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Πεξίιεςε
θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα πξνζεγγίζεη ζεσξεηηθά κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηηο έλλνηεο ηνπ θχινπ θαη ηεο εγεζίαο θαη κέζα απφ ην πξίζκα ησλ ζηεξενηππηθψλ
αληηιήςεσλ λα θαηαλνήζεη ην γεγνλφο φηη παξά ηηο ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηεο ζέζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ απαζρφιεζε ζηελ Διιάδα, δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη πνιχ κηθξή ε ζπκκεηνρή
ηνπο ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ θαη γεληθά ζηηο πςειέο βαζκίδεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηεξαξρίαο, ηδηαίηεξα ζηνπο ρψξνπο ηεο εθπαίδεπζεο. Οη ζηαηηζηηθέο δείρλνπλ φηη νη γπλαίθεο
βξίζθνληαη ζε θαιφ δξφκν θαη κε ηηο θαηάιιειεο ζπκβνπιεπηηθέο παξεκβάζεηο ε ππναληηπξνζψπεπζε ησλ γπλαηθψλ κπνξεί λα μεπεξαζηεί.
Ο ηνκέαο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, κπνξεί λα είλαη έλαο απφ ηνπο ηνκείο ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ
είλαη δπλαηφλ λα δηακνξθσζνχλ νη ηάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζην εθπαηδεπηηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ γίγλεζζαη. Ζ ππάξρνπζα σο ηψξα θαηάζηαζε
γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην θχιν ζηελ Δθπαίδεπζε, δείρλνπλ φηη είλαη δπλαηφλ λα αιιάμνπλ νη παξαδνζηαθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θαη λα αληηθαηαζηαζνχλ κε άιιεο πην πξννδεπηηθέο, έηζη ψζηε ηα δχν θχια λα δήζνπλ καδί ήξεκα θαη αξκνληθά ζην πιαίζην ζρέζεσλ
πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ακνηβαίν ζεβαζκφ.
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Δηζαγσγή
Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο θνηλσλίαο, ηεο πνιηηηθήο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο πιεξνθνξίαο έρνπλ σο απνηέιεζκα λα αιιάμνπλ θαη νη ξφινη ησλ θχισλ. Ζ καδηθή έμνδνο ηεο γπλαίθαο απφ ην ζπίηη, φπσο θαη νη ζεκαληηθέο επηδφζεηο ηεο ζε πνιινχο ηνκείο, ηελ θαηεχζπλαλ
πξνο ην δξφκν ηεο ηζφηεηαο. Πιένλ, ε απνδνρή θαη αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο ηεο γπλαίθαο
ζηελ θνηλσλία ηνπ ζήκεξα, ζεσξείηαη φρη κφλν ζηνηρείν πνιηηηζκνχ, κέηξν θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο αιιά θαη πξνυπφζεζε γηα πεξαηηέξσ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Δλψ ζεσξεηηθά ινηπφλ, ε ηζφηεηα έρεη επηηεπρζεί, παξαηεξείηαη παγθνζκίσο φηη ζηελ αγνξά εξγαζίαο εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ αληζφηεηεο. Οη αληζφηεηεο απηέο αθνξνχλ ηνλ ηξφπν πξφζιεςεο
θαη ηνλ ηξφπν πιεξσκήο αιιά θπξίσο αθνξνχλ ηελ αλέιημε ηεο γπλαίθαο ζηηο ζέζεηο εγεζίαο
πνπ είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηε ιήςε απνθάζεσλ, ην ζεβαζκφ, ηελ θαηαμίσζε θαη ηελ απηνπξαγκάησζε ησλ αηφκσλ πνπ ηηο θαηαιακβάλνπλ. Δηδηθφηεξα ζην ρψξν ηεο παηδείαο έρνπλ
πεξάζεη ζρεδφλ 35 ρξφληα απφ ηφηε πνπ εξεπλεηέο ησλ ΖΠΑ έζεζαλ ην εξψηεκα: “Γηαηί νη γπλαίθεο λα δηδάζθνπλ θαη νη άλδξεο λα δηνηθνχλ”; (Strober & Tyack, 1980).Απφ ηφηε φιεο νη
έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηα δεηήκαηα ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο θαη ηεο δηνίθεζεο απνδεηθλχνπλ φηη ε θαηάζηαζε είλαη κελ ζην δξφκν ηεο ηζφηεηαο, αιιά αθφκα παξαηεξνχληαη αληζφηεηεο ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ. «Οη ζρνιηθέο απαηηήζεηο έρνπλ δξακαηηθά αιιάμεη αθνινπζψληαο ηηο αιιαγέο ηεο θνηλσλίαο ηνπ πξφζθαηνπ λεσηεξηζκνχ. Νένη ξφινη, ηθαλφηεηεο θαη
πξνζφληα απαηηνχληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο γηα ηα νπνία δελ έρεη αξρηθά
εθπαηδεπηεί θαη λέα κνληέια εθπαίδεπζεο ηνπ ζα έπξεπε λα ππάξμνπλ. Τπάξρεη επίζεο θαη κηα
πνηθηιία ζεκάησλ ηα νπνία πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξννπηηθέο
ησλ λέσλ πξνθιήζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε. Έλα απφ απηά είλαη ε ηζφηεηα ησλ θχισλ»
(Anastasaki,2009). 1
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Με ηελ παξνχζα εξγαζία έρνπκε ζθνπφ λα δηεξεπλήζνπκε πσο έρεη δηακνξθσζεί ε θαηάζηαζε
ζην ρψξν ηεο παηδείαο (πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε), κε βάζε ηηο θξίζεηο
ζηειερψλ εθπαίδεπζεο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο.
ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηηο έλλνηεο θχιν θαη ηνπο ξφινπο ηνπ θάζε θχινπ,
θαζψο θαη ζηα ζηεξεφηππα πνπ δηακνξθψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ.
ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ εγεζία θαη Γηνίθεζε- Γηεχζπλζε θαζψο
θαη Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε- Γηεχζπλζε.
ην ηξίην θεθάιαην αλαιχεηαη ε θαηάζηαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα θαζψο θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο παξνχζεο θαηάζηαζεο, γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, δειαδή ηα έηε 2010-2014. Δπίζεο αλαθέξνληαη ηα
αίηηα γηα ηελ ππναληηπξνζψπεπζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ εγεζία ηεο εθπαίδεπζεο.
ην ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξνληαη νη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο θαη νη ζπκβνπιεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζην λεπηαγσγείν θαη ζην ζρνιείν, κέζσ ησλ καζεκάησλ θαη θπξίσο ηνπ ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, γηα ηελ άξζε ησλ ζηεξενηχπσλ ησλ
θχισλ θαη ηα αλακελφκελα νθέιε.
ην πέκπην θεθάιαην παξαηίζεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ην ζθεπηηθφ, ν ζθνπφο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ε πξνζέγγηζε, ην δείγκα, ε αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα θαη ηέινο
ε παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ.
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Κεθάιαην 1ν
1.1. Ση είλαη θύιν - ν ξόινο ηνπ θύινπ.
Ζ έλλνηα «θχιν» ζηελ αγγιηθή γιψζζα απνδίδεηαη κε ηνπο φξνπο gender θαη sex. Ο φξνο sex
(γέλνο), αλαθέξεηαη ζηελ αλαηνκία θαη ηε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά, ελψ ν φξνο gender (θχιν)αλαθέξεηαη ζηηο θνηλσληθέο αληηιήςεηο γηα ην άξξελ θαη ην ζήιπ δειαδή ζηε αληίιεςε
αξξελσπφηεηαο ή ζειπθφηεηαο ζε κηα δεδνκέλε θνηλσλία. ε ειηθία δχν εηψλ, ηα παηδηά αλαθέξνληαη κε ζηαζεξφηεηα ζηνλ εαπηφ ηνπο- θαη ζηνπο άιινπο- σο αγφξη ή θνξίηζη (PoulinDuboiset al, 1994 Raag, 2003 Campbell, Shirley, &Candy, 2004). 2 ινη νη πνιηηηζκνί πεξηγξάθνπλ θνηλσληθνχο ξφινπο (gender roles) γηα ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο, αιιά νη ξφινη
απηνί δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο απφ πνιηηηζκφ ζε πνιηηηζκφ.
Ο βηνινγηθφο δηαρσξηζκφο πνπ ππάξρεη ζηνπο αλζξψπνπο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ αλαπαξαγσγή θαη ηε δηαηψληζε ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο. ηαλ αλαθεξφκαζηε ζην «βηνινγηθφ θχιν», ελλννχκε απηφ πνπ έρεη εκθαλψο βηνινγηθή πξνέιεπζε.
ηνλ βηνινγηθφ δηαρσξηζκφ πνπ ρσξίδεη ηνπο αλζξψπνπο ζε άηνκα αξζεληθνχ θαη ζειπθνχ
γέλνπο έρνπλ πξνζηεζεί δηαθξίζεηο θαη αληζφηεηεο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα, νη
νπνίεο νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ «θνηλσληθνχ θχινπ», πνπ γεληθφηεξα έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ φξν «θχιν» (gender). Σν θνηλσληθφ θχιν είλαη πνπ καο πξνζδίδεη ηηο δηαθνξέο πνπ δελ έρνπλ εκθαλή βηνινγηθή πξνέιεπζε θαη κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ δηεξγαζίεο
θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ. ιεο απηέο νη δηεξγαζίεο νηθνδνκνχλ ηνλ βηνινγηθφ δηαρσξηζκφ,
δειαδή ηελ αληζφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή δηάθξηζε ζε αλσηεξφηεηα ή θαησηεξφηεηα ηνπ ελφο
θχινπ ζε ζρέζε κε ην άιιν.
Γελ πξέπεη λα καο πξνθαιεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη νη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο απφ ηα δχν
θχια πξνέξρνληαη απφ ηα ίδηα ηα βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηα θχια
κεηαμχ ηνπο. Ζ ππφζεζε απηή ζηεξίδεηαη ζε αμηνζεκείσηα εκπεηξηθά δεδνκέλα.
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Οη νξκφλεο επεξεάδνπλ ηηο ζρεηηθέο κε ην θχιν ζπκπεξηθνξέο. Σα θνξίηζηα πνπ πξνγελλεηηθά έρνπλ εθηεζεί ζε πνιχ πςειά επίπεδα αλδξνγφλσλ (αξζεληθέο νξκφλεο) είλαη πηζαλφηεξν
λα εκθαλίζνπλ ζπκπεξηθνξά ζπλαθή κε ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο γηα ηνπο άξξελεο απφ
φηη νη αδειθέο ηνπο πνπ δελ είραλ εθηεζεί ζε αλδξνγφλα (Money & Ehrhardt, 1972 Hines,
Golombok, &Rust, 2002 Servin, Nordenstroem, & Larsson, 2003).3
χκθσλα κε ηνλ Shaffer ην πξφηππν ησλ φισλ ησλ θχισλ είλαη κηα αμία, έλα θίλεηξν ή έλα
ζχλνιν ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζεσξείηαη φηη αξκφδνπλ πεξηζζφηεξν ζηα κέιε ηνπ ελφο θχινπ
απφ φηη ζηα κέιε ηνπ άιινπ. ια καδί ηα πξφηππα ησλ ξφισλ ησλ θχισλ απνηεινχλ κηα πεξηγξαθή ηνπ πσο αλακέλεηαη λα ζπκπεξηθέξνληαη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο θαη αληηθαηνπηξίδνπλ ηα ζηεξεφηππα ζχκθσλα κε ηα νπνία θαηεγνξηνπνηνχκε ηα κέιε θάζε θχινπ θαη ηνπο
ζπκπεξηθεξφκαζηε αλάινγα. Ο ξφινο ηεο γπλαίθαο σο κεηέξαο επζχλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ
γηα ηα πξφηππα θαη ηα ζηεξεφηππα πνπ έρνπλ θπξηαξρήζεη ζε πνιιέο θνηλσλίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηθήο καο. Σα θνξίηζηα παξνηξχλνληαη θαηά θαλφλα λα αλαιάβνπλ έλαλ
εθθξαζηηθφ ξφιν, πνπ ζεκαίλεη φηη ζα δείρλνπλ θαινζχλε, ζηνξγή, δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία
θαη επαηζζεζία ζηηο αλάγθεο ησλ άιισλ (Parsons,1995). Απηά ηα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζεσξήζεθε φηη ζα πξνεηνίκαδαλ ηα θνξίηζηα λα παίμνπλ ην ξφιν ηεο ζπδχγνπ θαη ηεο κεηέξαο, εμαζθαιίδνληαο ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ην αλάζξεκκα ησλ παηδηψλ.
Σα αγφξηα αληίζεηα παξνηξχλνληαη λα πηνζεηήζνπλ έλα ζπληειεζηηθφ ξφιν, εθφζνλ, σο παξαδνζηαθνί ζχδπγνη θαη παηέξεο, νη άλδξεο έρνπλ θαζήθνλ λα παξέρνπλ ηα πξνο ην δελ ζηελ
νηθνγέλεηα θαη λα ηελ πξνζηαηεχνπλ. πλεπψο πεξηκέλνπκε απφ ηα αγφξηα λα γίλνπλ θπξηαξρηθά, δηεθδηθεηηθά, αλεμάξηεηα θαη αληαγσληζηηθά. Παξφκνηα πξφηππα θαη ξφινπο ζπλαληάκε ζε πνιιέο θνηλσλίεο, φρη φκσο νπσζδήπνηε ζε φιεο.(Williams & Best, 1990)4.
Σν θχιν είλαη έλα θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλν ζελάξην θαη ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα γηα
ηηο Διιελίδεο, είλαη αθφκα ζχλζεηε. ε έλα ζρνιηαζηηθφ ππφκλεκα γηα κηα ειιεληθή εθεκε3
4
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ξίδα ε Καξατζθάθε (2006)5, έγξαςε, «ην πξνθίι ησλ Διιελίδσλ γπλαηθψλ είλαη φηη είλαη
κνξθσκέλεο, νηθνλνκηθά αλεμάξηεηεο θαη δελ θνβνχληαη λα πάξνπλ ηηο δσέο ηνπο ζηα ρέξηα
ηνπο. Παξφια απηά, απηή ε εηθφλα δελ εμεγεί ηνπο πνιιαπινχο ξφινπο ησλ γπλαηθψλ, ηηο
δξακαηηθέο αιιαγέο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο θαη ησλ ζηεξενηχπσλ πνπ ηηο επεξεάδνπλ». Ζ Καξατζθάθε εμεγεί φηη ζηελ Διιάδα κφλν ην 40% ησλ γπλαηθψλ
εξγάδνληαη θαη πιεξψλνληαη πεξίπνπ ηα 2/3 απφ απηά πνπ θεξδίδνπλ νη άλδξεο νκφινγνη ηνπο
θαη κφλν ην 4,9 % απφ απηέο θηάλνπλ ζε θνξπθαίεο εγεηηθέο ζέζεηο. Οη πεξηνξηζκέλνη ξφινη
ησλ γπλαηθψλ ζηελ εγεζία ηεο εθπαίδεπζεο αληαλαθιά θαζαξά ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζχγρξνλεο Διιάδαο.
1.2. ηεξεόηππα
Με ηνλ φξν ζηεξεφηππα ελλννχκε φιεο νη αληηιήςεηο πνπ έρνπλ εκπεδσζεί ζηελ θνηλή γλψκε
θαη δελ παίξλνπλ ππφςε ηνπο ηα δεδνκέλα ηεο εκπεηξίαο, αιιά ρξεζηκεχνπλ γηα λα θξίλνπλ
θαη λα αμηνινγήζνπλ ηα πξάγκαηα κε βάζε κηα εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκέλε νπηηθή γσλία.
(Βηθηιεμηθφ).6
ηεξεφηππν: ζηέξενο θαη ηχπνο, απνηειεί φξν ηεο ηππνγξαθίαο. Σα ζηεξεφηππα ζεσξνχληαη
ιαλζαζκέλα, άθακπηα, κνλνκεξή, ππεξαπινπζηεπκέλεο γεληθεχζεηο γηα θνηλσληθέο νκάδεο
(φινη απηνί νη φξνη είλαη αξλεηηθά θνξηηζκέλνη).
Σα ζηεξεφηππα είλαη ππεξαπινπζηεπκέλεο θαη ζπρλά γεληθεπκέλεο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο αληηιήςεηο ησλ αηφκσλ νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα
εμεγήζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Χο ζηεξεφηππα λννχληαη νη ηδέεο πνπ είλαη βαζηζκέλεο ζε
δηαζηξεβιψζεηο, ππεξβνιέο θαη ππεξαπινπζηεχζεηο, ηεο πνιχπινθεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ο φξνο «ζηεξεφηππν» πξσηνεκθαλίδεηαη ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο απφ ην Γνπψι-

5

Helen C Sobehart, 2009. Women Leading Education Across The Continents, Sharing the Sprit, Fanning the
Flame. Published in partnership with the American Association of School administrators, p.121
6
http://el.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8C%CF%84%CF%85%C
F%80%CE%B1 αλαζχξζεθε ζηηο 6/5/14
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ηεξ Λίπκαλ7 ην 1922, ν νπνίνο φξηζε ηα ζηεξεφηππα σο εηθφλεο πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη ζην
κπαιφ ηνπο, σο ράξηεο ηνπ θφζκνπ. Απηέο νη πξνθαηαζθεπαζκέλεο εηθφλεο θαη ηδέεο, εκπνδίδνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα δνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα φπσο είλαη, ηελ παξακνξθψλνπλ θαη ηειηθά ηε δηαζηξεβιψλνπλ.
1.3. Ζ ζεσξία ησλ ζηεξενηύπσλ / ζρεκάησλ ησλ θύισλ8
Οη Carol Martin θαη Charles Halverson (1981, 1987) πξφηεηλαλ κηα θάπσο δηαθνξεηηθή γλσζηηθή ζεσξία ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο ζπκπεξηθνξάο ζχκθσλα κε ην θχιν. πσο θαη ν Kohlberg,
νη Martin θαη Halverson πηζηεχνπλ φηη ηα παηδηά θηλεηνπνηνχληαη απφ κφλα ηνπο λα απνθηήζνπλ ελδηαθέξνληα, αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ γηα
ηνλ εαπηφ ηνπο σο «αγφξη» ή «θνξίηζη». Αληίζεηα φκσο απφ ηνλ Kohlberg, ππνζηεξίδνπλ φηη
απηή ε απηφ-θνηλσληθνπνίεζε αξρίδεη κφιηο ην παηδί απνθηήζεη κηα βαζηθή ηαπηφηεηα ηνπ
θχινπ ζε ειηθία 21/2 ή 3 εηψλ θαη έρεη ήδε πξνρσξήζεη αξθεηά ζηελ ειηθία 6 σο 7 εηψλ, φηαλ ην παηδί επηηπγράλεη ηε κνληκφηεηα ηνπ θχινπ.
χκθσλα κε ηε ζεσξία δηακφξθσζεο ησλ ζηεξενηχπσλ / ζρεκάησλ ησλ θχισλ ησλ Martin
θαη Halverson, ε εδξαίσζε κηαο βαζηθήο ηαπηφηεηαο θχινπ θηλεηνπνηεί ην παηδί λα κάζεη γηα
ηα δχν θχια θαη λα ελζσκαηψζεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζε ζηεξεφηππα / ζρήκαηα ησλ
θχισλ, δειαδή ζε νξγαλσκέλα ζχλνια πεπνηζήζεσλ θαη πξνζδνθηψλ ζρεηηθά κε ηνπο άλδξεο
θαη ηηο γπλαίθεο ηα νπνία επεξεάδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνζέρεη, επεμεξγάδεηαη θαη
ζπκάηαη. Σα παηδηά απνθηνχλ πξψηα έλα απιφ ζρήκα εληφο / εθηφο νκάδαο πνπ ηνπο επηηξέπεη
λα ηαμηλνκνχλ νξηζκέλα αληηθείκελα, ζπκπεξηθνξέο θαη ξφινπο σο «αγνξίζηηθνπο» θαη
άιινπο σο «θνξηηζίζηηθνπο». Δπηπξφζζεηα ηα παηδηά ιέγεηαη φηη θαηαζθεπάδνπλ έλα
νκφθπιν ζρήκα πνπ απνηειείηαη απφ ιεπηνκεξή ζρέδηα δξάζεο, ηα νπνία ζα ρξεηαζηνχλ ηα
παηδηά γηα λα εθηειέζνπλ δηάθνξεο ζχκθσλεο κε ην θχιν ηνπο ζπκπεξηθνξέο θαη λα
ππνδπζνχλ ην ξφιν ηνπ θχινπ ηνπο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ δηακνξθψλνληαη, ηα ζρήκαηα ησλ
7

Η. Εέγθεξ, Μπνπθνπκάλεο, Εηζαγσγή ζηε θνηλσληνινγία. Αζήλα 1977 αλαζχξζεθε ζηηο 8/5/14 απφ ηελ ηζηνζειίδα http://a-kentavrou.blogspot.gr/2010/06/blog-post_28.html
8
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θχισλ ρξεζηκεχνπλ σο ζελάξηα γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ θνηλσληθψλ πιεξνθνξηψλ. Σα
παηδηά είλαη πηζαλφ λα θσδηθνπνηνχλ θαη λα ζπκνχληαη πιεξνθνξίεο πνπ ζπκθσλνχλ κε ηα
ζρήκαηα ησλ θχισλ πνπ έρνπλ θαη λα μερλνχλ πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη ζε ζπκθσλία κε ηα
ζρήκαηά ηνπο ή λα ηηο αιινηψλνπλ, ψζηε λα γίλνπλ πην ζχκθσλεο κε ηα ζηεξεφηππά ηνπο
(Liben & Signorella, 1993, Martin & Halverson, 1983), εηδηθά αλ έρνπλ θηάζεη ζηελ ειηθία
ησλ 6 ή 7 εηψλ, θαηά ηελ νπνία νη δηθέο ηνπο ζηεξενηππηθέο γλψζεηο θαη πξνηηκήζεηο
απνθξπζηαιιψλνληαη θαη γίλνληαη ηδηαίηεξα έληνλεο (Welch- Ross & Schmidt, 1996).9
Ο Kohlberg πηζηεχεη φηη ηα παηδηά πεξλνχλ απφ ηα αθφινπζα ηξία ζηάδηα θαζψο σξηκάδεη ε
αληίιεςή ηνπο ζρεηηθά κε ην ηη ζεκαίλεη λα είζαη άλδξαο ή γπλαίθα;
1. Βαζηθή ηαπηφηεηα θχινπ. ε ειηθία 3 εηψλ, ηα παηδηά έρνπλ ραξαθηεξίζεη ηνλ εαπηφ
ηνπο αγφξη ε θνξίηζη.
2. ηαζεξφηεηα ηνπ θχινπ. Λίγν αξγφηεξα, αληηιακβάλνληαη φηη ην θχιν κέλεη ζηαζεξφ
κε ηε λ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. ια αλεμαηξέησο ηα αγφξηα γίλνληαη άλδξεο θαη ηα θνξίηζηα φηαλ κεγαιψλνπλ, γίλνληαη γπλαίθεο.
3. Μνληκφηεηα ηνπ θχινπ. Ζ έλλνηα ηνπ θχινπ νινθιεξψλεηαη, φηαλ ην παηδί θαηαιαβαίλεη φηη ην θχιν ελφο αλζξψπνπ παξακέλεη επίζεο ζηαζεξφ αλεμάξηεηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο. Σα παηδηά ειηθίαο 5-7 εηψλ πνπ έρνπλ θηάζεη πηα ζε απηφ ην ζηάδην δελ
μεγειηνχληαη απφ ηα θαηλφκελα. Γλσξίδνπλ γηα παξάδεηγκα, φηη ην θχιν ελφο αηφκνπ
δελ κπνξεί λα αιιάμεη κε ην λα θνξέζεη ξνχρα ην αληίζεηνπ θχινπ ή λα αλαιάβεη
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αληίζεηνπ θχινπ.
χκθσλα κε ηνλ Kohlberg, ε απηφ-θνηλσληθνπνίεζε αξρίδεη κφλν φηαλ ηα παηδηά έρνπλ θηάζεη ζην ζηάδην ηεο κνληκφηεηαο ηνπ θχινπ. Ζ ψξηκε θαηαλφεζε ηνπ θχινπ α) παξαθηλεί ζηε
δηακφξθσζε ζχκθσλεο κε ην θχιν ζπκπεξηθνξά θαη β) είλαη ε αηηία θαη φρη ην απνηέιεζκα
ηεο ζηξνθήο ηεο πξνζνρήο ζε πξφηππα ηνπ ίδηνπ θχινπ.

