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Abstract: The purpose of the study is to capture the presence of women in leadership in 

primary and secondary education in Greece, through the investigations of recent researches 

and detect of obstacles or the various parameters that lead women to assert or not one staff 

position in the leadership of public education. Central research hypothesis focus on the fact 

that women do not take initiatives to advance their career due to various factors related to 

their gender or family obligations and treated differently than their male colleagues when they 

decide it. A review of Greek bibliography has highlighted the low participation in claiming 

high administrative positions, the crowding in the lower levels of education or in so-called 

female occupations. It also brought to the surface the obstacles encountered by women on 

their way to leadership. In summary, although the Greek society has evolved and at least in 

the professional sector, made a great effort to remove barriers based on the distinction 

between the sexes, however, there is still discrimination, which is unconscious and is the 

result of dominant social perceptions. 
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Πεπίλετε: Ο ζθνπφο ηεο κειέηεο είλαη λα απνηππψζεη ηελ παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

εγεζία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, κέζσ πξφζθαησλ 

εξεπλψλ θαη ηεο αλίρλεπζεο εκπνδίσλ ή ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ πνπ νδεγνχλ ηηο 

γπλαίθεο λα ππνζηεξίμνπλ ή φρη κηα επηηειηθή ζέζε ζηελ εγεζία ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. 

Η θεληξηθή εξεπλεηηθή ππφζεζε εζηηάδεη ζην γεγνλφο, φηη νη γπλαίθεο δελ αλαιακβάλνπλ 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαξηέξαο ηνπο ιφγσ δηαθφξσλ παξαγφλησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην θχιν ή ηηο νηθνγελεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη αληηκεησπίδνληαη 

δηαθνξεηηθά απφ ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, φηαλ ην απνθαζίδνπλ. Η επηζθφπεζε ηεο 

ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο αλέδεημε ηε ρακειή ζπκκεηνρή ζηε δηεθδίθεζε πςειψλ 

δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ, ην πιήζνο ζηα ρακειφηεξα επίπεδα εθπαίδεπζεο ή ζηα ιεγφκελα 

γπλαηθεία επαγγέικαηα. Έθεξε επίζεο, ζηελ επηθάλεηα ηα εκπφδηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη 

γπλαίθεο ζην δξφκν ηνπο πξνο ηελ εγεζία. πλνπηηθά, παξφιν πνπ ε ειιεληθή θνηλσλία έρεη 

εμειηρζεί θαη ηνπιάρηζηνλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα, θαηέβαιε κεγάιε πξνζπάζεηα γηα ηελ 

άξζε ησλ εκπνδίσλ πνπ βαζίδνληαη ζηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ θχισλ, σζηφζν, ε δάθξηζε 

εμαθνινπζεί λα ππάξρεη, αζπλείδεηα θαη ζαλ απνηέιεζκα ησλ θπξίαξρσλ .θνηλσληθψλ 

αληηιήςεσλ. 

Λέξειρ κλειδιά: εγεζία, γπλαίθα, εθπαίδεπζε. 
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Ειζαγυγή 

Μέζα απφ κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε εξεπλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έκθπιε εθπαηδεπηηθή 

δηνίθεζε, δηαπηζηψλνπκε, φηη ππάξρνπλ ζεκειηψδεηο δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο γηα ηελ εγεζία 

πνπ έρνπλ άλδξεο θαη γπλαίθεο πνπ αζθνχλ εγεζία ή ζηηο αληηιήςεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ 

εγεζία απφ άλδξα ή γπλαίθα (Collard, 2001). Παξάιιεια, ππάξρνπλ θαη έξεπλεο πνπ 

δείρλνπλ πσο νη γπλαίθεο πνπ θαηέρνπλ εγεηηθέο ζέζεηο φρη κφλν δελ δηαθέξνπλ απφ ηνπο 

άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, αιιά ηείλνπλ λα έρνπλ θαη πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε 

θείλνπο (Brunner, 2000. Reay&Ball, 2000).  

Δλψ,παξαηεξήζεθε έλα κεγάιν θχκα εηζφδνπ ησλ γπλαηθψλ ζηε δεκφζηα ζθαίξα θαηά ηνλ 

20
ν
 αηψλα θη απηφ ζπλνδεχηεθε απφ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γπλαηθψλ ζε πςειέο ζέζεηο 

δηνίθεζεο, ελ ηνχηνηο ε εηθφλα πνπ παξνπζηάδεηαη είλαη ζχλζεηε θαη θξχβεη αφξαηα εκπφδηα. 

