντήσεις σας θα
καταγραφούν και θα παρουσιαστούν ανώνυμα. Είστε σύμφωνοι με αυτό;
Ε13: δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα
Σ: ας ξεκινήσουμε με τα δημογραφικά στοιχεία; Πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε;
Ε13: έχω 10 έτη προϋπηρεσίας σε δημοτικά σχολεία
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Σ: Τι ειδικότητα έχετε;
Ε13: είμαι αναπληρώτρια δασκάλα σε 12/θεσιο δημοτικό σχολείο
Σ: Τι σπουδές έχετε ακολουθήσει;
Ε13: είμαι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Σ: Ποία είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;
Ε13: είμαι άγαμη
Σ: Στο σημείο αυτό, θέλετε να προχωρήσουμε στην πρώτη ερώτηση της συνέντευξης;
Ε13: μάλιστα
Σ: Για ποιο λόγο επιλέξατε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού; Είστε ικανοποιημένος
από την επιλογή σας;
Ε13: Σπούδασα στο ΠΤΔΕ Ιωαννίνων επειδή δεν μπόρεσα να μπω στη σχολή που
επιθυμούσα. Παρόλα αυτά θεωρώ πώς η δουλειά μας είναι σημαντική τόσο για εμάς
όσο και για το σύνολο της κοινωνίας καθώς εμείς είμαστε αυτοί που καλούμαστε να
προετοιμάσουμε τη νέα γενιά, διδάσκοντας τους όχι μόνο γνώσεις αλλά και
συμπεριφορές.
Σ: Τί σημαίνει για εσάς διεύθυνση σχολείου;
Ε13: Η διεύθυνση του σχολείου έχει να κάνει με την οργάνωση και τη διοίκηση
όχι μόνο της σχολικής μονάδας αλλά και με τον συντονισμό των μελών που την
απαρτίζουν. (δασκάλους, μαθητές, γονείς, τοπική αυτοδιοίκηση). Επομένως, η
εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη
διεύθυνση της.
Σ: Ποιά είναι κατά τη γνώμη σας, τα προσόντα που πρέπει να έχει ένα διευθυντικό
στέλεχος;
Ε13: Τα προσόντα τα οποία πρέπει να έχει ένα διευθυντικό στέλεχος κατά τη γνώμη
μου είναι πολλά. Αρχικά, θα πρέπει να έχει διοικητικές και οργανωσιακές γνώσεις
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και ικανότητες, θα πρέπει να είναι συνεργάσιμος, ευέλικτος, πρακτικός,
ενθαρρυντικός και υποστηρικτικός.
Σ: Πιστεύετε ότι οι άνδρες ή οι γυναίκες διοικούν αποτελεσματικότερα; Σύμφωνα με
την εμπειρία σας, πώς διοικούν οι πρώτοι; πώς οι δεύτεροι;
Ε13: Δεν μπορώ να πω με σιγουριά. Αυτό που έχω παρατηρήσει από τη συνεργασία
μου με διευθυντές είναι ότι έχουν κάποιες βασικές διαφορές. Οι γυναίκες τείνουν να
είναι πιο τυπικές στα διοικητικά τους καθήκοντα. Οι οργανωτικές του
ικανότητες θεωρώ ότι είναι λίγο καλύτερες από εκείνες των ανδρών διότι έχουν
τη τάση να εμμένουν σε λεπτομέρειες. Οι άνδρες από την άλλη μεριά, είναι
τυπικοί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι ευέλικτοι. Είναι πιο επικοινωνιακοί
και γι’ αυτόν τον λόγο αρκετές φορές μπορεί να παραλείπουν πράγματα ή να
παρακάμπτουν διαδικασίες προς διευκόλυνση όλων. Χαρακτηριστικά αναφέρω
σχόλια άνδρα διευθυντή που ισχυρίζεται ότι οι γυναίκες διευθύντριες είναι
ευθυνόφοβες.
Σ: Πώς ερμηνεύετε ότι αν και οι γυναίκες είναι η πλειοψηφία στην εκπαίδευση,
αποτελούν μειοψηφία σε θέσεις διοίκησης; Ποιές είναι οι αιτίες που απωθούν τις
γυναίκες να ασχοληθούν με τη διοίκηση;
Ε13: Θεωρώ ότι οι γυναίκες λόγω της φύσης τους επιδιώκουν να είναι κοντά στα
παιδιά γιʼ αυτόν τον λόγο και επιλέγουν να μένουν μέσα στη σχολική τάξη.
Επίσης, θεωρώ ότι οι περισσότερες γυναίκες δεν είναι ανταγωνιστικές και γι’
αυτόν τον λόγο δεν βλέπουμε συχνά γυναίκες να διεκδικούν όχι μόνο διευθυντικές
θέσεις αλλά και θέσεις σχολικού συμβούλου ή ακόμα και τη θέση της διευθύντριας
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σίγουρα αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι από
τη στιγμή που η γυναίκα κάνει οικογένεια αφοσιώνεται σε αυτήν και δεν επιδιώκει να
ανέλθει στην ιεραρχία της σχολικής διοίκησης.
Σ: Θεωρείτε ότι είναι αληθής η αντίληψη ότι τα διοικητικά θέματα είναι ζητήματα
ανδρικά;
Ε13: Όχι δεν συμφωνώ με την παραπάνω αντίληψη. Πιστεύω ότι εάν αποφασίσει
μια γυναίκα να ασχοληθεί σοβαρά με τη διοίκηση μπορεί να κάνει πολύ ωραία
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πράγματα, παρόλες τις αντιδράσεις και τις δυσκολίες που μπορεί να βρει μπροστά
της. Άλλωστε από τη στιγμή που καταφέρνει να οργανώνει ένα σπιτικό μπορεί να
οργανώσει και μια σχολική μονάδα.
Σ: Θεωρείτε ότι οι γυναίκες διευθύντριες πιέζονται κοινωνικά να διευθύνουν ως
άνδρες; Υιοθετούν μια «ανδρική» συμπεριφορά ηγεσίας;
Ε13: Συνήθως ναι. Η ανδρική τους συμπεριφορά έχει να κάνει περισσότερο
νομίζω με τον τρόπο επικοινωνίας. Καλούνται να εδραιώσουν τη θέση τους
απέναντι στους άλλους. Γι’ αυτόν τον λόγο τείνουν να υιοθετούν κανόνες
συμπεριφορές που αρμόζουν περισσότερο στους άνδρες. Αυτό πιστεύω συμβαίνει όχι
επειδή οι ίδιες νιώθουν ότι υστερούν σε κάτι αλλά διότι αυτοί που βρίσκονται
απέναντι

τους

έχουν

αμφιβολίες

για

τις

ικανότητες

τους

και

την

αποτελεσματικότητα τους. Έτσι λοιπόν οι γυναίκες που κατέχουν διευθυντικές
θέσεις αναγκάζονται κάποιες φορές να συμπεριφέρονται ως άνδρες.
Σ: Εσείς θα κάνατε αίτηση για τη διεκδίκηση κάποιας ανώτερης διοικητικής θέσεις
στη σχολική μονάδα;
Ε13: Εάν είχα τη δυνατότητα θα έκανα αίτηση για τη διεκδίκηση κάποιας
ανώτερης διοικητικής θέσης διότι θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να γνωρίσεις και το
διοικητικό κομμάτι της δουλειάς μας, ώστε να μπορείς να αντιληφθείς και τις
επιμέρους διαδικασίες αλλά και τους ρόλους των μελών της σχολικής μονάδας.
Σ: ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που αφιερώσατε
Ε13: καλή συνέχεια!
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 14η

Σ: Καλημέρα, πραγματοποιώ μια έρευνα για την εκπόνηση της Διπλωματικής μου
εργασίας. Η έρευνα μου σχετίζεται με την ηγεσία σχολικών μονάδων. Εστιάζει στις
φυλετικές διακρίσεις που παρατηρούνται στην σχολική διοίκηση. Θέλω να σας
ενημερώσω ότι η συνομιλία μας θα ηχογραφηθεί και θα χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά για τις ανάγκες συγγραφής της εργασίας μου. Οι απαντήσεις σας θα
καταγραφούν και θα παρουσιαστούν ανώνυμα. Είστε σύμφωνοι με αυτό;
Ε14: Είμαι σύμφωνος
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Σ: Ωραία, θέλετε να ξεκινήσουμε με τα δημογραφικά στοιχεία;
Ε14: Βεβαίως, σας ακούω
Σ: Πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε;
Ε14: είμαι στην δημόσια εκπαίδευση 10 χρόνια
Σ: Τι σπουδές έχετε ακολουθήσει;
Ε14: είμαι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Κρήτης. Επίσης, κατέχω μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στην Ειδική
Αγωγή από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σ: Ποιά είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;
Ε14: Είμαι έγγαμος
Σ: Αν δεν έχετε αντίρρηση να προχωρήσουμε στην πρώτη ερώτηση
Ε14: βεβαίως
Σ: Για ποιο λόγο επιλέξατε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού; Είστε ικανοποιημένος
από την επιλογή σας;
Ε14: Επέλεξα το επάγγελμα του εκπαιδευτικού έπειτα από παρότρυνση των γονέων
μου. Νιώθω πολύ ευχαριστημένος από την επιλογή μου. Πάντοτε μου άρεσε η
επαφή με τα παιδιά και η διδασκαλία.
Σ: Τί σημαίνει για εσάς διεύθυνση σχολείου;
Ε14: Η διεύθυνση της σχολικής μονάδας αφορά τη διαχείριση προσωπικού.
Συγκεκριμένα, σχετίζεται με τη διαχείριση τυχών συγκρούσεων και κρίσεων
εντός και εκτός σχολικής μονάδας. Αφορά έναν ευρύ φάσμα διοικητικών
καθηκόντων που περιλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους της σχολικής κοινότητας.
Από την τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.
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Σ: Ποιά είναι κατά τη γνώμη σας, τα προσόντα που πρέπει να έχει ένα διευθυντικό
στέλεχος;
Ε14: Κατά τη γνώμη μου ένας διευθυντής θα πρέπει να είναι επικοινωνιακός.
Επίσης, να διαθέτει Οργανωτικές ικανότητες, να έχει γνώσεις διοίκησης, να είναι
δημιουργικός και ευέλικτος. Δηλαδή να μη διστάζει να κάνει αλλαγές να παίρνει
ρίσκα και να καινοτομεί.
Σ: Πιστεύετε ότι οι άνδρες ή οι γυναίκες διοικούν αποτελεσματικότερα; Σύμφωνα με
την εμπειρία σας, πώς διοικούν οι πρώτοι; πώς οι δεύτεροι;
Ε14: Δεν θεωρώ ότι έχει να κάνει με το αν είναι κάποιος άνδρας ή γυναίκα, στον
τρόπο με τον οποίο διοικεί. Υπάρχουν γυναίκες που διοικούν εξίσου καλά με τους
άνδρες. Ίσως οι γυναίκες να είναι λίγο πιο αυταρχικές στον τρόπο διοίκησης.
Σ: Πώς ερμηνεύετε ότι αν και οι γυναίκες είναι η πλειοψηφία στην εκπαίδευση,
αποτελούν μειοψηφία σε θέσεις διοίκησης; Ποιές είναι οι αιτίες που απωθούν τις
γυναίκες να ασχοληθούν με τη διοίκηση;
Ε14: Θεωρώ ότι αισθάνονται περισσότερο ανασφάλεια και νομίζουν ότι δεν θα τα
καταφέρουν στην διοίκηση μια σχολικής μονάδας. Επίσης, οι ρόλοι που έχει μια
γυναίκα είναι πάρα πολλοί με αποτέλεσμα να μην θέλουν να αναλάβουν επιπλέον
ευθύνες. Μια γυναίκα καλείται να είναι μητέρα, σύζυγος και εργαζόμενη με
αποτέλεσμα να έχει περιορισμένη χρόνο.
Σ: Θεωρείτε ότι είναι αληθής η αντίληψη ότι τα διοικητικά θέματα είναι ζητήματα
ανδρικά;
Ε14: Θεωρώ ότι είναι ένας μύθος. Παρά πολλές γυναίκες έχουν αναλάβει θέσεις
ευθύνης και έχουν διαγράψει λαμπρή πορεία. Συνεργάστηκα στο παρελθόν με
γυναίκα διευθύντρια, η οποία επιτελούσε άριστα το έργο της. Είχε
οργανωτικότητα, ήταν ενημερωμένη για τους νόμους και έπαιρνε ορθές αποφάσεις
για τη σχολική μονάδα.
Σ: Θεωρείτε ότι οι γυναίκες διευθυντές πιέζονται κοινωνικά να διευθύνουν ως
άνδρες; Υιοθετούν μια «ανδρική» συμπεριφορά ηγεσίας;
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Ε14: Οι γυναίκες δέχονται πίεση γιατί η κοινωνία έχει δημιουργήσει συγκεκριμένα
στερεότυπα σε θέματα διοίκησης. Οι περισσότεροι ταυτίζουν τη θέση του διευθυντή
με έναν άνδρα. Πιστεύω ότι αρκετές φορές οι γυναίκες αναγκάζονται να
δουλεύουν πιο σκληρά από τους άνδρες και να πείσουν τον περίγυρο τους για τις
ικανότητες τους.
Σ: Εσείς θα κάνατε αίτηση για τη διεκδίκηση κάποιας ανώτερης διοικητικής θέσεις
στη σχολική μονάδα;
Ε14: Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον να έθετα υποψηφιότητα για τη θέση του
διευθυντή, θα ήθελα όμως να κατέχω πολλά χρόνια προϋπηρεσίας στη σχολική
κοινότητα.
Σ: σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας
Ε14: και εγώ ευχαριστώ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 15η
Σ: Καλημέρα, πραγματοποιώ μια έρευνα για την εκπόνηση της Διπλωματικής μου