9
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Οη κειέηεο πνπ έγηλαλ ζε πεξηζζφηεξα απφ 20 πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα απνθαιχπηνπλ φηη
ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο πεξλνχλ πξάγκαηη απφ ηα ηξία ζηάδηα ηαπηφηεηαο ηνπ θχινπ
πνπ αλαθέξεη ν Kohlberg κε ηε ζεηξά πνπ πεξηγξάθνληαη θαη φηη ε επίηεπμε ηεο κνληκφηεηαο
ηνπ θχινπ (ή δηαηήξεζεο ηνπ θχινπ) ζπλδέεηαη ζαθψο κε άιια ζπλαθή επηηεχγκαηα ηεο
γλσζηηθήο αλάπηπμεο, φπσο ε δηαηήξεζε ησλ πγξψλ ή ηεο κάδαο (Marcus & Overton, 1978,
Munroe, Shimmin & Munroe, 1984). Δπηπξφζζεηα, ηα αγφξηα πνπ έρνπλ θηάζεη ζην ζηάδην
ηεο κνληκφηεηαο ηνπ θχινπ αξρίδνπλ λα πξνζέρνπλ (Luecke- Aleksa θ.α.1995)θαη λα πξνηηκνχλ θαηλνχξγηα παηρλίδηα, ηα νπνία πξνηηκνχλ ηα αλδξηθά ηνπο πξφηππα ζε ζρέζε κε απηά
πνπ πξνηηκνχλ ηα ζειπθά πξφηππα- αθφκε θαη φηαλ ηα παηρλίδηα απηά είλαη ειθπζηηθφηεξα
αληηθείκελα (Frey & Ruble, 1992). Σα παηδηά, ινηπφλ, πνπ έρνπλ κηα ψξηκε ηαπηφηεηα ηνπ
θχινπ (εηδηθά ηα αγφξηα), ζπρλά επηιέγνπλ ηα παηρλίδηα ή ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηα άηνκα
πνπ αλήθνπλ ζην ίδην θχιν ζεσξνχλ θαηαιιειφηεξεο γηα απηά.10
1.4. Πεξίνδνη ηεο δσήο πνπ εδξαηώλεηαη ε θνηλσληθή ηαπηόηεηα ηνπ θύινπ
Παηδηθά ρξόληα
Ζ εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη ήδε απφ ηα πξψηκα ρξφληα ηεο
δσήο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πξνζδίδνπλ
1. ηελ ηθαλφηεηα λα πεξηγξάθεη ηνλ εαπηφ ηνπ,
2. λα πξνγξακκαηίδεη ην κέιινλ ηνπ θαη
3. λα έρεη ηελ αίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ αμίαο.
Σν θαηά πφζν ππεξηεξεί ην θάζε ραξαθηεξηζηηθφ απφ ηα παξαπάλσ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα
κε ηελ θνηλσλία πνπ δεη ην άηνκν. πλεπψο δηαθέξνπλ νη δπλαηφηεηεο γηα θαξηέξα θαη νη θνηλσληθέο πξνζδνθίεο. Σν θχιν απνηειεί θξηηήξην «θαλνληθήο» ζπκπεξηθνξάο κε ηελ έλλνηα
πσο άλδξεο θαη γπλαίθεο θαινχληαη λα ζπκπεξηθέξνληαη θαη λα αζρνινχληαη κε πξάγκαηα
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πνπ ηαηξηάδνπλ ζην θχιν ηνπο. Έηζη κε δηαθνξεηηθέο αζρνιίεο θαηαπηάλνληαη νη γπλαίθεο θαη
κε άιιεο νη άλδξεο.
«Ζ ζπκπεξηθνξά αλδξψλ θαη γπλαηθψλ δηέπεηαη είηε ζηνλ δεκφζην βίν είηε ζηνλ ηδησηηθφ απφ
θάπνηεο αληηιήςεηο πνπ νλνκάδνληαη ζηεξενηππηθέο θαη θαζνξίδνληαη απφ ην θχιν. Απηφ απνδίδεηαη κε ηελ έθθξαζε «θπιεηηθά ζηεξεφηππα» ή «ζεμηζηηθά ζηεξεφηππα». Παξαδείγκαηα
φπσο: «ξνδ ξνχρα γηα ηα θνξηηζάθηα» θαη «ζηέι αληίζηνηρα γηα ηα αγνξάθηα» ή «νη άλδξεο
δελ θιαίλε» ή αθφκε «ε θαιή λνηθνθπξά είλαη δνχια θαη θπξά» απνηεινχλ θαζεκεξηλά θπιεηηθά ζηεξεφηππα».11
Σα θνηλσληθά ζηεξεφηππα μεθηλνχλ λα δηακνξθψλνληαη απφ ηελ γέλλεζε ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ πνπ παξνπζηάδνληαη δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο αλάινγα κε ην θχιν ηνπ κσξνχ.
Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε θνηλσλία αλακέλεη δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά απφ ηα αγφξηα θαη ηα
θνξίηζηα θαη σζεί ηα άηνκα λα ζπκκνξθσζνχλ κε απηέο ηηο πξνζδνθίεο. Δπηπξφζζεηα ε νηθνγέλεηα, ζαλ πξνβνιή ηεο θνηλσλίαο κέζα ζην ζπίηη, αλαηξέθεη δηαθνξεηηθά ηα αγφξηα απφ
ηα θνξίηζηα. ε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο νλνκάδνπλ «παηδί» κφλν ην αγφξη. Γηα παξάδεηγκα ιέλε θάπνηνη «έρσ έλα παηδί θαη έλα θνξίηζη». Σα παηρλίδηα πνπ πξνηξέπνληαη ηα αγφξηα λα παίμνπλ είλαη δηαθνξεηηθά απφ απηά ησλ θνξηηζηψλ θαη ζπρλά απνζαξξχλνληαη ηα θνξίηζηα λα ζπληξνθεχνπλ κηα παξέα αγνξηψλ.
«Πνιιά ζηνηρεία ηεο ζρνιηθήο δσήο κπνξεί λα εληζρχζνπλ απηή ηελ αίζζεζε δηαθνξάο θνηλσληθνχ θχινπ. Κάζε νκάδα αλαπηχζζεη ηε δηθή ηεο δπλακηθή (Malz θαη Borker1983). 12 Πην
αλαιπηηθά ηα αγφξηα παξνπζηάδνπλ ζπρλά αληαγσληζκφ ελψ ζηα θνξίηζηα ππάξρεη δηάζεζε
γηα θαιχηεξε επηθνηλσλία θαη ππνζηήξημε κεηαμχ ηνπο. Σν αληαγσληζηηθφ ζηνηρείν γηα ηα
αγφξηα εληζρχεηαη κε ηα παηρλίδηα θαη ηα αζιήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ην ζσκαηηθφ αληαγσλη-
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Αγγέινπ Γ. θαη Ενξκπά Β., 2006 ΣΔΗ Καβάιαο Δπαηζζεηνπνίεζε Δπηκνξθσηψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο "Πξνγξάκκαηα Τπνζηήξημεο ηεο Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο γηα Γπλαίθεο αλαζχξζεθε
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ζκφ θαη ηελ επηζεηηθφηεηα κέζα ζε πξνδηαγεγξακκέλα φξηα. Αθφκα θαη νη θαβγάδεο ησλ αγνξηψλ ηείλνπλ λα είλαη βίαηνη θαη φρη κφλν ιεθηηθά φπσο απηνί ησλ θνξηηζηψλ.
Σν πνιχπινθν ζχζηεκα πνπ ιεηηνπξγνχλ νη νκάδεο ησλ αγνξηψλ, ην νπνίν δπζθνιεχεη έλα
θνξίηζη λα ην θαηαλνήζεη, ζπρλά πξνεθηείλεηαη ζηελ ελήιηθε δσή θαη απνηειεί έλα επηπιένλ
εκπφδην γηα ηηο γπλαίθεο πνπ επηζπκνχλ λα εηζέιζνπλ ζε παξαδνζηαθά αλδξνθξαηνχκελεο
πεξηνρέο, φπσο νη επηρεηξήζεηο, ε δηθεγνξία θαη ε πνιηηηθή. Αληίζεηα, ηα θνξίηζηα εκθαλίδνληαη ιηγφηεξν αληαγσληζηηθά θαη πεξηζζφηεξν ζπλεξγάζηκα.
Μεγαιψλνληαο ην παηδί εζσηεξηθεχεη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ ζε ηέηνην
βαζκφ, ψζηε ηειηθά δε δηαθξίλεη φηη πξνέξρνληαη απφ ηηο θπξίαξρεο απφςεηο θαη φηη δελ έρνπλ
θάπνηα εγγελή εγθπξφηεηα.
Δθεβηθά ρξόληα
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο ηα ζηεξεφηππα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν εληζρχνληαη. Ζ
νηθνγέλεηα ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηεο αμίεο, πηνζεηεί ζηάζεηο θαη κεηαδίδεη ζηα παηδηά ηελ ηδενινγία γηα ηνλ δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ πξννξηζκφ ησλ δχν θχισλ. Οη γνλείο θαη ηα άηνκα ηεο
επξχηεξεο νηθνγέλεηαο, παππνχδεο, γηαγηάδεο, ζείνη, παξεκβαίλνπλ άκεζα ζην παηδί κε ηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη αλαζέηνπλ δξαζηεξηφηεηεο κέζα θαη έμσ απφ ην ζπίηη, ζπκβνπιεχνπλ,
ππνδεηθλχνπλ ή απαγνξεχνπλ θαη αλαπαξάγνπλ ηα ππάξρνληα ζηεξεφηππα θχινπ. Ζ νηθνγέλεηα θαζνξίδεη θαη δηακνξθψλεη ηελ εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ,
είηε ζπλεηδεηά κε ζπγθεθξηκέλε θαζνδήγεζε θαη αλάιεςε ππνδεηγκαηηθψλ ξφισλ είηε αζπλείδεηα κέζσ ηεο θηινζνθίαο θαη ζηάζεο δσήο, ηδενινγίαο, ζπλεζεηψλ θαη ηξφπνπ δσήο. Οη
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε θηινζνθία ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ε θνηλσληθή ηάμε, ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ, ην επίπεδν ζπνπδψλ ηνπο, νη αμίεο ηνπο θαη νη πξνζσπηθέο ηνπο θηινδνμίεο. ια ηα παξαπάλσ θαιχπηνληαη απφ ηε «νκπξέια» ηνπ θχινπ, δειαδή επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν αλάινγα κε ην θχιν ηνπο, απηνί πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλαηξνθή ησλ
εθήβσλ.
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Σα θνξίηζηα δέρνληαη ζπρλά πεξηνξηζκνχο ζηηο εμφδνπο ηνπο, δελ ελζαξξχλνληαη λα ζπλάςνπλ ζρέζεηο κε ην άιιν θχιν θαη ηδηαίηεξα εξσηηθέο, ελψ ηα αγφξηα απνιακβάλνπλ κεγαιχηεξε ειεπζεξία θαη πξνηξέπνληαη λα έρνπλ εξσηηθέο ζρέζεηο κε ηα θνξίηζηα.
Σα αγφξηα καζαίλνπλ λα είλαη ζπλαηζζεκαηηθά εγθξαηή, θάηη πνπ ηνπο πξνζδίδεη κηα εχζξαπζηε ηδηφηεηα θαη κηα επηθαλεηαθή ζθιεξφηεηα, πνπ αλ ππνζηεί πιήγκα, πξνθαιείηαη ζνβαξή δεκηά.. Ζ αδπλακία παξαδνρήο θαη ζπδήηεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη απνκάθξπλζε απφ ηνπο γνλείο θαη θιείζηκν ζηνλ εαπηφ ηνπο.
Αληίζεηα, ηα θνξίηζηα κέζσ ηνπ δηαιφγνπ πνπ πξνηξέπνληαη λα έρνπλ κε ηε κεηέξα ηνπο καζαίλνπλ λα εμσηεξηθεχνπλ ηα αηζζήκαηά ηνπο θαη θάλνπλ έλαλ πην επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν
κεηαμχ ηνπο. Λφγσ απηήο ηεο εκπεηξίαο αλαπηχζζνπλ κηα κεγαιχηεξε αίζζεζε θαηαλφεζεο
ηνπ άιινπ.
Σα θνξίηζηα απνζαξξχλνληαη ζην λα αζθήζνπλ απαηηεηηθά επαγγέικαηα θαη πξνζαλαηνιίδνληαη ζε ζέζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη ρακειφηεξνπ θχξνπο. Δπίζεο νδεγνχληαη λα επηιέμνπλ επαγγέικαηα φπσο δαζθάιαο, λεπηαγσγνχ, βξεθνθφκνπ, ςπρνιφγνπ, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν κε ηελ ελαζρφιεζε κε ηα παηδηά.
Σα αγφξηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ εθεβεία έρνπλ ζπρλά ηελ ηάζε λα εθκεηαιιεχνληαη ηνπο άιινπο, ζεσξνχλ ηνπο γνλείο σο ηελ πεγή ρξεκάησλ θαη θξίλνπλ ηα θνξίηζηα κφλνλ απφ ηελ
πξνζπκία ηνπο λα ζπλάςνπλ εξσηηθή ζρέζε καδί ηνπο (Less, 1987).13 Δληνχηνηο, ηα θνξίηζηα
αλαγλσξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο κηαο πην ηζφηηκεο θαη ακνηβαίαο ζρέζεο κε ηνπο γνλείο θαη θξίλνπλ ηνπο άιινπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αγνξηψλ, κε θξηηήξηα επξχηεξα
απφ ηελ εξσηηθή έιμε. Οη επηπηψζεηο απηψλ ησλ θνηλσληθψλ δηαθνξψλ είλαη φηη νη γπλαίθεο
είλαη κάιινλ πην επαίζζεηεο ζηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο θαη πην πξφζπκεο γηα ακνηβαία ζπλεξγαζία.
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πνπδέο / Δλήιηθε δσή
ε έξεπλεο πνπ γίλνληαη ζε φιν ηνλ θφζκν απνδεηθλχεηαη πσο νη γπλαίθεο θαηέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ ζέζεσλ ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε. Απηφ φκσο δελ είλαη αξθεηφ γηα λα
έρεη έλα θνξίηζη ηηο ίδηεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο κε έλα αγφξη. Πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε αληίζηνηρεο αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη κε ππνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα. Δίλαη θαλεξφ,
φηη ε νηθνγέλεηα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζηεξενηχπσλ, ππνζάιπνληαο
ηελ αληίιεςε γηα ηελ ππεξνρή ηνπ αλδξηθνχ θχινπ κε ηελ πξνβνιή δηαθνξεηηθψλ πξνζδνθηψλ γηα ηα αγφξηα, φπσο ε αμηνπηζηία, ε πςειή ζρνιηθή επίδνζε, ν πξνζαλαηνιηζκφο πξνο
ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε θαη ε θηινδνμία θαη γηα ηα θνξίηζηα, φπσο ε ηάμε, ε θαζαξηφηεηα θαη
ε πεξηνξηζκέλε εθδεισηηθφηεηα.. Σα αγφξηα ππφθεηληαη ζε κεγαιχηεξε πίεζε απφ ηελ νηθνγέλεηα, γηα λα επηιέμνπλ κηα θαξηέξα πνπ αλακέλεηαη λα είλαη κφληκε, κε θαιφ εηζφδεκα θαη
πςειή θνηλσληθή ζέζε. Αληίζεηα, ηα θνξίηζηα πηέδνληαη ιηγφηεξν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
Ζ πεπνίζεζε πνπ θπξηαξρεί ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο εξγαζίαο γηα ηνπο άλδξεο θαη ηελ ςπρνινγηθή ηνπο αλάπηπμε είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο. Έηζη, νξηζκέλα είδε εξγαζίαο ζεσξνχληαη
πην θαηάιιεια γηα ην έλα θχιν ή γηα ην άιιν. Οη άλδξεο είλαη απηνί πνπ αλακέλεηαη απφ ηηο
πεξηζζφηεξεο θνηλσλίεο λα θεξδίδνπλ ηα ρξήκαηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνγέλεηαο. Οη
γπλαίθεο ζα πξέπεη λα ζπλδπάζνπλ ηε δνπιεηά θαη ηα θαζήθνληα ηεο θξνληίδαο ηεο νηθνγέλεηαο, έηζη ε πξνζσπηθή ηνπο θαξηέξα ππνθχπηεη κπξνζηά ζ‟ απηέο ηηο απαηηήζεηο. Ζ θνηλσλία πξνζδνθάεη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα απφ ηα δχν θχια. «Απηό πνπ πξέπεη λα απνδνθηκάζνπκε είλαη ην ζύζηεκα αμηώλ πνπ ππνηηκά ηε ζπκβνιή θαη ηελ εξγαζία ησλ γπλαηθώλ, ζε βαζκό
πνπ νη γπλαίθεο λα ππνηηκνύλ ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο».(Hutt, 1979)14
1.5. ηεξενηππηθή απεηιή
Δκπφδηα ζηελ επίδνζε ηνπ αηφκνπ, ηα νπνία νθείινληαη ζην φηη ην άηνκν ζπλεηδεηνπνηεί φηη
ππάξρνπλ θνηλσληθά ζηεξεφηππα, ζρεηηθά κε ηηο αθαδεκατθέο ηνπ ηθαλφηεηεο.
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Σα αξλεηηθά θνηλσληθά ζηεξεφηππα δεκηνπξγνχλ κηα θαηάζηαζε ζηεξενηππηθήο απεηιήο, θαηά ηελ νπνία ηα κέιε ηεο νκάδαο, γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ ηα ζηεξεφηππα, ζεσξνχλ φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζα επηβεβαηψζεη πξάγκαηη ηε ζηεξενηππηθή αληίιεςε. (Steele, 1997)15.
Γηα παξάδεηγκα νη γπλαίθεο πνπ επηδεηνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε κε παξαδνζηαθνχο γηα ην θχιν
ηνπο ηνκείο, κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο, θαζψο ε πξνζνρή ηνπο πεξηζπάηαη απφ
αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ πξφβιεςε ηεο θνηλσλίαο φηη ζα απνηχρνπλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε γπλαίθα κπνξεί λα ζθεθηεί φηη ε απνηπρία ηεο ζε έλα αλδξνθξαηνχκελν ηνκέα, επεηδή
ζα επηβεβαίσλε ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα, ελέρεη ηφζνπο θηλδχλνπο, ψζηε θαηά παξάδνμν
ηξφπν(ζπκπεξαίλεη φηη) δελ αμίδεη λα αγσληζηεί γηα λα πεηχρεη( Inzlicht & Ben-Zeev, 2000)16
Οη γπλαίθεο ζε επαγγέικαηα πςεινχ θχξνπο, κε πξνβεβιεκέλν ξφιν, είλαη δπλαηφλ λα αληηκεησπίζνπλ απηφ πνπ έρεη θνηλψο νλνκαζηεί «γπάιηλε νξνθή». Ζ γπάιηλε νξνθή είλαη ην
αφξαην θξάγκα κέζα ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν, ην νπνίν, ιφγσ ησλ δηαθξίζεσλ, εκπνδίδεη
έλα άηνκν λα εμειηρζεί ζε αλψηεξε ζέζε, πέξαλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ επηπέδνπ. Σν θξάγκα
απηφ ιεηηνπξγεί αλεπαίζζεηα θαη, ζπρλά, ηα πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε δηαηήξεζή
ηνπ, δελ έρνπλ επίγλσζε ησλ ηξφπσλ, κε ηνπο νπνίνπο νη πξάμεηο ηνπο δηαησλίδνπλ ηηο δηαθξίζεηο θαηά ησλ γπλαηθψλ (Goodman, Fields, & Blum, 2003. Stockdale & Crosby, 2004).17

Κεθάιαην 2ν
2.1. Πξνζέγγηζε ηνπ όξνπ « Ζγεζία»
Ζ βηβιηνγξαθία αλαθέξεη πάλσ απφ 350 νξηζκνχο ηεο εγεζίαο θαη πξνζπαζεί λα δψζεη απάληεζε ζηελ εξψηεζε ηη είλαη ηειηθά ε «εγεζία».
Ζ εγεζία (leadership) είλαη κηα ακθηιεγφκελε έλλνηα, πνπ ηζηνξηθά έρεη απνδνζεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο (Bass &Stogdill, 1990; Mac-Beath, 2003) ε άιιεο πεξηπηψζεηο έρεη λα θάλεη
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κε ηελ έλλνηα ηεο δηεξγαζίαο (process) θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο πξνζεγγίδεηαη βάζεη ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ηνπ/ηεο εγέηε/ηηδαο (leader) (Γαξάθε, 2007:30)18
χκθσλα κε ηνπο Koontz and O‟ Donnell (1982: 9119), «ε εγεζία εθιακβάλεηαη γεληθά σο ε
επηξξνή ή ηέρλε ή δηαδηθαζία επεξεαζκνχ ησλ αηφκσλ έηζη ψζηε λα εξγαζηνχλ πξφζπκα γηα
ηελ επίηεπμε ησλ νκαδηθψλ ζηφρσλ». χκθσλα κε απηφλ ηνλ νξηζκφ ε εγεζία απνζθνπεί ζην
λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, νχησο ψζηε λα εξγαζηνχλ πξφζπκα θαη
απνηειεζκαηηθά (αΐηε. Ά., & αΐηεο. Υ., 2011:143).20
Οη Kouzes & Ponser (1995: 30) κεηά απφ έξεπλα ζε ηέζζεξεηο επείξνπο νξίδνπλ ηελ εγεζία
σο « ηελ ηέρλε θηλεηνπνίεζεο ησλ άιισλ ψζηε λα επηζπκνχλ λα αγσληζηνχλ γηα θνηλέο θηινδνμίεο». Ζ εγεηηθή ηέρλε , νξίδεηαη σο έλα „δπλακηθφ ελέξγεκα‟ θαη ν/ε εγέηεο/ηηδα λα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη θαη λα ελαξκνλίδεηαη ζηηο πξνζδνθίεο θαη ζηηο ηδηαίηεξεο θνηλσληθέο
ζπλζήθεο (πνιηηηζηηθή παξάδνζε, ζχζηεκα αμηψλ), θαζψο θαη ζηελ νκάδα κέζα ζηελ νπνία
ιεηηνπξγεί. (Γαξάθε, 2007:30)21
Γειαδή , ε ιεηηνπξγία ηεο εγεζίαο είλαη δπλακηθή θαη ζηεξίδεηαη ζε αξρέο θαη πξφηππα πνπ
ζπλερψο κεηαβάιινληαη.
Καηά ηνλ Παζηαξδή (2004:209)22 εγεζία είλαη «ην πιέγκα εθείλσλ ησλ ζπκπεξηθνξώλ πνπ
ρξεζηκνπνηείο κε ηνπο άιινπο όηαλ πξνζπαζείο λα επεξεάζεηο ηε δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά».
Ο αΐηεο (2005:240)23 νξίδεη φηη «ε εγεζία είλαη δηαδηθαζία επηξξνήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ
κειώλ ηεο νξγάλσζεο (άηππεο ή ηππηθήο) από θάπνηνλ, ώζηε λα εμαζθαιίζεη ηε ζειεκαηηθή
ζπλεξγαζία ηνπο, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ηνπ θαιύηεξνπ δπλαηνύ απνηειέ-
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Παζηαξδήο, Π.,(2004). Εθπαηδεπηηθή εγεζία: από ηελ πεξίνδν ηεο επκελνύο αδηαθνξίαο ζηε ζύγρξνλε επνρή.
Αζήλα: Μεηέρκην
23
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ζκαηνο». Ζ έλλνηα ηεο εγεζίαο είλαη ζπλάξηεζε ηεο επηξξνήο, ηνπ ζθνπνχ θαη ηεο κέγηζηεο
δπλαηήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ.
Ο Μπνπξαληάο (2005)24 αλαθέξεη φηη νη πεξηζζφηεξνη νξηζκνί ηεο βηβιηνγξαθίαο ζπκθσλνχλ
ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο επηξξνήο ηεο νκάδαο πξνο έλα θνηλφ ζθνπφ, επηζεκαίλνληαο
πσο ε επηξξνή βαζίδεηαη ζηε ζέιεζε ησλ ζπλεξγαηψλ θαη φρη ζηνλ θαηαλαγθαζκφ. Δίλαη ε
ηθαλφηεηα δηα-πξνζσπηθήο επηξξνήο ελφο ππνθεηκέλνπ πάλσ ζε άιια ππνθείκελα, κε θαηεχζπλζε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κηαο νκάδαο ή ελφο νξγαληζκνχ. Ο θπξίσο ζηφρνο ινηπφλ
ηνπ/ηεο εγέηε/ηηδαο είλαη λα πξνζαλαηνιίζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, κέζσ
ηεο επηξξνήο πξνο ηελ εζεινχζηα επίηεπμε ελφο ζηφρνπ. (Γαξάθε, 2007:31)25

2.2. Ζ έλλνηα ηνπ όξνπ «Γηνίθεζε- Γηεύζπλζε»-« Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε- Γηεύζπλζε»
Δηπκνινγηθά ν φξνο «δηνίθεζε» πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα δηνηθψ, πνπ ζεκαίλεη
κεξηκλψ γηα ηελ πεξάησζε ελφο έξγνπ.
Καηά ηνλ Μπακπηληψηε (2008) ν φξνο δηνίθεζε είλαη ζπλψλπκνο ηνπ φξνπ δηεχζπλζε .
Ο αΐηεο (2000) θαη ν Κακπνπξίδεο (2002) επηζεκαίλνπλ φηη ε δηνίθεζε είλαη έλα επηζηεκνληθά πξνζδηνξηζκέλν ζχζηεκα θαλφλσλ βάζεη ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγνχλ πξνγξακκαηηζκέλα νη
αλζξψπηλνη θαη πιηθνί πφξνη ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ, πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο ελζπλείδεηεο δξάζεο, γηα φζν ην δπλαηφλ κεγηζηνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ,
γηα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πνηφηεηα κέζσ ηεο παξφηξπλζεο
θαη ηεο παξψζεζεο (Γαξάθε, 2007: 25)26.
Ζ έλλνηα ηεο δηνίθεζεο αθνξά ηελ ηθαλφηεηα πνπ έρεη ην άηνκν λα νινθιεξψζεη έλα έξγν. Ζ
δηνίθεζε είλαη επηηπρήο, φηαλ ην άηνκν πνπ ηελ αζθεί έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαηεπζχλεη ηνπο

24

Μπνπξαληάο, Γ., (2005). Ηγεζία. Αζήλα: Κξηηηθή.
Γαξάθε, Δι. (2007). Εθπαηδεπηηθή εγεζία & θύιν. Θεζζαινλίθε: Δπίθεληξν.
26
Γαξάθε, Δι. (2007). Εθπαηδεπηηθή εγεζία & θύιν. Θεζζαινλίθε: Δπίθεληξν.
25

18

πθηζηακέλνπο κε απνηέιεζκα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζηφρσλ (αΐηεο, 2002:
29)27
Ο φξνο δηνίθεζε (administration), θαηά ηνλ Παζηαξδή (2004)28, έρεη ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλή δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ, ψζηε ν νξγαληζκφο (ζρνιείν) λα ιεηηνπξγεί σο γξαθεηνθξαηία.
Ο Bush (2005: 3-4)29 ζεσξεί φηη ε δηνίθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ είλαη «ε δηαδηθαζία ζπληνληζκνύ ησλ πόξσλ (αλζξώπσλ, πιηθώλ θαη ηερληθώλ) γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο κε
απνηειεζκαηηθό ηξόπν».
ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ν φξνο «δηνίθεζε» είλαη ζρεηηθά λένο θαη δελ πξέπεη λα ηαπηίδεηαη
κε ην λφεκά ηεο, κε απηφ πνπ έρεη δνζεί ζην πεδίν ησλ επηρεηξήζεσλ. ηελ εθπαίδεπζε, ε
δηνίθεζε δηέπεηαη απφ νξηζκέλεο αξρέο θαη ρξεζηκνπνηεί επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο φζνλ
αθνξά ην αλζξψπηλν δπλακηθφ (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο) θαη, επνκέλσο ζσζηά ζεσξείηαη σο
επηζηήκε θαη σο ηέρλε, αθνχ απηφο πνπ δηνηθεί έλα ζρνιείν ή έλα ζχλνιν εθπαηδεπηηθψλ
πξέπεη λα έρεη βαζηά γλψζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαη ηε δπλαηφηεηα επειημίαο θαη
πξσηνβνπιίαο.. Ο φξνο «ηέρλε» ππνδειψλεη «ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο ζθνπνχ. ηελ θνηλή ρξήζε φκσο πεξηνξίδεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνυπνζέηνπλ δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα, εθεπξεηηθφηεηα, θξίζε θαη επηδεμηφηεηα» (Κσζηαξίδνπ – Δπθιείδε, Α., 1992: 47-59)30.
Χο ηέρλε ε εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο πεξηπηψζεηο (ατηεο, 2002).
Οη νπαδνί ηεο ιεηηνπξγηθήο ζεψξεζεο είλαη πεπεηζκέλνη φηη «ην λα νξγαλώλσ θαη λα δηνηθώ
απνηειεί κηα ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία πνπ αλαηέκλεηαη αξρηθά θαιύηεξα κε ηελ αλάιπζε ησλ
δηνηθεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ… Η δηνίθεζε ινηπόλ είλαη κηα ηέρλε πνπ ζα έπξεπε λα βαζίδεηαη ζε
27

αΐηεο, Υ., (2002). Ο Δηεπζπληήο ζην ζύγρξνλν ζρνιείν. Από ηε ζεσξεία ζηελ πξάμε. Β΄ Έθδνζε., Απηνέθδνζε, Αζήλα.
28
Παζηαξδήο Π. (2004). Εθπαηδεπηηθή εγεζία: Από ηελ πεξίνδν ηεο επκελνύο αδηαθνξίαο ζηε ζύγρξνλε επνρή.
Αζήλα: Μεηαίρκην.
29
Bush T., (2005). Theories of Educational Leadership and Management, London: Sage Pub.
30
Κσζηαξίδνπ – Δπθιείδε, Α. (1992) Μάζεζε, Παηδαγσγηθή Χπρνινγηθή Εγθπθινπαίδεηα Λεμηθό, ηφκνο 8νο, ,
Αζήλα:.Διιεληθά Γξάκκαηα.
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κηα πθηζηάκελε επηζηήκε- ηδέεο, ζε ζεσξία θαη αξρέο θαη ηερληθέο».(Koontz &‟ Donnell.,
1984).Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ε δηνίθεζε είλαη κηα ιεηηνπξγία ζπλερήο, πνιχπινθε, πνπ
ρξεηάδεηαη δηαξθψο λα κεηαβάιιεηαη, λα πξνζαξκφδεηαη θαη λα εμεηδηθεχεηαη, αλάινγα κε ην
πεξηβάιινλ ζην νπνίν αζθείηαη, αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά νη απφςεηο ησλ ζεσξεηηθψλ πάλσ
ζην πεξηερφκελν ηεο δηνίθεζεο θαη ζην πεδίν ελφο δηνηθεηηθνχ θχθινπ, δειαδή, απφ ηελ
πξνεηνηκαζία ιήςεο απφθαζεο, κέρξη ηελ εθαξκνγή αμηνιφγεζεο:
χκθσλα κε ηνλ H. Fayol ε «δηνίθεζε» νξίδεηαη σο κηα «ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη πέληε επηκέξνπο ελέξγεηεο: ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηε δηεχζπλζε, ην
ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν» (αΐηεο, 2008: 33)31.
Ο Gulick ζπκπιεξψλεη

ηα ζηνηρεία ηνπ Fayol

θαη δηαθξίλεη επηά δξαζηεξηφηεηεο:

1)πξνγξακκαηηζκφο, 2)νξγάλσζε, 3) δηεχζπλζε πξνζσπηθνχ 4) δηεχζπλζε, 5) ζπληνληζκφο,
6)πιεξνθφξεζε θαη 7) δηακφξθσζε νηθνλνκηθψλ.
Γηα ηνπο R. Farmer θαη B. Richman, νη νπνίνη ζεσξνχλ ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε σο αλνηθηφ ζχζηεκα πνπ δέρεηαη άκεζα επηξξνέο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ, νη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο
ρσξίδνληαη ζηηο αθφινπζεο πέληε θαηεγνξίεο: 1) ζρεδηαζκφο, πξνγξακκαηηζκφο θαη αλαλέσζε, 2) έιεγρνο θαη ζπληνληζκφο, 3) νξγάλσζε, 4)ζηειέρσζε (επάλδξσζε), 5) δηεχζπλζε, εγεζία θαη ππνθίλεζε
Σέινο, ν V. Affanasief, αλαθεξφκελνο ζηε δηνίθεζε ζε καθξνεπίπεδν, δηαθξίλεη πέληε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ζην πεξηερφκελν ηεο, πνπ είλαη: 1) Ζ δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο, 2) Ζ νξγάλσζε ή ε νξγαλσηηθή δνκή, 3) Ζ ξχζκηζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, 4) Ο έιεγρνο, θαη 5)Ζ πιεξνθφξεζε ε νπνία πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ακθίδξνκα.
ηελ εθπαίδεπζε, φπνπ επηθεληξψλεηαη θαη ην ελδηαθέξνλ ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, ε δηνηθεηηθή νξγάλσζε δελ απνηειεί απηνζθνπφ αιιά κέζν κε ην νπνίν βάζε κηαο ζηξα-
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ηεγηθήο θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο επηηπγράλνληαη νη
αληηθεηκεληθνί ζθνπνί θαη ζηφρνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ.
Ζ δηνίθεζε ινηπφλ ,ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ παξνπζηάδεη νξηζκέλεο δηνηθεηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, κηαο θαη δελ είλαη κφλν απιή εθαξκνγή λφκσλ θαη θαλφλσλ. Ο επξχηεξνο ζθνπφο
ηνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο
φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, γηα ηελ επίηεπμε φισλ ησλ ζηφρσλ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο
κάζεζεο.
‟ απηφλ ηνλ ηνκέα θαζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε ζσζηή ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ
κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ, γηα ηελ επηηπρία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπ ιεηηνπξγία. Αθφκε πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε λα αλαπηπρζνχλ δξάζεηο κε θαζνξηζκέλεο κνξθσηηθέο ιεηηνπξγίεο, παηδαγσγηθέο θαη δηνηθεηηθέο.
Καζψο νη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί απνηεινχλ αλνηθηά ζπζηήκαηα. (open systems) (αΐηεο,
2000: 21-30; 2002: 19-24; Κακπνπξίδεο, 2002: 13-5), πξέπεη λα αμηνπνηνχλ φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, αλζξψπηλνπο θαη πιηθνχο, κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο
ιήςεο απνθάζεσλ, ηεο νξγάλσζεο, ηεο δηεχζπλζεο, ηνπ ειέγρνπ αιιά θαη ηεο επνηθνδνκεηηθήο ζπλεξγαζίαο κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνηλσληθνχο θνξείο.
Γειαδή ε δηνίθεζε είηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν είηε αιινχ ζρεηίδεηαη βαζηθά κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζηφρσλ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο (αΐηεο, 2008: 34)32.
Ζ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο, ζηελ αξρή εζηηάδεηαη, ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ, φπνπ δηαηππψλνληαη κε ζαθήλεηα νη ζηφρνη φισλ ησλ κειινληηθψλ ελεξγεηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, θαηαγξάθνληαη νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο κε επηινγή ηεο θαιχηεξεο απφ απηέο, εθαξκφδεηαη ην πξφγξακκα δξάζεο θαη ζην ηέινο αμηνινγείηαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Ζ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ηεο βέιηηζηεο απφ ηηο πξνηεηλφκελεο
ελαιιαθηηθέο ιχζεηο είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο απφθαζεο. Αθνινπζεί ε ιεηηνπξγία ηεο νξγάλσ32
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ζεο ηφζν ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ φζν θαη ησλ ζρέζεσλ αλζξψπσλ θαη πιηθψλ κέζσλ, κέζσ ηεο εθρψξεζεο εμνπζηψλ θαη επζπλψλ κεηαμχ ησλ κειψλ γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ
ελδνυπεξεζηαθνχ θιίκαηνο ππνθίλεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. ζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο
δηεχζπλζεο πεξηιακβάλεη ηελ εθρψξεζε εμνπζίαο ζηνπο πθηζηακέλνπο απφ ηελ πιεπξά ηεο
δηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα παίξλνπλ
απνθάζεηο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ νξγαληζκνχ.
Σέινο, ε ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ έρεη σο ζθνπφ λα εληνπίζεη θαη λα δηνξζψζεη ηηο απνθιίζεηο
πνπ ηπρφλ ζπκβνχλ απφ ηνπο θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο θαη λα αλαιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα
πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε, έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζηφρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ (Γαξάθε, 2007: 26-27)33.
Ζ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε ινηπφλ, απνηειεί έλα ζχζηεκα δξάζεο, πνπ ζθνπφ έρεη ηελ νξζνινγηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ (αλζξψπσλ θαη πιηθψλ), γηα λα πεηχρεη ηνπο
ζηφρνπο πνπ επηδηψθεη ν θάζε ηχπνο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ. Σν έξγν ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηνίθεζεο εθθξάδεηαη απφ ηα εγεηηθά ηεο ζηειέρε. Σα ζηειέρε απηά (π.ρ. πξντζηάκελνη Γξαθείσλ θαη δηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο θαη ρνιείσλ) απνβιέπνπλ ζην λα πξνζδηνξίζνπλ κε ζαθή ηξφπν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Να εθαξκφζνπλ ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ, πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ. Να δεκηνπξγήζνπλ έλα θαηάιιειν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν πξέπεη θαη λα
δηαηεξήζνπλ, νχησο ψζηε λα πξνάγεηαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ θαιχηεξε
δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
Αλακθηζβήηεηα, ην έξγν ηεο Δθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ εθαξκνγή
ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ, αιιά θαη ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο
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πνπ ζπληειείηαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη νη νπνίεο απαξηίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή νιφηεηα
(αΐηεο, 2008:36-38)34.
2.3. Ζ «Ζγεζία» δηαθέξεη ηεο «Γηνίθεζεο - Γηεύζπλζεο»
Δίλαη ρξήζηκν λα γίλεη δηάθξηζε/ νξηνζέηεζε ησλ ελλνηψλ εθπαηδεπηηθή εγεζία (educational
leadership), εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε (educational management), θαη εθπαηδεπηηθή δηεχζπλζε
(educational administration).
Οη έλλνηεο εγεζία (leadership) θαη δηνίθεζε (management) ζπλδένληαη ζηελά θαη κεξηθέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιάμ σο ζπκβησηηθέο έλλνηεο (Crawford, 2003) ή σο ζπκπιεξσκαηηθέο (Kotter, 1990). Δλψ ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 ζεσξείην ε εθπαηδεπηηθή εγεζία σο κηα φςε
ηεο δηνίθεζεο, ζήκεξα θαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη απνηειεζκαηηθή εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε ρσξίο εγεζία (Crawford, 2003: 63; Snowden & Gordon, 2002). (Γαξάθε, 2007:30)35
Οη Bell θαη Bush (2002: 3-13)36 ππνζηεξίδνπλ πσο ν φξνο educational administration (εθπαηδεπηηθή δηεχζπλζε) έρεη λα θάλεη πεξηζζφηεξν κε ηελ θαζεκεξηλή γξαθεηνθξαηηθή ξνπηίλα.
Θεσξνχλ πσο ε εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε (educational management) ηείλεη λα ζπκπεξηιάβεη ηελ
εθπαηδεπηηθή εγεζία (educational leadership). «Καη νη δχν φξνη ππνδειψλνπλ έκθαζε ζην
φξακα ,ζηελ απνζηνιή θαη ζην ζθνπφ καδί κε ηελ ηθαλφηεηα λα εκπλέεη θάπνηνο ηνπο άιινπο
λα εξγάδνληαη πξνο ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ». Θεσξνχλ φηη ε δηρνηνκία εγεζία/ δηεχζπλζε- δηνίθεζε είλαη ιάζνο, «γηαηί ηα απνηειεζκαηηθά ζρνιεία ρξεηάδνληαη θαη θαιφ εγέηε
θαη θαιφ δηεπζπληή». Ζ πξφθιεζε ησλ ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ απαηηεί θαη ηελ αληηθεηκεληθή
νπηηθή ελφο manager-δηεπζπληή θαη ηελ ιακπεξή επθπΐα ηνπ νξάκαηνο, ηελ αθνζίσζε ελφο
ζνθνχ εγέηε/leader. Τηνζεηψληαο κηα θάζεηε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηνπο δχν φξνπο κπνξεί λα νδεγεζνχκε ζην λα δψζνπκε έκθαζε ζηελ εθαξκνγή ή ζηηο ηερληθέο πιεπξέο ηεο δηνίθεζεο (management) θαη λα αγλνήζνπκε ηηο αμίεο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο .
αΐηεο, Υ., (2008). Οξγάλσζε & Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο, 5ε έθδνζε, Απηνέθδνζε Αζήλα
Γαξάθε, Δι. (2007). Εθπαηδεπηηθή εγεζία & θύιν. Θεζζαινλίθε: Δπίθεληξν.
36
Bell L. & Bush T., (2002). The Principles and Practice of Educational Management, Paul Chapman Publishing.
34
35
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Καηά ηνλ Παζηαξδή (2004)37, ν νπνίνο δηαθνξνπνηείηαη ζηελ απφδνζε ησλ φξσλ, ν φξνο
δηνίθεζε (administration) ζρεηίδεηαη κε ηελ θαζεκεξηλή δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ, ψζηε ν νξγαληζκφο- ην ζρνιείν-λα ιεηηνπξγεί σο γξαθεηνθξαηία. Έηζη δεκηνχξγεζε ηνλ φξν administrivia (Pashiardis, 2001), πνπ ελψλεη ην administration κε ην trivial θαη ν νπνίνο απνδίδεη θπξίσο ηηο θαζεκεξηλέο δηεθπεξαησηηθέο δηεξγαζίεο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ.
Ο φξνο δηεχζπλζε (management) ζρεηίδεηαη βέβαηα κε ηελ θαζεκεξηλή δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ, αιιά ηαπηφρξνλα έρεη λα θάλεη κε ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ φξην. Ο φξνο εγεζία είλαη «φξνο-νκπξέια» πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο δχν
πξνεγνχκελνπο θαη ηαπηφρξνλα δίλεη «ζηξαηεγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ» ζηνλ νξγαληζκφ ζέηνληαο καθξνπξφζεζκνπο ζθνπνχο. Ο εγέηεο είλαη απηφο πνπ έρεη φξακα. Έηζη «ν θαιόο εγέηεο
πξέπεη λα είλαη θαη θαιόο δηνηθεηηθόο θαη θαιόο δηεπζπληήο», δειαδή νη φξνη ιεηηνπξγνχλ
«ζπκπιεξσκαηηθά» (Παζηαξδήο 2004: 209-218)38.
Αλάινγε είλαη θαη ε άπνςε ηνπ Μαπξνζθνχθε πνπ ππνζηεξίδεη φηη ν δηεπζπληήο, πνπ παίδεη
ηνλ θχξην ξφιν ζην ζρνιείν, είλαη ν εγέηεο πνπ αζθεί δηνίθεζε (δει. απηφο πνπ νξζνινγηθά
κεζνδεχεη επηινγέο θαη κέζα ψζηε ν νξγαληζκφο λα είλαη απνδνηηθφο) θαη θξνληίδεη γηα ηελ
νξγάλσζε (δει. απηφο πνπ ξπζκίδεη, ζπληνλίδεη, ζπζηεκαηνπνηεί ηα ηκήκαηα ηνπ ζπλφινπ,
θαηαλέκεη αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο). ηε ζπγθεθξηκέλε άπνςε δελ απνδίδεηαη ζηνλ εγέηε ν
ξφινο ηνπ νξακαηηζηή, θάηη πνπ ζπλδπάδεηαη κε ην ράξηζκα θαη ηελ εγεηηθή πξνζσπηθφηεηα
θαη επνκέλσο ζεσξείηαη εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ (Μαπξνζθνχθεο 2003: 35-3739).
Ζ Διέλε Γαξάθε (2007:34-35)40 επηζεκαίλεη κεξηθέο δηαθνξέο κεηαμχ απηψλ ησλ ελλνηψλ
πνπ είλαη νη παξαθάησ (Zaleznik, 1977; Φαλαξηώηεο, 1999:235-8):

37

Παζηαξδήο, Π.,(2004). Εθπαηδεπηηθή εγεζία: από ηελ πεξίνδν ηεο επκελνύο αδηαθνξίαο ζηε ζύγρξνλε επνρή.
Αζήλα: Μεηαίρκην
38
Παζηαξδήο, Π.,(2004). Εθπαηδεπηηθή εγεζία: από ηελ πεξίνδν ηεο επκελνύο αδηαθνξίαο ζηε ζύγρξνλε επνρή.
Αζήλα: Μεηαίρκην
39
Μαπξνζθνχθεο, Γ. (2003). Η επηινγή ησλ δηεπζπληώλ θαη δηεπζπληξηώλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο: ε πεξίπησζε ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. ην Ε. Παπαλανχκ, Π. Υαηδεπαλαγηψηνπ, (Δπηκ.) Η
Δηεύζπλζε ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο: Τάζεηο θαη Πξαθηηθέο. (ζει.31-54). Αζήλα: Αθνη Κπξηαθίδε.
40
Γαξάθε, Δι. (2007). Εθπαηδεπηηθή εγεζία & θύιν. Θεζζαινλίθε: Δπίθεληξν.
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α) Η δηνίθεζε απνηειεί ην επηζηεκνληθά πξνζδηνξηζκέλν ζύζηεκα θαλόλσλ βάζεη ηνπ νπνίνπ
ιεηηνπξγνύλ πξνγξακκαηηζκέλα νη αλζξώπηλνη θαη πιηθνί πόξνη ηνπ νξγαληζκνύ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ. Η εγεζία ζπλδέεηαη πεξηζζόηεξν κε ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ ηελ αζθνύλ θαη έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα πείζνπλ ην πξνζσπηθό λα ηνπο/ηηο αθινπζνύλ κε ηε ζέιεζή ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ νξγαληζκνύ
β) Η δηνίθεζε απαηηεί εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκνληθώλ κεζόδσλ θαη ηερληθώλ. Η εγεζία απνηειεί ηέρλε, ε νπνία ηαπηίδεηαη κε ηελ πξνζσπηθόηεηα, κε ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά
ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ εγεηηθνύο ξόινπο κέζα ζε έλαλ νξγαληζκό
γ) Η δηνίθεζε ελόο νξγαληζκνύ ελδηαθέξεηαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξόηεηαο ησλ δνκώλ,
ησλ δηεξγαζηώλ θαη ησλ ζηόρσλ ηνπ, ελώ ε εγεζία γηα ηελ αιιαγή ησλ θαηεζηεκέλσλ δνκώλ,
δηεξγαζηώλ θαη ζθνπώλ
δ) Οη αξρέο ηεο επηζηεκνληθήο δηεύζπλζεο δηδάζθνληαη θαη κεηαβηβάδνληαη. Η εγεζία σο ηέρλε
ζπλδέεηαη κε ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ θαη δελ κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί, ρσξίο θπζηθά απηό λα ζεκαίλεη όηη δελ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν κάζεζεο αθνύ
νη εγέηεο/ηηδεο δε γελληνύληαη αιιά γίλνληαη. χκθσλα κε ηνλ Μχξσλα Εαβιαλφ (1998: 294) «
ε δεμηόηεηα θαη ε πξνλνεηηθόηεηα πνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη έλαο απνηειεζκαηηθόο εγέηεο κπνξνύλ
λα απνθηεζνύλ κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εκπεηξία» θαη ζπλεπψο νη εγέηεο/ηηδεο δε γελληνχληαη αιιά γίλνληαη.(Γαξάθε 2007: 34-35)41
Δηδηθά ε εγεζία ζηελ εθπαίδεπζε είλαη κηα «κνλαδηθή κνξθή εγεζίαο» θαζψο « είλαη κηα πνιχπινθε ιεηηνπξγία κε θνηλσληθέο θαη εζηθέο δηαζηάζεηο» (Παπαλανύκ 1995: 58)42.
ηε ζρνιηθή κνλάδα ε εγεζία πξέπεη λα είλαη θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ απιή εθαξκνγή
ησλ δηεπζπληηθψλ ιεηηνπξγηψλ, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ Μέζα απφ ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή πνιηηηθή ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ, φπνπ φινη καζαίλνπλ
απφ θνηλνχ, ζεσξείηαη φηη νη δηεπζπληέο/ληξηεο-εγέηεο/ηηδεο ζα πξέπεη λα είλαη πξφηππα κά41

Γαξάθε, Δι. (2007). Εθπαηδεπηηθή εγεζία & θύιν. Θεζζαινλίθε: Δπίθεληξν.
Παπαλανχκ Ε., (1995), Η δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ: ζεσξεηηθή αλάιπζε θαη εκπεηξηθή
δηεξεύλεζε, Θεζζαινλίθε: Αθνί Κπξηαθίδε
42
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ζεζεο θαη λα δηαρεηξίδνληαη ππεχζπλα ην θνηλφ ηνπο φξακα, φπνπ θάζε κέινο κπνξεί λα ιακβάλεη κέξνο ζηελ εγεζία θαη ζηε κάζεζε ( Γαξάθε 2007: 36)43
Σν ζρνιείν είλαη ν πην ζεκαληηθφο ζεζκφο ζηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αλζξψπνπ. Έρνληαο ( ζηα πξψηα ελλέα ρξφληα) ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα, ζπκβάιιεη φρη κφλν ζηελ
αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο, αιιά θαη «ζηε
δηαηήξεζε θαη εμέιημε ηνπ πνιηηηζκνύ» (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2003:19)44

Κεθάιαην 3ν
3.1. Ζ γπλαίθα ζηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία ζηελ Διιάδα
ηελ Διιάδα φπσο αλαθέξεη ε Μετληάζε, 45 (2011), «ππάξρεη θάζεηνο δηαρσξηζκφο ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία κε ηηο γπλαίθεο λα απνηεινχλ φπσο θαη ζηελ Δπξψπε ηε κεηνςεθία ζηε
δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ησλ δηεπζχλζεσλ, ησλ γξαθείσλ εθπαίδεπζεο θαη ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ. ε κειέηεο ηνπ Κ.Δ.Θ.Η. (Φξφζε θ. ζπλ., 2001 &Βηηζηιάθε- νξσληάηε θ.
ζπλ, 2001) παξνπζηάδεηαη ε ππναληηπξνζψπεπζε ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηνίθεζε
ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ζηηο πςειφβαζκεο ζέζεηο ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο».
χκθσλα κε έξεπλα ηεο Μαξαγθνπδάθε (1997β),46 πνπ παξαζέηεη ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλνκή
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο ησλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηελ
πεξηθέξεηα ηεο Ζπείξνπ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 1994-95 ππήξραλ κφλν 21 γπλαίθεο δηεπζχληξηεο, ελψ αληίζεηα νη άλδξεο δηεπζπληέο ήηαλ 134.

43

Γαξάθε, Δι. (2007). Εθπαηδεπηηθή εγεζία & θύιν. Θεζζαινλίθε: Δπίθεληξν
Υαηδεπαλαγηψηνπ, Π., (2003). Η δηνίθεζε ηνπ Σρνιείνπ θαη ε Σπκκεηνρή ησλ Εθπαηδεπηηθώλ ζηε Δηαδηθαζία
Λήςεο Απνθάζεσλ, Θεζζαινλίθε: Αθνί Κπξηαθίδε.
45
Μετληάζε Αζαλαζία, Η επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ γπλαηθώλ σο παξάγνληαο γηα ηελ αληηπξνζώπεπζή ηνπο
ζηε δηνίθεζε ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. (Γηπισκαηηθή Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηεκίνπ, 2011)
46
Μαξαγθνπδάθε, Δ., (1997β). «Οη γπλαίθεο δηδάζθνπλ θαη νη άλδξεο δηνηθνύλ» ζην Γειεγηάλλε Β.-Εηψγνπ .
(επηκ.), Φύιν θαη ζρνιηθή πξάμε, Θεζζαινλίθε: Βάληαο
44
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Γηα ηα ζρνιηθά έηε 1994-95 θαη 1995-96, ηα πνζνζηά ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο δηεπζπληηθέο θαη ζέζεηο Πξντζηακέλσλ θαη ρνιηθψλ ζπκβνχισλ απνηππψλνληαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα:
ρνιηθνί ζχκβνπινη Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο
ρνιηθνί ζχκβνπινη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο
ρνιηθνί χκβνπινη Δηδηθήο Αγσγήο
Πξντζηάκελνη Γηεχζπλζεο

Άλδξεο

Γπλαίθεο

250

7

0

37

15

0

57

0

Γηεπζπληέο ζρνιείσλ
2796
490
Απφ 4ζεζην θαη άλσ
Πεγή: Γ/λζεηο Πξνζσπηθνχ θαη πνπδψλ Π.Δ. ηνπ ΤΠΔΠΘ.
Πίλαθαο 1.
Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δηαπηζηψλνπκε φηη νη γπλαίθεο έρνπλ απνθιεηζηεί απφ ηηο ζέζεηο
ησλ πξντζηακέλσλ Γηεχζπλζεο θαη ηηο ζέζεηο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ ελψ ππναληηπξνζσπεχνληαη έληνλα ζηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο.
Ο αΐηεο (2002)47 αλαθέξεη, φηη αλ θαη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απνηεινχλ ην 54,40% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαζθάισλ, κφλν ην 13, 20% απφ απηέο θαηέρεη ηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο.
Ο Μπάθαο θαη ε Γεκεηξηάδε (2005), ζε έξεπλά ηνπο γηα ηελ θαηά θχιν ζχλζεζε ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο αλαθέξνπλ φηη νη γπλαίθεο ππεξέρνπλ αξηζκεηηθά σο δηδαζθάιηζζεο, αιιά ππναληηπξνζσπεχνληαη ζηηο ζέζεηο ησλ δηεπζπληψλ. Σηο ζρνιηθέο ρξνληέο 2002-2004, δηεπζπληέο θαηέιαβαλ ηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο 718 άλδξεο θαη 313 γπλαίθεο.
Οη Βξπψλεο θαη Γνχπνο (2005), ζε έξεπλά ηνπο παξαζέηνπλ ηα ζηνηρεία πνπ επηβεβαηψλνπλ
πσο ελψ νη γπλαίθεο απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δελ ηζρχεη ην
ίδην θαη ηη ζέζεηο ησλ αλψηεξσλ βαζκηδψλ ηεο ηεξαξρίαο. ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Αη47

Μετληάζε Αζαλαζία, 2011 Η επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ γπλαηθώλ σο παξάγνληαο γηα ηελ αληηπξνζώπεπζή
ηνπο ζηε δηνίθεζε ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. (Γηπισκαηηθή Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηεκίνπ, 2011)
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ηηθήο θαηά ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2005-06 νη άλδξεο δηεπζπληέο ήηαλ 627 (ην 62.30 %)
θαη νη γπλαίθεο δηεπζχληξηεο ήηαλ 380 (ην 37,70%).
Ζ Γαξάθε (2007) παξαζέηεη ζηνηρεία ηνπ ηκήκαηνο ηαηηζηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2004- 2005. Ο αξηζκφο ησλ ππεξεηνχλησλ
γπλαηθψλ δαζθάισλ ήηαλ 27.937 πνζνζηφ 61,48% επί ηνπ ζπλφινπ θαη ησλ αλδξψλ δαζθάισλ ήηαλ 17.505 πνζνζηφ 38,52%. κσο νη γπλαίθεο δαζθάιεο πνπ θαηείραλ δηεπζπληηθή
ζέζε ήηαλ κφιηο 13,20%.
Σν θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη κε ηηο έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ είλαη αληηθαηηθφ
κε ην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο δαζθάιεο ππεξηεξνχλ ζε αξηζκφ απφ απηφλ ησλ αλδξψλ.
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3.2. Ζ πξαγκαηηθόηεηα ην 2014
Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζακε απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε
φιε ηελ επηθξάηεηα, ζχκθσλα κε ηηο θξίζεηο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο ην
2010, ησλ Γηεπζπληψλ πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ησλ Γηεπζπληψλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ ην 2011 θαη ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ ην 2012, πξνέθπςαλ ηα ζηνηρεία
πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο:
3.2.α. Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο

Περιθερειακοί
Γιεσθσνηές
Δκπαίδεσζης
(2010)
Άνδρες
10

Γσναίκες
3

Περιθερειακοί Γιεσθσνηές εκπαίδεσζης 2010
15

10

10
3

5
0
Άλδρες

Γσλαίθες
Φύλο

Οη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο είλαη 13 ζε φιε ηελ Διιάδα θαη είλαη αξκφδηεο
γηα ζέκαηα Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ λνκψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ.
Έρνπλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη εηδηθφηεξα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Απφ απηνχο ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα νη 10 είλαη
άλδξεο θαη νη 3 είλαη γπλαίθεο.
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3.2.β. ύκβνπινη Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
ύμβοσλοι Πρωηοβάθμιας Δκπαίδεσζης Αηηικής (2012)
Άνδρες
Γσναίκες

Γημοηική
2
7

Διδική
1
0

Προζτολική
0
3

ύμβοσλοι Πρωηοβάθμιας Δκπαίδεσζης
Αηηικής (2012)
8

7

6
4

Άλδρες

3

Γσλαίθες

2
2

1
0

0

0
Γεκοηηθή

Δηδηθή

Προζτοιηθή

Παξαηεξνχκε φηη ζηελ Αηηηθή νη γπλαίθεο χκβνπινη Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα φκσο ε θαηάζηαζε
αλαηξέπεηαη.
ύμβοσλοι Πρωηοβάθμιας Δκπαίδεσζης Δπικράηεια (2012)
Άνδρες
Γσναίκες

Γημοηική
177
125

Διδική
10
7

Προζτολική
1
68

ύμβοσλοι Πρωηοβάθμιας Δκπαίδεσζης
Δπικράηεια (2012)
200
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160
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40
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0

177
125
Άλδρες
68

10
Γημοηική

7

Διδική
Καηηγορία Δκπαίδεσζης

30

1
Προζτολική

Γσλαίθες

Παξαηεξνχκε φηη ζηελ επηθξάηεηα νη άλδξεο ζχκβνπινη Πξσηνβάζκηαο είλαη 177, πνζνζηφ
58,61%. Οη γπλαίθεο είλαη 125, πνζνζηφ 41,39%. πγθξίλνληαο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία κε ηνλ
πίλαθα 1 (ζρνιηθά έηε 1994-96), επηζεκαίλνπκε φηη νη γπλαίθεο ζχκβνπινη έρνπλ απμεζεί
αηζζεηά αθνχ πξηλ 7-8 έηε ήηαλ κφλν 7 ζηελ δεκνηηθή εθπαίδεπζε θαη θακία ζηε εηδηθή εθπαίδεπζε. Ζ εηθφλα ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο ζπλερίδεη λα είλαη ζαθψο «γπλαηθνθξαηνχκελε
πεξηνρή» αθνχ ε πξφζβαζε ησλ αγνξηψλ ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Νεπηαγσγψλ ζεζκνζεηήζεθε κφιηο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. ήκεξα ππάξρεη κφλν έλαο άλδξαο ζχκβνπινο πξνζρνιηθήο αγσγήο ζηελ Διιάδα.
3.2.γ. Γηεπζπληέο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο θαη Δπηθξάηεηαο

Γιεσθσνηές Πρωηοβάθμιας Δκπαίδεσζης Αηηικής
Άνδρες
Γσναίκες

4
2

Αριθμός
Γιεσθσνηών

Γιεσθσνηές Πρωηοβάθμιας Δκπαίδεσζης
Αηηικής (2010)
6
4
2
0

4
2
Άνδρες

Γσναίκες
Φύλο

31

Γιεσθσνηές Πρωηοβάθμιας Δκπαίδεσζης Δπικράηεια
(2010)
Άνδρες
49

Γσναίκες
9

Αριθμός
Γιεσθσνηών

Γιεσθσνηές Πρωηοβάθμιας Δκπαίδεσζης
Δπικράηεια (2010)
49

60
40
20
0

9
Άνδρες

Γσναίκες
Φύλο

Οη άλδξεο Γηεπζπληέο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απνηεινχλ ην 84,5% ηνπ ζπλφινπ ζε αληίζεζε κε ηηο γπλαίθεο πνπ θηάλνπλ κφιηο ην 15,5 %.
3.2.δ. Γηεπζπληέο ρνιηθώλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Γιεσθσνηές τολικών Μονάδων Πρωηοβάθμιας Δκπαίδεσζης (2011)

Περιθέρειες

Άνδρες

Γσναίκες

Αλαηοιηθής Μαθεδολίας
θαη Θράθες

149

42

Κεληρηθής Μαθεδολίας

495

203

Γσηηθής Μαθεδολίας

114

18

Ζπείροσ

89

25

Νομοί
Γράκας
Έβροσ
Καβάιας
Ξάλζες
Ροδόπες
Ζκαζίας
Θεζζαιολίθες
Κηιθίς
Πέιιας
Πηερίας
ερρώλ
Χαιθηδηθής
Γρεβελώλ
Καζηορηάς
Κοδάλες
Φιώρηλας
Άρηας
Θεζπρωηίας

32

Άνδρες

Γσναίκες

30
33
51
24
11
56
216
26
60
49
57
31
8
21
60
25
18
18

10
12
14
6
4
18
103
8
20
16
17
21
1
5
10
2
7
2

Θεζζαιίας

201

86

Ηολίωλ Νήζωλ

146

30

Γσηηθής Διιάδας

201

73

ηερεάς Διιάδας

154

71

Αηηηθής

556

419

Πειοπολλήζοσ

150

62

Βορείοσ Αηγαίοσ

65

31

Νοηίοσ Αηγαίοσ

83

42

Κρήηες

164

86

Ηωαλλίλωλ
Πρέβεδας
Καρδίηζας
Λάρηζας
Μαγλεζίας
Σρηθάιωλ
Εαθύλζοσ
Κερθύρας
Κεθαιιελίας
Λεσθάδας
Αηηωιοαθαρλαλίας
Αταΐας
Ζιείας
Βοηωηίας
Δύβοηας
Δσρσηαλίας
Φζηώηηδος
Φωθίδας
Α Αζήλας
Β Αζήλας
Γ Αζήλας
Γ Αζήλας
Αλαηοιηθής Αηηηθής
Γσηηθής Αηηηθής
Πεηραηώς
Αργοιίδας
Αρθαδίας
Κορηλζίας
Λαθωλίας
Μεζζελίας
Λέζβοσ
άκοσ
Χίοσ
Κσθιάδωλ
Γωδεθαλήζοσ
Ζραθιείοσ
Λαζηζίοσ
Ρεζύκλες
Χαλίωλ

ύνολο

34
19
48
62
46
45
16
42
81
7
80
72
49
40
62
4
39
9
125
70
93
62
88
37
81
22
23
30
26
49
37
12
16
29
54
79
16
28
41

11
5
6
30
36
14
4
8
17
1
20
45
8
31
20
0
15
5
106
57
45
55
67
21
68
13
2
27
9
11
16
7
8
19
23
42
13
7
24

2567

1192

Παξά ην γεγνλφο φηη ζηα δεκνηηθά ζρνιεία νη δαζθάιεο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηνπο δαζθάινπο, ζηηο ζέζεηο ησλ δηεπζπληψλ νη άλδξεο είλαη 2567, πνζνζηφ 68,29%. Οη γπλαίθεο δηεπζχληξηεο είλαη 1192 πνζνζηφ 31,71%.
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Γιεσθσνηές τολικών Μονάδων Πρωηοβάθμιας
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Περιθέρειες
Άνδρες

Γσναίκες

3.2.ε. Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε - ύκβνπινη
ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο, νη γπλαίθεο ζχκβνπινη θαηέρνπλ 61 ζέζεηο πνζνζηφ 53,04%, ελψ νη άλδξεο 54 ζέζεηο πνζνζηφ 46,96%.
ηελ Δπηθξάηεηα ε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ αλά θχιν αιιάδεη κε ηνπο άλδξεο λα θαηέρνπλ
235 ζέζεηο πνζνζηφ 55,04% θαη ηηο γπλαίθεο κε 192 ζέζεηο πνζνζηφ 44,96%. Δδψ πξέπεη
λα αλαθέξνπκε φηη θάπνηνη θιάδνη είλαη ζαθψο αλδξνθξαηνχκελνη φπσο νη Θενιφγνη, νη
Φπζηθήο αγσγήο, νη Φπζηθνί θαη νη Μαζεκαηηθνί.