Απνηειεί θνηλή παξαδνρή, φηη ε ραξαθηεξηζηηθά ρακειή αληηπξνζψπεπζε ησλ γπλαηθψλ, ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα, ζε αλψηεξα ηεξαξρηθά δηεπζπληηθά θαη δηνηθεηηθά επίπεδα, ζε ζέζεηο 

ιήςεο απνθάζεσλ, ζε νξγαληζκνχο δηακφξθσζεο πνιηηηθήο, θαη ζε θπβεξλεηηθέο ζέζεηο, 

νθείιεηαη ζε απηφ πνπ νλνκάδεηαη κεηαθνξηθά «γπάιηλε νξνθή» δπζθνιηψλ. 

Γη΄ απηφ ην ιφγν, ε κειέηε θη αλίρλεπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπληεξνχλ αθφκε, ηελ έκθπιε 

εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα κηαο λέαο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο, πνπ ζα απνδνκνχζε ηελ θπξίαξρε έκθπιε γλψζε, ζην πιαίζην ηνπ 

εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο θαη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θηινδνμεί λα ζπλεηζθέξεη 

θαη ε παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία.  

1.Η έπεςνα 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε απνηχπσζε ηεο παξνπζίαο ησλ γπλαηθψλ ζηελ εγεζία ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, κέζα απφ έξεπλεο ηεο 

ηειεπηαίαο δεθαπεληαεηίαο θαη ε αλίρλεπζε ησλ εκπνδίσλ ή δηαθφξσλ παξακέηξσλ πνπ 

νδεγνχλ ηηο γπλαίθεο λα δηεθδηθήζνπλ ή φρη κία επηηειηθή ζέζε ζηελ εγεζία ηεο δεκφζηαο 

εθπαίδεπζεο. 
1
 

Κεληξηθή εξεπλεηηθή ππφζεζε απνηειεί ην γεγνλφο, φηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί δελ 

παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο, γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ θαξηέξα ηνπο, ιφγσ πνηθίισλ παξαγφλησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν ηνπο ή ηηο νηθνγελεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη αληηκεησπίδνληαη 

δηαθνξεηηθά απφ ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, φηαλ ηειηθά ην απνθαζίζνπλ. 

Η επηζθφπεζε ηεο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο αλέδεημε ηε ρακειή ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

δηεθδίθεζε πςειψλ δηνηθεηηθέο ζέζεσλ, ηνλ ζπλσζηηζκφ ζηηο ρακειφηεξεο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο ή ζηα ιεγφκελα γπλαηθεία επαγγέικαηα. Έθεξε επίζεο, ζηελ επηθάλεηα ηα 

                                                 
1
Λέγνληαο ζέζεηο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο ελλννχκε ηηο  ζέζεηο Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζπληψλ, Πξντζηακέλσλ Δπηζηεκνληθήο 

θαηΠαηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο, ΠξντζηακέλσλΓηεπζχλζεσλ θαη Γξαθείσλ, ρνιηθψλ πκβνχισλ θαη Γηεπζπληψλ/ληξηψλ 

ρνιηθψλ κνλάδσλ.  
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εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ νη γπλαίθεο ζηνλ δξφκν ηνπο πξνο ηελ εγεζία. Με βάζε απηά ηα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα πξνζπαζήζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε:  

1.Σνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ηηο γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ πξνψζεζε ηεο θαξηέξαο ηνπο 

ζηνλ ρψξν ηεο ζηειέρσζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηε ζηάζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο (ζεζκηθά εκπφδηα, θνηλσληθνπνιηηηθά θαη πνιηηηζκηθά πξνζσπηθά, 

ςπρνινγηθά θαη άιια). 

2.Σν είδνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο – αλ αληηκεησπίδνπλ-, φηαλ 

ηειηθά επηιέγνληαη γηα ηε ζηειέρσζε ησλ  επηηειηθψλ ζέζεσλ. 

Η εξεπλεηηθή εξγαζία απνηειεί βηβιηνγξαθηθή θαη πεξηγξαθηθή - ζπζρεηηζηηθή αλαζθφπεζε 

(Cohen, Manion&Morrison, 2008) ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ. Μεηά απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, ην πιηθφ κειεηήζεθε θαη έγηλε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Σέινο, 

παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα, αλαιχζεθαλ θαη δηαηππψζεθαλ ηα ζπκπεξάζκαηα. 