εργασίας. Η έρευνα μου σχετίζεται με την ηγεσία σχολικών μονάδων. Εστιάζει στις
φυλετικές διακρίσεις που παρατηρούνται στην σχολική διοίκηση. Θέλω να σας
ενημερώσω ότι η συνομιλία μας θα ηχογραφηθεί και θα χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά για τις ανάγκες συγγραφής της εργασίας μου. Οι απαντήσεις σας θα
καταγραφούν και θα παρουσιαστούν ανώνυμα. Είστε σύμφωνοι με αυτό;
Ε15: μάλιστα, συμφωνώ
Σ: Ωραία, θα ξεκινήσουμε με τα δημογραφικά σας στοιχεία, πόσα χρόνια
προϋπηρεσίας έχετε;
Ε15: έχω 13 χρόνια προϋπηρεσίας σε δημόσια σχολεία
Σ: Τι σπουδές έχετε ακολουθήσει;
Ε15: Έχω αποφοιτήσει από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου
Κρήτης και κατέχω μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το αντίστοιχο τμήμα
Σ: Τι ειδικότητα έχετε;
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Ε15: διδάσκω πληροφορική σε δημοτικά σχολεία ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός.
Τα τελευταία χρόνια υπηρετώ σε 12/θέσιο δημοτικό σχολείο του δήμου Χανίων
Σ: Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;
Ε15: είμαι έγγαμη μητέρα ενός παιδιού
Σ: ωραία θέλετε να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση της συνέντευξης;
E15: μάλιστα πείτε μου
Σ: Για ποιο λόγο επιλέξατε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού; Είστε ικανοποιημένος
από την επιλογή σας;
Ε15: Επέλεξα το συγκεκριμένο επάγγελμα λόγω δημιουργικής αλληλεπίδρασης
με τα παιδιά. Εν μέρη ικανοποιημένη λόγω του τρόπου, της διαδικασίας
τοποθέτησης και κινητικότητας των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Επίσης η
έλλειψη επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής καθιστά συχνά δυσχερή την επίτευξη της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Σ: Τί σημαίνει για εσάς διεύθυνση σχολείου;
Ε15: Θεωρώ ότι η διεύθυνση αποτελεί τη γενική γραμμή διευθέτησης ζητημάτων.
Είναι το πρόσωπο εκείνο που συντονίζει και καθοδηγεί τα μέλη της
εκπαιδευτικής μονάδας.
Σ: Ποιά είναι κατά τη γνώμη σας, τα προσόντα που πρέπει να έχει ένα διευθυντικό
στέλεχος;
Ε15: Τα προσόντα που θα πρέπει να έχει ένα διευθυντικό στέλεχος είναι
οργανωτικότητα, για να φέρει σε πέρας τις πολλαπλές αρμοδιότητες του. Επίσης, να
διαθέτει ακεραιότητα και αμεροληψία σαν άνθρωπος και εκπαιδευτικός.
Σημαντικό είναι να διαθέτει διοικητικές και παιδαγωγικές γνώσεις.
Σ: Πιστεύετε ότι οι άνδρες ή οι γυναίκες διοικούν αποτελεσματικότερα; Σύμφωνα με
την εμπειρία σας, πώς διοικούν οι πρώτοι; πώς οι δεύτεροι;
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Ε15: Πιστεύω ότι οι ικανότητες διοίκησης αποκτώνται μέσω της γνώσης. Τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε φύλου τις διανθίζουν. Οπότε δεν θα έπρεπε το
φύλο να είναι παράγοντας διαβάθμισης ικανοτήτων. Βάση εμπειρίας οι γυναίκες
μεγαλύτερης ηλικίας σε θέσης διοίκησης είναι συχνά λιγότερο ευέλικτες. Αυτό
αφορά σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας κατά βάση.
Σ: Πώς ερμηνεύετε ότι αν και οι γυναίκες είναι η πλειοψηφία στην εκπαίδευση,
αποτελούν μειοψηφία σε θέσεις διοίκησης; Ποιές είναι οι αιτίες που απωθούν τις
γυναίκες να ασχοληθούν με τη διοίκηση;
Ε15: Ο πολυδιάστατος ρόλος της γυναίκας ως μάνα, σύζυγος, νοικοκυρά και
εργαζόμενη αποτελεί βασικό παράγοντα στην μη καλλιέργεια των φιλοδοξιών
και της εργασιακής αναβάθμισής της. Οι γυναίκες δεν εισέρχονται στην σχολική
διοίκηση διότι ουσιαστικά δεν το επιδιώκουν λόγω άλλων προτεραιοτήτων.
Σ: Θεωρείτε ότι είναι αληθής η αντίληψη ότι τα διοικητικά θέματα είναι ζητήματα
ανδρικά;
Ε15: Θεωρώ εσφαλμένη μια τέτοια αντίληψη. Οι γυναίκες έχουν τις δυνατότητες να
διεκδικήσουν διοικητικές θέσεις όμως οι πολλές υποχρεώσεις τους δεν τους
επιτρέπουν αρκετές φορές να αναλάβουν τέτοιες θέσεις.
Σ: Θεωρείτε ότι οι γυναίκες διευθυντές πιέζονται κοινωνικά να διευθύνουν ως
άνδρες; Υιοθετούν μια «ανδρική» συμπεριφορά ηγεσίας;
Ε15: Θα μπορούσε να ευσταθεί σε ένα βαθμό η θεωρία αυτή δεδομένου του
συντριπτικού ποσοστού ανδρών σε θέσεις διοίκησης που επιφέρει την
αναγκαστική προσαρμογή στο περιβάλλον αυτό.
Σ: Εσείς θα κάνατε αίτηση για τη διεκδίκηση κάποιας ανώτερης διοικητικής θέσεις
στη σχολική μονάδα;
Ε15: Το έχω σκεφτεί αρκετές φορές και στον μέλλον θα κάνω αίτηση για τη
διεκδίκηση κάποιας διοικητικής θέσης στη σχολική μονάδα όπου εργάζομαι.
Σ: ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας
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Ε15: καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην εργασία σου
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 16η