ύμβοσλοι Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης Αηηικής
(2012)
Άνδρες
54
Γσναίκες
61
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ύμβοσλοι Γεσηεροβάθμιας
Δκπαίδεσζης Αηηικής (2012)
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ύμβοσλοι Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης Δπικράηεια
(2012)
Άνδρες
235
Γσναίκες
192

ύμβοσλοι Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης
Δπικράηεια (2012)
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3.2.ζη. Γηεπζπληέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
ηηο ζέζεηο ησλ Γηεπζπληψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ επηθξάηεηα νη άλδξεο θαηέρνπλ 58 ζέζεηο κε πνζνζηφ 84,48% επί ηνπ ζπλφινπ, ελψ νη γπλαίθεο κε 9 ζέζεηο θαη
πνζνζηφ 15,52%.
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Γιεσθσνηές Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης Δπικράηεια (2010)
Άνδρες
Γσναίκες
49
9

Αριθμός
Γιεσθσνηών

Γιεσθσνηές Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης
Δπικράηεια (2010)
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3.2.δ. Γηεπζπληέο ρνιηθώλ Μνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Σελ ίδηα εηθφλα παξαηεξνχκε ζηηο ζέζεηο ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ην 2011 κε ηεηξαεηή ζεηεία. Δπί ζπλφινπ 3476 ζέζεσλ, νη άλδξεο θαηέρνπλ
2419 ζέζεηο κε πνζνζηφ 69,59%, ελψ νη γπλαίθεο θαηέρνπλ 1057 ζέζεηο κε πνζνζηφ
30,41%.
Γιεσθσνηές τολικών Μονάδων Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης (2011)
Περιθέρειες

Άνδρες

Γσναίκες

Αλαηοιηθής Μαθεδολίας θαη
Θράθες

144

49

Κεληρηθής Μαθεδολίας

403

150

Γσηηθής Μαθεδολίας

84

40

36

Νομοί
Γράκας
Έβροσ
Καβάιας
Ξάλζες
Ροδόπες
Ζκαζίας
Θεζζαιολίθες
Κηιθίς
Πέιιες
Πηερίας
ερρώλ
Χαιθηδηθής
Γρεβελώλ
Καζηορηάς
Κοδάλες
Φιώρηλας

Άνδρες

Γσναίκες

29
32
36
32
15
39
209
24
11
36
51
33
12
18
35
19

10
18
7
4
10
10
99
9
2
6
13
11
3
8
23
6

Ζπείροσ
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35

Θεζζαιίας
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66
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Αργοιίδας
Αρθαδίας
Κορηλζίας
Λαθωλίας
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Χίοσ
Κσθιάδωλ
Γωδεθαλήζοσ
Ζραθιείοσ
Λαζηζίοσ
Ρεζύκλες
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ύνολο
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Περιθέρειες

3.3. ηαηηζηηθά Απνηειέζκαηα
πκπεξαζκαηηθά, κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ παξαζέζακε αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ θχισλ ζε ζέζεηο επζχλεο, ηφζν ζε λνκαξρηαθφ επίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη αθφκε θαη ζην 2014 νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ ηελ απνθιεηζκέλε πιεηνςεθία απφ ηελ εγεζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ξεθηλψληαο απφ ηηο γπλαίθεο πνπ θαηέρνπλ δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο,
παξαηεξνχκε φηη ην πνζνζηφ ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη 31,71% ζε φιε ηελ επηθξάηεηα.
Αλαιχνληαο φκσο ηα ζηνηρεία, , παξαηεξνχκε φηη ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ θαηέρνπλ
δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο είλαη 42,97%γεγνλφο πνπ αλεβάδεη ην Παλειιήλην πνζνζηφ. Δπίζεο ηα πνζνζηά ζηελ επαξρία γεληθά, είλαη πνιχ κηθξφηεξα απφ ηα αζηηθά
θέληξα. Απηφ δηθαηνινγείηαη δηφηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο επαξρίαο ζηεξνχληαη επθαηξηψλ γηα
πεξαηηέξσ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ιφγσ κε χπαξμεο επηκνξθσηηθψλ θέληξσλ.
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χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηεη ε Μαξαγθνπδάθε48 (1997), γηα ην 1995, θαίλεηαη φηη
ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Ζπείξνπ απφ ηηο 111 ζέζεηο δηεπζπληψλ ζε ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, νη γπλαίθεο δηεπζχληξηεο θαηέρνπλ ην 4,5%. Με βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, ζε
ζχλνιν 114 ζέζεσλ, νη γπλαίθεο θαηέρνπλ ην πνζνζηφ 21,93%. Άξα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηθέξεηα πνπ έρνπκε κέηξν ζχγθξηζεο, ππάξρεη κία αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 17,43%. Απφ ην
1995 ινηπφλ έσο ην 2014, παξαηεξείηαη κηα ελζαξξπληηθή αχμεζε ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο
ησλ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο επζχλεο.
Παξφκνηα θαηάζηαζε δηαπηζηψλεηαη αλ ζπγθξίλνπκε ηα πνζνζηά ησλ γπλαηθψλ ζπκβνχισλ
ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε αλά πεξηθέξεηα. Πην αλαιπηηθά, ελψ ζηελ Αηηηθή νη γπλαίθεο
ζχκβνπινη θαηέρνπλ πνζνζηφ 77,7%, παλειιαδηθά πέθηεη ζην 41,39% φηαλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα πνζνζηά ηεο επαξρίαο.
Ζ ίδηα θαηάζηαζε επαλαιακβάλεηαη ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, κε ηηο γπλαίθεο ζπκβνχινπο λα θαηέρνπλ ην 53,04% ζηελ Αηηηθή, ελψ ζηελ επηθξάηεηα ην πνζνζηφ θαηαιήγεη
ζην 44,96%.
ζνλ αθνξά ηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζηελ Αηηηθή ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ δηεπζπληξηψλ είλαη 34,57%, ελψ ζηελ επηθξάηεηα
είλαη 30,41%.
Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά, εμαθνινπζεί λα είλαη επίθαηξε ε ηνπνζέηεζε ηεο Μαξαγθνπδάθε
(1997)49, πνπ αλαθέξεη, φηη «δελ πξφθεηηαη απιά γηα ππναληηπξνζψπεπζε ησλ γπλαηθψλ ζηηο
ζέζεηο απηέο, νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα απνθιεηζκφ». Ζ εξεπλήηξηα θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη φρη κφλν νη γπλαίθεο απνθιείνληαη απφ ηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ θαη αδπλαηνχλ
λα απνηειέζνπλ πξφηππα θαη γηα άιιεο γπλαίθεο, αιιά θαη νη καζεηέο πνπ δελ ηηο βιέπνπλ ζε
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Μετληάζε Αζαλαζία, Η επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ γπλαηθώλ σο παξάγνληαο γηα ηελ αληηπξνζώπεπζή ηνπο
ζηε δηνίθεζε ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. (Γηπισκαηηθή Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηεκίνπ, 2011
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Μαξαγθνπδάθε (1997:213) Γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί θαη ζπκκεηνρή ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο Αλαζχξζεθε
ζηηο 15/5/2014 απφ ηελ ηζηνζειίδα www. kethi.gr attachments/146_ekpaideytiki_fylo.pdf
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ζέζεηο εμνπζίαο ζεσξνχλ πνιχ ζχλεζεο ην θαηλφκελν. Δπηπιένλ νη καζήηξηεο δελ δηδάζθνληαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπο ηε δηεθδίθεζε ησλ ζέζεσλ επζχλεο. Δπηπιένλ, ην ζρνιείν γεληθφηεξα ζηεξείηαη ην δηαθνξεηηθφ ηξφπν δηνίθεζεο πνπ πηνζεηνχλ νη γπλαίθεο δηεπζχληξηεο.
χκθσλα κε ηνπο Αζαλαζνχια- Ρέππα θαη Κνπηνπδήο, 200250 πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο «ην
γεγνλφο φηη ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ “θπξηαξρείηαη” απφ γπλαίθεο δελ ζπλεπάγεηαη
θαη κία ίζε αληηπξνζψπεπζε ζηηο ζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε πςειφ θχξνο θαη επζχλε. Σέηνηα
δηάθξηζε… δελ είλαη απιά κηα αληζφηεηα κεηαμχ αξζεληθνχ- ζειπθνχ θαη άδηθε κεηαρείξηζε.
Πάεη πνιχ καθξχηεξα, πέξα απφ απηά θαη είλαη έλα πνιχ θαζαξφ ζεκάδη παξαβίαζεο ησλ
δεκνθξαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη πξαθηηθψλ ζε κία δεκνθξαηηθή ρψξα. Απνδεηθλχεη ηνλ απνθιεηζκφ (θαλεξφ ή ζπγθαιπκκέλν) κηαο ζπγθεθξηκέλεο κεξίδαο ηεο θνηλσλίαο, απφ ζίγνπξεο ζέζεηο θαη ην μχπλεκα ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο ππεθνφηεηαο».
ε ζπλδπαζκφ κε απηφ, ην γεγνλφο φηη νη ζρνιέο κεηεθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγνχζαλ κέρξη πξφζθαηα, κφλν ζηελ Αζήλα, πεξηφξηδε ζε κεγάιν βαζκφ ηε δπλαηφηεηα
ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηέκελαλ εθηφο ζην ιεθαλνπεδίνπ ηεο Αηηηθήο λα απνθηήζνπλ αλάινγνπο ηίηινπο ζπνπδψλ.51
ην ζέκα ησλ δηαθνξψλ ησλ δχν θχισλ σο πξνο ηελ εγεζία ε Αζαλαζνχια Ρέππα (1999) 52
πεξηέγξαςε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο, ππνζηεξίδνληαο ηελ άπνςε φηη νη γπλαίθεο δηνηθνχλ
δηαθνξεηηθά: «Έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιείσλ αλαθέξνπλ φηη νη γπλαίθεο δηεπζχληξηεο έρνπλ ηελ ηάζε λα είλαη πεξηζζφηεξν δεκνθξαηηθέο απφ ηνπο άλδξεο, ν ηξφπνο πνπ κηινχλ είλαη πην επγεληθφο, ιηγφηεξν πξνζβιεηηθφο θαη
πεξηζζφηεξν δηζηαθηηθφο. Οη θαζεγεηέο πνπ δνπιεχνπλ κε γπλαίθεο δηεπζχληξηεο είλαη ζπλή-
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Helen C Sobehart, 2009. Women Leading Education Across The Continents, Sharing the Sprit, Fanning the
Flame. Published in partnership with the American Association of School administrators, p.125
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Μαξαγθνπδάθε (1997:213) Γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί θαη ζπκκεηνρή ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο Αλαζχξζεθε
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ζσο πεξηζζφηεξν παξαγσγηθνί, έρνπλ πςειφηεξν εζηθφ θαη αηζζάλνληαη φηη απνηεινχλ κηα
θνηλσλία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο».
3.4. Αίηηα γηα ηελ ππναληηπξνζώπεπζε ησλ γπλαηθώλ
Σα αίηηα πνπ νδεγνχλ ζηε κε ζπκκεηνρή θαη εμέιημε ησλ γπλαηθψλ ζηε δηνίθεζε νθείινληαη
ζηελ παηξηαξρηθή νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζε έλα ζχζηεκα ζρέζεσλ εμνπζίαο αλάκεζα ζηα θχια, ζην νπνίν νη άλδξεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο έρνπλ πεξηζζφηεξα πξνλφκηα, δηθαηψκαηα θαη πξνζβάζεηο ζηελ εμνπζία ηφζν νηθνλνκηθά φζν θαη ηδενινγηθά.
χκθσλα κε ηνπο Παζηαξδή & αββίδε (2002)53 ηα αίηηα ηεο ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ ζα κπνξνχζαλ λα θαηαηαρζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο ηα εζσηεξηθά θαη ηα εμσηεξηθά.
Δζσηεξηθά κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηα αίηηα εθείλα πνπ νθείινληαη ζηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηελ ηδηνζπγθξαζία ησλ αηφκσλ, φπσο ε έιιεηςε πξνζσπηθψλ θηλήηξσλ, ε
ρακειή απηνεθηίκεζε θαη απηνπεπνίζεζε θαζψο θαη ε έιιεηςε παξψζεζεο γηα δηεθδίθεζε
εγεηηθψλ ζέζεσλ.
Δμσηεξηθά αίηηα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ απηά πνπ νθείινληαη ζε θνηλσληθά θαη ζεζκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δελ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε ησλ γπλαηθψλ ζε πςειά δηνηθεηηθέο ζέζεηο. ε έξεπλα ηνπο δηαπίζησζαλ ηηο δηαθξίζεηο πνπ γηλφηαλ κε βάζε φρη ηηο ηθαλφηεηεο θαη
ηα πξνζφληα αιιά κε βάζε ην θχιν.
Ζ Αζαλαζνχια – Ρέππα (2008)54ηα θαηαηάζζεη ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο:
α) Πξνζσπηθά – Φπρνινγηθά
Οη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ θαζνξηζηηθά θαη εκπνδίδνπλ ηηο γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο λα δηεθδηθνχλ θαη λα θαηαιακβάλνπλ εγεηηθέο ζέζεηο, έρνπλ λα θάλνπλ θαηά θχξην ιφγν κε ηελ
χπαξμε νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ην θφβν ζχγθξνπζεο νηθνγελεηαθψλ θαη επαγγει-
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Γαξάθε, Δι. (2007:106). Εθπαηδεπηηθή εγεζία & θύιν. Θεζζαινλίθε: Δπίθεληξν
Αζαλαζνχια – Ρέππα, Α., (2008:232-238)Εθπαηδεπηηθή Δηνίθεζε & Οξγαλσζηαθή Σπκπεξηθνξά Η Παηδαγσγηθή ηεο Δηνίθεζεο ηεο Εθπαίδεπζεο Αζήλα: Έιιελ.
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καηηθψλ ξφισλ (Al Khalifa 1992:206, Tomson, 1992, αΐηε, 200)55 ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμε θαη ε έξεπλα ησλ Andreas Kyriakoussis θαη Anna Saiti (2006). Ζ γπλαίθα έρεη σο
πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηεο ηελ εθπιήξσζε ηνπ κεηξηθνχ θαη ζπδπγηθνχ ξφινπ θαη φρη ηελ δηεθδίθεζε δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ κε απμεκέλα εξγαζηαθά σξάξηα (Athanasoula-Reppa & Koutouzis, 2002; Παζηαξδήο & αββίδεο, 2002; Κνγθίδπν & Σάθε, 2005; Σάθε, 2006)56.
β) Θεζκηθά
Σα ζεζκηθά αίηηα είλαη ηα αίηηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ηηο δνκέο ηνπ
θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ απηφ νξγαλψλεηαη θαη δηνηθείηαη. Σα νξγαλσηηθά θαη ιεηηνπξγηθά εκπφδηα πνπ εληνπίδνληαη εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ είλαη ηφζν ηα θξηηήξηα επηινγήο φζν θαη ε ζχλζεζε ησλ ζπκβνπιίσλ επηινγήο. Σα θξηηήξηα επηινγήο είλαη ηα αληηθεηκεληθά θαη ηα ππνθεηκεληθά. ηα κελ αληηθεηκεληθά ππάγνληαη ηα αθαδεκατθά θαη άιια πξνζφληα, θαζψο θαη ε
επαγγεικαηηθή θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία. ηα δε ππνθεηκεληθά φιεο νη πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο
θαη ηθαλφηεηεο.
Ζ ζχλζεζε ησλ ζπκβνπιίσλ επηινγήο γίλεηαη απφ δηνξηζκέλα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ θαη ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο θαζψο θαη απφ εθιεγκέλνπο αηξεηνχο αληηπξνζψπνπο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη έλαλ εθπαηδεπηηθφ.
πγθεθξηκέλα ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, φπσο ζεκεηψλεη ε Μαξαγθνπδάθε (1997: 284286)57, ε επηινγή ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ γίλεηαη θπξίσο κε βάζε θνκκαηηθά θξηηήξηα.
Απηνί νη θνκκαηηθνί ζπζρεηηζκνί θαιχπηνληαη σο έλα κεγάιν βαζκφ πίζσ απφ ηα αμηνθξαηηθά θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ θαηάιεςε
ησλ δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ. Χο κία έκκεζε αιιά πνιχ απνθαιππηηθή έλδεημε ζα κπνξνχζε λα
αλαθεξζεί ε αιιαγή πξνζψπσλ ζηηο Γηεπζχλζεηο θαη ζηα Γξαθεία Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθ-
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παίδεπζεο, θάζε θνξά πνπ αιιάδεη ην θπβεξλψλ θφκκα. Σν γεγνλφο απηφ είλαη δπλαηφλ λα
ζπκβάιιεη ζηνλ απνθιεηζκφ ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο
εθφζνλ γλσξίδνπκε φηη κφλν έλα ειάρηζην πνζνζηφ γπλαηθψλ αζρνιείηαη ελεξγά κε ηελ πνιηηηθή θαη επνκέλσο έρνπλ ειάρηζηεο πηζαλφηεηεο λα απνηεινχλ θνκκαηηθά ζηειέρε θαη λα επηιέγνληαη ζηηο αλψηεξεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο φπνπ εθαξκφδεηαη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο
εθάζηνηε θπβέξλεζεο. Ο θνκκαηηθφο παξεκβαηηζκφο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη πεξηνξηζηηθά
γηα ηηο γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο αθφκε θαη ζην λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηηο ζέζεηο απηέο, αθνχ γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ φηη έρνπλ ειάρηζηεο πηζαλφηεηεο λα επηιεγνχλ.
γ) Κνηλσληθνπνιηηηθά θαη Πνιηηηζκηθά
Σα αίηηα απηά έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ζπκπεξηθνξά αλδξψλ θαη γπλαηθψλ αιιά θαη κε ηηο λνκηθέο θαη δνκηθέο αιιαγέο ζηα ζρνιεία θαη ζηελ θνηλσλία.
Σν ζχληαγκα ηνπ 1975/86/01 νξίδεη φηη νη Έιιελεο θαη νη Διιελίδεο έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα
θαη ππνρξεψζεηο θαζψο θαη ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ίζε ακνηβή ζηελ
εξγαζία. Πνιιέο θνξέο φκσο ηα θνηλσληθά εκπφδηα αιινηψλνπλ ην ραξαθηήξα ησλ δηαηάμεσλ ή θαζηζηνχλ αλελεξγφ ην πεξηερφκελφ ηνπο.
Ο δηαθνξνπνηεκέλνο ξφινο ησλ γπλαηθψλ ζηηο νηθνγέλεηεο δηπιήο θαξηέξαο, νη άδεηεο θχεζεο
θαη ινρείαο, θαζψο θαη ε έιιεηςε γπλαηθείσλ πξνηχπσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία είλαη αηηίεο πνπ δεκηνπξγνχλ εκπφδηα ηα νπνία απνβαίλνπλ ππέξ ησλ αλδξψλ θαη θαηά ησλ γπλαηθψλ. Ζ απνπζία ησλ γπλαηθψλ απφ ηηο πςειφβαζκεο ζέζεηο ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο θαη απφ
ηηο επηηξνπέο επηινγήο δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηε κε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ησλ γπλαηθψλ κε πξφζσπα εμνπζίαο θαη θχξνπο ηνπ ίδηνπ θχινπ θαη επνκέλσο ζηεξνχληαη φισλ ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ ζπλεπάγεηαη κία ηέηνηα ζρέζε, δειαδή ελεκέξσζε γηα ηηο κειινληηθέο νπηηθέο πξναγσγήο θαη θπξίσο ελίζρπζε θαη ελζάξξπλζε γηα ζπκκεηνρή ή εμέιημή ηνπο ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία.
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πγθεθξηκέλα, έρεη δηαπηζησζεί απφ νξηζκέλεο κειέηεο φηη νη γπλαίθεο πνπ είραλ θαηαιάβεη
δηεπζπληηθέο ζέζεηο είραλ εληζρπζεί θαη ελζαξξπλζεί απφ πξφζσπα εμνπζίαο, άλδξεο αιιά
θπξίσο γπλαίθεο. Ζ ελίζρπζε θαη ε ελζάξξπλζε πνπ παίξλνπλ νη γπλαίθεο απφ άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ πνπ θαηέρνπλ ήδε πςειφβαζκεο ζέζεηο ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία, ζεσξείηαη έλαο
απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα λα ππεξβνχλ ηα πνηθίια εκπφδηα θαη δηζηαγκνχο
πνπ έρνπλ γηα ηε δηεθδίθεζε δηεπζπληηθήο ζέζεο. (Μαξαγθνπδάθε, 1997: 277-278; Σάθε,
2009: 60-61).58

4ν Κεθάιαην
4.1. ηεξενηππηθέο Αληηιήςεηο – πκβνπιεπηηθέο Παξεκβάζεηο
Κάζε θνηλσλία θαζνξίδεη μεθάζαξα πξφηππα γηα ηνπο θπιεηηθνχο ξφινπο ελφο άλδξα θαη κηαο
γπλαίθαο, ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ πσο αλακέλεηαη λα ζπκπεξηθεξζεί θαλείο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο αλάινγα πάληα κε ην θχιν ηνπ. Σα πξφηππα απηά αληηθαηνπηξίδνπλ παξάιιεια ηα ζηεξεφηππα κηαο θνηλσλίαο, κε ηα νπνία νη άλζξσπνη θαηεγνξηνπνηνχλ θαη αληηδξνχλ
ζε αλζξψπνπο δηαθνξεηηθνχ θχινπ. Δπεηδή ηα ζηεξεφηππα ηνπ θχινπ βαζίδνληαη ζε δεχγε
αληηζέησλ, δηαηξνχλ ηνπο αλζξψπνπο ζε δχν νκάδεο (άλδξεο θαη γπλαίθεο), νη νπνίεο δηαθξίλνληαη κάιηζηα απζηεξά ζε νξηζκέλα θνηλσληθά πιαίζηα, φπσο ην ζρνιείν, ε εθθιεζία ή ε
εξγαζία (Lips, 1988).
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Σα ζηεξεφηππα θαίλεηαη φηη δηαηεξνχληαη θαη αλαπαξάγνληαη ζπλε-

ρψο, θαζψο δηθαηνινγνχλ ηηο πξνθαηαιήςεηο ελάληηα ζηηο γπλαίθεο θαη γεληθφηεξα ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα αλάκεζα ζηα δχν θχια.
Χο γεληθφ ζπκπέξαζκα ησλ εξεπλψλ, ειιεληθψλ θαη μέλσλ, πξνθχπηεη πσο νη εθπαηδεπηηθνί
είλαη ζε κεγάιν βαζκφ θνξείο ζηεξεφηππσλ πεπνηζήζεσλ γηα ηα θχια. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα
58

Μαξαγθνπδάθε Δ., (1997), Οη γπλαίθεο δηδάζθνπλ θαη νη άλδξεο δηνηθνύλ, ζην Γειεγηάλλε Β.-Εηψγνπ . (επηκ.), Φύιν θαη ζρνιηθή πξάμε, Θεζζαινλίθε: Βάληαο, ζζ. 258-292.
Σάθε Β., (2009), Έκθπιε απνπζία-Γπλαίθεο ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο έλα ελαιιαθηηθό κνληέιν. Θεζζαινλίθε: Δπίθεληξν.
59
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ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπο ζπκπεξηθνξψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ αλαπαξάγνπλ ηα ζηεξεφηππα γηα ηα θχια θαη ζπκβάινπλ ζηε δηαηψληζε ησλ κεηαμχ ηνπο αληζνηήησλ Γίλεηαη,
ινηπφλ, πξνθαλήο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ε αλαγθαηφηεηα κηαο αλάινγνπ
πεξηερνκέλνπ εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απηή αθνξά ηφζν ζην πξνπηπρηαθφ ζηάδην
ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, φζν θαη ζηελ πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε θαη επαηζζεηνπνίεζή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο ηνπο ζηα ζρνιεία. Ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα, ε αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα ηζφηεηαο θαη ζρέζεσλ ησλ θχισλ είλαη κεγαιχηεξε απφ φζν ζηελ ππφινηπε Δπξψπε, θαζψο ν ζρεηηθφο πξνβιεκαηηζκφο
δελ απνηέιεζε ζέκα θεληξηθήο ζεκαζίαο ζηε βαζηθή ηνπο εθπαίδεπζε.
Μηα ζεηξά απφ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πινπνηήζεθαλ ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζηελ Διιάδα, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ νπνίσλ έρνπλ γίλεη νη απαηηνχκελεο κεηξήζεηο θαη θαηαγξαθέο.
εκαληηθφηεξε αιιαγή είλαη απηή πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ δηακφξθσζε ηεο ηδενινγίαο γηα
ηνλ ελεξγφ παξεκβαηηθφ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δηφηη κπνξεί λα ζεσξεζεί
σο βάζε γηα επξχηεξεο αιιαγέο ζηελ θνηλσλία κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο
κέζσ απφ ηνλ ελεξγφ παξεκβαηηθφ ηνπ ξφιν, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνσζήζεη απηφ πνπ επηζηεκνληθά θαη πνιηηηθά είλαη ζσζηφ. Έηζη ινηπφλ κηα ηέηνηα ηδενινγία πνπ δεκηνπξγεί ηηο
πξνυπνζέζεηο ψζηε λα αλαιακβάλνληαη πξσηνβνπιίεο είλαη αλαγθαία αιιά δελ πξνσζεί δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε.60
Ζ εηθφλα ζρεηηθά κε ην ξφιν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε θχινπ αξρίδεη λα γίλεηαη ζαθήο
θαη δηαθξηηή απφ πνιχ κηθξή ειηθία. Σα θνηλσληθά ζηεξεφηππα έρνπλ αξρίζεη λα εγθαζίζηαληαη ζηνπο κηθξνχο καζεηέο θαη είλαη απηά πνπ ζα επεξεάζνπλ ηηο κειινληηθέο εθπαηδεπηηθέο
θαη επαγγεικαηηθέο ηνπο επηινγέο. Γηαπηζηψζεθε, ζε έξεπλεο, φηη νη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο ξφινπο ηνπο κέλνπλ
60

Φξφζε, Λ., Κνπτκηδή, Δ., & Παπαδήκνπ, Υ. (2001). Ο παξάγνληαο θύιν θαη ε ζρνιηθή
πξαγκαηηθόηεηα ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Μειέηε Δπηζθφπεζεο),
Θεζζαινλίθε: Κέληξν Δξεπλψλ γηα ηα Θέκαηα Ηζφηεηαο.
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αλαιινίσηεο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ελψ ν ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ ζηε
δηακφξθσζε απφ ηα παηδηά έκθπιεο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηάζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο.
Υξεηάδνληαη ινηπφλ παξεκβάζεηο πνπ λα ζηνρεχνπλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα δηαζθαιίδνπλ
φρη κφλν ζεζκηθά αιιά θαη νπζηαζηηθά ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ,
κε ηελ πηνζέηεζε ζην νηθνγελεηαθφ θαη ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ
λα αίξνπλ ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο
ξφινπο ησλ δχν θχισλ.
Οη ζπκβνπιεπηηθέο παξεκβάζεηο πξέπεη λα μεθηλνχλ θπξίσο απφ ηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο
ειηθίαο πνπ δηακνξθψλνπλ, εζσηεξηθεχνπλ θαη αθνµνηψζνπλ πξφηππα ζπµπεξηθνξάο, ζηάζεσλ, θαλφλσλ, αμηψλ σο πξνο ην θχιν, πνπ είλαη απνδεθηά ζηελ θνηλσλία, φπνπ δνπλ θαη
αλαπηχζζνληαη. Ζ Tibbets (1979)61 ππνζηεξίδεη φηη ε θνηλσληθνπνίεζε σο πξνο ην ξφιν ηνπ
θχινπ πεξηιακβάλεη «ηηο δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη µκέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα
πξνεηνηκάζνπλ ηα αξζεληθνχ θαη ζειπθνχ γέλνπο άηνκα γηα ηνπο ξφινπο πνπ ε θνηλσλία νξίδεη σο θαηάιιεινπο γηα ην θχιν ηνπο». Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ην παηδί ηνπ βηνινγηθνχ ηνπ
θχινπ θαη ε αθνκνίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ θχινπ γίλεηαη µε δχν
ηξφπνπο. Ο πξψηνο ηξφπνο είλαη ε δηαθνξεηηθή αιιειεπίδξαζε ησλ µειψλ ηεο θνηλσλίαο µε
θάζε παηδί αλάινγα µε ην αλ πξφθεηηαη γηα αγφξη ή γηα θνξίηζη. Ο δεχηεξνο ηξφπνο ζρεηίδεηαη
µε ηε ζηαδηαθή αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ παηδηνχ θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα
κηκείηαη πξφηππα - πξαγκαηηθά ή ζπκβνιηθά - ηνπ ίδηνπ µε απηφ θχινπ.
Γεληθά, ινηπφλ, ζα µπνξνχζαµε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ηα παηδηά θηάλνληαο ζην λεπηαγσγείν
έρνπλ ήδε γλσξίζεη ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα γηα ηα θχια. Γλσξίδνπλ ην θχιν ηνπο θαη ην
θχιν ησλ άιισλ γχξσ ηνπο θαη ηαπηφρξνλα είλαη ζε ζέζε λα θαηεγνξηνπνηνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηα επαγγέικαηα θαη ηα αληηθείκελα πνπ ζηεξεφηππα ζεσξνχληαη φηη ρξεζηκνπνηνχληαη
απφ άλδξεο ή απφ γπλαίθεο. Χζηφζν, ε ειηθία θνίηεζεο ζην λεπηαγσγείν απνηειεί µηα απν61

Μαξαγθνπδάθε, Δ. (2005), (Γ΄ έθδνζε), Εθπαίδεπζε θαη Δηάθξηζε ησλ θύισλ. Παηδηθά αλαγλψζµαηα ζην
λεπηαγσγείν. Αζήλα: Οδπζζέαο ζει. 84-102.
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θαζηζηηθήο ζεκαζίαο πεξίνδν, θαζψο ζηελ ειηθία ησλ 3.5 έσο 5.5 εηψλ ηα παηδηά νξηνζεηνχλ
πιήξσο ην ξφιν ηνπ θχινπ ηνπο. Γη‟ απηφ ην ιφγν απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ, θαζψο ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο ζπκβηβάδνληαη εχθνια ζηηο απαηηήζεηο ηεο/ηνπ λεπηαγσγνχ, έρνπλ ηδηαίηεξε αλάγθε ηεο απνδνρήο
ηεο/ηνπ θαη ηαπηφρξνλα έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπµµνξθψλνληαη µε νηηδήπνηε ηνπο ιέγεηαη γηα
ην θχιν ηνπο, αιιά θαη λα µηµνχληαη ηξφπνπο ζπµπεξηθνξάο θαη αληηδξάζεηο νκνθχισλ πξνο
απηά κνληέισλ.
Έηζη ινηπφλ ην ξφιν ηνπ ζπκβνχινπ ζην λεπηαγσγείν ηνλ έρεη ν/ε λεπηαγσγφο πνπ πξέπεη λα
εληνπίζεη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ θαη λα θάλεη παξεκβάζεηο πξνθεηκέλνπ λα ακβιπλζνχλ ή λα εμαιεηθζνχλ.
Δπεηδή ην λεπηαγσγείν απνηειεί έλα ζεζκφ ζηνλ νπνίν ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα παγηψλνληαη
θαη δηαησλίδνληαη νη ζηεξεφηππεο θαη παξαδνζηαθέο σο πξνο ηα θχια αληηιήςεηο ζα πξέπεη λα
εθπαηδεπηνχλ αλάινγα νη λεπηαγσγνί νχησο ψζηε λα είλαη θέξαηα ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ σο πξνο ην ξφιν ησλ θχισλ. εκαληηθή ζεσξείηαη ε επηινγή παηδηθψλ βηβιίσλ κε ζεμηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Με ζεμηζηηθά ζεσξνχληαη ηα βηβιία ζηα νπνία νη
ξφινη, ηα επαγγέικαηα ησλ ραξαθηήξσλ δελ νξηνζεηνχληαη µε βάζε ην θχιν. Δλψ ζεμηζηηθά
ζεσξνχληαη ηα βηβιία ζηα νπνία εγγξάθεηαη δηάθξηζε ησλ θχισλ σο πξνο ηνπο ξφινπο, ηα
επαγγέικαηα, θηι. θαηά ηα παξαδνζηαθά ζηεξεφηππα. Έηζη κέζα απφ ηα βηβιία ζα δηδάμνπλ
ζηα παηδηά γηα ηελ ηζφηηκε ζέζε ησλ θχισλ ζηελ νηθνγέλεηα, γηα ηελ ηζφηηκε ζέζε ησλ θχισλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο θαη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ δελ έρνπλ
ζρέζε κε ην θχιν. πκπεξαζκαηηθά, φζνη θαη φζεο εξγάδνληαη µε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζήκεξα, πξέπεη λα επαηζζεηνπνηνχληαη, ψζηε λα δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο ηνπο ζην Νεπηαγσγείν φζνλ αθνξά ζηελ εγθαζίδξπζε ελφο µε ζεμηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ ηάμε ηνπο. Καινχληαη λα εμαζθαιίδνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, έηζη ψζηε ηα βηβιία, ην παηδαγσγηθφ πιηθφ, νη δξαζηεξηφηεηεο, νη θσηνγξαθίεο, θαη νπνηνδή-
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πνηε άιια πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα είλαη
απαιιαγκέλα απφ ζηεξεφηππα θαη παξαδνζηαθνχο ξφινπο ζε φ,ηη αθνξά ηα δχν θχια. Μέζα
απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο πξαθηηθή πξέπεη λα εγραξάζζεηαη ζηα παηδηά ε αληίιεςε φηη νη
δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ξφινη δε δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα µε ην θχιν.
Μπνξνχλ λα πξνζθαιέζνπλ ζηελ ηάμε ηνπο άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε µε παξαδνζηαθά γηα ην
θχιν ηνπο επαγγέικαηα. Να πξνγξαµµαηίζνπλ ζπλαληήζεηο ή επηζθέςεηο κε άηνκα, πνπ εξγάδνληαη ζε µε ζηεξεφηππα σο πξνο ην θχιν ηνπο επαγγέικαηα φπσο, γηα παξάδεηγκα, γπλαίθεο ειεθηξνιφγνπο, άλδξεο θνµµσηέο, θιπ. Θαπκάζην ζα ήηαλ ε αξρή λα γίλεη πξψηα απφ
ηνπο γνλείο ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ, εάλ ππάξρνπλ αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο.
Δπίζεο λα εληζρχζνπλ ηελ ηζφηηκε ζπµµεηνρή ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ζηελ ηάμε,
νχησο ψζηε φια ηα παηδηά λα ζπµµεηέρνπλ ζηνλ ίδην βαζκφ ζηηο πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο/ξνπηίλεο πνπ γίλνληαη ζηελ ηάμε. Γηα παξάδεηγκα, ζθφπηκν ζα ήηαλ φια ηα παηδηά λα βνεζνχλ ηε λεπηαγσγφ ή ην λεπηαγσγφ ηφζν ζην θαζάξηζκα φζν θαη ζηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ηάμεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ηα παηδηά ζα:


ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ θχισλ δελ απνξξέεη θαη δελ εμαξηάηαη απφ ηηο δηαθνξέο ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ησλ αηφκσλ.



αλαγλσξίζνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηε µκνλαδηθφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
θάζε αηφµνπ, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν ηνπ.



νηθνδνκήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ θχινπ ηνπο αλεμάξηεηα απφ ηα εμσηεξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.



εληζρχζνπλ ηελ αηνκηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη λα µκηιήζνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηηο
πξνηηκήζεηο ηνπο.



ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ππάξρνπλ αληηθείκελα, δξαζηεξηφηεηεο, αζιήκαηα θ.ά. πνπ
αξέζνπλ εμίζνπ ζηα αγφξηα θαη ζηα θνξίηζηα.
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θαηαλνήζνπλ θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη φινη νη άλζξσπνη, άλδξεο-γπλαίθεο, βηψλνπλ ζπλαηζζήκαηα ίδηαο έληαζεο ζε παξφκνηεο θαηαζηάζεηο.



ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε ελαζρφιεζε µε ελδννηθηαθέο εξγαζίεο αθνξά εμίζνπ ην αλδξηθφ θαη ην γπλαηθείν θχιν.



νηθνδνκήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο ηζφηεηαο αλαθνξηθά µε ηνπο ξφινπο ησλ δχν θχισλ
µέζα ζηελ νηθνγέλεηα.



ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη δελ ππάξρνπλ «αγνξίζηηθα» θαη «θνξηηζίζηηθα» παηρλίδηα
θαη γσληέο.



απαιιαγνχλ απφ ηπρφλ ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο γηα ην παηρλίδη.



θαηαλνήζνπλ φηη ε επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο µαο, έρεη ζρέζε µφλν µε ηηο επηζπκίεο
θαη ηηο δπλαηφηεηέο µαο θαη φρη µε ην θχιν µαο.



ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα παηδηά φηη δελ ππάξρνπλ παξαδνζηαθά «αλδξηθά» ή «γπλαηθεία» επαγγέικαηα.



γλσξίζνπλ γπλαίθεο µε θχξνο ζε ζέζεηο θιεηδηά, πνπ πξηλ ιίγα ρξφληα ήηαλ θαζαξά
αλδξνθξαηνχκελεο.



θαηαλνήζνπλ φηη ε επηηπρία ζπληειείηαη µε ζπλεξγαζία θαη ησλ δχν θχισλ.



θαηαλνήζνπλ φηη ε ελαζρφιεζε µε ηα θνηλά είλαη δηθαίσκα θαη ησλ αλδξψλ θαη ησλ
γπλαηθψλ.



γλσξίζνπλ γπλαίθεο, πνπ αζρνινχληαη µε ηελ πνιηηηθή.
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4.2. ρνιηθόο επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο θαη ηζόηεηα εθπαηδεπηηθώλ απνηειεζκάησλ. Παξεκβάζεηο κέζσ ηνπ «ΔΠ» 62.
ε πνιιά εγρεηξίδηα ηνπ «ζρνιηθνχ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ», γίλεηαη ιφγνο γηα
«ζσζηφ» επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Με ηνλ φξν«ζσζηφ» ζπλήζσο ελλννχκε ηελ πιεξφηεηα ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίδνληαη γηα ηηο πθηζηάκελεο ζπνπδέο θαη θαηεπζχλζεηο, φπσο
θαη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηα επαγγέικαηα, πνπ έρνπλ «πξννπηηθή», δειαδή «δήηεζε»
ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Αξρηθά, θαίλεηαη φηη ην δήηεκα ηεο επαγγεικαηηθήο επηινγήο ζρεηίδεηαη κφλν κε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηελ πνηφηεηά ηνπο. Μηα δεχηεξε καηηά
φκσο ζε φηη αθνξά ηηο επηινγέο ζπνπδψλ πνπ θάλνπλ νη καζεηέο ζε επίπεδν παλεπηζηεκίνπ ζεκαίλεη φηη ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν απφ αλαδήηεζε κηαο «ζίγνπξεο» ζέζεο, παξά ζηελ φπνηα εθπιήξσζε νλείξσλ ή αληδηνηειψλ θηινδνμηψλ. Αλ ζ‟ απηά ηα δεηήκαηα πξνζζέζνπκε θαη ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ κε ηελ έλλνηα φηη θαη επηινγέο επεξεάδεη αιιά
θαη ηελ κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή εμέιημε, ηφηε, θαηά ηε γλψκε καο, ν ζρνιηθφο επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο κπνξεί λα εκπινπηηζηεί θαη λα βνεζήζεη ηε λενιαία πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο, πνπ φρη κφλν ρξεηάδεηαη κηα κειινληηθή θνηλσλία, αιιά θπξίσο πνπ ε λενιαία κπνξεί θαη ζέιεη λα θαηεπζπλζεί αλαδεηψληαο φρη κφλν ηελ ζίγνπξε επαγγεικαηηθή πξννπηηθή,
αιιά ηελ πξννπηηθή κηαο δσήο κε «λφεκα» θαη νπζία. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα παξαζέζνπκε νξηζκέλνπο απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην ζρνιείν κπνξεί λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά κε
ηελ αιιαγή δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ.


Δλδπλάκσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο: Μέζσ ηνπ καζήκαηνο ηνπ ΔΠ νη θαζεγεηέο
κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ γπλαίθεο ζε λέα ή ζε κε παξαδνζηαθά επαγγέικαηα, ηφζν
ηζηνξηθά φζν θαη ζχγρξνλα. Σέηνηα παξαδείγκαηα κπνξεί λα επηιεγνχλ απφ ηνλ έληπ-

62

Καληδάξα, Β., (2009)«Δνθίκηα ζηελ θνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο» Επαγγεικαηηθέο επηινγέο, αληζόηεηεο θαη
νη «εμηζσηηθέο» δπλαηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ αλαζχξζεθε ζηηο 9/6/14 απφ ηελ ηζηνζειίδα
http://www.academia.edu/2357429/_Career_choice_inequalities_and_the_egalitarian_possibilities_of_schooling
_
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πν θαη ηνλ ειεθηξνληθφ Σχπν. Μπνξεί επίζεο λα δνζεί σο άζθεζε ζε καζήηξηεο θαη
καζεηέο λα ςάμνπλ γηα παξαδείγκαηα ζην δηαδίθηπν.


Παξνπζίαζε ζεηηθώλ πξνηύπσλ ή παξαδεηγκάησλ (role models): Οη καζεηέο κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ζεηηθά παξαδείγκαηα απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπο.



Έγθπξε θαη ζθαηξηθή πιεξνθόξεζε γηα ζπνπδέο θαη επαγγέικαηα: ε πιεξνθφξεζε είλαη πξνυπφζεζε ψζηε λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα δηαιέμνπλ
αλεπεξέαζηα ηη ηνπο ηαηξηάδεη θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη φπνηα επηινγή θάλνπλ
ηψξα δελ είλαη θαη ηειεησηηθή, αιιά φηη ζηελ πνξεία κπνξεί λα αιιάμεη αλάινγα κε ηα
ελδηαθέξνληα ηνπο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπο. Δπίζεο, ν εθπαηδεπηηθφο κε πείξα
γλσξίδεη πσο κπνξεί λα κεηαδψζεη ζηνπο καζεηέο φηη έλαο άλζξσπνο είλαη επραξηζηεκέλνο /ε απφ ηε δσή ηνπ θαη ην επάγγεικά ηνπ, φηαλ έρεη θαηαθέξεη λα βξεη κηα
ηζνξξνπία αλάκεζα ζηα «ζέισ» ηνπ, ζηα «κπνξψ» ηνπ θαη ζηα «πξέπεη» ηνπ. Οη δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ζηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ
γηα λα κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ ζσζηά ζηελ θνηλσλία, είλαη ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ
ζπλεξγαζίαο κε δηαθνξεηηθά άηνκα, ε αλάπηπμε πξσηνβνπιίαο, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε νξγαλσηηθφηεηα, ε ζπλέπεηα, κηα δφζε εθεπξεηηθφηεηαο θαη αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ.



Πξνζπάζεηα ζπκθηιίσζεο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο (timemanagement), λα καζαίλνπλ δειαδή νη καζεηέο λα δηαρεηξίδνληαη ζσζηά ην ρξφλν
ηνπο θαη λα ην θαηαθέξλνπλ ρσξίο άγρνο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή.



Δλεκέξσζε θαη ππνζηήξημε ησλ καζεηξηώλ, γηα λα επηιέμνπλ λέα επαγγέικαηα.
Απηά ηα λέα επαγγέικαηα δελ έρνπλ αθφκα «πεξάζεη απφ ην θίιηξν» ησλ ζηεξενηχπσλ ζε ζρέζε κε ην θχιν. Σέηνηα επαγγέικαηα ππάξρνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξη-
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θήο, ηεο βηνηερλνινγίαο, ηνπ αγξνηνπξηζκνχ θαη ζε νξηζκέλα επαγγέικαηα ζην ηνκέα
ηεο πγείαο.


Πξνζπάζεηα απνδόκεζεο ζηεξενηύπσλ ζε ζρέζε κε ην θχιν θαη ην επάγγεικα, γηα
παξάδεηγκα, φηη ρξεηάδεηαη ζσκαηηθή δχλακε, γηα λα γίλεη θαλείο κεραληθφο , ή φηη ζα
πξέπεη λα είλαη γπλαίθα θάπνην άηνκν γηα λα γίλεη λεπηαγσγφο.



Πξνζπάζεηα απνδόκεζεο εηθόλαο (media literacy) πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ξσηψληαο απιέο εξσηήζεηο, πνηνο, πνχ, πφηε, πφζνη, θαη γηαηί,
(π.ρ. -πνηνο είλαη ελεξγφο ή πνηνο είλαη γπκλφο-πνχ, ζην ζπίηη, ή ζηε δνπιεηά-πφζνη
άλδξεο θαη πφζεο γπλαίθεο - γηαηί, γηα πνην ιφγν). Σν θαζηεξσκέλν, γηα πνιιά ρξφληα,
κνληέιν ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ζχκθσλα κε ην νπνίν θάζε άλζξσπνο
ζα θάλεη ζηε δσή ηνπ, έλα επάγγεικα θαη πνπ κε δηάθνξα ηεζη ζα πξέπεη λα ην αλαθαιχςεη έρεη αιιάμεη ξηδηθά. ηηο ζχγρξνλεο αξρέο ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ είλαη απηή, πνπ εθηφο
ησλ άιισλ εμαζθαιίδεη ηελ εμάζθεζε ελφο επαγγέικαηνο. Δπηπιένλ, αλαθέξεη φηη ην
ζρνιείν πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο γηα ηε δσή γεληθφηεξα θη φρη κφλν γηα έλα επάγγεικα θαη φηη ε δηαδηθαζία επηινγήο επαγγέικαηνο είλαη εμειηθηηθή θαη πσο ηα παηδηά
πξνεηνηκάδνληαη έηζη, ψζηε λα είλαη επέιηθηα, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αλαζεσξήζνπλ
ηα επαγγεικαηηθά ηνπο ζρέδηα αλ ρξεηαζηεί. ε ζρέζε ηψξα κε πνιηηηζκηθέο κεηνλφηεηεο, ν εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα ελεκεξψλεηαη γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη ζε
νξηζκέλα επαγγέικαηα. Δπίζεο, λα επηζεκάλεη πσο δελ αξθεί κφλν ε θαιή γλψζε ηεο
θπξίαξρεο γιψζζαο ζε κηα ρψξα, αιιά θαη ε γλψζε ησλ θσδίθσλ ζπκπεξηθνξάο ή
δενληνινγίαο, πνπ ηζρχνπλ ζε επαγγέικαηα.



Γλώζε λέσλ ηερλνινγηώλ, ηδηαίηεξα ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη απαξαίηεηεο νη γλψζεηο
απηέο ζε φια ζρεδφλ ηα επαγγέικαηα.

Γεληθφηεξα ζην ζρνιείν, είλαη ζθφπηκν λα γίλεη:
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Αιιαγή δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ε νπνία έρεη ζθνπφ λα ελδπλακσζνχλ νη καζεηέο θαη νη
καζήηξηεο θαη λα βειηησζεί ε απφδνζή ηνπο ζηα καζήκαηα



Απνθπγή δεκηνπξγίαο νκάδσλ ζηελ ηάμε κε βάζε ην θχιν. Αληίζεηα ζπζηήλεηαη λα
κελ δεκηνπξγνχληαη νκάδεο κε βάζε ην θχιν, πνπ ζα αληαγσληζηνχλ κεηαμχ ηνπο ζηε
νινθιήξσζε ελφο θαζήθνληνο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αληαγσληζκφο αλάκεζα ζε
αγφξηα θαη θνξίηζηα, ε δεκηνπξγία ακηγψλ νκάδσλ επηδεηλψλεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη
ηελ πφισζε κεηαμχ ηνπο, πξάγκα πνπ δελ βνεζά ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο θη εληείλεη ηηο ζηεξενηππηθέο απφςεηο γηα ην «άιιν» θχιν.

Δθκάζεζε δεμηνηήησλ απαξαίηεησλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ εμάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο
ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο, ηεο δπλαηφηεηαο αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο, θαη ηεο αλάιεςεο επζπλψλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα παηδηά
αλαιακβάλνπλ εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο, γηα λα κάζνπλ ζηελ πξάμε θαη λα εκπεδψζνπλ
ηη ζεκαίλεη δηαιέγνκαη, ζπλεξγάδνκαη, θαη αλαιακβάλσ ηηο επζχλεο κνπ. Σν κάζεκα ηνπ
project κε ηελ επίβιεςε ησλ θαζεγεηψλ θαη θαζεγεηξηψλ ηνπο βνεζά πνιχ ζηελ απφθηεζε
φισλ ησλ παξαπάλσ.
Δλ θαηαθιείδη, ην ζρνιείν κπνξεί λα επηθέξεη ηελ ηζφηεηα κε βάζε ην θχιν, αιιάδνληαο
πξαθηηθέο, πνπ ζα κπνξέζνπλ λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο καζεηέο γηα ηε δσή ησλ ελειίθσλ.
ηνλ ζρεδηαζκφ φκσο ησλ λέσλ απηψλ πξαθηηθψλ, ην ζρνιείν πξέπεη λα παξέρεη εθφδηα, πνπ
ζπλάδνπλ κε ηνλ ζχγρξνλν θφζκν, πξνεηνηκάδνληαο ηνπο λένπο γηα κηα θνηλσλία πνιππνιηηηζκηθή, πνπ κεηαβάιιεηαη δηαξθψο, γηα λα κπνξνχλ λα είλαη ελεξγνί πνιίηεο, παξέρνληαο παξάιιεια ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο ζηα αγφξηα θαη ζηα θνξίηζηα.
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4.3. ηόρνη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηελ άξζε ησλ ζηεξενηύπσλ ησλ θύισλ
Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ην θέληξν Δξεπλψλ Γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο (ΚΔΘΗ)63, γηα ηελ ζπκβνπιεπηηθή θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλνπλ επηκνξθσηηθά θαη παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα πνπ λα
ζθνπεχνπλ αλαιπηηθφηεξα:
 ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ζε ζέκαηα ηζφηεηαο
θαη ζρέζεσλ ησλ δχν θχιισλ, έηζη ψζηε:
-

λα κπνξνχλ λα εληνπίδνπλ ηελ αληζφηεηα, ηε δηάθξηζε θαη ηα ζηεξεφηππα ηνπ θχινπ,
φπνπ ηα ζπλαληνχλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα,

-

λα αλαπηχζζνπλ θαη λα εθθέξνπλ επηζηεκνληθφ ιφγν γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ,

-

λα δηακνξθψζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ ηζφηεηα αμηνπνηψληαο ηα δεδνκέλα ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ,

-

λα αλαπηχζζνπλ θαιέο πξαθηηθέο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο,

-

λα γίλνπλ ελεξγνί ζπκκέηνρν ζηε δηαδηθαζία ηεο επηκφξθσζήο ηνπο,

-

λα δηακνξθψζνπλ πξνζσπηθή άπνςε ηφζν γηα ηε δηάθξηζε ησλ θχισλ φζν θαη γηα ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν δνκνχληαη νη ζρέζεηο ησλ θχισλ.

 ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ, έηζη ψζηε:
-

λα επηιέμνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο θαηεχζπλζε ππεξβαίλνληαο
ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο,

-

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο παηξηαξρηθέο δνκέο ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ ππνβαζκηζκέλε
ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζηηο ζχγρξνλεο δεκνθξαηίεο,

63
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-

λα αλαγλσξίζνπλ ηελ αληζφηεηα ησλ θχισλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηφζν ζηηο δηθέο ηνπο πξαθηηθέο θαη ζπκπεξηθνξέο φζν θαη ζε απηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο,

-

λα δηεθδηθήζνπλ ηελ ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ησλ δχν θχισλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο
πξνζσπηθήο

(νηθνγέλεηα, εξγαζία) θαη θνηλσληθήο δσήο (θνηλσληθέο νξγαλψζεηο,

ζχιινγνη, ελψζεηο θ.ι.π.),
-

λα αληηκεησπίζνπλ θξηηηθά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα δηδαθηηθά ηνπο εγρεηξίδηα, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηα ΜΜΔ παξνπζηάδνπλ ηα δχν θχια,

-

λα απνθηήζνπλ ζπλείδεζε ηεο δηαθνξεηηθήο δηακφξθσζεο ησλ ηαπηνηήησλ θχινπ
ζηελ εθεβεία απφ ην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα,

-

λα δηακνξθψζνπλ ζπλείδεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ /ηεο πνιίηε πνπ ζα αλαγλσξίδεη θαη ζα
επηδηψθεη ηηο Αξρέο ηεο Ηζφηεηαο ησλ θχισλ σο απαξαίηεηνπ ζπζηαηηθνχ ηεο δεκνθξαηίαο,

-

λα αλαπηχζζνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο θαη κεηαμχ
ηνπο,

-

λα αλαπηχζζνπλ θξηηηθφ πλεχκα, δηεξεπλεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο νξγάλσζεο.
 ηελ έκκεζε επαηζζεηνπνίεζε ησλ γνλέσλ ηνπο, έηζη ψζηε:

-

λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηηο αξρέο ηεο Ηζφηεηαο, θαζψο ζα πιεξνθνξνχληαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ζεκαηηθέο ησλ Παξεκβαηηθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηα παηδηά ηνπο,

-

λα γλσξίζνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο θεκηληζηηθήο παηδαγσγηθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ πινπνίεζε ησλ Παξεκβαηηθψλ
Πξνγξακκάησλ,
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-

λα δηαπηζηψζνπλ κηα δηαθνξεηηθή δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ηνπο απφ ην
ζρνιείν.
 ηελ έκκεζε επαηζζεηνπνίεζε ηεο ππφινηπεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο- ησλ θαζεγεηψλ
θαη καζεηψλ/καζεηξηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρνιείσλ- θαζψο θαη ε έκκεζε επαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο-ηνπηθνί θνηλσληθνί θνξείο θαη νξγαλψζεηο, ηνπηθή απηνδηνίθεζε θ.ι.π.- έηζη ψζηε:

-λα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ θαη ησλ κειινληηθψλ επηπηψζεψλ ηνπ ζηελ
επξχηεξε θνηλσλία.
4.4. Αλακελόκελα νθέιε
Σα αλακελφκελα νθέιε απφ ηα παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα είλαη:
 Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο:
-Καηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ αηηηψλ πνπ δεκηνχξγεζαλ θαη ζπληεξνχλ ηηο εμνπζηαζηηθέο
ζρέζεηο αλάκεζα ζηα θχια.
- Αλάπηπμε ηθαλφηεηαο απηφ-αμηνιφγεζεο θαη απηφ-βειηίσζεο.
-Αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ηθαλνηήησλ.
-Δπηκφξθσζε ζε ζέκαηα ίζσλ επθαηξηψλ.
-Αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ πνπ πξνσζνχλ ηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ.
-πλεξγαζία κε άιινπο/εο εθπαηδεπηηθνχο θαη άιιεο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο γηα ηελ πινπνίεζε θνηλψλ ζηφρσλ.
-Δμνηθείσζε κε ζπζηήκαηα λέσλ ηερλνινγηψλ.
 Γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο θαη ζπνπδαζηέο/ζηξηεο:
-Δκπινπηηζκφο γλψζεσλ ζε ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ.
-ηθαλφηεηα ππέξβαζεο ησλ ζηεξενηχπσλ κε βάζε ην θχιν.
-ηθαλφηεηα δηεθδίθεζεο ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο.
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-Αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ.
-ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζε βησκαηηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
-πκκεηνρή ζην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ.
-Αλάπηπμε δεμηνηήησλ; Λήςεο απνθάζεσλ, αλάιεςεο επζπλψλ, επίιπζεο πξνβιεκάησλ,
δηαρείξηζεο ρξφλνπ.
- Αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ.
- Αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ.
-Γπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπηθή
θνηλφηεηα.
-Γπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε άιινπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο
-Αλάπηπμε ζρέζεσλ θηιίαο.
 Γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο:
-Υξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα κε ηηο Δπηκνξθψηξηεο θαη ηνπο Δπηκνξθσηέο, θαζψο θαη κεηαμχ ηνπο.
-Άλνηγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ πξνο ηελ ηνπηθή θνηλσλία κε ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ, ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη νξγαλψζεσλ, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο – κέζσ ησλ
ελεξγεηψλ πξνβνιήο θαη δεκνζηφηεηαο ησλ Παξεκβαηηθψλ Πξνγξακκάησλ.
-Βειηηψζεηο ζηελ εθαξκνγή ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο σο απνηέιεζκα ηεο πινπνίεζεο ηνπ Παξεκβαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο.
ια απηά ζα βνεζήζνπλ ν επαγγεικαηηθφο ζρεδηαζκφο (Career planning) λα είλαη κία ζπλερήο δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ ηξφπνπ δσήο, ησλ πξνηηκήζεσλ, ησλ ηθαλνηήησλ θαη
ησλ θηινδνμηψλ ηνπ αηφκνπ. Γηφηη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζρεδηαζκφ, εκπεξηέρνληαη νη αιιαγέο θαη δηνξζψζεηο πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζηεί γηα ηα επφκελα επαγγεικαηηθά βήκαηα, αθφκα θαη αιιαγή επαγγέικαηνο. Αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία ηνπ, είλαη ζεκαληηθφ
γηα ην θάζε άηνκν λα αμηνινγεί αλ έρεη θαηαθέξεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη λα πξαγκαην57

πνηήζεη ηα φλεηξα ηνπ. Ο επαγγεικαηηθφο ζρεδηαζκφο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθφο θαηά
ηελ εθεβεία, φηαλ ηα λεαξά άηνκα κπαίλνπλ ζε κηα πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο θαηά ηελ νπνία
αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα επαγγέικαηα θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηθψλ ηνπο
επαγγεικαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ, ηθαλνηήησλ, αμηψλ θαη επθαηξηψλ. κσο θαη ν ζρεδηαζκφο θαξηέξαο είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά βήκαηα πνπ πξέπεη λα θάλεη θάπνηνο ζηε
δσή ηνπ. Δίλαη ηα ζεκέιηα γηα ην πψο ζα δηαλχζεη έλα κεγάιν κέξνο ηεο δσήο ηνπ. Χζηφζν ν ζρεδηαζκφο δελ είλαη πάληα κηα βξαρχρξνλε δηαδηθαζία. ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη
γηα πνιινχο αλζξψπνπο κηα δηά βίνπ δηαδηθαζία, πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ, ηελ αλάπηπμε θηινδνμηψλ, ζπκθεξφλησλ θαη ηελ αιιαγή ηεο ζηαδηνδξνκίαο. Ξεθηλά κε ηελ εχξεζε εξγαζίαο θαη ζπλερίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα αλάπηπμεο ζε
κηα ζέζε εξγαζίαο.

5ν Κεθάιαην
Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
5.1. Σν ζθεπηηθό ηεο έξεπλαο
Ζ αλάγθε λα δηεξεπλεζεί ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ ελαζρφιεζή καο κε
ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δηαπίζησζε ηεο αληίθαζεο πνπ επηθξαηεί ζηνλ θιάδν καο, αθνχ ηα
πνζνζηά ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ είλαη αξθεηά δπζαλάινγα κε ηα πνζνζηά ησλ γπλαηθψλ εθείλσλ πνπ θαηέρνπλ θάπνηα ζέζε ζηελ εγεζία ηεο εθπαίδεπζεο.
Οη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί ππεξηεξνχλ αξηζκεηηθά έλαληη ησλ αλδξψλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. Ζ
αξηζκεηηθή φκσο ππεξνρή ησλ γπλαηθψλ είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε ηεο θαηάιεςεο πςειψλ
ζέζεσλ απφ απηέο. πγθεθξηκέλα νη γπλαίθεο ζρεδφλ απνπζηάδνπλ απφ δηεπζπληηθέο ζέζεηο
πνπ πιεηνςεθηθά θαηαιακβάλνληαη απφ ηνπο άλδξεο. Σα δεδνκέλα πνπ ζπλαληψληαη ζηε βηβιηνγξαθία αθνξνχλ θπξίσο πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα γξαθεία Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή απφ ζηνηρεία ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. θαη ηεο Δ..Τ.Δ.
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Οη γπλαίθεο απνηεινχλ ηελ «απνθιεηζκέλε πιεηνςεθία»64 απφ ηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Θεσξήζακε ινηπφλ φηη ε κειέηε ησλ ιφγσλ πνπ νδεγνχλ ή απνηξέπνπλ ηηο γπλαίθεο ζην λα επηδηψμνπλ κηα επηηειηθή ζέζε ζηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα απνβεί ζεκαληηθή γηα ηε βειηίσζε ησλ πηζαλνηήησλ ηνπο σο αλαθνξά ζηελ θαηάθηεζε ηειηθά
απηψλ ησλ ζέζεσλ.
5.2. θνπόο ηεο έξεπλαο
Κεληξηθή εξεπλεηηθή ππφζεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη φηη νη γπλαίθεο δελ επηδηψθνπλ
λα πάξνπλ πξσηνβνπιίεο γηα πξνψζεζε ηεο θαξηέξαο ηνπο θαη θάιπςε εγεηηθψλ ζέζεσλ, ιφγσ πνηθίισλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο.
Γηεξεπλψληαο πφζεο γπλαίθεο επειέγεζαλ ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο παλειιαδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ θξίζεσλ ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο (2007 θαη 2011. Ζ ζχγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ αλάκεζα ζηηο δχν θξίζεηο, καο επηηξέπεη λα
ζπλάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζηάζε ησλ γπλαηθψλ ζ‟ έλα νξίδνληα ηεηξαεηίαο. Έηζη ζα
κπνξέζνπκε λα αληρλεχζνπκε ηηο ηάζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηνλ ηνκέα αλάιεςεο επζπλψλ
απφ κέξνπο ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ.
θνπφο ινηπφλ ηεο έξεπλαο καο, είλαη ε αλίρλεπζε ησλ ιφγσλ πνπ νδεγνχλ ηηο γπλαίθεο ζην
λα επηιέμνπλ ην επάγγεικα ηεο εθπαηδεπηηθνχ, αλ είλαη ηθαλνπνηεκέλεο απφ απηή ηελ επηινγή
ηνπο, αλ έρνπλ θηινδνμίεο αλέιημεο θαη αλ φρη, πνηεο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ηηο εκπνδίδνπλ
λα πάξνπλ κέξνο ζε κηα δηαδηθαζία επηινγήο γηα θαηάιεςε επηηειηθήο ζέζεο ζηε δεκφζηα
εθπαίδεπζε θαη ηη πηζηεχνπλ φηη ζα βνεζνχζε ζην λα ππάξρεη ηζφηηκε ζπκκεηνρή αλδξψλ θαη
γπλαηθψλ ζηελ εγεζία ηεο εθπαίδεπζεο.
Έηζη ε παξνχζα έξεπλα, κέζα απφ ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ κε ζπλεληεχμεηο θαη αλάιπζε ηεο
βηβιηνγξαθίαο, λα δηεξεπλήζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη γπλαίθεο ζηελ εγεζία ηεο εθπαίδεπζεο ππνεθπξνζσπνχληαη. ηελ παξνχζα κηθξήο θιίκαθαο έξεπλα επηιέρζεθε ε πνηνηη64

Μαξαγθνπδάθε, Δι. (1997). Οη γπλαίθεο δηδάζθνπλ θαη νη άλδξεο δηνηθνχλ. ην Β. Γειεγηάλλε, . Εηψγνπ,
(Δπηκ.)Φύιν θαη ζρνιηθή πξάμε. (ζει.258-292). Θεζζαινλίθε: Βάληαο.
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θή κέζνδνο ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζε έξεπλεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηεξεχλεζε «θνηλσληθψλ
πνηνηήησλ» (Λάδνο, 1998:29)65. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηιέρζεθε σο θαηαιιειφηεξε ε πνηνηηθή έξεπλα γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξσηεκάησλ είλαη φηη, σο κέζνδνο, επηηπγράλεη ηελ πιεξέζηεξε πεξηγξαθή, αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ ησλ
γπλαηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ δηθή ηνπο νπηηθή γσλία, απαληψληαο θαηά θχξην ιφγν ζηα εξσηήκαηα «πψο» θαη «γηαηί», 66 εξσηήκαηα πνπ απαζρνινχλ θαη
ηελ ελ ιφγσ έξεπλα. Αθφκα, ε πνηνηηθή έξεπλα πιενλεθηεί σο πξνο ηελ πξνζπάζεηα απνθπγήο a priori θξίζεσλ απφ ηνπο εξεπλεηέο, πξνζδίδνληαο κία άιιε δηάζηαζε θαη ελδηαθέξνλ
ζηελ έξεπλα.67 Σέινο, ε πνηνηηθή έξεπλα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαηεξνχκελσλ θαηλνκέλσλ, θαζψο ν εξεπλεηήο, ν νπνίνο είλαη θαη ην βαζηθφ κέζν ζπιινγήο θαη
αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, βξίζθεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλάο
ηνπ, αλαιχνληαο έηζη ηφζν ηηο απφςεηο ησλ εξσησκέλσλ, φζν, φκσο, θαη ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία (φπσο ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο) πνπ ηπραίλεη λα ππάξρεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ.68
5.3. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Γηα πνην ιφγν επηιέμαηε ην επάγγεικα ηεο εθπαηδεπηηθνχ;
Δίζηε ηθαλνπνηεκέλε απ‟ απηή ηελ επηινγή ζαο;
Πηζηεχεηε φηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί έρνπλ θηινδνμίεο γηα αλέιημε ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία;

65

Λάδνο, Γξ. (1998). Τν Πξόβιεκα ηεο Πνηνηηθήο Έξεπλαο ζηηο Κνηλσληθέο Επηζηήκεο. Θεσξία θαη Πξάμε. Αζήλα: Παπαδήζε.
66
Ησζεθίδεο, Θ. (2003). Αλάιπζε πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. Αζήλα: Κξηηηθή.
67
Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S.,(1994). Handbook of qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
68
Merriam, S. (2002). Qualitative research in practice: examples for discussion and analysis. United Kingdom:
Jossey-Bass.
Παξαζθεπνπνχινπ – Κφιιηα, Δ.-Α. (2008). Μεζνδνινγία πνηνηηθήο έξεπλαο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ζπλεληεχμεηο, Open Education, 4(1), 72-81.