Σν εξεπλεηηθφ πιηθφ απνηέιεζαλ έξεπλεο,
2

 νη νπνίεο δηεξεχλεζαλ ηελ παξνπζία ησλ 

γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέζεηο ζηειερψλ εθπαίδεπζεο θαη δηεμήρζεζαλ ηελ πεξίνδν ηεο 

απφ ην 2004-2014, θαζψο ρξνληθά είλαη πξφζθαηε ππήξμε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε 

δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζηελ εθπαίδεπζε, ζπληειέζηεθαλ πνιιέο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο
3

 θαη δηακνξθψζεθαλ έηζη, πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζηαδηαθή 

απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο.  

2.Ανάλςζε αποηελεζμάηυν 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ δηαπηζηψλεηαη ν ρακειφο βαζκφο εθπξνζψπεζεο ησλ 

γπλαηθψλ ζηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θπξίσο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (Νάθνο, 2005;
�

 Ρνθά & Υξηζηνθφξνπ, 2005; 

Κειατδίηνπ, 2006; Σάθε, 2006;
�

 Γαξάθε, 2007; Γεσξγαξάο, 2014).  

                                                 
2
Έηζη επηιέρζεθε ην εξεπλεηηθφ πιηθφ, ην νπνίν  απνηεινχλ  νη παξαθάησ κειέηεο: Αλδξηθνπνχινπ Α. (2010), 

.Αλησλνπνχινπ  Αζαλαζία  (2011), Αξρνληφγινπ Αλαζηαζία. (2010), 4. Γηνπςάλε Απνζηνιία (2012), Γαξάθε  Διέλε 

(2007),. ΜαξάθεΔιέλε (2006), Μαξθφπνπινο, Ι., Αξγπξίνπ, Α.(2014),. Αζαλαζία (2011), Παπαζηακάηεο Αδακάληηνο, 

Καληαξηδή Δπαγγειία. (2006),Σάθε  Παξαζθεπή (2006), Σζηθαιάθε Κπξηαθή (2006). Γεσξγαξάο Κσλζηαληίλνο (2013),  

Γεσξγηάδνπ Κπξάηζσ &Γειηαθίδεο  ηέξγηνο (2011), Κειατδίηνπ Μαξία (2012), Μαλδεληζίδνπ  Αιεμάλδξα (2012), 

.Ληαθνπνχινπ Δπζηξαηία (2008), Νάθνο, Νηθφιανο, (2005), Ννχζηα Δπζαιεία (2011), Πνιπκεξνπνχινπ  Βαζηιηθή (2011), 

Σζηκπηιή ηπιηαλή (2012),Athanasoula-Reppa, A.,  LazaridouA., LymanL. 

(2006).NewlyappointedprincipalsinGreeceandCyprus: Comparingroles, challengesandrequirements(αλαθέξεηαη ζε 

Διιελίδεο δηεπζχληξηεο ηεο Αζήλαο, Θεζζαινλίθεο θαη ζε Ακεξηθαλίδεο δηεπζχληξηεο απφ ηελ Πνιηηεία ηνπ Illinois), 

Υξηζηνθφξνπ, Φ. & Ρνθά, Φ., (2005). Σξαραλνπνχινπ, Θ. θαη Σξαραλνπνχινπ, Ι. (2007). Ζ Παξνπζία ησλ δύν θύισλ ζηε 

Γηνίθεζε ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζύκθσλα κε ηηο θξίζεηο ηνπ 2007. 

 
3
Όπσο ε ίδξπζε Γηδαζθαιείσλ ζε φιε ηελ Διιάδα θαη κεηαπηπρηαθψλ ηκεκάησλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα  κάιηζηα, 

δεκηνπξγνχληαη ηα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, θαη θπξίσο ε απφ απφζηαζε εθπαίδεπζε (e-learning),  ηα νπνία 

ζεσξεηηθά επλννχλ ηηο γπλαίθεο, αθνχ ηηο επηηξέπνπλ λα επηκνξθψλνληαη παξάιιεια κε ηηο ππφινηπεο  νηθνγελεηαθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο.   
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Αθφκε φκσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηεο γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί ζέινπλ λα 

αθνινπζήζνπλ θαξηέξα, πνιιέο θνξέο αηζζάλνληαη ελνρέο, αθνχ δελ κπνξνχλ λα 

αληαπνθξίλνληαη εμίζνπ θαιά ζηηο νηθνγελεηαθέο θαη επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ νη γπλαίθεο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, δελ 

επηδηψθνπλ λα γίλνπλ ζηειέρε, γηαηί φπσο δηαπηζηψλεηαη ε δπζθνιία ζηελ απφθηεζε ηίηισλ 

ζπνπδψλ, ε κε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα, ν θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο 

(αιιαγή πξντζηακέλσλ ζε θάζε θπβεξλεηηθή αιιαγή), αιιά θαη ε ζχζηαζε ησλ ζπκβνπιίσλ 

επηινγήο ). 