Σ: Γεια σας, πραγματοποιώ μια έρευνα για την εκπόνηση της Διπλωματικής μου
εργασίας. Η έρευνα μου σχετίζεται με την ηγεσία σχολικών μονάδων. Εστιάζει στις
φυλετικές διακρίσεις που παρατηρούνται στην σχολική διοίκηση. Θέλω να σας
ενημερώσω ότι η συνομιλία μας θα ηχογραφηθεί και θα χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά για τις ανάγκες συγγραφής της εργασίας μου. Οι απαντήσεις σας θα
καταγραφούν και θα παρουσιαστούν ανώνυμα. Είστε σύμφωνοι με αυτό;
Ε16: γεια σας, δεν έχω πρόβλημα
Σ: ωραία, να ξεκινήσουμε με κάποιες ερωτήσεις για τα δημογραφικά σας στοιχεία;
Ε16: σας ακούω
Σ: πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε στην εκπαίδευση;
Ε16: υπηρετώ 25 χρόνια σε δημόσια σχολεία και ασχολούμαι με τη διδασκαλία
πληροφορικής
Σ: Ποιες σπουδές έχετε ακολουθήσει;
Ε16: έχω αποφοιτήσει από το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου
Κρήτης και από το τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Σ: Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;
Ε16: είμαι έγγαμη
Σ: Μάλιστα, αν δεν έχετε αντίρρηση να ξεκινήσουμε την συνέντευξη μας;
Ε16: ας ξεκινήσουμε
Σ: Για ποιό λόγο επιλέξατε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού; Είστε ικανοποιημένος
από την επιλογή σας;
Ε16: Επέλεξα να ενασχοληθώ με την εκπαίδευση καθώς αγαπώ πολύ τα παιδιά.
Μου αρέσει η διδασκαλία. Θεωρώ ότι η διδασκαλία πληροφορικής στο δημόσιο
σχολείο αποτελεί ενδιαφέρουσα εμπειρία. Βασικός παράγοντας επιλογής μου ήταν
η επαφή με τους μαθητές. Επιπλέον, η αφομοίωση των εκπαιδευτικών την εποχή
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που ολοκλήρωσα τις σπουδές μου ήταν για μένα ένα κριτήριο επιλογής του
συγκεκριμένου επαγγέλματος. Δεν έχω μετανιώσει για την επιλογή μου παρόλο που
τα υλικοτεχνικά μέσα για την υλοποίηση του μαθήματος δεν είναι αρκετά.
Σ: Τί σημαίνει για εσάς διεύθυνση σχολείου;
Ε16: Η διεύθυνση της σχολικής μονάδας ταυτίζεται με την επικοινωνία. Ο/Η
διευθυντής/ντρια θα πρέπει να προσεγγίζει με ενδιαφέρον και κατανόηση όλα τα
μέλη της σχολικής κοινότητας. Από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, μέχρι
τους γονείς και τα διοικητικά όργανα. Αποτελεί έναν δίαυλο επικοινωνίας που
συνδέει το σχολείο με τη κοινωνία. Είναι το πρόσωπο που εκπροσωπεί την
εικόνα του σχολείο και είναι απαραίτητο να είναι ένα άτομο με ταλέντο και
διπλωματία.
Σ: Ποιά είναι κατά τη γνώμη σας, τα προσόντα που πρέπει να έχει ένα διευθυντικό
στέλεχος;
Ε16: Αρχικά, ένα από τα κυριότερα προσόντα ενός διευθυντικού στελέχους είναι η
δικαιοσύνη. Ο/η διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας θα πρέπει να είναι δίκαιος,
αντικειμενικός, να έχει την ικανότητα να κρίνει τις καταστάσεις και όχι να
επηρεάζεται από γνώμες άλλων. Σημαντικό είναι να είναι καταρτισμένος και να
διαθέτει γνώσεις διοίκησης της εκπαίδευσης. Επιπλέον, να πρέπει να συμμετέχει
σε επιμορφωτικά σεμινάρια και να ενημερώνεται για τα εκπαιδευτικά νέα. Ακόμα, να
είναι εξωστρεφείς και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την υλοποίηση
εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Μεγάλη σημασία έχει να σέβεται και να τηρεί τη
νομοθεσία.
Σ: Πιστεύετε ότι οι άνδρες ή οι γυναίκες διοικούν αποτελεσματικότερα; Σύμφωνα με
την εμπειρία σας, πώς διοικούν οι πρώτοι; πώς οι δεύτεροι;
Ε16: Με βάση την εμπειρία μου, θεωρώ ότι οι άνδρες διευθυντές μπορούν να
επιβληθούν εύκολα και γίνονται αποδεκτοί από όλους τους εκπαιδευτικούς. Δεν
τηρούν κατά γράμμα την νομοθεσία αλλά προσπαθούν να διευκολύνουν σε
κάποιες περιπτώσεις ορισμένους εκπαιδευτικούς σε θέματα αδειών, κτλ. Οι γυναίκες
διευθύντριες με τις οποίες έχω συνεργαστεί είναι τυπικές στην τήρηση της
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νομοθεσίας, εμμένουν στις λεπτομέρειες. Δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβληθούν
στους μαθητές όπως ένας άνδρας διευθυντής. Όμως είναι εργατικές και έχουν
υπομονή.
Σ: Πώς ερμηνεύετε ότι αν και οι γυναίκες είναι η πλειοψηφία στην εκπαίδευση,
αποτελούν μειοψηφία σε θέσεις διοίκησης; Ποιές είναι οι αιτίες που απωθούν τις
γυναίκες να ασχοληθούν με τη διοίκηση;
Ε16: Βασικός παράγοντας αποτροπής των γυναικών εκπαιδευτικών με την διοίκηση
είναι οι αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις. Η ανατροφή των παιδιών και η
ενασχόληση με τις οικιακές εργασίες αποτελούν προτεραιότητα για αρκετές
γυναίκες. Επιπλέον, νομίζω ότι οι γυναίκες λόγω περιορισμένου ελεύθερου χρόνου
προτιμούν την ενασχόληση με τη διδασκαλία.
Σ: Θεωρείτε ότι είναι αληθής η αντίληψη ότι τα διοικητικά θέματα είναι ζητήματα
ανδρικά;
Ε16: Δεν ενστερνίζομαι μια τέτοια πεποίθηση. Η πατριαρχική δομή της κοινωνία
οδηγεί στην αντίληψη ότι οι θέσεις εξουσίας ανήκουν στους άνδρες. Όμως και οι
γυναίκες έχουν τις ικανότητες και τις γνώσεις να διεκδικήσουν μια διοικητική θέση.
Σ: Θεωρείτε ότι οι γυναίκες διευθυντές πιέζονται κοινωνικά να διευθύνουν ως
άνδρες; Υιοθετούν μια «ανδρική» συμπεριφορά ηγεσίας;
Ε16: Θεωρώ ότι εξαρτάται από την προσωπικότητα του ατόμου. Η αυστηρότητα
που θα πρέπει να κατέχει ένα διευθυντικό στέλεχος σχετίζεται με το χαρακτήρα
και την ιδιοσυγκρασία του και όχι με τα φυλετικά χαρακτηριστικά του. Ακόμα, η
ενσυναίσθηση ενός διευθυντή/ντριας συνδέεται με τον χαρακτήρα του κάθε ατόμου.
Ο παράγοντας φύλο δεν επηρεάζει την διαμόρφωση της συμπεριφοράς των
διευθυντών.
Σ: Εσείς θα κάνατε αίτηση για τη διεκδίκηση κάποιας ανώτερης διοικητικής θέσεις
στη σχολική μονάδα;
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Ε16: Δεν θα έκανα αίτηση για να διεκδικήσω κάποια διοικητική θέση. Βασικός
λόγος είναι η ικανοποίηση που εισπράττω από τη διδασκαλία στην τάξη είναι
στη πρώτη γραμμή.
Σ: ευχαριστώ πολύ ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι απόψεις σας
Ε16: και εγώ σε ευχαριστώ!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 17η

Σ: καλημέρα, πραγματοποιώ μια έρευνα για την εκπόνηση της Διπλωματικής μου
εργασίας. Η έρευνα μου σχετίζεται με την ηγεσία σχολικών μονάδων. Εστιάζει στις
φυλετικές διακρίσεις που παρατηρούνται στην σχολική διοίκηση. Θέλω να σας
ενημερώσω ότι η συνομιλία μας θα ηχογραφηθεί και θα χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά για τις ανάγκες συγγραφής της εργασίας μου. Οι απαντήσεις σας θα
καταγραφούν και θα παρουσιαστούν ανώνυμα. Συμφωνείτε να ηχογραφηθεί η
συνομιλία μας;
E17: ναι δεν έχω πρόβλημα
Σ: Ωραία, θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις για τα δημογραφικά σας στοιχεία
E17: ναι
Σ: Πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε;
Ε17: υπηρετώ 15 χρόνια σε δημόσια σχολεία
Σ: Τι σπουδές έχετε κάνει;
Ε17: έχω αποφοιτήσει από το Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και από την Ιατρική σχολή του ίδιου ιδρύματος
Σ: ποιά είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;
Ε17: είμαι έγγαμος
Σ: Θέλετε να προχωρήσουμε στην πρώτη ερώτηση της συνέντευξης;
E17: βεβαίως
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Σ: Για ποιό λόγο επιλέξατε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού; Είστε ικανοποιημένος
από την επιλογή σας;
Ε17: Η επιλογή μου ήταν πολύ συνειδητή. Έδωσα κατατακτήριες εξετάσεις για το
παιδαγωγικό τμήμα μετά από σπουδές και επαγγελματική εμπειρία στην ψυχιατρική
νοσηλευτική. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από την επιλογή μου καθώς βρίσκω
μεγάλο ενδιαφέρον στη διδασκαλία και στη μετάδοση γνώσεων στα παιδιά.
Σ: Τί σημαίνει για εσάς διεύθυνση σχολείου;
Ε17: Η διεύθυνση της σχολικής μονάδας μοιάζει με τον μαέστρο μιας ορχήστρας. Οι
μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς αποτελούν την ομάδα στην οποία διευθύνει.
Είναι το πρόσωπο εκείνο που είναι υπεύθυνο για την γόνιμη συνεργασία μεταξύ
των εκπαιδευτικών και την διαχείριση οποιουδήποτε συμβάντος διαδραματιστεί
στο σχολικό χώρο.
Σ: Ποιά είναι κατά τη γνώμη σας, τα προσόντα που πρέπει να έχει ένα διευθυντικό
στέλεχος;
Ε17: Ένα διευθυντικό στέλεχος πρέπει να διαθέτει πνεύμα ομαδικότητας και
συνεργασίας. Επίσης, να έχει την ικανότητα να ηγείται και να χειρίζεται τυχόν
προβληματικές καταστάσεις. Σημαντικό να έχει γνώσεις οικογενειακής συστημικής ψυχοθεραπείας και ψυχολογίας ώστε να κατανοεί τις προβληματικές
συμπεριφορές μαθητών και να μπορεί να επιφέρει ένα αρμονικό κλίμα στη σχολική
μονάδα όπου διευθύνει.
Σ: Πιστεύετε ότι οι άνδρες ή οι γυναίκες διοικούν αποτελεσματικότερα; Σύμφωνα με
την εμπειρία σας, πώς διοικούν οι πρώτοι; πώς οι δεύτεροι;
Ε17: Κατά τη γνώμη μου είναι θέμα προσωπικότητας, γνώσεων και ταλέντων. Δεν
σχετίζεται με το φύλο. Από μια πρόσφατη συνεργασία μου με γυναίκα διευθύντρια
παρατηρώ ότι οι γυναίκες σε θέσεις εξουσίας είναι επιφυλακτικές. Δεν είναι
διατεθειμένες να παίρνουν ρίσκα και να καινοτομούν. Είναι περισσότερο της
ασφάλειας. Έχουν οργανωτικότητα και είναι εργατικές. Στο σχολείο που εργάζομαι
τα τελευταία χρόνια υπάρχει άνδρας διευθυντής, ο οποίος είναι ικανότατος και με
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πολλές κλίσεις. Αναλαμβάνει επιμορφωτικές ημερίδες στο χώρο του σχολείου και
διαχειρίζεται αποτελεσματικά οποιαδήποτε κρίση προκύψει.
Σ: Πώς ερμηνεύετε ότι αν και οι γυναίκες είναι η πλειοψηφία στην εκπαίδευση,
αποτελούν μειοψηφία σε θέσεις διοίκησης; Ποιές είναι οι αιτίες που απωθούν τις
γυναίκες να ασχοληθούν με τη διοίκηση;
Ε17: Οι γυναίκες δεν επιθυμούν να αναλάβουν διοικητικές αρμοδιότητες καθώς
έχουν αναλάβει τη διοίκηση της οικογενειακής εστίας. Οι οικογενειακές
υποχρεώσεις και η έλλειψη ενθάρρυνσης από το οικείο περιβάλλον και από τους
συναδέλφους αποτρέπουν μια γυναίκα εκπαιδευτικό να αναλάβει μια θέση εξουσίας.
Σ: Θεωρείτε ότι είναι αληθής η αντίληψη ότι τα διοικητικά θέματα είναι ζητήματα
ανδρικά;
Ε17: Στην σχολική μονάδα που υπηρετώ υπάρχει άνδρας διευθυντής. Έχω
πληροφορηθεί από παλιότερους συναδέλφους ότι δεν έχει αναλάβει ποτέ γυναίκα
διευθύντρια τη διοίκηση του σχολείου μας. Θεωρώ ότι το γεγονός αυτό δεν είναι
τυχαίο. Μπορεί να υπάρχει ισότητα των δύο φύλων αλλά το πρότυπο του άνδραδιευθυντή συνεχίζει να υπάρχει. Η δική μου γνώμη είναι ότι και οι άνδρες και οι
γυναίκες αν εργαστούν με επιμονή και μεθοδικότητα μπορούν να διοικήσουν
αποτελεσματικά ένα σχολείο.
Σ: Θεωρείτε ότι οι γυναίκες διευθυντές πιέζονται κοινωνικά να διευθύνουν ως
άνδρες; Υιοθετούν μια «ανδρική» συμπεριφορά ηγεσίας;
Ε17: Μερικές φορές πιθανόν μια γυναίκα διευθύντρια να υιοθετεί ανδρικά στοιχεία
στη συμπεριφορά της. Θεωρώ ότι αυτό συμβαίνει καθώς οι άνδρες είναι πιο
αρεστοί και αποδεκτοί από όλους τους εκπαιδευτικούς. Οι γυναίκες με βάση τον
χαρακτήρα που έχουν ταυτίζονται με τη σκληρότητα και τη επιβλητικότητα ενός
άνδρα. Θεωρώ αυτό γίνεται ασυνείδητα εφόσον βρίσκονται σε έναν χώρο που
απαρτίζεται ως επί το πλείστον από άνδρες.
Σ: Εσείς θα κάνατε αίτηση για τη διεκδίκηση κάποιας ανώτερης διοικητικής θέσεις
στη σχολική μονάδα;
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Ε17: Δεν θα έκανα αίτηση για τη διευθυντική θέση. Προτιμώ την προσωπική
επαφή με τους μαθητές και τους γονείς τους. Η διδασκαλία και η διαχείριση της
τάξης ταιριάζει περισσότερο στον χαρακτήρα και στο αντικείμενο των σπουδών μου.
Σ: ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας
Ε17: γεια σας
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 18η