60

Πνηεο είλαη νη επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο ζαο απφ εδψ θαη πέξα ( ζα ζέιαηε λα ππνβάιιεηε αίηεζε γηα δηεπζπληηθή ζέζε/ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ/ δ/λζε εθπ/ζεο ή αλ έρεηε ππνβάιιεη πνηα ηα απνηειέζκαηα);
ε ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, αλαθέξεηαη πσο ηηο αλψηεξεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο
θαηέρνπλ νη άλδξεο κε κεγάιε δηαθνξά έλαληη ησλ γπλαηθψλ. Πνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ηα αίηηα ηεο ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία;
Πηζηεχεηε φηη ππάξρεη δηαθνξά ζηελ άζθεζε δηνίθεζεο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ;
Αλ λαη, πνπ εζηηάδεηε ηε δηαθνξά;
Πνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο επζχλεο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν;
Πηζηεχεηε φηη ηα ζπκβνχιηα επηινγήο κεξνιεπηνχλ ή φρη εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ (νη ζπλδηθαιηζηέο έρνπλ άιιε
αληηκεηψπηζε);
Ση πηζηεχεηε πσο πξέπεη λα γίλεη γηα λα ππάξρεη ηζφηηκε ζπκκεηνρή αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηηο ζέζεηο επζχλεο ηεο εθπαίδεπζεο.
5.4. Πξνζέγγηζε-Δξεπλεηηθό Δξγαιείν
Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο,69
ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλαγσγή ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ έγθπξσλ ζπκπεξαζκάησλ. Ζ ζπλέληεπμε επηιέρζεθε σο ην θαηαιιειφηεξν κέζν ζπιινγήο απφςεσλ, επεηδή είλαη ππνθεηκεληθέο, κεηαβαιιφκελεο θαη αλεμέιεγθηεο, θαη δίλεη ζηα ππνθείκελα ηελ απαξαίηεηε ειεπζεξία
λα εθθξάζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο άπνςε ρσξίο λα επεξεάδνληαη θαη λα πεξηνξίδνληαη απφ
ηππνπνηεκέλεο, «έηνηκεο» απαληήζεηο.

69

Βάκβνπθαο, Μ. (1988, ζ.232) Εηζαγσγή ζηε Χπρνπαηδαγσγηθή Έξεπλα θαη Μεζνδνινγία .Αζήλα: Γξεγφξεο.

61

Υξεζηκνπνηήζεθε έλα ζρέδην ζπλέληεπμεο πνπ είρε εξσηήζεηο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαλ απφ
ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη ιφγνη πνπ εκπνδίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ
γπλαηθψλ ζηα ζηξψκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο.
Οη ζπλεληεχμεηο ήηαλ αηνκηθέο θαη πξφζσπν κε πξφζσπν ζε ρψξν πνπ επέιεμαλ νη ζπκκεηέρνπζεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα θαη λα κελ ππάξρνπλ εμσηεξηθά εκπφδηα.
Δπίζεο έγηλε πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζεί έλα δεζηφ θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη άλεζεο, εμεγψληαο ηνπο πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο θαη γηα πνην ιφγν επηιέρζεθαλ. Οη εξσηψκελεο
είραλ αξθεηή ειεπζεξία λα δηαηππψζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο, κε ειάρηζηεο παξεκβάζεηο απφ κέξνπο καο, πνπ ζθνπφ είραλ λα θαηεπζχλνπλ ηε ζπδήηεζε ζηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ έπξεπε λα θαιπθζνχλ γηα ηελ επίηεπμή ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ. ε
θάζε εξψηεζε ηνληδφηαλ ε πξφζεζή καο λα κάζνπκε ηε γλψκε, ηελ άπνςε, ηελ πξνζσπηθή
ζέζε ηεο θάζε εθπαηδεπηηθνχ, γηα θάζε ζέκα, φρη κφλν επεηδή απηφ είλαη ην δεηνχκελν ηεο
έξεπλαο, αιιά θαη γηα λα κελ ληψζεη ε εθπαηδεπηηθφο ηελ αλάγθε δηαηχπσζεο κηαο «ζσζηήο»
απάληεζεο, λα κε ληψζεη φηη αλαθξίλεηαη.
ε θάπνηεο εξσηήζεηο νη απαληήζεηο ήηαλ ιαθσληθέο, φκσο δελ επηκείλακε πεξηζζφηεξν, γηαηί
απηή πξαγκαηηθά θαηλφηαλ λα είλαη θαη ε ζέζε ηνπο.
Χζηφζν, αλ ε εξσηψκελε αηζζαλφηαλ ηελ αλάγθε λα επεθηαζεί, απηφ ζπλέβαηλε. Άιισζηε
απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ άιιε απάληεζε ζπλνπηηθά, ελψ άιιε κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο.
Αθφκα δφζεθε ε δηαβεβαίσζε ηεο ηήξεζεο ηεο αλσλπκίαο θαη ηεο κε δεκνζηνπνίεζεο ησλ
πξνζσπηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ ζηα πιαίζηα ηήξεζεο ηεο εξεπλεηηθήο δενληνινγίαο. ιεο νη ζπλεληεχμεηο ηεο παξνχζαο έξεπλαο καγλεηνθσλήζεθαλ θαη απνκαγλεηνθσλήζεθαλ κε ηε
ζχκθσλε γλψκε απηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζε απηέο. Έηζη, ππήξμε ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο
εγθπξφηεηαο ησλ ιέμεσλ πνπ επηιέγεθαλ απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο εγθπξφηεηαο ησλ ζεκεηψζεσλ πνπ θξαηήζεθαλ.
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Δπίζεο νη απαληήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εξγαζία σο απνζπάζκαηα εμαθξηβψζεθαλ
απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο ψζηε λα κελ ππάξμεη ακθηζβήηεζε ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ
(Bell, 1997:149-151)70. Οη ελέξγεηεο απηέο απνηέιεζαλ ην «ζπκβφιαην» ηεο ζπλέληεπμεο θαη
βνήζεζαλ λα νηθνδνκεζεί ε απαξαίηεηε ζρέζε εκπηζηνζχλεο, ψζηε νη εξσηψκελεο λα αηζζαλζνχλ αζθάιεηα θαη λα δψζνπλ εηιηθξηλείο θαη πιήξεηο απαληήζεηο.
Αλαθνξηθά κε ηνπο ηχπνπο ησλ εξσηήζεσλ πνπ δηαηππψζεθαλ, νη εξσηήζεηο ήηαλ αλνηρηέο
ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηηο ζπκκεηέρνπζεο λα δηαηππψζνπλ θαη αλαπηχμνπλ ειεχζεξα
ηηο απαληήζεηο ηνπο. Σέινο, θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα απνθεπρζνχλ νη εξσηήζεηο θαζνδεγεηηθνχ ηχπνπ θαη νη εξσηήζεηο πξνθαηάιεςεο (Bell, 1997:148-149)71.
ηε ζπλέρεηα, κεηά ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ, αθνινχζεζε ην ζηάδην ηεο απνκαγλεηνθψλεζεο θαη ε ζπζηεκαηηθά επαλαιακβαλφκελε αθξφαζε θαη αλάγλσζε ηνπ πιηθνχ. . Καη
εθεί, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ εξσηήζεσλ, ππήξμαλ αξθεηέο δπζθνιίεο. Οη «αλνηρηνχ» ηχπνπ εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ λαη κελ είλαη πην αμηφπηζηεο ιφγσ ηεο ειεπζεξίαο πνπ δίλνπλ ζηνλ εξσηψκελν, αιιά δπζρεξαίλνπλ πνιχ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ηνπο δηφηη
ρξεηάδεηαη πνιχο ρξφλνο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ (Denzin and Lincoln, 2003)72.
Καηφπηλ έγηλε ε αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πξνθεηκέλνπ λα λνεκαηνδνηεζνχλ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο
πεξηερνκέλνπ (Breakwell, 1995:116-117)73. Ζ κέζνδνο απηή πεξηιακβάλεη ηνλ εληνπηζκφ, ηελ
θσδηθνπνίεζε θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ βαζηθψλ ζεκάησλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο.
5.5. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο
Ο ηξφπνο επηινγήο, αιιά θαη ην κέγεζνο ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο, ήηαλ έλα θέξαην ζεκείν
γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ δείγκαηνο κε ηα
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ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέζνπ φξνπ, ην νπνίν ζα επηιερζεί κε κεζφδνπο αληηθεηκεληθέο
θαη κε ηερληθέο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη βέβαην φηη ζα πεξηιάβεη ηα γεληθά θαη αληηθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά φισλ ησλ αλζξψπσλ, απνθηψληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα
γελίθεπζεο θαη θαη‟ επέθηαζε πξνβιέςεσλ γηα ηνλ ππφινηπν φκνην πιεζπζκφ, δελ απνηειεί
ζηφρν, εθφζνλ ε έξεπλα δελ είλαη πνζνηηθή. 74
Δπηπιένλ ζηφρνο δελ είλαη ε γελίθεπζε θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα, αιιά ε εηδίθεπζε θαη ζπγθεθξηκελνπνίεζε, θάηη ην νπνίν είλαη εκθαλέο απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί,
ηα νπνία δελ απνβιέπνπλ ζηελ πνζφηεηα, αιιά ζηελ πνηφηεηα. Δπνκέλσο, δηά κέζνπ ηεο πνηνηηθήο δεηγκαηνιεςίαο επηδηψρζεθε ε θαηαιιειφηεηα θαη ε επάξθεηα ηεο έξεπλαο.
Σα θξηηήξηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο κε βάζε ην ζηφρν ηεο έξεπλαο ήηαλ «ε ζθφπηκε θαη ζεσξεηηθή δεηγκαηνιεςία» (Mason, 2003:205) 75. Πην ζπγθεθξηκέλα, σο δείγκα ζθνπηκφηεηαο (purposing sampling) νξίδεηαη ην δείγκα εθείλν πνπ επηιέγεηαη κε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα σο αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ζθνπίκσο απφ ηνλ εξεπλεηή, ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ αηφκσλ
πνπ κπνξεί λα έρεη ν πιεζπζκφο ηεο έξεπλάο ηνπ, θαζψο θαη ηεο δπζθνιίαο πξνζέγγηζήο
ηνπο. Έηζη, ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηε δεηγκαηνιεςία ν εξεπλεηήο επηιέγεη έλα δείγκα αηφκσλ
πνπ ζεσξεί ν ίδηνο πσο βξίζθεηαη πην θνληά ζηε κέζε ηηκή ηνπ αλνκνηνγελνχο πιεζπζκνχ ηεο
έξεπλάο ηνπ.76
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο, ε επηινγή ησλ γπλαηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, έγηλε ζθνπίκσο, θαη κε ηξφπν
ψζηε λα ππάξρεη δηαθνξεηηθή εθπξνζψπεζε σο πξνο ηελ εηδηθφηεηα, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο. πκκεηείραλ 5 γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί γεληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ εηδηθνηήησλ νη νπνίεο έρνπλ ηππηθά ην δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθα-
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ζία επηινγήο δηεπζπληξηψλ θαη λα δηεθδηθήζνπλ δηεπζπληηθέο ζέζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα
ηελ παξνχζα κειέηε δηελεξγήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε κία Φηιφινγν, δηεπζχληξηα ζε Γπκλάζην
ζε πξνάζηην ηεο Αζήλαο, κε κία Γεσπφλν ζε Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην (ΔΠΑΛ) ηεο Α΄ πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, κε κία εθπαηδεπηηθφ Γαιιηθήο Φηινινγίαο Γηεπζχληξηα ζε Γπκλάζην ηεο Αζήλαο, κε κία Μαζεκαηηθφ, ζε Γεληθφ Λχθεην ηεο Αζήλαο θαζψο θαη κε κία Φηιφινγν ζε Γπκλάζην ηεο Αζήλαο .
ιεο νη ζπλεληεχμεηο έγηλαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Απξηιίνπ θαη ηνπ Μαΐνπ 2014 θαη νη ζπκκεηέρνπζεο ππεξεηνχζαλ ζε ζρνιεία ηεο Αζήλαο.
Έγηλαλ ζπλνιηθά έμη ζπλεληεχμεηο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 35-45 ιεπηψλ απφ ηηο νπνίεο ε κηα
ήηαλ πηινηηθή, ψζηε λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα ζηε δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ
θαη ζηε δηαηχπσζε ησλ εξσηεκάησλ ηεο έξεπλαο, ηα νπνία βειηηψζεθαλ.
5.6. Αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα έξεπλαο.
Οη Denzin and Lincoln (2003) αλαθέξνληαη ζην γεγνλφο φηη είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν ζε κηα
πνηνηηθή έξεπλα λα εμαθξηβσζεί ε αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο. Παξφια απηά
είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν ην γεγνλφο φηη ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηνχλ θαη ηα δχν.
ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα γηα λα επηηεπρζεί ε αμηνπηζηία ηεο, δφζεθε έκθαζε ζην λα αλαπαξαζηαζνχλ κε αθξίβεηα νη απφςεηο, νη ζέζεηο, νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ (Ησζεθίδεο, 2003:130)77. ηελ θαηεχζπλζε απηή δηεπθφιπλε ε καγλεηνθψλεζε θαη απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, νη ζεκεηψζεηο πνπ θξαηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο
θαη ε εμαθξίβσζή ηνπο απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο. Δπίζεο, θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα ψζηε νη
εξσηήζεηο λα είλαη μεθάζαξεο, λα απεπζχλνληαη ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθέο γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο, ε δε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηνλ ίδην ηξφπν γηα
φιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο θαη ηέινο ππήξμε θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο θαη ζπ-
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λερήο έιεγρνο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ εξεπλεηηθέο πξνθαηαιήςεηο (Miles &
Huberman, 1994:278).78
Αλαθνξηθά δε κε ηελ εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο εγθπξφηεηαο φπσο ε πεξηγξαθηθή, ε εξκελεπηηθή, ε ζεσξεηηθή θαη ε αμηνινγηθή
(Winter, 2000).79 Δπίζεο, θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα δηαηππσζνχλ νη ίδηεο εξσηήζεηο θαη
λα δηαζθαιηζηνχλ νη ίδηεο ζπλζήθεο ζε φιεο ηηο ζπλεληεχμεηο. Σέινο θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα απνθεπρζεί ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ «κε βάζε ηελ επηθαλεηαθή εγθπξφηεηα»
(Cohen θαη Manion, 2000:387)80.

5.7. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνήιζαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ δηεμήρζεζαλ. Οη ζπλεληεχμεηο, αθνχ απνκαγλεηνθσλήζεθαλ
θαη κειεηήζεθε ην πεξηερφκελφ ηνπο, θαηαγξάθεθαλ κε ηε κνξθή θεηκέλνπ.
«Η αγάπε πξνο ηα παηδηά» φπσο δειψλεη ξεηά θαη θαηεγνξεκαηηθά ε Κ.Υ. θαη πξνο ην αληηθείκελν ζπνπδψλ ζχκθσλα κε ηελ Μ.Δ., θαζψο θαη ην ζαθέο θξηηήξην δηνξηζκνχ πνπ αλαθέξεη ε Π.Α., καδί κε ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο (εμππεξεηηθφ σξάξην) ζεσξνχληαη ζεκεία αλαθνξάο γηα ηελ επηινγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο.
Ζ ηθαλνπνίεζε πνπ παξέρεηαη κέζα απφ απηή ηελ επηινγή, ηφζν ζε επίπεδν ακνηβαίαο πξνζθνξάο ζπλαηζζεκάησλ, φζν θαη ζε επίπεδν κεηάδνζεο γλψζεο, είλαη κεγάιε. «Είλαη έλαο
ρώξνο πνπ πξνζθέξεη πνιιέο ζπγθηλήζεηο θαη ελαιιαγέο, δελ ζε αθήλεη λα πιήμεηο. Όκσο
ρξεηάδεηαη αγάπε Φξηζηνύ θαη ππνκνλή, ςπρξαηκία ζην λα δηαρεηξίδεζαη θξίζεηο θαη λα θξαηάο
ηζνξξνπίεο» ππνζηεξίδεη ε Ε.Β θαη ζπλερίδεη « εάλ επέιεγα απηή ηε ζηηγκή επάγγεικα ζα δηάιεγα πάιη ην ίδην», θαη ε Κ.Φ. πηζηεχεη φηη «πξέπεη λα ζ‟ αξέζεη ε πξνζθνξά, λα ζ‟ αξέζεη λα
δνπιεύεηο κε παηδηά θαη λα ηα εηνηκάδεηο λα βγνπλ ζηελ θνηλσλία θαη λα αγσληζηνύλ», γηα λα
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λνηψζεηο επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε . Ζ Μ.Δ. πεξηγξάθεη ηελ εθπαίδεπζε σο κηα δεκηνπξγηθή θαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα ελαζρφιεζε, δηφηη «… ν/ε εθπαηδεπηηθόο αζρνιείηαη θαζεκεξηλά κε παηδηά, δειαδή έλα ζύλνιν από κνλαδηθέο θαη αλεπαλάιεπηεο νληόηεηεο»
Σα ηειεπηαία ρξφληα νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα έρνπλ θηινδνμίεο ή αλεζπρίεο,
άζρεηα αλ δελ ην παξαδέρνληαη. Δκπφδην ζε απηφ είλαη ζχκθσλα κε ηελ Ε.Β. «…νη απμεκέλεο νηθνγελεηαθέο ππνρξεώζεηο, νη πνιιαπινί ξόινη ηνπο, ε έιιεηςε ελζάξξπλζεο από ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ, ε πξνζθόιιεζε ζηελ ηδέα (πνπ ίζσο λα έρεη θαιιηεξγεζεί ) όηη ε ηάμε απαηηεί ιηγόηεξν θόπν θαη ρξόλν, ε θαζπζηεξεκέλε εμνηθείσζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο ( π.ρ ρξήζε Η/Υ), ε έιιεηςε ηππηθώλ πξνζόλησλ δηόηη νη πεξηζζόηεξεο δελ ζπλέρηζαλ κε κεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο παξακέλνληαο ζην βαζηθό πηπρίν, ε επηθξάηεζε ηνπ αληξηθνύ ζηεξενηύπνπ ζηα δηεπζπληηθά θαζήθνληα».
Ζ Μ.Δ. ππνζηεξίδεη φηη «νη γπλαίθεο δηθαηνύηαη λα έρνπλ θηινδνμίεο γηα αλέιημε ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία, δηόηη ν ξόινο ηεο εθπαηδεπηηθνύ ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ην ξόιν ηεο κεηξόηεηαο πνπ θάζε γπλαίθα εθπαηδεπηηθόο από ηελ ίδηα ηε θύζε έρεη επηθνξηηζζεί. Αλ παξαηεξήζνπκε ζηελ θύζε ηα ζειπθά εθπαηδεύνπλ ηα κηθξά λα κάζνπλ ηα επηβηώλνπλ. Επνκέλσο, νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί “σο κεηέξεο” κε ηελ επξύηεξε έλλνηα ηνπ όξνπ, θαηέρνληαο θάπνηα πςειόηεξε ζέζε ζηελ ηεξαξρία, κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ επνηθνδνκεηηθά ζηελ βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πεξηβάιινληνο ζηε ρώξα καο».
Χο πξνο ηηο επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο απφ δσ θαη πέξα, κία κφλν εθπαηδεπηηθφο, ε Π.Α. δελ
ελδηαθέξεηαη λα ππνβάιιεη αίηεζε γηα δηεπζπληηθή ζέζε ζηελ εθπαίδεπζε, ιφγσ γξαθεηνθξαηίαο, κηα αλέιημε ζε άιιν ππνπξγείν, σο Γεσπφλνο ζα ηελ ελδηέθεξε. Ζ Μ.Δ., είλαη ππφ ζθέςε ζρεηηθά κε ηηο επαγγεικαηηθέο ηεο πξνζδνθίεο, αλ δειαδή ζα ππνβάιιεη αίηεζε γηα δηεπζπληηθή ή άιιε ζέζε, δηφηη «θνβάκαη όηη κηα ηέηνηα ζέζε ίζσο εκπεξηέρεη πεξηζζόηεξα θαζήθνληα “γξαθεηνθξαηηθνύ ραξαθηήξα'' θαη έηζη απνκαθξπλζώ από ηα νπζηαζηηθά εθπαηδεπηηθά
θαζήθνληα κνπ πνπ κε ελδηαθέξνπλ πεξηζζόηεξν».
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Ζ Ε.Β., ηνλίδεη φηη δελ ζέιεη λα εκπιαθεί ζηα θαζαξά δηεπζπληηθά θαζήθνληα δηφηη δηαθξίλεη,
φηη ε γξαθεηνθξαηηθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη ηέηνηα πνπ δελ ηαηξηάδεη ζην ραξαθηήξα ηεο ,
ελψ ήδε θάλεη αίηεζε γηα ζχκβνπινο θαη είλαη ζηε ζρεηηθή ιίζηα. Παξ‟ φηη δηεπζχληξηα, ε
Κ.Φ., επηζπκεί ηειεηψλνληαο ην δηδαθηνξηθφ ηεο λα γίλεη ζχκβνπινο. Ζ Κ.Υ. δελ επηζπκεί λα
γίλεη ζχκβνπινο δηφηη «ν ζρνιηθόο ζύκβνπινο ηαμηδεύεη θαη ιείπεη κεγάια δηαζηήκαηα από ην
ζπίηη» φκσο «ζα ήζεια λα ζπλερίζσ θαη ηελ άιιε ηεηξαεηία ζε ιύθεην».
Σα αίηηα ηεο ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία ζχκθσλα κε ηηο
εξσηψκελεο μεθηλνχλ απφ ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο πνπ ζεσξνχλ, θαηά ηελ Π.Α. «…όηη ε
αλαηξνθή θαη ε δηαπαηδαγώγεζε ησλ παηδηώλ είλαη γπλαηθεία ππόζεζε» θαη φπσο δειψλεη ε
Ε.Β. «… ππεξέρεη ην ζηεξεόηππν πσο ε γπλαίθα κεηά ην βαζηθό πηπρίν πξέπεη λα θάλεη νηθνγέλεηα θαη όηη ε επηηπρία ηεο είλαη ε επηηπρεκέλε νηθνγέλεηα», γη‟ απηφ ε Κ.Υ. φπσο ιέεη «… έθαλα αίηεζε γηα δηεπζύληξηα, αθνύ κεγάισζαλ ηα 4 παηδηά κνπ θαη κπήθαλ ζην παλεπηζηήκην θαη
αθνύ πήξε ζύληαμε ν ζύδπγόο κνπ .Ήζεια λα θξαηήζσ ελσκέλε ηελ νηθνγέλεηα έκεηλα πίζσ
όηαλ ήηαλ ελ ελεξγεία ν ζύδπγνο θαη κόλν όηαλ απνζηξαηεύηεθε δηεθδίθεζα δηεπζπληηθή ζέζε».
Ζ Μ.Δ. πηζηεχεη φηη νη απμεκέλεο νηθνγελεηαθέο επζχλεο απνξξένπλ «κέζα από ηα “παξαδνζηαθά” θαζήθνληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ξόινπο ηεο κεηέξαο, ζπδύγνπ, θόξεο γεγνλόο πνπ
δπζρεξαίλεη ηελ