Σ: Καλημέρα, κάνω μια έρευνα για την εκπόνηση της Διπλωματικής μου εργασίας. Η
έρευνα μου σχετίζεται με την ηγεσία σχολικών μονάδων. Εστιάζει στις φυλετικές
διακρίσεις που παρατηρούνται στην σχολική διοίκηση. Θέλω να σας ενημερώσω ότι
η συνομιλία μας θα ηχογραφηθεί και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες
συγγραφής της εργασίας μου. Οι απαντήσεις σας θα καταγραφούν και θα
παρουσιαστούν ανώνυμα. Συμφωνείτε να ηχογραφηθεί η συνομιλία μας;
Ε18: είμαι σύμφωνος
Σ: ωραία, να ξεκινήσουμε με τα δημογραφικά σας στοιχεία;
Ε18: μάλιστα
Σ: Πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε;
Ε18: έχω 27 χρόνια υπηρεσίας
Σ: Τι ειδικότητα έχετε;
Ε18: είμαι δασκάλα σε 12/θεσιο δημοτικό σχολείο
Σ: Από ποιο τμήμα έχετε αποφοιτήσει;
Ε18: Είμαι απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Κρήτης και της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου
Σ: Ποιά είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;
Ε18: είμαι έγγαμη
Σ: Θέλετε να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση της συνέντευξης;
E18: ναι
Σ: Για ποιό λόγο επιλέξατε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού; Είστε ικανοποιημένος
από την επιλογή σας;
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Ε18: Είμαι απόλυτα ικανοποιημένη από την επιλογή μου. Με ικανοποιεί σε μεγάλο
βαθμό η προσφορά στην εξέλιξη και την πρόοδο των μαθητών. Επέλεξα το
συγκεκριμένο επάγγελμα καθώς μου αρέσει τη διδασκαλία και η ενασχόληση με
τα παιδιά.

Σ: Τί σημαίνει για εσάς διεύθυνση σχολείου;
Ε18: Η διεύθυνση του σχολείου είναι μια υπεύθυνη θέση με πολλές ευθύνες και
αρμοδιότητες.

Διαφοροποιείται

από

το

λειτούργημα

του

διδασκαλικού

επαγγέλματος εφόσον σχετίζεται με διοικητικά θέματα. Η θέση του διευθυντή της
σχολικής μονάδας αποτελεί το κέντρο των αποφάσεων όλων των σχολικών θεμάτων.
Σ: Ποιά είναι κατά τη γνώμη σας, τα προσόντα που πρέπει να έχει ένα διευθυντικό
στέλεχος;
Ε18: Αρχικά, ένας διευθυντής/ντρια θα πρέπει να διέπεται από οργανωτικότητα και
υπευθυνότητα. Είναι απαραίτητο να ακολουθεί έναν προγραμματισμό στις πράξεις
του και μια μεθοδικότητα, να μπορεί θέτει προτεραιότητες. Σημαντικό είναι να
διακατέχεται από δικαιοσύνη και να έχει αντικειμενικότητα, να έχει προσωπική
άποψη για κάθε ζήτημα. Είναι ένα πρόσωπο εργατικό με διαύγεια σκέψης, από τον
οποίο εξαρτάται το εργασιακό κλίμα της σχολικής μονάδας.
Σ: Πιστεύετε ότι οι άνδρες ή οι γυναίκες διοικούν αποτελεσματικότερα; Σύμφωνα με
την εμπειρία σας, πώς διοικούν οι πρώτοι; πώς οι δεύτεροι;
Ε18: Έχω εμπειρία από άνδρες διευθυντές κυρίως. Οι άνδρες είναι περισσότερο
χαλαροί και αποφασιστικοί. Έχουν την ικανότητα να επιβάλλουν την άποψη τους
τόσο στους συνάδελφους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές. Νομίζω ότι
κερδίζουν πιο εύκολα την εμπιστοσύνη όλων. Όταν δούλευα ως αναπληρώτρια πριν
κάποια χρόνια σε μια επαρχία του Νομού είχα συνεργαστεί με μια γυναίκα
διευθύντρια. Ήταν αρκετά αποτελεσματική στο ρόλο της και είχε κερδίσει την αγάπη
των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Είχε μια επιβλητική παρουσία και είχε το
τρόπο να προσεγγίζει τους μαθητές παρόλο που φαινόταν σκληρή και δυναμική.
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Θεωρώ ότι και οι άνδρες και οι γυναίκες μπορούν να διοικήσουν εξίσου
αποτελεσματικά αρκεί ν 'αγαπούν αυτό που κάνουν.
Σ: Πώς ερμηνεύετε ότι αν και οι γυναίκες είναι η πλειοψηφία στην εκπαίδευση,
αποτελούν μειοψηφία σε θέσεις διοίκησης; Ποιές είναι οι αιτίες που απωθούν τις
γυναίκες να ασχοληθούν με τη διοίκηση;
Ε18: Οι πολλές οικογενειακές υποχρεώσεις απωθούν τις γυναίκες να ασχοληθούν με
τη διοίκηση. Έπειτα, από πολλές συζητήσεις με γυναίκες συναδέλφους μου
διαπιστώνω ότι το μεγάλωμα των παιδιών επιφέρει μεγάλο άγχος στις ίδιες. Οι
περισσότερες λόγω έλλειψης χρόνου δεν επιθυμούν να αναλάβουν μια θέση με
ευθύνες και αυξημένο ωράριο. Έχω συναδέλφους εκπαιδευτικούς οι οποίες
αναφέρουν ότι θα ήθελαν να διεκδικήσουν μια διευθυντική θέση όταν ενηλικιωθούν
τα παιδιά τους.
Σ: Θεωρείτε ότι είναι αληθής η αντίληψη ότι τα διοικητικά θέματα είναι ζητήματα
ανδρικά;
Ε18: Πιστεύω ότι οι γυναίκες είναι εξίσου αποτελεσματικές στη σχολική διοίκηση με
τους άνδρες. Η υπεροχή των ανδρών σε θέσεις εξουσίας είναι αποτέλεσμα των
στερεοτυπικών αντιλήψεων πολλών ατόμων, κυρίως ανδρών. Οι γυναίκες μέχρι
και τις μέρες μας θεωρούνται αδύναμες να αναλάβουν αυξημένες ευθύνες.
Σ: Θεωρείτε ότι οι γυναίκες διευθυντές πιέζονται κοινωνικά να διευθύνουν ως
άνδρες; Υιοθετούν μια «ανδρική» συμπεριφορά ηγεσίας;
Ε18: Οι γυναίκες διευθύντριες κάποιες φορές υιοθετούν την αυστηρότητα και τη
σκληρότητα που συνήθως χαρακτηρίζουν τους άνδρες διευθυντές. Όμως, είναι
απαραίτητο να διευθύνουν με βάση το ανδρικό πρότυπο εξουσίας για τη σωστή
λειτουργία της σχολικής μονάδας.
Σ: Εσείς θα κάνατε αίτηση για τη διεκδίκηση κάποιας ανώτερης διοικητικής θέσεις
στη σχολική μονάδα;
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Ε18: Δεν θα έκανα αίτηση για την ανάληψη μια διοικητικής θέσης. Βασικός λόγος
είναι ότι είμαι μητέρα δύο ανήλικων παιδιών. Επιπλέον, βρίσκω ακόμα
ενδιαφέρον στην διδασκαλία των μαθητών. Νομίζω μου ταιριάζει περισσότερο.
Σ: ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας
Ε18: και εγώ σας ευχαριστώ, καλή επιτυχία στην εργασία σου !

Πίνακας 1: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Θεματικές ενότητες

Κατηγο

Λέξεις Κλειδιά

ρίες
Απαντή
σεων
1. κριτήρια
επιλογής
επαγγέλματο
ς

Κ1.