επηπιένλ αλάιεςε επζπλώλ ζηνλ επαγγεικαηηθό ηνπο ρώξν, θαη δεκηνπξγεί

ζηε ζπλείδεζε πνιιώλ εξγαδόκελσλ γπλαηθώλ ην δίιεκκα “νηθνγέλεηα ή θαξηέξα”». Έηζη
ινηπφλ νδεγνχληαη ζηελ απνθπγή επζπλψλ δηφηη φπσο ιέεη ε Μ. Δ. « ε αλέιημε ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία ζα δεκηνπξγνύζε έλα επηπξόζζεην θνξηίν ζηελ ήδε επηβαξεκέλε θαζεκεξηλόηεηα ηνπο». ηαλ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ δελ είλαη ππνζηεξηθηηθφ δειψλεη ε Π.Α. «νδεγεί
ζε κηα αηνικία, ζε έλα θόβν γηα νηηδήπνηε θαηλνύξην. Γηα κέλα απηόο ν θόβνο γηα νπνηαδήπνηε
αιιαγή ή αλέιημε είλαη ε ζεκαληηθόηεξε αηηία, „κε κνπ ηνπο θύθινπο ηάξαηηε‟ , άζε έηζη ηα
πξάγκαηα δελ ρξεηάδεηαη ηίπνηε άιιν» θαη ζπλερίδεη ε Κ.Φ. κε «…ην ζηεξεόηππν πνπ δηδάζθεη
ε θνηλσλία είλαη λα πηάζεηο κηα δνπιεηά θαη εληάμεη δελ ρξεηάδεζαη ηίπνηε άιιν. Δειαδή έγηλα
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θαζεγήηξηα, έρσ έλα πηπρίν, έρσ κηα δνπιεηά, έθαλα θαη κηα σξαία νηθνγέλεηα, εληάμεη θαιά
είκαη, ηα θαηάθεξα θαη πηζηεύσ όηη πνιιέο θνξέο νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεώζεηο κπνξεί λα είλαη
θαη κηα δηθαηνινγία θαη λα κελ είλαη ν πξαγκαηηθόο ιόγνο, λα θαιύπηνληαη πίζσ απ‟ απηό». Με
απηφ ζπκθσλεί θαη ε Π.Α « ππάξρεη ην πξόβιεκα ησλ ζηεξενηύπσλ δε ιέσ, όκσο „καο βνιεύνπλ νη βάξβαξνη‟, θηαίεη ην έλα - θηαίεη ην άιιν θαη πνιιέο θνξέο νη γπλαίθεο θξύβνληαη
πίζσ από απηό ιόγσ δηθήο ηνπο αλαζθάιεηαο». κσο θαη ε έιιεηςε επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ απφ κηθξή ειηθία νδεγεί ζηελ ππναληηπξνζψπεπζε ησλ γπλαηθψλ ζε εγεηηθέο
ζέζεηο γεληθφηεξα, φπσο πεξηγξάθεη ε Κ.Φ. «Είρακε ηειεηώζεη ηελ ύιε θαη θάλακε θνπβέληα
θαη κεο ηελ θνπβέληα ξσηάσ ηα παηδηά „πώο θαληάδεζηε ηνλ εαπηό ζαο κεηά από 20 ρξόληα ;‟.
Λνηπόλ ηα αγόξηα είραλ πιάλν θη αο είλαη αλώξηκα, εηδηθά ζην γπκλάζην. Ήμεξαλ ηη ζέινπλ λα
γίλνπλ, ελώ ηα θνξίηζηα όρη».
Αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ γπλαηθψλ ζρεηηθά
κε ηελ άζθεζε δηνίθεζεο, νη εξσηψκελεο ζπκθσλνχλ, ζην φηη δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή δηαθνξά ζηελ άζθεζε δηνίθεζεο, σο πξνο ηα θαζήθνληα γξαθεηνθξαηηθνχ ραξαθηήξα. Έκθπιε
δηαθνξνπνίεζε ππάξρεη σο πξνο ηε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ζ Κ.Φ. δειψλεη φηη
«ν άλδξαο δηνηθεί νξηδόληηα», ε Κ.Υ. ππνζηεξίδεη φηη ε γπλαίθα«… έρεη έλα επηπιένλ έλζηηθην
επαηζζεζίαο, ζπλαίζζεκα, γηαηί είλαη κάλα», ε Μ.Δ. ζεσξεί φηη ππάξρεη δηαθνξά «…ζε θαζήθνληα πνπ “αγγίδνπλ” ηνλ αλζξώπηλν παξάγνληα …ιόγσ ηεο δηαθνξεηηθήο ςπρνζύλζεζεο αλδξώλ γπλαηθώλ». Μφλν ε Ε.Β. πηζηεχεη φηη «ε εθαξκνγή ησλ λόκσλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ εμαξηώληαη από ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηελ εκπεηξία ηνπ θαζελόο άζρεηα αλ είλαη
άλδξαο ή γπλαίθα».
Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο επζχλεο,
είλαη ην πξφβιεκα απνδνρήο θαη επηβνιήο ηνπ θχξνπο ηνπο, ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. Απνηέιεζκα ησλ ζηεξεφηππσλ φπσο ραξαθηεξηζηηθά δειψλεη ε Π.Α. «… θαη από ηελ πιεπξά ησλ
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ίδησλ ησλ γπλαηθώλ θαη από ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο, αιιά θαη από ηελ πιεπξά ηνπ ζπλόινπ
ησλ ζπλαδέιθσλ, όπσο βεβαίσο από ηελ θνηλσλία νιόθιεξε».
ε ζρέζε κε ηελ ζηάζε ησλ ζπκβνπιίσλ επηινγήο, ε Κ.Φ. δειψλεη φηη « ζηε ζπλέληεπμε ππάξρεη πεξίπησζε λα κεξνιεπηήζνπλ εηο βάξνο ησλ γπλαηθώλ γηαηί είλαη αλδξνθξαηνύκελα. Αλ
όκσο ε ππνςήθηα είλαη ζπλδηθαιίζηξηα, όρη, δελ κεηξάεη πνπ είλαη γπλαίθα». Ζ Π.Α. ζεσξεί φηη
θαηλνκεληθά δελ κεξνιεπηνχλ, «γηαηί ε δηαδηθαζία ησλ δηαθξίζεσλ έρεη θέξεη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξηλ θζάζνπλ νη γπλαίθεο ζηε θάζε ηεο θξίζεο θαη ηεο επηινγήο». Γχν ζπκκεηέρνπζεο
ζηελ έξεπλα ππνζηεξίδνπλ φηη νη γλσξηκίεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν, ηδηαίηεξα αλ νη ππνςήθηνη είλαη ζπλδηθαιηζηέο , «… δελ ην ζεσξώ ζπκπησκαηηθό όηη όινη νη ζπλδηθαιηζηέο πήξαλ 15
ζηα 15». Μφλν κία ε Μ.Δ. πηζηεχεη φηη ηα ζπκβνχιηα επηινγήο δελ κεξνιεπηνχλ.
Χο πξνο ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηηο ζέζεηο επζχλεο ηεο εθπαίδεπζεο,
πξέπεη λα ην ζειήζνπλ νη ίδηεο νη γπλαίθεο θαη «Να ζπάζνπκε ην θαηεζηεκέλν ηνπ βνιέκαηνο»,
ππνζηεξίδεη ε Κ.Φ., ελψ ε Κ.Υ., ηνλίδεη «Η γπλαίθα πξέπεη λα μεθαζαξίζεη ζην κπαιό ηεο όηη
κπνξεί παξάιιεια, δελ είλαη ή ζπίηη ή ζηαδηνδξνκία, κπνξνύλ θαη ηα δύν καδί». Ζ Π.Α. πηζηεχεη φηη «ην θνπκπί είλαη ζηελ εθπαίδεπζε ηεο επόκελεο γεληάο …θαη ζε ζρνιέο γνλέσλ ώζηε
ην κήλπκα ηεο ηζόηεηαο λα δίλεηαη θαη από ην ζπίηη». Ζ ζπλερήο επηκφξθσζε ζε ζπλδπαζκφ κε
αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε, ιέεη ε Ε.Β «ζα βνεζήζεη ζηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαη αλάδεημε ησλ γπλαηθώλ πνπ ζα ζπλδπάζνπλ ηηο γλώζεηο θαη ηηο ηθαλόηεηεο ώζηε λα ζπκκεηέρνπλ
ηζόηηκα ζηηο ζέζεηο επζύλεο ηεο εθπαίδεπζεο. Επίζεο, λνκίδσ πιένλ ότι οι κοινωνικές σσνθήκες έτοσν αρτίσει να αλλάζοσν. Αο ζθεθηνύκε όηη πξόεδξνο ηνπ Δηεζλνύο Ννκηζκαηηθνύ Τακείνπ είλαη γπλαίθα (Λαγθάξλη)θαη απηή πξνθαλώο ςεθίζηεθε από άλδξεο».

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ
Δπεηδή ε έξεπλα έρεη κηθξή εκβέιεηα, ηα ζπκπεξάζκαηα δελ κπνξνχκε λα ηα γεληθεχζνπκε,
ζα πξνζπαζήζνπκε φκσο λα ηα εξκελεχζνπκε θαη λα ηα ζπζρεηίζνπκε ζχκθσλα κε ηηο βηβιη-
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νγξαθηθέο αλαθνξέο. χκθσλα κε ηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
ζπλεληεχμεσλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζπκπεξαίλνπκε φηη νη γπλαίθεο επηιέγνπλ ην επάγγεικα ηεο
εθπαηδεπηηθνχ απφ αγάπε γηα ηα παηδηά θαη απφ αλάγθε γηα ηε κεηάδνζε εζηθψλ αξρψλ θαη
ησλ γλψζεσλ ηεο επηζηήκεο ηνπο.
Ζ ηθαλνπνίεζε πνπ παίξλνπλ κέζα απφ ην επάγγεικά ηνπο, ην νπνίν ζεσξνχλ ιεηηνχξγεκα,
είλαη κεγάιε. Ζ πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο ζηελ Διιάδα, απέδεημε φηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλεο ζρεηηθά κε ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηελ επηινγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο (Γεκεηξφπνπινο, 1997).81
Οη γπλαίθεο έρνπλ θηινδνμίεο γηα επαγγεικαηηθή αλέιημε, αιιά πξνηεξαηφηεηα δίλνπλ ζηελ
νηθνγέλεηα θαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη ε Μαξαγθνπδάθε ην 1997, φηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί έρνπλ θηινδνμίεο αιιά
αλαγθάδνληαη ιφγσ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ λα ηηο αλαζηείινπλ κέρξη νη ππνρξεψζεηο
απηέο λα ακβιπλζνχλ. Ζ αλαζηνιή απηή ησλ θηινδνμηψλ δε ζεκαίλεη ηελ άξλεζε ηνπο, δηφηη
εθδειψλνληαη κφιηο νη ππνρξεψζεηο ησλ γπλαηθψλ, κεησζνχλ ζην ρψξν ηεο νηθνγέλεηαο.82
Δμαηηίαο δε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ξφινπ ησλ γπλαηθψλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, απνθεχγνπλ λα
επσκηζηνχλ επηπιένλ ππνρξεψζεηο, φρη ιφγσ έιιεηςεο θηινδνμηψλ αιιά ιφγσ νξζνινγηθήο
εθηίκεζεο ηφζν ηνπ αληηθεηκεληθνχ ρξφλνπ φζν θαη ησλ νξίσλ αληνρήο ηνπο. . 83
Ζ Αζαλαζνχια – Ρέππα αλαθέξεη φηη ε γπλαίθα δελ δηαρσξίδεη ηελ επαγγεικαηηθή ηεο δσή ,
απφ ηελ ππφινηπε δσή ηεο φπσο θάλνπλ νη άλδξεο.84
Οη ηέζζεξεηο ζηηο πέληε γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί δελ πξνζδνθνχλ ηε δηεπζπληηθή ζέζε ιφγσ
θαζεθφλησλ γξαθεηνθξαηηθνχ ραξαθηήξα. Οη δχν ελδηαθέξνληαη γηα ηε ζέζε ηεο ζπκβνχινπ
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δηφηη είλαη πην πνηνηηθή θαη πλεπκαηηθή εξγαζία. Ζ κία ηελ απνθιείεη δηφηη ζπκθσλεί κε ηελ
Αζαλαζνχια – Ρέππα ( 2008) πνπ αλαθέξεη φηη κηα ζρνιηθή χκβνπινο πξέπεη λα βξίζθεηαη
ζε ζπλερή γεσγξαθηθή θίλεζε ιφγσ ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο, κε απνηέιεζκα λα απνξξπζκίδεηαη ε δσή ηεο νηθνγέλεηάο ηεο.85
Δπίζεο , ε Μαξαγθνπδάθε ηνλίδεη φηη, ην ελδηαθέξνλ ησλ γπλαηθψλ θαη νη θηινδνμίεο ηνπο
γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε πξνζαλαηνιίδνληαη θπξίσο ζην λα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθέο
ζηε δηδαζθαιία, παξά λα αζθνχλ δηνηθεηηθά θαζήθνληα.86
Αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ γπλαηθψλ σο
πξνο ηε δηαθνξά άζθεζεο δηνίθεζε;, δηαηππψλεηαη ε άπνςε φηη ην θχιν δελ επεξεάδεη ηα
θαζήθνληα „ γξαθεηνθξαηηθνχ‟ ραξαθηήξα, επεξεάδεη φκσο ηελ άζθεζε δηνίθεζεο σο πξνο
ηε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
χκθσλα κε ηε Μαξαγθνπδάθε, ελψ νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο έρνπλ
ηα ίδηα θαζήθνληα ζε ζεζκηθφ επίπεδν, σζηφζν θαίλεηαη λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν δηαρείξηζεο θαη άζθεζεο ηεο εμνπζίαο. Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο απνδίδνληαη θαη εξκελεχνληαη
απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία σο ζπλέπεηα ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ θνηλσληθνπνίεζεο ησλ
γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ.87
Αθφκε ππνζηεξίδεηαη φηη ηα ζπκβνχιηα επηινγήο , ηα νπνία απαξηίδνληαη ζηελ πιεηνςεθία
απφ άλδξεο, έρνπλ ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο θαη δελ επηιέγνπλ ηηο γπλαίθεο ππνςήθηεο, εθηφο
θη αλ απηέο είλαη ζπλδηθαιίζηξηεο. Αθνχ ινηπφλ ηα ζπκβνχιηα είλαη αλδξνθξαηνχκελα, ππάξρεη κηα δπζθνιία φηαλ πξέπεη λα θξίλνπλ γπλαίθεο ππνςήθηεο, αθφκε επεηδή ην ζπκβνχιην
επηινγήο απνηειείηαη σο επί ην πιείζηνλ απφ δηνξηζκέλα κέιε αθήλεη πεξηζψξηα επηξξνήο
ζην ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ ηφζν απφ ηνλ ππνπξγφ παηδείαο φζν θαη απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα.
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(Athanassoula – Reppa & Koutouzis 2002)88 Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηάζε ησλ ζπκβνπιίσλ επηινγήο εθδειψλεηαη ζηηο ζπλεληεχμεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηινγήο. 89 Οη πξνηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ην ιφγν ησλ ίδησλ ησλ γπλαηθψλ νχησο ψζηε λα ππάξρεη ηζφηηκε ζπκκεηνρή αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία, νδεγνχλ ζηελ επζχλε ηνπ ζρεδηαζκνχ
θαη ηεο δξνκνιφγεζεο κέηξσλ πνπ ζθνπφ ζα έρνπλ ηελ αχμεζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη απηνπεπνίζεζεο ησλ γπλαηθψλ γηα λα κπνξέζνπλ κε ην ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο λα άξνπλ ην ζηεξενηππηθφ θαηεζηεκέλν εηο βάξνο ηνπο θαη ππεξπεδψληαο ηα εκπφδηα
λα βάδνπλ ζηφρνπο θαη λα ηνπο πεηπραίλνπλ. Ζ ππεξεζία πξέπεη λα αμηνινγεί ζπλερψο ην
πξνζσπηθφ ηεο θαη λα ζεζπίδεη αμηνθξαηηθά θξηηήξηα πξναγσγήο, έηζη ζα βνεζήζεη ζηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαη αλάδεημε ησλ γπλαηθψλ πνπ ζα ζπλδπάζνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο
ηθαλφηεηεο ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζηηο ζέζεηο επζχλεο ηεο εθπαίδεπζεο.
Ζ πνζφζησζε, φπσο γίλεηαη ζηα ςεθνδέιηηα, εμππεξεηεί ην ζθνπφ ηεο εμίζσζεο ησλ ίζσλ
επθαηξηψλ ζηα δχν θχια. Σν κέηξν ηεο πνζφζησζεο, φπσο δεηήζεθε απφ ηελ Δπίηξνπν Γηθαηνζχλεο Viviane Reding ζην „Δπξψπε 2020‟, λα εθαξκνζηεί εζεινληηθά απφ ηηο εηαηξείεο
πνπ είλαη ζην ρξεκαηηζηήξην, απμάλνληαο ηελ παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ζηα Γ ζε 30% κέρξη
ην 2015 θαη ζε 40% κέρξη ην 2020, λα εθαξκνζηεί θαη ζηελ εθπαίδεπζε.
Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο αλαγλψξηζεο κηαο πην ηζφξξνπεο αληηπξνζψπεπζεο ησλ θχισλ ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία ελφο εξγαζηαθνχ ρψξνπ, φπνπ νη γπλαίθεο ζπκκεηέρνπλ κε πςειά πνζνζηά,
επηβάιιεηαη απφ ηα πξφζσπα εμνπζίαο απφ ηελ θνξπθή ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρηθήο ππξακίδαο ( ππνπξγφ παηδείαο), κέρξη θαη ηε βάζε ηεο ( δηνηθεηηθά ζηειέρε ζε λνκαξρηαθφ επίπεδν
θαη ζρνιηθήο κνλάδαο).90
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Ζ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ γνλέσλ θαη ηεο επφκελεο γεληάο κε δηάθνξεο ζπκβνπιεπηηθέο παξεκβάζεηο ζα βνεζνχζε ζηελ άξζε ησλ ζηεξενηχπσλ κε ηελ αλαγλψξηζε φηη ε
βηνινγηθή δηαθνξά δελ είλαη εκπφδην ζηε δηεθδίθεζε ησλ εγεηηθψλ ζέζεσλ απφ ηηο γπλαίθεο.
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Μέξνο δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο: ρνιείν
Έηε ππεξεζίαο: 20

Έηε δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο: 2

Δηδηθφηεηα: ΠΔ02….
Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο κε δχν παηδηά
πνπδέο:
Βαζηθφ Πηπρίν : Φηινζνθηθή ρνιή
Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα
Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα : (ππνςήθηα δηδάθησξ) „Ζ Γηεξεχλεζε ηεο Κνπιηνχξαο ηεο ρνιηθήο
Μνλάδαο θαη ην ξφιν ηνπ Γηεπζπληή ζε απηφ‟
Γηα πνην ιόγν επηιέμαηε ην επάγγεικα ηεο εθπαηδεπηηθνύ;
Καη‟ αξρήλ επέιεμα ηηο ζπνπδέο κνπ, γηαηί κε ελδηέθεξε ε θηινινγία.
Γηα ην επάγγεικα ηεο εθπαηδεπηηθνχ ίζσο λα επεξεάζηεθα απφ ην νηθνγελεηαθφ κνπ πεξηβάιινλ, γηαηί ήηαλ φινη εθπαηδεπηηθνί.
Δίζηε ηθαλνπνηεκέλε απ’ απηή ηελ επηινγή ζαο;
Ναη είκαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλε απφ ηε δνπιεηά κνπ. Γηα λα ζ‟ αξέζεη απηή ε δνπιεηά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξέπεη λα ζ‟ αξέζεη λα δίλεηο, Δίλαη δνπιεηά πνπ ζέιεη λα δίλεηο ζηνλ άιιν. Αλ
είζαη άλζξσπνο ζθηρηφο, θησρφο ζε ζπλαίζζεκα θαη δελ δίλεηο, δελ κπνξείο λα ιεηηνπξγήζεηο,
πξέπεη λα ζ‟ αξέζεη ε πξνζθνξά, λα ζ‟ αξέζεη λα δνπιεχεηο κε παηδηά θαη λα ηα εηνηκάδεηο λα
βγνπλ ζηελ θνηλσλία θαη λα αγσληζηνχλ.
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Πηζηεύεηε όηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί έρνπλ θηινδνμίεο γηα αλέιημε ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία;
Ίζσο, αλ θαη εγψ ζα έιεγα φηη πεξηζζφηεξν είλαη ε αλεζπρία θαη φρη ε θηινδνμία. Θεσξψ φηη
δελ κπνξεί λα είλαη κφλν ε θηινδνμία, αλ θαη είλαη έλα ηζρπξφ θίλεηξν. Μνπ αξέζεη ζηε δνπιεηά κνπ λα εμειίζζνκαη δελ μέξσ αλ απηφ ιέγεηαη θηινδνμία ή αλεζπρία, εγψ έρσ θαηαιήμεη
φηη απιά είκαη έλα αλήζπρν άηνκν.
Πνηεο είλαη νη επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο ζαο από εδώ θαη πέξα ( ζα ζέιαηε λα ππνβάιιεηε αίηεζε γηα δηεπζπληηθή ζέζε/ ζρνιηθνύ ζπκβνύινπ/ δ/λζε εθπ/ζεο ή αλ έρεηε ππνβάιιεη πνηα ηα απνηειέζκαηα);
Γηα λα πσ ηελ αιήζεηα δελ ζέισ φιε κνπ ηε δσή λα αζρνινχκαη κε ηε δηνίθεζε. Δίλαη θνπξαζηηθή θαη πνιχ ςπρνθζφξα. Ζ πξαγκαηηθή κνπ επηδίσμε είλαη λα γίλσ χκβνπινο. Θα ήζεια λα γίλσ χκβνπινο γηαηί ηε ζεσξψ πην πνηνηηθή δνπιεηά θαη πην πλεπκαηηθή. Αιιά δπζηπρψο ρσξίο δηδαθηνξηθφ δελ κπνξψ λα γίλσ. Έηζη, επεηδή ην δηδαθηνξηθφ κνπ δελ ηειείσζε
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο πνπ είρα, ζθέθηεθα ινηπφλ, φηη μεθεχγνληαο απφ
ηελ ηάμε πνπ έρεη δηφξζσζε, δηάβαζκα θαη πξνεηνηκαζία, αζθψληαο δηνίθεζε, ζα κπαίλσ ζην
γξαθείν απφ ην πξσί σο ην κεζεκέξη, ζα γπξίδσ ζην ζπίηη θαη κέρξη ην βξάδπ ζα δηαβάδσ.
Σελ πάηεζα βέβαηα γηαηί δελ είλαη έηζη ηα πξάγκαηα, είζαη κεο ηε γξαθεηνθξαηία απ‟ ην πξσί
σο ην βξάδπ. Γελ είλαη κφλν ζέκα λφκσλ, είλαη ζέκα δηαρείξηζεο ηεο ζηηγκήο, ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ, φια είλαη ηειείσο απξφνπηα, θάζε κέξα παο εθεί θαη
πξέπεη λα απνθαζίδεηο. Έλαο δηεπζπληήο δειαδή, πξέπεη λα είλαη αλά πάζα ζηηγκή έηνηκνο
θαη ηθαλφο γηα δηαρείξηζε θξίζεσλ. Δίλαη ε ρεηξφηεξε ζέζε ν δηεπζπληήο.
ε ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, αλαθέξεηαη πσο ηηο αλώηεξεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο
θαηέρνπλ νη άλδξεο κε κεγάιε δηαθνξά έλαληη ησλ γπλαηθώλ. Πνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ηα
αίηηα ηεο ππναληηπξνζώπεπζεο ησλ γπλαηθώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία;
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Δάλ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ δελ είλαη ππνζηεξηθηηθφ, ν ζχδπγνο ζνπ ιέεη θάηζε εδψ θαη
δελ ηα ζέισ απηά ή δελ είλαη απηά γηα ζέλα, ηφηε ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά. Αιιά θαη ππνζηεξηθηηθφ λα είλαη, λνκίδσ φηη ζηελ πξάμε, δελ είλαη έηνηκν ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ λα απνδερζεί ηελ αιιαγή.
κσο, είλαη ηη πξνηεξαηφηεηεο δίλεη ν θαζέλαο. Θεσξψ φηη ην ζηεξεφηππν πνπ δηδάζθεη ε θνηλσλία είλαη λα πηάζεηο κηα δνπιεηά θαη εληάμεη δελ ρξεηάδεζαη ηίπνηε άιιν. Γειαδή έγηλα θαζεγήηξηα, έρσ έλα πηπρίν, έρσ κηα δνπιεηά, έθαλα θαη κηα σξαία νηθνγέλεηα, εληάμεη θαιά
είκαη ηα θαηάθεξα θαη πηζηεχσ φηη πνιιέο θνξέο νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο κπνξεί λα
είλαη θαη κηα δηθαηνινγία θαη λα κελ είλαη ν πξαγκαηηθφο ιφγνο, λα θαιχπηνληαη πίζσ απ‟
απηφ. Γηαηί θαη ε αλάιεςε επζπλψλ είλαη δχζθνιν πξάγκα. Ζ θνηλσλία είλαη απηή πνπ επζχλεηαη θαη γηα ηνλ κε επαγγεικαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ θνξηηζηψλ. Σα καζαίλεη λα θαιχπηνληαη πίζσ απ‟ ην σξαίν θχιν.
Θα ζαο πσ ινηπφλ ηη έγηλε ζήκεξα. Δίρακε ηειεηψζεη ηελ χιε θαη θάλακε θνπβέληα θαη κεο
ηελ θνπβέληα ξσηάσ ηα παηδηά „πψο θαληάδεζηε ηνλ εαπηφ ζαο κεηά απφ 20 ρξφληα ;‟. Λνηπφλ ηα αγφξηα είραλ πιάλν θη αο είλαη αλψξηκα, εηδηθά ζην γπκλάζην. Ήμεξαλ ηη ζέινπλ λα
γίλνπλ ελψ ηα θνξίηζηα φρη.
Πηζηεύεηε όηη ππάξρεη δηαθνξά ζηελ άζθεζε δηνίθεζεο κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ;
Αλ λαη, πνπ εζηηάδεηε ηε δηαθνξά;
Δκείο νη γπλαίθεο είκαζηε πην νξγαλσηηθέο θαη ιεπηνιφγεο, απηφ ην παξαδέρνληαη θαη νη άλδξεο, αιιά δελ έρνπκε ηε ζηγνπξηά πνπ έρνπλ νη άλδξεο. Ζ δηαθνξά θαη έρσ δηαβάζεη θαη έξεπλεο πάλσ ζ‟ απηφ, είλαη φηη ν άλδξαο δηνηθεί νξηδφληηα. Γελ θάζεηαη λα ζθεθηεί αλ ζηελαρσξήζεθεο, πξέπεη λα ην θάλεηο απηφ ηέινο. Ζ γπλαίθα ιεηηνπξγεί ζπλαηζζεκαηηθά ζηε δηνίθεζε.. Απηφ είλαη ην κεηνλέθηεκα, αιιά θακηά θνξά γίλεηαη θαη πιενλέθηεκα. Ζ δηνίθεζε
ζέιεη επαηζζεζία θαη δπλακηζκφ. Ο άλδξαο έρεη κφλν ηνλ δπλακηζκφ. Έρεη ηε ζηγνπξηά φηη
κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη φια, ηακπνπξψλεηαη, ζσξαθίδεηαη πίζσ απφ ηε λνκνζεζία θαη ηελ
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ηππηθφηεηα θαη πνιιέο θνξέο απηφ είλαη θαη ηξνρνπέδη θαη θάιπςε γηα λα κελ θάλεη πξάγκαηα.
Πνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο
πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο επζύλεο ζηνλ εξγαζηαθό ηνπο ρώξν;
Θεσξψ φηη είλαη πην δχζθνιν γηα ηε γπλαίθα λα απνδείμεη φηη αμίδεη, αλ φκσο ην απνδείμεη
έρεη ηελ απνδνρή φισλ. ηελ εθπαίδεπζε ην θαιφ είλαη φηη νη άλδξεο έρνπλ ζπλεζίζεη ζηελ
παξνπζία ησλ γπλαηθψλ, ζε έλαλ άιιν ρψξν δελ είκαη ζίγνπξε αλ ζα ζπλέβαηλε ην ίδην. Ζ
γπλαίθα πηζηεχσ πξέπεη λα δνπιέςεη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηνλ άλδξα γηα λα απνδείμεη ηελ
αμία ηεο. Τπάξρεη ε λννηξνπία ησλ αλδξψλ, νη νπνίνη έρνπλ κάζεη λα βιέπνπλ ηηο γπλαίθεο
θαηψηεξεο θαη απηφ δελ αιιάδεη φηη θαη λα γίλεη.
Πηζηεύεηε όηη ηα ζπκβνύιηα επηινγήο κεξνιεπηνύλ ή όρη εηο βάξνο ησλ γπλαηθώλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ ;
ην ζέκα ηεο ζπλέληεπμεο ππάξρεη πεξίπησζε λα κεξνιεπηήζνπλ εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ
γηαηί είλαη αλδξνθξαηνχκελα. Αλ φκσο ε ππνςήθηα είλαη ζπλδηθαιίζηξηα, φρη, δελ κεηξάεη
πνπ είλαη γπλαίθα.
Ση πηζηεύεηε πσο πξέπεη λα γίλεη γηα λα ππάξρεη ηζόηηκε ζπκκεηνρή αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζηηο ζέζεηο επζύλεο ηεο εθπαίδεπζεο
Πξνγξακκαηηζκφο. Να πξνζπαζνχκε θαη λα βιέπνπκε κπξνζηά. Να ζπάζνπκε ην θαηεζηεκέλν ηνπ βνιέκαηνο, δειαδή δελ κπνξείο λα είζαη φιε ζνπ ηε δσή ζηα ίδηα θαη ζηα ίδηα, έρσ
απηή ηελ αληίιεςε θαη ηελ πεξλάσ θαη ζηα παηδηά κνπ. Σνπο ιέσ λα θνηηάμνπλ λα θηηάμνπλ
έλα πιάλν ζηε δσή ηνπο, ηη ζέινπλ λα γίλνπλ, πνπ ζέινπλ λα θηάζνπλ θαη λα θηάζνπλ κέρξη
εθεί πνπ λνηψζνπλ φηη κπνξνχλ. Να παξαδεηγκαηίδνληαη απφ κέλα, πνπ κέρξη ηα 40 έθαλα φπνπ έβξηζθα ζεκηλάξην θαη επηκφξθσζε, παξ‟ φιν πνπ είρα νηθνγέλεηα θαη κηθξά παηδηά. Μεηά ηα 40 έθαλα κεηαπηπρηαθφ θαη είπα ζέισ θάηη παξαπάλσ αθφκα θαη ζηα 50 ηειεηψλσ θαη
ην δηδαθηνξηθφ.
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πνπδέο:
Βαζηθφ Πηπρίν: Γεσπνλίαο