Σ1: Για την επαφή με τα

Επαφή

παιδιά. Γιατί μπορώ να

με

εμπνεύσω, να δώσω

παιδιά

ελπίδα, να καθοδηγήσω,

Κ2.Επα

να διαπλάσω πνεύμα,

γγελματ

ήθος, χαρακτήρα

ική
αποκατ
άσταση
Κ3.Αγά
πη για
διδασκ
αλία

Σ2. Το επάγγελμα του
εκπαιδευτικού
επιλέχθηκε καθαρά λόγω
των μορίων που
συγκέντρωσα στις
Πανελλαδικές
Εξετάσεις
Σ3. Μου μετέδωσαν την
αγάπη τους για τη
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διδασκαλία.
Σ4. Αγάπη για
διδασκαλία και
ενασχόληση με παιδιά
Σ5.

Επέλεξα

το

επάγγελμα

του

εκπαιδευτικού
πάντα

με

καθώς

γοήτευε

η

αλληλεπίδραση
μαθητή-δασκάλου αλλά
και

η

διάδοση

για

μετάδοση γνώσεων.
Σ6. Μου αρέσει η
διδασκαλία και να
μεταφέρω τις γνώσεις
και τις εμπειρίες μου
στους μαθητές
Σ7. Λόγω απορρόφησης
ουσιαστικά τότε
προσλάμβαναν τους
εκπαιδευτικούς όταν
έβγαιναν από τη σχολή,
οπότε θα είχα δουλειά
ένας λόγος ήταν αυτός
Σ8. με ικανοποιούσε σε
μεγάλο βαθμό η
διδασκαλία
Σ9. Το επέλεξα επειδή
στο κλάδο των
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εκπαιδευτικών ήταν πιο
εύκολη η
επαγγελματική
αποκατάσταση, ως
επάγγελμα κάλυπτε την
ανάγκη μου για
κοινωνική προσφορά
Σ10. Το επάγγελμα του
εκπαιδευτικού το
επέλεξα γιατί αγαπώ τα
παιδιά και είχα πάντα
καλή σχέση μαζί τους
Σ11.αποφάσισα να
συνεχίσω σε αυτό το
κλάδο για να προσφέρω
στο κοινωνικό σύνολο.
Σ12. αγαπώ τα παιδιά
και βρίσκω υπέροχο να
μαθαίνω τον κόσμο μαζί
τους.
Σ13. καλούμαστε να
προετοιμάσουμε τη νέα
γενιά, διδάσκοντας τους
όχι μόνο γνώσεις αλλά
και συμπεριφορές
Σ14.

Νιώθω

πολύ

ευχαριστημένος από την
επιλογή

μου,

πάντοτε

μου άρεσε η επαφή με
τα
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παιδιά

και

τη

διδασκαλία
Σ15.

Επέλεξα

το

συγκεκριμένο επάγγελμα
λόγω

δημιουργικής

αλληλεπίδρασης με τα
παιδιά.

Εν

μέρει

ικανοποιημένη λόγω του
τρόπου, της διαδικασίας
τοποθέτησης

και

κινητικότητας

των

εκπαιδευτικών όλων των
βαθμίδων
Σ16.

Επέλεξα

ενασχοληθώ

να

με

εκπαίδευση

την
καθώς

αγαπώ πολύ τα παιδιά.
Βασικός

παράγοντας

επιλογής μου ήταν η
επαφή με τους μαθητές.
Σ17.

Είμαι απόλυτα

ικανοποιημένη από την
επιλογή

μου

καθώς

βρίσκω

μεγάλο

ενδιαφέρον
διδασκαλία

στη
και

στη

μετάδοση γνώσεων στα
παιδιά.
Σ18. Με ικανοποιεί σε

μεγάλο βαθμό η
προσφορά στην εξέλιξη
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και την πρόοδο των
μαθητών.

2. Ορισμός

Κ4.Δια

Σ1. Το πρόσωπο που

σχολικής

χείριση

πρέπει να διαχειρίζεται

διεύθυνσης

κρίσεω

κρίσεις, να κρατά

ν

ισορροπίες, να
οργανώνει και να

Κ5.Οργ

προτείνει πράγματα που

ανωτικ

θα βοηθήσουν τη

ότητα/

σχολική διαδικασία.

Συντονι
σμός

Σ2. κέντρο των
λειτουργικών

Κ6.Γνώ
σεις
διοίκησ

αποφάσεων και
διατήρησης της
ισορροπίας των
εκπαιδευτικών μεταξύ

ης

τους.
Κ7.τήρ
ηση
νομοθε
σίας

Σ3. Διεύθυνση σχολείου
είναι το στρατηγείο.
Εκπορεύεται από εκεί η
ορθή και δημοκρατική
λειτουργία του
σχολείου.

Κ8.Δημ

Σ4. Διεύθυνση σχολείου

ιουργία

σημαίνει ηγεσία, κατέχει

αρμονι

τον πρωταρχικό ρόλο

κού

στην σχολική βαθμίδα.

κλίματο
Σ5. σημαίνει διαχείριση
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ς

διοικητικών
ζητημάτων της σχολικής
μονάδας. Είναι ο
υπεύθυνος για την ομαλή
λειτουργία του σχολείου
Σ6. Η διεύθυνση
σημαίνει ευθύνη για τη
τήρηση των νόμων και
τη ομαλή λειτουργία του
σχολείου.
Σ7. διεύθυνση σημαίνει
διευθυντής
Σ8. αφορά την οργάνωση
της σχολικής κοινότητας
και την προώθηση της
συναδελφικότητας
μεταξύ των μελών της.
Σ9. σημαίνει διατήρηση
των κατάλληλων
ισορροπιών ανάμεσα
στα μέλη του συλλόγου
διδασκόντων, αλλά και
ανάμεσα στο σχολείο και
τις οικογένειες των
μαθητών.
Σ10. σημαίνει
συντονισμός όλων των
διοικητικών και
θεσμικών θεμάτων της
σχολικής μονάδας.
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Επιπλέον, σχετίζεται των
με την καθοδήγηση
μαθητών, εκπαιδευτικών
και των γονέων.
Σ11.αποτελεσματική και
γενική διοίκηση του
σχολείου με στόχο την
εξασφάλιση της
εκπαιδευτικής
ποιότητας, των
ανθρώπινων σχέσεων και
της σωματικής και
ψυχολογικής ομαλότητας
όλων των μελών μιας
σχολικής μονάδας.
Σ12. άρτιο κλίμα
συνεργασίας τόσο
μεταξύ των παιδιών και
των εκπαιδευτικών, των
εκπαιδευτικών και των
γονέων όσο και των
εκπαιδευτικών μεταξύ
τους.
Σ13. οργάνωση και
διοίκηση όχι μόνο της
σχολικής μονάδας αλλά
και με τον συντονισμό
των μελών που την
απαρτίζουν. (δασκάλους,
μαθητές, γονείς, τοπική
αυτοδιοίκηση).
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Σ14. σχετίζεται με τη
διαχείριση τυχών
συγκρούσεων και
κρίσεων εντός και εκτός
σχολικής μονάδας.
Αφορά έναν ευρύ φάσμα
διοικητικών
καθηκόντων που
περιλαμβάνει όλους τους
εμπλεκόμενους της
σχολικής κοινότητας.
Σ15. γενική γραμμή
διευθέτησης
ζητημάτων
Σ16. Αποτελεί έναν
δίαυλο επικοινωνίας
που συνδέει το σχολείο
με τη κοινωνία. Είναι το
πρόσωπο που
εκπροσωπεί την εικόνα
του σχολείου
Σ17. Η διεύθυνση της
σχολικής μονάδας
μοιάζει με τον μαέστρο
μιας ορχήστρας.
Σ18. μια υπεύθυνη θέση
με πολλές ευθύνες και
αρμοδιότητες.
Διαφοροποιείται από το
λειτούργημα του
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διδασκαλικού
επαγγέλματος.

3. Προσόντα

Κ19.

Σ1. θα πρέπει να έχει

διευθυντικών

Γνώσει

παιδαγωγική

στελεχών

ς

κατάρτιση, να έχει

Κ10.Ατ

περάσει ο ίδιος από τάξη

ομικά

και να διοργανώνει

Χαρακτ

προγράμματα-δράσεις

ηριστικ

για ενδοσχολική

ά

επιμόρφωση.
Σ2. να έχει κάποια
χρόνια προϋπηρεσίας
στην εκπαίδευση.
Ωφέλιμο θα ήταν να
είναι διαλλακτικό,
κοινωνικό και
δραστήριο άτομο.
Σ3. Επικοινωνιακές
δεξιότητες, ηγετική
φυσιογνωμία,
δημοκρατική
συνείδηση, ικανότητα
πειθούς, νηφαλιότητα
στη λήψη αποφάσεων,
διορατικότητα, γνώσεις.
Σ4. να συντονίζει και να
οργανώνει όλους όσους
απαρτίζουν τη σχολική
κοινότητα. Επιπλέον, να
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είναι μια επιβλητική
παρουσία που θα κατέχει
το σεβασμό όλων.
Σ5. αποτελεσματικός
διευθυντής θα πρέπει να
χαρακτηρίζεται από
εμπειρία και γνώσεις
διοίκησης της
εκπαίδευσης. Είναι
αναγκαίο να είναι
οργανωτικός,
υπεύθυνος και
αντικειμενικός.
Σ6. είναι η
οργανωτικότητα σε
διοικητικούς τομείς.
γνώση και ενημέρωση
της νομοθεσίας, να
διέπεται από
συναδελφικότητα
Σ7.Θεωρώ πως θα πρέπει
να έχει κάποια τυπικά
προσόντα. Θα πρέπει να
ενημερώνεται για τις
εξελίξεις στον τομέα της
εκπαίδευσης. Αλλά να
έχει εμπειρία. Θα πρέπει
να έχει γνώσεις
ψυχολογίας και να είναι
εκπαιδευτικός.
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Σ8. Ο διευθυντής/ντρια
θα πρέπει να μπορεί να
αντιμετωπίζει δύσκολες
καταστάσεις μέσα στη
σχολική

κοινότητα.

Σημαντικό είναι να έχει
τη

δυνατότητα

να

επιβάλει την άποψη του
στους ανωτέρους του/της
Σ9. διαθέτει το αίσθημα
της

δικαιοσύνης

ειλικρινές

και

ενδιαφέρον

για τους μαθητές και
τους εκπαιδευτικούς του
σχολείου του. Θα πρέπει
να

λειτουργεί

δημοκρατικά, να μπορεί
να προσαρμοστεί στις
ταχείες

αλλαγές

στη

διοίκηση των σχολείων
Σ10. να έχει αμεσότητα
και εγρήγορση. Είναι
αναγκαίο να μπορεί να
συντονίζει και να
οργανώνει ποικίλα
θέματα και να δίνει
έμπνευση και όραμα
στους εκπαιδευτικούς.
Σ11.
ικανότητες,
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Ηγετικές
πρότυπα

αποδοτικότητας

και

ακεραιότητας,
ικανότητες

για

ενθάρρυνση

και

διαχείριση

ομάδων,

ενσυναίσθηση, ευελιξία,
διαχείριση κρίσεων και
προβλημάτων.
Σ12.

Υπευθυνότητα,

όρεξη

για

δουλειά,

ενεργητική

ακρόαση,

ενεργητικότητα,
επικοινωνιακές
δεξιότητες, δικαιοσύνη,
αποφασιστικότητα,
διαφάνεια,

συνεχής

επιμόρφωση.
Σ13. θα πρέπει να έχει
διοικητικές

και

οργανωσιακές
και

γνώσεις

ικανότητες,

πρέπει

να

θα
είναι

συνεργάσιμος,
ευέλικτος,

πρακτικός,

ενθαρρυντικός

και

υποστηρικτικός.
Σ14. θα πρέπει να είναι
επικοινωνιακός,να
διαθέτει οργανωτικές
ικανότητες, να έχει
γνώσεις διοίκησης, να
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είναι δημιουργικός και
ευέλικτος. Δηλαδή να μη
διστάζει να κάνει
αλλαγές να παίρνει ρίσκα
και να καινοτομεί.
Σ15.να

διαθέτει

ακεραιότητα

και

αμεροληψία

σαν

άνθρωπος

και

εκπαιδευτικός.
Σημαντικό

είναι

να

διαθέτει διοικητικές και
παιδαγωγικές γνώσεις.
Σ16. να είναι δίκαιος,
αντικειμενικός, να έχει
την ικανότητα να κρίνει
τις καταστάσεις και όχι
να επηρεάζεται από
γνώμες άλλων.
Σημαντικό είναι να είναι
καταρτισμένος και να
διαθέτει γνώσεις
διοίκησης.
Σ17. διαθέτει πνεύμα
ομαδικότητας και
συνεργασίας. Επίσης, να
έχει την ικανότητα να
ηγείται, γνώσεις
οικογενειακής συστημικής
ψυχοθεραπείας και
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ψυχολογίας.
Σ18. Είναι απαραίτητο
να ακολουθεί έναν
προγραμματισμό στις
πράξεις του και μια
μεθοδικότητα.

4. Στυλ

Κ11. Συντηρητικός
τρόπος διοίκησης

διοίκησης
ανδρών

και

γυναικών
διευθυντών/
ντριών

Κ12. Δημοκρατικό
στυλ
Κ13. Οργανωτικός
τρόπος διοίκησης
Κ14.Αυταρχικό
μοντέλο εξουσίας
Κ15.Χαλαρό και
ευέλικτο στυλ
διοίκησης
Κ16.Ατομικά
χαρακτηριστικά

Σ1. τρόπος διοίκησης
έχει να κάνει με τον
χαρακτήρα του ατόμου
που την ασκεί και όχι με
το φύλο. Θεωρώ ότι οι
άνδρες εκπαιδευτικοί
διοικούν με
συντηρητικό τρόπο, ενώ
οι γυναίκες είναι πιο
δημοκρατικές.
Σ2. Οι άνδρες έχουν έναν
ρόλο πιο επιβλητικό και
όντας σε διοικητική θέση
και εξαιτίας του
ανδρικού προτύπου που
έχει κυριαρχήσει από
παλιά στις κοινωνίες, ο
άνδρας διευθυντής
φαίνεται πιο αυστηρός,
τρομακτικός και
σοβαρός. Η γυναίκα σε
τέτοια θέση είναι πιο
διαλλακτική, στοργική
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και επικοινωνιακή ίσως
επειδή έχει περάσει και
από τη μητρότητα.
Σ3.Σ4. Η διοίκηση δεν
αφορά στο φύλο αλλά
τη προσωπικότητα του
ατόμου
Σ5. Νομίζω όμως ότι οι
γυναίκες είναι πιο
ήπιες, συναισθηματικές
και αντιμετωπίζουν με
διπλωματικό τρόπο τις
καταστάσεις. Οι
γυναίκες διευθυντές
δείχνουν περισσότερη
όρεξη και διάθεση να
βοηθήσουν τους
συναδέλφους να
ενταχθούν πιο ομαλά στη
σχολική μονάδα.
Σ6. οι άνδρες έχουν πιο
επιβλητική

παρουσία

και είναι πιο ευέλικτοι
και

πιο

χαλαροί.

Προσαρμόζονται

πιο

εύκολα και δεν έχουν
τόσο

άγχος

γυναίκες

όσο

οι

διευθύντριες.

Οι γυναίκες είναι πιο
οργανωμένες
τυπικές
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στην

και

πιο

τήρηση

των νόμων. Όμως είναι
πιο

φιλικές

και

προσεγγίζουν καλύτερα
τους μαθητές.
Σ7. Για τις γυναίκες δε
ξέρω. Για τους άνδρες
κάποιοι αντιμετωπίζουν
όλους

τους

εκπαιδευτικούς το ίδιο
και τους μόνιμους και
εμάς τους αναπληρωτές.
ενημερώνουν,

μας

υπολογίζουν
ρωτάνε.

και

Σέβονται

μας
τα

δικαιώματα μας.
Σ8. Θεωρώ ότι οι άνδρες
επιβάλλονται
ευκολότερα

και

αρέσκονται

να

διατάσουν,
ακούν

και

δεν

συνήθως

τους

υφιστάμενούς τους. Οι
γυναίκες από την άλλη
είναι πιο φιλικές, με
περισσότερη κατανόηση,
ακούν άλλες γνώμες και
προσεγγίζονται

πιο

ευκολότερα.
Σ9. τόσο οι άντρες όσο
και οι γυναίκες άλλοτε
ακολουθούν
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το

πιο

«αυταρχικό»
της

μοντέλο
εξουσίας,

επιβάλλοντας
αρμοδιότητες

και

κρίνοντας μεροληπτικά,
και άλλοτε διαθέτουν την
αυτοπεποίθηση και την
ηρεμία που χρειάζεται να
έχει ένας διευθυντής ή
μία διευθύντρια. Το μόνο
κοινό στοιχείο που θα
μπορούσα

να

παρατηρήσω
γυναίκες
είναι

στις
διευθύντριες

ίσως

μια

εντονότερη ανάγκη να
αποδείξουν

τις

ικανότητες τους και να
ξεπεράσουν

τα

στερεότυπα

της

κοινωνίας σχετικά με τις
θέσεις «εξουσίας».

Σ10. οι άνδρες διοικούν
καλύτερα.
Χαρακτηρίζονται από
χαλαρότητα και δεν
έχουν τόσο άγχος όπως
οι γυναίκες. Αντίθετα,
πιστεύω ότι οι γυναίκες
σε τέτοιες θέσεις είναι
πιο σκληρές και
απόλυτες στις
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αποφάσεις τους σε
σύγκριση με τους
άνδρες.
Σ11. τα δύο φύλα είναι
ισάξια σε ρόλους
διοίκησης και
διεύθυνσης. Η
αποδοτικότητα τους
έγκειται στις ικανότητές
τους και στη σωστή και
αποδοτική χρήση αυτών.
Σ12.

Δεν

σχετίζεται

καθόλου το φύλο με την
εκτέλεση

των

διοικητικών
καθηκόντων.
Σ13. Οι γυναίκες τείνουν
να είναι πιο τυπικές στα
διοικητικά τους
καθήκοντα. Οι
οργανωτικές του
ικανότητες θεωρώ ότι
είναι λίγο καλύτερες από
εκείνες των ανδρών διότι
έχουν τη τάση να
εμμένουν σε
λεπτομέρειες.
Σ14.οι γυναίκες να είναι
λίγο πιο αυταρχικές
στον τρόπο διοίκησης.
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Σ15. Βάση εμπειρίας οι
γυναίκες μεγαλύτερης
ηλικίας σε θέσης
διοίκησης είναι συχνά
λιγότερο ευέλικτες.
Σ16. Οι άνδρες
διευθυντές δεν τηρούν
κατά γράμμα τη
νομοθεσία .Οι γυναίκες
είναι τυπικές στην
τήρηση της νομοθεσίας,
εμμένουν στις
λεπτομέρειες. Δεν έχουν
τη δυνατότητα να
επιβληθούν στους
μαθητές όπως ένας
άνδρας .
Σ17. οι γυναίκες σε
θέσεις εξουσίας είναι
επιφυλακτικές.
Σ18. Οι άνδρες είναι
περισσότερο χαλαροί και
αποφασιστικοί. Η
γυναίκα διευθύντρια
είχε το τρόπο να
προσεγγίζει τους
μαθητές.
5. Αιτίες
τον

για

Κ17.Οι

Σ1. βασικός λόγος είναι

κογενει

οι οικογενειακές
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αποκλεισμό

ακές

υποχρεώσεις. Οι

των

υποχρε

γυναίκες είναι μητέρες

γυναικών

ώσεις

είναι σύζυγοι και γι’

την

Κ18.Πα

αυτό δε μπορούν να

εκπαιδευτική

τριαρχι

ανταπεξέλθουν. Όχι δε

διοίκηση

κή

μπορούν απλά δε

οργάνω

μπορούν να αναλάβουν

ση

και άλλα καθήκοντα.

κοινωνί

Επίσης, η κοινωνία μας

ες

γενικώς είναι

Κ19.Έλ

πατριαρχική,

λειψη

οργανωμένη πατριαρχικά

κινήτρ

οπότε σημαίνει ότι δεν

ων

επιτρέπεται τόσο πολύ

Κ20.Σε

στη γυναίκα να έχει

ξιστικέ

πρόσβαση στην εξουσία

ς

όσο ένας άνδρας. Θεωρώ

αντιλή

ότι υπάρχει και έλλειψη

ψεις για

προσωπικών κινήτρων

τις

από τις γυναίκες

από

διοικητ
Σ2. οι γυναίκες

ικές
θέσεις
Κ21.Εν
ασχόλη
ση

με

τη
διδασκ
αλία

θεωρούνται ανάξιες και
ανεπαρκείς λόγω
σεξιστικών
αντιλήψεων, κυρίως από
τη πλευρά των ανδρών
συναδέλφων για να
αναλάβουν τέτοια
διοικητικά πόστα. Όταν
αναλαμβάνουν τέτοιες
θέσεις δέχονται πιέσεις
Σ3.
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κάποιες

γυναίκες

μπορεί να αποτρέπονται
από τέτοιες θέσεις λόγω
των

αυξημένων

απαιτήσεων, οι οποίες
στο

μυαλό

τους

μπορούν

δεν
να

συνδυαστούν

με

τις

οικογενειακές
υποχρεώσεις.