Παηδαγσγηθφ Πηπρίν ΠΑΣΔ

Γηα πνην ιόγν επηιέμαηε ην επάγγεικα ηεο εθπαηδεπηηθνύ;
Πξέπεη λα αλαθέξσ φηη κε ηηο ζπνπδέο πνπ έθαλα πνηέ δελ είρα θαληαζηεί πσο ζα γηλφκνπλ
εθπαηδεπηηθφο.
κσο ην φηη ππήξρε ζαθέο θξηηήξην δηνξηζκνχ, επεηεξίδα θαη παηδαγσγηθφ πηπρίν ηεο ΔΛΔΣΔ, δελ ρξεηαδφηαλ δειαδή πνιηηηθφ κέζνλ, θαη εμππεξεηηθφ σξάξην γηα λα κπνξέζσ λα
ζηαζψ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ, κε νδήγεζαλ ζην λα ην επηιέμσ.
Δίζηε ηθαλνπνηεκέλε απ’ απηή ηελ επηινγή ζαο;
Ναη, ηειηθά απνιακβάλσ ηελ επαθή κε ηνπο εθήβνπο. Οη απαηηήζεηο πνπ έρεη απηή ε ειηθία
κε βνεζνχλ ζην λα εμειίζζνκαη ζαλ άλζξσπνο θαη ζαλ επηζηήκνλαο. Σν κάζεκα κέζα ζηελ
ηάμε κνπ δίλεη ην αίζζεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο. Μνπ αξέζεη επίζεο , πνπ
ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ έρσ άκεζε ηξηβή κε Γηεπζπληέο θαη Πξντζηακέλνπο.
Πηζηεύεηε όηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί έρνπλ θηινδνμίεο γηα αλέιημε ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία;
Ναη, εηδηθφηεξα νη πην λέεο, πελήληα θαη θάησ, εμίζνπ κε απηέο ησλ αλδξψλ. Απιά πνιιέο δελ
ην ζπλεηδεηνπνηνχλ ή δελ ην παξαδέρνληαη νχηε ζηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ.
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Πνηεο είλαη νη επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο ζαο από εδώ θαη πέξα ( ζα ζέιαηε λα ππνβάιιεηε αίηεζε γηα δηεπζπληηθή ζέζε/ ζρνιηθνύ ζπκβνύινπ/ δ/λζε εθπ/ζεο ή αλ έρεηε ππνβάιιεη πνηα ηα απνηειέζκαηα);
ρη, κε ηίπνηα γηα δηεπζχληξηα ζρνιείνπ. Οη επζχλεο, ε γξαθεηνθξαηία πνπ ππάξρεη ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε νπνία πνιιαπιαζηάδεηαη αληί λα ειαηηψλεηαη, δελ κε πξνζειθχνπλ. πσο ζαο
είπα, έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ επέιεμα λα γίλσ εθπαηδεπηηθφο, ήηαλ ην εμππεξεηηθφ σξάξην,
φηη δειαδή, κπνξψ λα ζπλδπάζσ επάγγεικα θαη νηθνγέλεηα. Θεσξψ φηη δελ κνπ ηαηξηάδεη ε
ζέζε. Αλ ήκνπλ ζε άιιν ππνπξγείν, πρ. Γεσξγίαο, ζα ήζεια ηελ εμέιημε σο γεσπφλνο.
ε ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, αλαθέξεηαη πσο ηηο αλώηεξεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο
θαηέρνπλ νη άλδξεο κε κεγάιε δηαθνξά έλαληη ησλ γπλαηθώλ. Πνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ηα
αίηηα ηεο ππναληηπξνζώπεπζεο ησλ γπλαηθώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία
Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην θνηλσληθφ ζηεξεφηππν, ζεσξεί φηη ε αλαηξνθή θαη ε δηαπαηδαγψγεζε
ησλ παηδηψλ είλαη γπλαηθεία ππφζεζε, ε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο εθ κέξνπο ησλ γπλαηθψλ
είλαη κεησκέλε γηα εγεηηθέο ζέζεηο. ηαλ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ δελ ελζαξξχλεη, νδεγεί
ζε κηα αηνικία, ζε έλα θφβν γηα νηηδήπνηε θαηλνχξην. Γηα κέλα απηφο ν θφβνο γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ή αλέιημε είλαη ε ζεκαληηθφηεξε αηηία, „κε κνπ ηνπο θχθινπο ηάξαηαη‟ , άζε έηζη ηα πξάγκαηα δελ ρξεηάδεηαη ηίπνηε άιιν. Απηφ βιέπσ ζηελ εθπαίδεπζε κέζα απφ ηηο πνιιέο κεηαθηλήζεηο κνπ. Οη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί πξνηηκνχλ λα θάλνπλ κάζεκα, παξά νηηδήπνηε άιιν. Τπάξρεη ην πξφβιεκα ησλ ζηεξενηχπσλ δε ιέσ, φκσο „καο βνιεχνπλ νη βάξβαξνη‟, θηαίεη ην έλα - θηαίεη ην άιιν θαη πνιιέο θνξέο νη γπλαίθεο θξχβνληαη πίζσ απφ απηφ
ιφγσ δηθήο ηνπο αλαζθάιεηαο.
Πηζηεύεηε όηη ππάξρεη δηαθνξά ζηελ άζθεζε δηνίθεζεο κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ;
Αλ λαη, πνπ εζηηάδεηε ηε δηαθνξά;
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ηελ πξάμε δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή δηαθνξά, γηαηί νη πεξηζζφηεξνη πηνζεηνχλ , ζπλεηδεηά ή
κε , ηα αλδξηθά πξφηππα, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζ‟ φινπο ηνπο ηνκείο κε δνκεκέλε ηεξαξρία.
Δίλαη ζέκα αηφκνπ θαη φρη θχινπ.
Πνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο
πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο επζύλεο ζηνλ εξγαζηαθό ηνπο ρώξν;
Σα ζηεξεφηππα θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ ίδησλ ησλ γπλαηθψλ θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο, αιιά θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπλαδέιθσλ, φπσο βεβαίσο απφ ηελ θνηλσλία νιφθιεξε.
Πηζηεύεηε όηη ηα ζπκβνύιηα επηινγήο κεξνιεπηνύλ ή όρη εηο βάξνο ησλ γπλαηθώλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ;
Φαηλνκεληθά φρη, γηαηί ε δηαδηθαζία ησλ δηαθξίζεσλ έρεη θέξεη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξηλ
θζάζνπλ νη γπλαίθεο ζηε θάζε ηεο θξίζεο θαη ηεο επηινγήο.
Ση πηζηεύεηε πσο πξέπεη λα γίλεη γηα λα ππάξρεη ηζόηηκε ζπκκεηνρή αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζηηο ζέζεηο επζύλεο ηεο εθπαίδεπζεο;
Να ιεθζεί πξφλνηα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ, ψζηε λα κελ ςαιηδίδνληαη νη θηινδνμίεο
ηνπο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αγνξηψλ, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο.
Γελ ζεσξψ φηη ε πνζφζησζε φπσο γίλεηαη ζηα ςεθνδέιηηα εμππεξεηεί ην ζθνπφ ηεο εμίζσζεο επθαηξηψλ. Πηζηεχσ φηη ην θνπκπί είλαη ζηελ εθπαίδεπζε ηεο επφκελεο γεληάο φπσο αλέθεξα θαη ζε ζρνιέο γνλέσλ ψζηε ην κήλπκα ηεο ηζφηεηαο λα δίλεηαη θαη απφ ην ζπίηη.
Δπίζεο ζεσξψ θαιφ ζε ηειενπηηθέο ζεηξέο θαη ηειενπηηθά ζπνη ή δηαθεκίζεηο λα εκθαλίδνληαη δεπγάξηα πνπ κνηξάδνληαη ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ, θαη ηηο επζχλεο θαη δνπιεηέο αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ.
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3ε ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ Κ.Υ.
Ζκεξνκελία:29/4/2014
Σφπνο: Αζήλα
Μέξνο δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο: Οηθία
Έηε ππεξεζίαο: …29.

Έηε δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο: 3….

Δηδηθφηεηα: ΠΔΟ5.
Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε :Έγγακνο κε ηέζζεξα παηδηά
πνπδέο:
Βαζηθφ Πηπρίν: Γαιιηθή Φηινινγία
Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα:

„Φπρνπαηδαγσγηθή ηεο έληαμεο: έλα ζρνιείν γηα φινπο‟

Άιιν πηπρίν Αλψηαηεο ρνιήο: Θενινγίαο
Γηα πνην ιόγν επηιέμαηε ην επάγγεικα ηεο εθπαηδεπηηθνύ;
Βαζηθφηεξνο ιφγνο είλαη ε αγάπε κνπ γηα ηα παηδηά. Δλψ ζα κπνξνχζα λα αλνίμσ δηθφ κνπ
θξνληηζηήξην, γηαηί ππήξρε ε δπλαηφηεηα, δελ ην έθαλα θαη απνθάζηζα λα δηνξηζηψ ζηελ εθπαίδεπζε. Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο, ην σξάξην θαη ηα δηαζηήκαηα ησλ δηαθνπψλ, εμππεξεηνχλ
πνιχ κηα εξγαδφκελε γπλαίθα , λα κπνξεί λα κεγαιψζεη ηα παηδηά ηεο.
Δίζηε ηθαλνπνηεκέλε απ’ απηή ηελ επηινγή ζαο;
Δίκαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλε θαη γηα ην ιφγν απηφ ζπλερίδσ. Μέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ
παηδηψλ, απνιακβάλεηο εζηθή ηθαλνπνίεζε ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ζε άιιν επάγγεικα δελ λνκίδσ λα ζπκβαίλεη ην ίδην.
Πηζηεύεηε όηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί έρνπλ θηινδνμίεο γηα αλέιημε ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία;
Πηζηεχσ φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ.
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Πνηεο είλαη νη επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο ζαο από εδώ θαη πέξα ( ζα ζέιαηε λα ππνβάιιεηε αίηεζε γηα δηεπζπληηθή ζέζε/ ζρνιηθνύ ζπκβνύινπ/ δ/λζε εθπ/ζεο ή αλ έρεηε ππνβάιιεη πνηα ηα απνηειέζκαηα);
Δίκαη δηεπζχληξηα ζε γπκλάζην θαη ζα ήζεια λα ζπλερίζσ θαη ηελ άιιε ηεηξαεηία ζε ιχθεην, φρη παξαπάλσ, δηφηη ζέισ λα είκαη θνληά ζηελ νηθνγέλεηά κνπ. Ο ζρνιηθφο ζχκβνπινο ηαμηδεχεη θαη ιείπεη κεγάια δηαζηήκαηα απφ ην ζπίηη έηζη πηζαλφλ λα κελ θαηαθέξλσ λα αληαπνθξηζψ ζηηο θαζεκεξηλέο απαηηήζεηο θαη λα δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα ζηελ νηθνγέλεηα.
ε ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, αλαθέξεηαη πσο ηηο αλώηεξεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο
θαηέρνπλ νη άλδξεο κε κεγάιε δηαθνξά έλαληη ησλ γπλαηθώλ. Πνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ηα
αίηηα ηεο ππναληηπξνζώπεπζεο ησλ γπλαηθώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία;
Γελ γλσξίδσ ηη ζθέπηνληαη νη άιινη εγψ πξνζσπηθά, έθαλα αίηεζε γηα δηεπζχληξηα ,αθνχ κεγάισζαλ ηα 4 παηδηά κνπ θαη κπήθαλ ζην παλεπηζηήκην θαη αθνχ πήξε ζχληαμε ν ζχδπγφο
κνπ .Ήζεια λα θξαηήζσ ελσκέλε ηελ νηθνγέλεηα έκεηλα πίζσ φηαλ ήηαλ ελ ελεξγεία ν ζχδπγφο θαη κφλν φηαλ απνζηξαηεχηεθε δηεθδίθεζα δηεπζπληηθή ζέζε Ννκίδσ φηη απηφ ηα ιέεη
φια πεξί ζηεξενηχπσλ.
Πηζηεύεηε όηη ππάξρεη δηαθνξά ζηελ άζθεζε δηνίθεζεο κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ;
Αλ λαη, πνπ εζηηάδεηε ηε δηαθνξά;
Πηζηεχσ φηη ε γπλαίθα αληηιακβάλεηαη πνιχ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα απφ ηνλ άλδξα, ηδηαίηεξα
δε ζηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ,( πηάλεη ζηνλ αέξα , ηε ξαδηνπξγία ηελ εηξσλεία) δελ κπνξψ φκσο λα ην γεληθεχζσ δηφηη θαζέλαο είλαη δηαθνξεηηθφο θαη έρεη ηε δηθή
ηνπ πξνζσπηθφηεηα. Γηα ην γπκλάζην φκσο ζεσξψ θαιχηεξε ηε γπλαίθα, έρεη έλα επηπιένλ
έλζηηθην επαηζζεζίαο, ζπλαίζζεκα, γηαηί είλαη κάλα.
Πνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο
πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο επζύλεο ζηνλ εξγαζηαθό ηνπο ρώξν;
Σηο θαθηέο γιψζζεο θαη ηε δήιεηα γηα απηφ πνπ πέηπραλ.
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Δάλ είλαη εξγαηηθέο, δίθαηεο θαη εηιηθξηλείο δελ έρνπλ λα θνβνχληαη ηίπνηα
Πηζηεύεηε όηη ηα ζπκβνύιηα επηινγήο κεξνιεπηνύλ ή όρη εηο βάξνο ησλ γπλαηθώλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ;
Πηζηεχσ φηη νη γλσξηκίεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν . Οη ζπλδηθαιηζηέο έρνπλ πάληα ηελ εχλνηα, δελ ην ζεσξψ ζπκπησκαηηθφ φηη φινη νη ζπλδηθαιηζηέο πήξαλ 15 ζηα 15, πνπ είλαη ην άξηζηα. ηε ζπλέληεπμε εκέλα κνπ έβαιαλ 13,5 γηα λα πάλε κπξνζηά άιινη πνπ δελ είραλ πξνζφληα. Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαζελφο ε ζνβαξφηεηά ηνπ, ε ηδηαηηεξφηεηά ηνπ ε αχξα ηνπ
παίδνπλ κέγηζην ξφιν δηφηη ν ραξαθηήξαο ηνπ εθπέκπεηαη ζε θάζε ηνπ θίλεζε θαη ζε θάζε
ηνπ ιφγν .
Ση πηζηεύεηε πσο πξέπεη λα γίλεη γηα λα ππάξρεη ηζόηηκε ζπκκεηνρή αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζηηο ζέζεηο επζύλεο ηεο εθπαίδεπζεο
Πξέπεη λα γίλεη θάηη επξχηεξα, ε γπλαίθα λα απμήζεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηεο. Αλ νη γπλαίθεο
αξρίζνπλ λα έρνπλ ζηφρνπο, πηζηεχσ φηη ζα έξζεη θαη απηφ. Ζ γπλαίθα πξέπεη λα μεθαζαξίζεη
ζην κπαιφ ηεο φηη κπνξεί παξάιιεια, δελ είλαη ή ζπίηη ή ζηαδηνδξνκία, κπνξνχλ θαη ηα δχν
καδί, άζρεηα κε ην ηη έθαλα εγψ, πηζηεχσ φηη νη γπλαίθεο ηα κπνξνχλ καδί, είλαη ζέκα δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ.
Πξέπεη λα ην ζειήζνπλ νη γπλαίθεο εάλ ην ζειήζνπλ ηα πνζνζηά ζα αλέβνπλ. Δίλαη πνιχ πην
αμηφινγεο απφ πνιινχο άλδξεο πνπ κε γλσξηκίεο έγηλαλ δηεπζπληέο(ζπλδηθαιηζηέο)

4ε ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ Μ.Δ.
Ζκεξνκελία:30/4/2014
Σφπνο: Αζήλα
Μέξνο δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο: ρνιείν
Έηε ππεξεζίαο: 16

Δηδηθφηεηα: ΠΔ19-ΠΔ03

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Άγακνο
πνπδέο:
88

Βαζηθφ Πηπρίν Μαζεκαηηθφο
Άιιν πηπρίν Αλψηαηεο ρνιήο Πιεξνθνξηθήο
Γηα πνην ιόγν επηιέμαηε ην επάγγεικα ηεο εθπαηδεπηηθνύ;
Δπεηδή αγαπψ ηηο επηζηήκεο πνπ ζπνχδαζα, ζέιεζα λα κεηαδψζσ ηνλ ζαπκαζκφ κνπ απηφ
ζηα παηδηά.
Δίζηε ηθαλνπνηεκέλε απ’ απηή ηελ επηινγή ζαο;
Κάζε άλζξσπνο σο γλσζηφ είλαη κηα κνλαδηθή νληφηεηα. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο πνπ αζρνιείηαη
θαζεκεξηλά κε ηα παηδηά δειαδή έλα ζχλνιν απφ κνλαδηθέο θαη αλεπαλάιεπηεο νληφηεηεο,
αλαιακβάλεη ην θαζήθνλ λα εθαξκφζεη

θάπνηεο γεληθέο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο ζε θάζε

καζεηή ηνπ πνπ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ είλαη ηδηαίηεξνο θαη κνλαδηθφο, κε ηξφπν ηέηνην, ψζηε ηε γλψζε πνπ θαηέρεη ν ίδηνο/ηδηα εθπαηδεπηηθφο λα γίλεη εχιεπηε απφ ηνλ δηδαζθφκελν, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ εθπαίδεπζε εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα θαη δεκηνπξγηθή
ελαζρφιεζε.
Πηζηεύεηε όηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί έρνπλ θηινδνμίεο γηα αλέιημε ζηελ
εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία;
Πηζηεχσ πσο νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί δηθαηνχηαη λα έρνπλ θηινδνμίεο γηα αλέιημε ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία, δηφηη ν ξφινο ηεο εθπαηδεπηηθνχ ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ην ξφιν ηεο
κεηξφηεηαο πνπ θάζε γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο απφ ηελ ίδηα ηε θχζε έρεη επηθνξηηζζεί. Αλ
παξαηεξήζνπκε ζηελ θχζε ηα ζειπθά εθπαηδεχνπλ ηα κηθξά λα κάζνπλ ηα επηβηψλνπλ. Δπνκέλσο ζεσξψ φηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί “σο κεηέξεο” κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ
θαηέρνληαο θάπνηα πςειφηεξε ζέζε ζηελ ηεξαξρία κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ επνηθνδνκεηηθά
ζηελ βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηε ρψξα καο.
Πνηεο είλαη νη επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο ζαο από εδώ θαη πέξα ( ζα ζέιαηε λα ππνβάιιεηε αίηεζε γηα δηεπζπληηθή ζέζε/ ζρνιηθνύ ζπκβνύινπ/ δ/λζε εθπ/ζεο ή αλ έρεηε ππνβάιιεη πνηα ηα απνηειέζκαηα);
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Δίκαη ππφ ζθέςε ζρεηηθά, δηφηη θνβάκαη φηη κηα ηέηνηα ζέζε ίζσο εκπεξηέρεη πεξηζζφηεξα
θαζήθνληα “γξαθεηνθξαηηθνχ ραξαθηήξα'' θαη έηζη απνκαθξπλζψ απφ ηα νπζηαζηηθά εθπαηδεπηηθά θαζήθνληα κνπ πνπ κε ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν.
ε ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, αλαθέξεηαη πσο ηηο αλώηεξεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο
θαηέρνπλ νη άλδξεο κε κεγάιε δηαθνξά έλαληη ησλ γπλαηθώλ. Πνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ηα
αίηηα ηεο ππν-αληηπξνζώπεπζεο ησλ γπλαηθώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία ;
Πηζηεχσ φηη ζηε ρψξα καο νη γπλαίθεο είλαη αθφκα θαζεκεξηλά επηθνξηηζκέλεο κε θάπνηα
“παξαδνζηαθά” θαζήθνληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ξφινπο ηεο κεηέξαο, ζπδχγνπ, θφξεο γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ επηπιένλ αλάιεςε επζπλψλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν, θαη
δεκηνπξγεί ζηε ζπλείδεζή πνιιψλ εξγαδφκελσλ γπλαηθψλ ην δίιεκκα “νηθνγέλεηα ή θαξηέξα” . Ζ αλέιημε ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία ζα δεκηνπξγνχζε έλα επηπξφζζεην θνξηίν ζηελ
ήδε επηβαξεκέλε θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Έηζη θάησ απφ ην βάξνο φισλ ησλ παξαπάλσ νδεγνχληαη ζηελ επηινγή λα εξγάδνληαη κελ ζπλεηζθέξνληαο νηθνλνκηθά ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο
αιιά λ‟ απνθεχγνπλ ηηο επηπιένλ επζχλεο πνπ ζπλεπάγνληαη νη πςειφηεξεο ηεξαξρηθά ζέζεηο.
Πηζηεύεηε όηη ππάξρεη δηαθνξά ζηελ άζθεζε δηνίθεζεο κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ;
Αλ λαη, πνπ εζηηάδεηε ηε δηαθνξά;
Πηζηεχσ φηη ππάξρεη δηαθνξά ζε θάπνηα θαζήθνληα θαηά ηελ άζθεζε δηνίθεζεο θαη ζε θάπνηα άιια φρη. πγθεθξηκέλα ζε θαζήθνληα “γξαθεηνθξαηηθνχ ραξαθηήξα” φπνπ κπνξεί λα
ππάξμεη ηππνπνίεζε δελ ππάξρεη δηαθνξά. κσο ζε θαζήθνληα πνπ “αγγίδνπλ” ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ππάξρεη δηαθνξά ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο ςπρνζχλζεζεο αλδξψλ γπλαηθψλ.
Πνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο
πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο επζύλεο ζηνλ εξγαζηαθό ηνπο ρώξν;
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο επζχλεο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν είλαη ην πξφβιεκα απνδνρήο θαη επηβνιήο ηνπ θχξνπο ηνπο ζηνλ επαγγεικαηηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ζηελ
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ειιεληθή θνηλσλία έρεη παξαηεξεζεί ζηελ θαζεκεξηλφηεηα φηη έλαο άλδξαο έρεη κεγαιχηεξε
επηβνιή θαη θχξνο θαη κπνξεί λα επηβάιεη ηηο απφςεηο ηνπ πνιχ επθνιφηεξα απφ κία γπλαίθα,
είηε ζην πεξηβάιινλ ησλ ζπλαδέιθσλ είηε ζην πεξηβάιινλ ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. Ίζσο
κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο έλλνηαο
ηεο ηζφηεηαο αιιά φρη ηεο νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ην πξφβιεκα απηφ μεπεξαζηεί.
Πηζηεύεηε όηη ηα ζπκβνύιηα επηινγήο κεξνιεπηνύλ ή όρη εηο βάξνο ησλ γπλαηθώλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ (νη ζπλδηθαιηζηέο έρνπλ
άιιε αληηκεηώπηζε);
Πηζηεχσ φηη ηα ζπκβνχιηα δελ κεξνιεπηνχλ ζ‟ απηά ηα ζέκαηα
Ση πηζηεύεηε πσο πξέπεη λα γίλεη γηα λα ππάξρεη ηζόηηκε ζπκκεηνρή αλδξώλ θαη
γπλαηθώλ ζηηο ζέζεηο επζύλεο ηεο εθπαίδεπζεο
Ζ γπλαίθα έρεη πνιχ δνπιεηά ζην ζπίηη θαη γη απηφ δελ επηιέγνπλ νη πεξηζζφηεξεο ηηο ζέζεηο
επζχλεο ηεο εθπαίδεπζεο. Αλ κπνξνχζαλ νη άλδξεο λα βνεζνχλ πεξηζζφηεξν ηηο γπλαίθεο ζηα
άιια θαζήθνληα ηνπο, ηφηε ίζσο απμαλφηαλ ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο.
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β)Φηινζνθία –Λνγνηερλία.
Γηα πνην ιόγν επηιέμαηε ην επάγγεικα ηεο εθπαηδεπηηθνύ;
Έκθπηε θιίζε θαη αγάπε ζην επάγγεικα ηνπ δαζθάινπ. Απφ κηθξή- ιφγσ πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο – έθαλα ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ ζηα κηθξφηεξα αδέιθηα κνπ. Μνπ άξεζε ε επηθνηλσλία κε ηα παηδηά θαη ε γλσξηκία κε δηαθνξεηηθνχο ραξαθηήξεο – πξνζσπηθφηεηεο.
Δίζηε ηθαλνπνηεκέλε απ’ απηή ηελ επηινγή ζαο;
Απφιπηα, δηφηη κεηά απφ 29 έηε ππεξεζίαο αηζζάλνκαη φηη πξφζθεξα θαη πήξα αγάπε, γλψζε
θαη εάλ επέιεγα απηή ηε ζηηγκή επάγγεικα ζα δηάιεγα πάιη ην ίδην. Δίλαη έλαο ρψξνο πνπ
πξνζθέξεη πνιιέο ζπγθηλήζεηο θαη ελαιιαγέο, δελ ζε αθήλεη λα πιήμεηο. κσο ρξεηάδεηαη
αγάπε Υξηζηνχ θαη ππνκνλή, ςπρξαηκία ζην λα δηαρεηξίδεζαη θξίζεηο θαη λα θξαηάο ηζνξξνπίεο.
Πηζηεύεηε όηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί έρνπλ θηινδνμίεο γηα αλέιημε ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία;
Οη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο έρνπλ θηινδνμίεο αιιά δελ ηηο εθδειψλνπλ. Δκπφδην ζε απηφ είλαη
νη απμεκέλεο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, νη πνιιαπινί ξφινη ηνπο, ε έιιεηςε ελζάξξπλζεο
απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ε πξνζθφιιεζε ζηελ ηδέα (πνπ ίζσο λα έρεη θαιιηεξγεζεί )
φηη ε ηάμε απαηηεί ιηγφηεξν θφπν θαη ρξφλν, ε θαζπζηεξεκέλε εμνηθείσζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο ( π.ρ ρξήζε Ζ/Τ), ε έιιεηςε ηππηθψλ πξνζφλησλ δηφηη νη πεξηζζφηεξεο δελ ζπλέρηζαλ
κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο παξακέλνληαο ζην βαζηθφ πηπρίν,

ε επηθξάηεζε ηνπ αληξηθνχ

ζηεξενηχπνπ ζηα δηεπζπληηθά θαζήθνληα.
Πνηεο είλαη νη επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο ζαο από εδώ θαη πέξα ( ζα ζέιαηε λα ππνβάιιεηε αίηεζε γηα δηεπζπληηθή ζέζε/ ζρνιηθνύ ζπκβνύινπ/ δ/λζε εθπ/ζεο ή αλ έρεηε ππνβάιιεη πνηα ηα απνηειέζκαηα);
Έρσ ήδε ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ θαη είκαη ζηε ζρεηηθή
ιίζηα. Οη ιφγνη πνπ κε νδήγεζαλ λα ζπκκεηάζρσ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ζρνιηθψλ
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ζπκβνχισλ αξρηθά ήηαλ φηη δελ είρα νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο , ην παηδί είρε κεγαιψζεηθαη ζπνχδαδε , ν ζχδπγνο δελ είρε επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ζα ρξεηάδνληαλ ηε δηθή
κνπ ζπλεηζθνξά. Έηζη ε επηζπκία θαη ε θηινδνμία, πνπ είρα θαη ηηο νπνίεο «θξέλαξα» ιφγσ
ηνπ γάκνπ, βξήθαλ πξφζθνξν έδαθνο. ην δηάζηεκα απηφ είρα ζπλερίζεη εκβφιηκα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη ζε πεξηφδνπο πνπ νη ππφινηπεο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο ην επέηξεπαλ. Δπηπιένλ, είρα κηα πξνυπεξεζία 27 ρξφλσλ κέζα ζηελ ηάμε θαη ζεσξνχζα φηη αθελφο
είρα γλσξίζεη ηελ ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα ζε ηθαλφ βαζκφ , ελψ παξάιιεια φηη είρα λα
πξνζθέξσ απφ πιεπξάο δηδαζθαιίαο ην είρα δψζεη. Σαπηφρξνλα είρα ηελ πίζηε πσο ζα κπνξνχζα λα πξνζθέξσ ζηελ εθπαίδεπζε ζε ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εκπεηξία
πνπ είρα απνθηήζεη.
Ο ξφινο ηνπ ζπκβνχινπ πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο επέκβαζεο γηα
αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά δελ ζέιεζα λα εκπιαθψ ζηα θαζαξά δηεπζπληηθά θαζήθνληα δηφηη δηέθξηλα φηη ε γξαθεηνθξαηηθή πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ ηέηνηα πνπ δελ ηαίξηαδε ζην ραξαθηήξα
κνπ, ελψ ζηα θαζήθνληα ηνπ ζπκβνχινπ ππήξρε κεγαιχηεξν πεδίν δξάζεο ηφζν ζην ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν φζν θαη ζηνλ παηδαγσγηθφ ηνκέα.
ε ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, αλαθέξεηαη πσο ηηο αλώηεξεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο
θαηέρνπλ νη άλδξεο κε κεγάιε δηαθνξά έλαληη ησλ γπλαηθώλ. Πνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ηα
αίηηα ηεο ππν-αληηπξνζώπεπζεο ησλ γπλαηθώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία
Θεσξψ σο πξψηε αηηία ηελ έιιεηςε πξνγξακκαηηζκνχ ζηαδηνδξνκίαο θαη ηηο νηθνγελεηαθέο
επζχλεο, δηφηη ππεξέρεη ην ζηεξεφηππν πσο ε γπλαίθα κεηά ην βαζηθφ πηπρίν πξέπεη λα θάλεη
νηθνγέλεηα θαη φηη ε επηηπρία ηεο είλαη ε επηηπρεκέλε νηθνγέλεηα. Με βάζε απηφ ην δεδνκέλν
εθδειψλεηαη κηθξφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηεο αλέιημε αθνχ φιν ην ελδηαθέξνλ
δίλεηαη ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ θαη ηελ θαξηέξα ηνπ ζπδχγνπ. Παξάιιεια δελ έρεη ηνλ
ρξφλν λα αζρνιεζεί κε ηα γξαθεηνθξαηηθά ζέκαηα θαη λα απνθηήζεη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο.
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Πηζηεύεηε όηη ππάξρεη δηαθνξά ζηελ άζθεζε δηνίθεζεο κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ;
Αλ λαη, πνπ εζηηάδεηε ηε δηαθνξά;
Πηζηεχσ φηη ε άζθεζε ηεο δηνίθεζεο είλαη ζέκα ραξαθηήξα. Ζ εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη ε
δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ εμαξηψληαη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ εκπεηξία ηνπ θαζελφο άζρεηα αλ είλαη άλδξαο ή γπλαίθα.
Πνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο
πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο επζύλεο ζηνλ εξγαζηαθό ηνπο ρώξν;
Τπάξρεη ακθηζβήηεζε φζνλ αθνξά ηηο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο ηεο, ηελ γλψζε ησλ λφκσλ θαη
πξνθαηάιεςε ζε ζρέζε κε ην αληξηθφ ζηεξεφηππν. Πξέπεη λα δνπιέςεη ζθιεξά ε γπλαίθα γηα
λα θεξδίζεη ηελ απνδνρή ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο.
Πηζηεύεηε όηη ηα ζπκβνύιηα επηινγήο κεξνιεπηνύλ ή όρη εηο βάξνο ησλ γπλαηθώλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ;
Ζ ζεζκνζέηεζε αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ θαη αμηνθξαηηθήο αμηνιφγεζεο -βαζκνιφγεζεο ζα
πεξηνξίζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο κεξνιεςίαο. Δίλαη φκσο γεγνλφο φηη νη γλσξηκίεο θάπνησλ θαη
ηδηαίηεξα ησλ ζπλδηθαιηζηψλ ηνπο δίλνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ δελ είλαη επξχηεξα γλσζηνί.
Ση πηζηεύεηε πσο πξέπεη λα γίλεη γηα λα ππάξρεη ηζόηηκε ζπκκεηνρή αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζηηο ζέζεηο επζύλεο ηεο εθπαίδεπζεο
Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ γπλαηθψλ (δελ πξέπεη λα ζηακαηάεη ε επηκφξθσζε κεηά ην βαζηθφ πηπρίν, ζπλερήο επηκφξθσζε ζε λέεο ηερλνινγίεο, απφθηεζε κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αληηθεηκεληθή εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο ( ε ππεξεζία
πξέπεη λα αμηνινγεί ζπλερψο ην πξνζσπηθφ ηεο θαη λα ζεζπίδεη αμηνθξαηηθά θξηηήξηα πξναγσγήο ) ζα βνεζήζεη ζηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαη αλάδεημε ησλ γπλαηθψλ πνπ ζα ζπλ-
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δπάζνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζηηο ζέζεηο επζχλεο ηεο
εθπαίδεπζεο.
Πηζηεχσ φηη νη γπλαίθεο είλαη δπλακηθέο , είλαη πην επέιηθηεο θαη δε ζπγθξνχνληαη εχθνια.
Δπίζεο, λνκίδσ πιένλ όηη νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο έρνπλ αξρίζεη λα αιιάδνπλ. (Αο ζθεθηνχκε φηη πξφεδξνο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ είλαη γπλαίθα (Λαγθάξλη)θαη απηή
πξνθαλψο ςεθίζηεθε απφ άλδξεο). ηγά-ζηγά πιεζαίλνπλ νη πεξηπηψζεηο γπλαηθψλ πνπ θαηαιακβάλνπλ πςειέο δηνηθεηηθέο ζέζεηο.
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