Επίσης,

ένας άλλος λόγος μπορεί
να είναι ο ρατσισμός
που

δέχονται

γυναίκες

οι

στον

χώρο

εργασίας, μιας και οι
διευθυντικές

θέσεις

ανήκουν στους άνδρες
στη

συνείδηση

κοινής

της

γνώμης

στην

ελληνική κοινωνία.
Σ4. θεωρώ ότι αρκετές
γυναίκες

δεν

ενθαρρύνονται από το
περιβάλλον τους για να
ασχοληθούν

με

διοικητικές

θέσεις.

Παρατηρώ ότι αρκετές
συνάδελφοι μου γυναίκες
νιώθουν φόβο για μια
τέτοια

θέση

επιθυμούν

και
να

δεν
τη

διεκδικήσουν.
Σ5.
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Οι

περισσότερες

γυναίκες

εκπαιδευτικοί

έχουν

παιδιά,

είναι

σύζυγοι και έχουν να
επιτελέσουν
πολλαπλούς

ρόλους

καθημερινά. Ίσως, και ο
υπέρμετρος
συναισθηματισμός που
χαρακτηρίζει

κάθε

μητέρα δεν επιτρέπει σε
μια

γυναίκα

διεκδικήσει

να
μια

διοικητική θέση
Σ6.

οι

γυναίκες

ασχολούνται

με

δεν
την

διοίκηση επειδή έχουν
πολλές

υποχρεώσεις

εκτός εργασίας. Έχουν
πολλαπλούς ρόλους μέσα
στη

κοινωνία.

σύζυγοι,

Είναι
μητέρες,

εργαζόμενες

και

νοικοκυρές. Δεν έχουν το
χρόνο που χρειάζεται μια
θέση ευθύνης.
Σ7. οι

περισσότερες

γυναίκες θεωρούν ότι
δεν θα μπορέσουν να
είναι καλές μητέρες και
σύζυγοι και ταυτόχρονα
το

ίδιο

ικανές

ως

διευθυντικό στέλεχος του
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σχολείου.
Σ8.

σημαντικός

παράγοντας
ρόλος

είναι

/μοντέλο

πειθήνιας,

ο
της

ήρεμης,

γλυκιάς
συζύγου/νοικοκυράς/εργ
αζόμενης που της έχει
επιβληθεί

από

νεαρή

ηλικία. Άλλη μία αιτία
είναι

ότι

οι

άνδρες

συνάδελφοι

δεν

δέχονται

μια

γυναίκα

εύκολα
σε

ανώτερη

θέση

εξαιτίας

στερεοτυπικών
αντιλήψεων που έχουν
καθιερωθεί

στη

κοινωνία.
Σ9. Ίσως να οφείλεται
στα

κοινωνικά

στερεότυπα

που

καλλιεργούν
περισσότερο
φιλοδοξίες

τις
για

θέσεις

«εξουσίας»
άντρες.

στους
Ίσως

είναι

περισσότερο
ικανοποιημένες από την
επιλογή
διδάσκουν
τάξη.
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τους
μέσα

να
σε

Σ10 . Έχουν μεγαλύτερη
υπομονή

και

το

επάγγελμα

του

εκπαιδευτικού

έρχεται

πιο κοντά στον ρόλο
τους.

Θεωρώ

διδασκαλία

ότι

η

ταιριάζει

περισσότερα

στα

ατομικά
χαρακτηριστικά

μιας

γυναίκας.
Σ11.

Οι

γυναίκες

εξακολουθούν

να

εκτελούν το μεγαλύτερο
μέρος της οικιακής και
παιδικής μέριμνας (ως
σύζυγοι

και

μητέρες).

Εξακολουθούν

να

παραγκωνίζονται

σε

πολλές κοινωνίες και να
θεωρούνται
ικανές

σε

λιγότερο
ηγετικούς

ρόλους.
Σ12.

Οι

υποχρεώσεις

πολλαπλές
στο

οικογενειακό
περιβάλλον

δεν

επιτρέπουν στις γυναίκες
να ασχοληθούν με την
εκπαιδευτική διοίκηση
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Σ13. ότι οι περισσότερες
γυναίκες

δεν

είναι

ανταγωνιστικές και γι’
αυτόν

τον

λόγο

βλέπουμε

δεν

συχνά

γυναίκες να διεκδικούν
όχι

μόνο

διευθυντικές

θέσεις αλλά και θέσεις
σχολικού συμβούλου.
Σ14.

Αισθάνονται

περισσότερο
ανασφάλεια

και

νομίζουν ότι δεν θα τα
καταφέρουν

στην

διοίκηση μια σχολικής
μονάδας.
ρόλοι

Επίσης,

που

γυναίκα

έχει

είναι

οι
μια

πάρα

πολλοί με αποτέλεσμα
να

μην

αναλάβουν

θέλουν

να

επιπλέον

ευθύνες.
Σ15. Οι γυναίκες δεν
εισέρχονται

στην

σχολική διοίκηση διότι
ουσιαστικά

δεν

το

επιδιώκουν λόγω άλλων
προτεραιοτήτων.
Σ16.
παράγοντας
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Βασικός
αποτροπής

των

γυναικών

εκπαιδευτικών
διοίκηση

με

την

είναι

οι

αυξημένες
οικογενειακές
υποχρεώσεις.
Σ17. Οι οικογενειακές
υποχρεώσεις
έλλειψη
από

και

η

ενθάρρυνσης
το

οικείο

περιβάλλον

και

από

συναδέλφους.
Σ18. Έχω συναδέλφους
εκπαιδευτικούς οι οποίες
αναφέρουν

ότι

ήθελαν

θα
να

διεκδικήσουν

μια

διευθυντική θέση όταν
ενηλικιωθούν τα παιδιά
τους.
6. Οι

Κ22.Ατ

Σ1. Έχει σχέση με το

αναπαραστά

ομικά

άτομο, με τα ατομικά

σεις

των

χαρακτ

χαρακτηριστικά.

εκπαιδευτικώ

ηριστικ

είναι άνδρας ή γυναίκα

ν

ά

δε παίζει ρόλο αν δεν

για

την

επικράτηση

υπάρχει συνεργασία με

του

Κ23.Φύ

όλα

ανδροκρατικ

λο

σχολικής

ού μοντέλου
ηγεσίας

Αν

τα

μέλη

της

κοινότητα.

Κατά κύριο λόγο αυτό
Κ24.Πα

το

ράγοντε

πρόσωπο του άνδρα.
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βλέπουν

στο

ς
Σ2. Η διοικητική θέση σε
γυναίκα

είναι

λανθασμένη κίνηση για
κάποιους

συναδέλφους

μου. Θεωρούν ότι είναι
πιο

αδύναμη

και

ανήμπορη στο να πάρει
σωστές αποφάσεις για το
σχολείο.

Επίσης,

θεωρούν ότι ως γυναίκα
δε μπορεί να επιβληθεί
στους μαθητές.
Σ3. θεωρώ μια τέτοια
αντίληψη
αναχρονιστική

και

εντελώς άτοπη.
Σ4.

η

δομή

της

κοινωνίας είναι τέτοια
που τα καθιστά ανδρικά
στο τέλος εφόσον οι
άνδρες διευθυντές είναι
περισσότεροι

από

τις

γυναίκες.
Σ5. οι γυναίκες έχουν
την

ικανότητα

λειτουργήσουν

να
με

δυναμισμό ανάλογο με
αυτόν των ανδρών.
Σ6.

είναι

θέμα

χαρακτήρα του ατόμου
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και δεν σχετίζεται με το
φύλο.
Σ7.

θέλω να αναφέρω

είναι

ότι

οι

μαθητές

σέβονται και φοβούνται
περισσότερο

έναν

άνδρα

διευθυντή.

Επίσης,

και

οι

συνάδελφοι
εκπαιδευτικοί όταν δε
καταφέρνουν

να

επιβληθούν στα παιδιά
απευθύνονται

στον

διευθυντή ο οποίος είναι
άνδρας και οι μαθητές
τον

παίρνουν

στα

σοβαρά.
Σ8.

η

διοίκηση

του

σχολείου δεν σχετίζεται
με το φύλο του ατόμου
αλλά με το χαρακτήρα
και τη συμπεριφορά του.
Σ9. δε θεωρώ ότι οι
διοικητικές ικανότητες
σχετίζονται με το φύλο
Σ10. ότι στον τομέα της
διοίκησης μπορούν να
προσφέρουν και άνδρες
και γυναίκες. Απλώς οι
γυναίκες
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έχοντας

περισσότερες
υποχρεώσεις,

δε

διεκδικούν
υψηλόβαθμες

θέσεις

στη σχολική μονάδα.
Σ11. δεν είναι αληθής,
αλλά ακολουθείται από
μεγάλη

μερίδα

ανθρώπων,

κυρίως

ανδρών.
Σ12.

κάθε

έχει

άνθρωπος
ξεχωριστή

προσωπικότητα

και

χαρακτήρα
Σ13. Πιστεύω ότι εάν
αποφασίσει μια γυναίκα
να ασχοληθεί σοβαρά με
τη διοίκηση μπορεί να
κάνει

πολύ

ωραία

πράγματα, παρόλες τις
αντιδράσεις

και

τις

δυσκολίες που μπορεί να
βρει μπροστά της.
Σ14.

Παρά

πολλές

γυναίκες έχουν αναλάβει
θέσεις ευθύνης και έχουν
διαγράψει

λαμπρή

πορεία.
Σ15. Οι γυναίκες έχουν
τις
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δυνατότητες

να

διεκδικήσουν διοικητικές
θέσεις όμως οι πολλές
υποχρεώσεις τους δεν
τους

επιτρέπουν

αρκετές

φορές

αναλάβουν

να
τέτοιες

θέσεις.
Σ16.

Η

δομή

πατριαρχική
της

κοινωνία

οδηγεί στην αντίληψη
ότι οι θέσεις εξουσίας
ανήκουν στους άνδρες.
Σ17. Έχω πληροφορηθεί
από

παλιότερους

συναδέλφους
έχει

ότι

αναλάβει

δεν
ποτέ

γυναίκα διευθύντρια τη
διοίκηση του σχολείου
μας.
Σ18. Η υπεροχή των
ανδρών

σε

εξουσίας

θέσεις
είναι

αποτέλεσμα

των

στερεοτυπικών
αντιλήψεων

πολλών

ατόμων,

κυρίως

ανδρών.

Οι

γυναίκες

μέχρι και τις μέρες μας
θεωρούνται αδύναμες.
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7. Οι

απόψεις

Κ25.

Σ1. υπάρχουν στερεότυπα στον

των

Στερεο

χώρο της εκπαίδευσης, γι’

εκπαιδευτικώ

τυπικές

αυτό

ν

αντιλή

υποαντιπροσώπευση

υιοθέτηση

ψεις

γυναικών

εκπαιδευτικών

ανδρικών

Κ26.Ατ

θέσεις

διοίκησης

στοιχείων

ομικά

εκπαίδευσης. Στο σχολείο μας

ηγεσίας από

χαρακτ

δεν

τις γυναίκες

ηριστικ

τέτοιο

ά

κυριαρχεί ο αλληλοσεβασμός

για

την

και

έχω

παρατηρείται
των
σε
της

αντιληφθεί

κάποιο

περιστατικό

καθώς

και η ισότητα.
Σ2.

Οι

γυναίκες

αναγκάζονται
κάποια

διευθυντές

να

στοιχεία

υιοθετούν
όπως

η

αυστηρότητα, η επιβλητικότητα
και

ο

δυναμισμός

για

να

γίνονται σεβαστές από όλους.
Αυτά τα χαρακτηριστικά η
κοινωνία έχει καθιερώσει ότι
διέπουν μόνο το

ανδρικό

φύλο.
Σ3.

Οι

γυναίκες

κοινωνικά

σε

πιέζονται

όλους

τους

ρόλους τους. Οπότε και σε αυτή
την

περίπτωση,

ενδέχεται

κάποιες διευθύντριες να κάνουν
κατάχρηση της εξουσίας τους.
Σ4. η δομή της κοινωνίας είναι
τέτοια

που

τα

καθιστά

ανδρικά στο τέλος εφόσον οι
άνδρες
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διευθυντές

είναι

περισσότεροι από τις γυναίκες.
Σ5.

οι

γυναίκες

διευθυντές

τείνουν να υιοθετούν ανδρικά
πρότυπα συμπεριφοράς καθώς
θέλουν να γίνονται σεβαστές
από όλους. Λόγω του φύλου
τους διαρκώς καλούνται να
αποδεικνύουν την αξία τους
και τις ικανότητες του.
Σ6. εξαρτάται από τη φύση της
γυναίκας που διευθύνει.
Σ7. Μια γυναίκα διευθυντής
υιοθετεί

αρκετές

φορές

ανδρικά χαρακτηριστικά όπως
επιβλητικότητα,

αυταρχισμό

για να πείσει τη σχολική
κοινότητα ότι έχει ικανότητες
και

μπορεί

να

διοικήσει

αποτελεσματικά. Οι γυναίκες
κρίνονται

αυστηρότερα

από

τους άνδρες καθώς διαρκώς
πρέπει αν αποδεικνύουν ότι
μπορούν

να

αναλάβουν

και

διαφορετικούς ρόλους .
Σ8. Οι γυναίκες διευθύντριες σε
αρκετές περιπτώσεις πιέζονται
να διευθύνουν με σκληρότητα
όπως οι άνδρες. Είναι θέμα
χαρακτήρα της γυναίκας.
Σ9. Οι γυναίκες διευθυντές ίσως
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δέχονται

ευκολότερα

την

αμφισβήτηση της κοινωνίας και
γι’ αυτό μπορεί να αισθάνονται
την ανάγκη να αποδείξουν τις
ικανότητές

τους.

Ωστόσο,

πιστεύω ότι οι διευθύντριες που
είχα

και

διοικούσαν

πιο

«δυναμικά» ή «αυταρχικά» το
έκαναν λόγω προσωπικότητας
και όχι συνειδητά. Αντίστοιχα,
υπήρξαν

διευθυντές

δημοκρατικοί και πιο χαμηλών
τόνων.
Σ10. Οι γυναίκες υιοθετούν
κάποιες φορές μια «ανδρική»
συμπεριφορά

ηγεσίας,

που

προέρχεται από την κοινωνική
αντίληψη ότι οι γυναίκες δεν
πρέπει να βρίσκονται σε θέσεις
ηγεσίας,

που

μέχρι

τώρα

άνηκαν σε άνδρες
Σ11.

κάποιες

γυναίκες

διευθυντές να πιέζονται, γιατί
νιώθουν
σύνολο

ότι
ή

διοικούν

να

το
η

κοινωνικό

ομάδα
μην

που

τις

έχει

άνθρωπος

έχει

αποδεχτεί πλήρως.
Σ12.

κάθε

ξεχωριστή προσωπικότητα και
χαρακτήρα

215

Σ13

Η

ανδρική

συμπεριφορά
περισσότερο

έχει

τους

να

νομίζω

κάνει

με

τον

τρόπο επικοινωνίας. Καλούνται
να εδραιώσουν τη θέση τους
απέναντι στους άλλους. Γι’
αυτόν τον λόγο τείνουν να
υιοθετούν

κανόνες

συμπεριφορές που αρμόζουν
περισσότερο

στους

άνδρες.

Αυτό πιστεύω συμβαίνει καθώς
υπάρχουν αμφιβολίες για τις
ικανότητες

τους

και

την

αποτελεσματικότητα τους.
Σ14.

Οι

ταυτίζουν

περισσότεροι
τη

διευθυντή

με

θέση
έναν

του
άνδρα.

Πιστεύω ότι αρκετές φορές οι
γυναίκες

αναγκάζονται

να

δουλεύουν πιο σκληρά από
τους άνδρες και να πείσουν τον
περίγυρο τους για τις ικανότητες
τους.
Σ15.ισχύει σε ένα βαθμό η
θεωρία αυτή δεδομένου του
συντριπτικού ποσοστού ανδρών
σε

θέσεις

επιφέρει

την

διοίκησης

που

αναγκαστική

προσαρμογή στο περιβάλλον
αυτό.
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Σ16. Η αυστηρότητα

και η

ενσυναίσθηση που θα πρέπει να
κατέχει

ένα

στέλεχος

σχετίζεται

χαρακτήρα

διευθυντικό
με

το

και

την

ιδιοσυγκρασία του και όχι με
τα φυλετικά χαρακτηριστικά
του.
Σ17. Οι γυναίκες με βάση τον
χαρακτήρα

που

έχουν

ταυτίζονται με τη σκληρότητα
και

τη

επιβλητικότητα

ενός

άνδρα.
Σ18.

Οι

γυναίκες

είναι

απαραίτητο να διευθύνουν με
βάση

το

εξουσίας
λειτουργία

ανδρικό
για
της

πρότυπο

τη

σωστή
σχολικής

μονάδας.
8. Οι

Κ27.

Σ1. Ποτέ, θεωρώ ότι είναι

αναπαραστά

Προσω

καλύτερα να προσφέρω μέσα

σεις

πικές

στη τάξη. Θα προσφέρω

εκπαιδευτικώ

φιλοδοξ

περισσότερα μέσα στη τάξη.

ν

ίες

των
για

τη

συμμετοχή

Κ28.

στην

Έλλειψ

εκπαιδευτική

η

διοίκηση

ενδιαφέ

Σ2. Εγώ προσωπικά δε θα έκανα
απόπειρα για να διεκδικήσω
κάποια ανώτερη διοικητική

ροντος

θέση. Ο πρωταρχικός λόγος
είναι ότι δε θα επιθυμούσα να
αναλάβω τέτοιου είδους ευθύνες
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και τόσο στρες και άγχος.
Σ3. θα μπορούσα να
διεκδικήσω υψηλά ιστάμενες
θέσεις σε ιδιωτικό ή δημόσιο
τομέα στο μέλλον.
Σ4. Δεν θα έκανα αίτηση για την
ανάληψη κάποιας διοικητικής
θέσης καθώς είμαι μητέρα με
δύο ανήλικα παιδιά και έχω
πολλές υποχρεώσεις.
Σ5. Αναλόγως τη φάση της ζωής
μου, πρέπει να είναι όλα
δρομολογημένα για να μπορεί
κάποιος απερίσπαστα να
αφιερωθεί σε έναν τέτοιο ρόλο.
Παράλληλα θα ήθελα να
διαθέτω ικανοποιητική εμπειρία
στο σχολικό περιβάλλον.
Σ6. Βρίσκω μεγαλύτερο
ενδιαφέρον στη διδασκαλία
και στη σχολική τάξη.
Σ7. Θα ήθελα αλλά αργότερα
όταν θα έχω αποκτήσει
μεγαλύτερη εμπειρία, να μάθω
τους νόμους καλύτερα, να μάθω
να συνεργάζομαι με τους
συναδέλφους μου καλύτερα.
Επίσης, αν είχα παιδιά μικρής
ηλικίας δε ξέρω αν θα ήθελα να
αναλάβω μια τέτοια θέση.
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Σ8. Ίσως στο μέλλον να
διεκδικήσω κάποια ανώτερη
διοικητική θέση στο σχολείο
όπου υπηρετώ.
Σ9. Δε θα ήθελα κάποια
ανώτερη διοικητική θέση στη
σχολική μονάδα γιατί θεωρώ ότι
μέσα στη σχολική τάξη και
μέσω της προσωπικής επαφής
με τα παιδιά και τις οικογένειές
τους μπορώ να προσφέρω
περισσότερα πράγματα και με
πιο αποτελεσματικό τρόπο.
Σ10. Δεν θα έκανα αίτηση, γιατί
δεν με «γεμίζει» σαν άνθρωπο
να κάθομαι σε ένα γραφείο.
Προτιμώ να είμαι μέσα σε μία
τάξη.
Σ11. Δε θα έκανα αίτηση τη
διεκδίκηση ανώτερης
διοικητικής θέσης, διότι θεωρώ
ότι χρειάζεται και απαιτείται
υπόβαθρο και σπουδές στη
διοίκηση στην εκπαίδευση.
Σ12. Στο μέλλον σκέφτομαι να
θέσω υποψηφιότητα για τη
διεκδίκηση κάποιας ανώτερης
θέσης.
Σ13. Εάν είχα τη δυνατότητα θα
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έκανα αίτηση για τη διεκδίκηση
κάποιας ανώτερης διοικητικής
θέσης διότι θεωρώ ότι είναι
χρήσιμο να γνωρίσεις και το
διοικητικό κομμάτι της
δουλειάς μας, ώστε να μπορείς
να αντιληφθείς και τις επιμέρους
διαδικασίες αλλά και τους
ρόλους των μελών της σχολικής
μονάδας.
Σ14. Ίσως κάποια στιγμή στο
μέλλον να έθετα υποψηφιότητα
για τη θέση του διευθυντή, θα
ήθελα όμως να κατέχω πολλά
χρόνια προϋπηρεσίας στη
σχολική κοινότητα.
Σ15. Το έχω σκεφτεί αρκετές
φορές και στο μέλλον θα κάνω
αίτηση για τη διεκδίκηση
κάποιας διοικητικής θέσης.
Σ16. Δεν θα έκανα καθώς η
ικανοποίηση που εισπράττω
από τη διδασκαλία στην τάξη
είναι στη πρώτη γραμμή.
Σ17. Η διδασκαλία και η
διαχείριση της τάξης ταιριάζει
περισσότερο στον χαρακτήρα
και στο αντικείμενο των
σπουδών μου.
Σ18. Δεν θα έκανα αίτηση
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καθώς είμαι μητέρα δύο
ανήλικων παιδιών.
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