Η κειέηε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ηελ επηδίσμε δηεπζπληηθήο ζέζεο αλαδεηθλχεη ηα αίηηα πνπ νδεγνχλ ζε κεησκέλε παξνπζία ζε 

δηεπζπληηθέο ζέζεηο ηηο γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο. 

2.1. Οικογενειακοί παπάγονηερ. 

Βαζηθφηεξε αηηία ηεο ρακειήο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή 

δηνίθεζε παξακέλεη ην δήηεκα ηεο αζπκβαηφηεηαο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο δηνηθεηηθήο ζέζεο 

κε ηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ηα νπνία ζπκβαδίδνπλ κε απηά απφ 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ησλ ΗΠΑ. Οη γπλαίθεο εμαθνινπζνχλ λα επσκίδνληαη πνιιέο 

θξνληίδεο, αλ θαη έρεη παξαηεξεζεί θάπνηα άκβιπλζε, ν θαηακεξηζκφο παξακέλεη 

παξαδνζηαθφο θαη ζηεξεφηππνο, παξακέλνπλ δέζκηεο ησλ θνηλσληθψλ ηνπο ξφισλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ, πνπ απηνί ζπλεπάγνληαη. Έηζη, δελ εθδειψλνπλ πξνζσπηθέο θηινδνμίεο, ίζσο 

θαη σο απνηέιεζκα ηεο θνηλσληθήο ππνηίκεζεο ησλ ξφισλ ηνπο, ε νπνία αληαλαθιάηαη θαη 

ζηνλ ηξφπν πνπ νη ίδηεο αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο θαη εθθξάδεηαη ζηε κεησκέλε 

απηνεθηίκεζή ηνπο.  

Αθφκε, επηζεκαίλεηαη φηη, ην ελδηαθέξνλ ησλ γπλαηθψλ γηα ηηο εγεηηθέο ζέζεηο θαζνξίδεηαη, 

κε βάζε ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε θαη κάιηζηα νη άγακεο θαη έγγακεο ρσξίο παηδηά 

είλαη πεξηζζφηεξν απξφζπκεο, ζε ζρέζε κε ηηο έγγακεο κε παηδηά, γηαηί φπσο θαίλεηαη, νη 

πξψηεο έρνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηνλ γάκν θαη νη δεχηεξεο ηελ ηεθλνπνίεζε. Έηζη, ε 

κεηξφηεηα, ξφινο κε ηνλ νπνίν ηαπηίδνληαη νη γπλαίθεο, απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα, 

φηαλ έρνπλ απμεκέλεο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο.  

Δπηπιένλ, νη γπλαίθεο δειψλνπλ, φηη ν ξφινο ηνπ ζπδχγνπ ιεηηνπξγεί ελζαξξπληηθά, 

αλαζηαιηηθά ή θαη απαγνξεπηηθά γηα ηε δηεθδίθεζε κηαο ζέζεο ζηειέρνπο.  

Η γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο βξίζθεηαη αλάκεζα ζε κηα ζχγθξνπζε πνπ δηαηξέρεη ην δίπνιν 

εζσηεξηθέο αλαζθάιεηεο θαη αλαζηνιέο γηα ηελ είζνδν ζε έλα αλδξνθξαηνχκελν πεξηβάιινλ 

θαη ηελ αληαπφθξηζή ηεο ζηνλ ξφιν ηεο κεηέξαο θαη ζπδχγνπ. Η θαξηέξα απαηηεί ζπλερή 

εγξήγνξζε θαη επέλδπζε ζε ρξφλν ηαπηφρξνλα κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ κειψλ 

ηεο νηθνγέλεηαο απ’ απηήλ έηζη ε έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηελ νηθνγέλεηα σο αλαζηαιηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηε δηεθδίθεζε θαη αλάιεςε ζέζεσλ ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία. 
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Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο, φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε θάπνηα απφ 

ηηο έξεπλεο, ζπληάζζεηαη κε ηελ άπνςε, φηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζε δηνηθεηηθέο επζχλεο, ρσξίο λα επεξεάδνληαη απφ ηηο 

νηθνγελεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Αληίζεηα ινηπφλ, απφ ηηο παξαπάλσ έξεπλεο, ζε φηη αθνξά 

ζηα αίηηα ηεο κε αλέιημεο ησλ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο δηνίθεζεο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

δείγκαηνο δελ απνδέρεηαη σο αηηία ηε κεηξφηεηα θαη σο αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ηελ έιιεηςε 

ρξφλνπ.  

Σα παξαπάλσ επζπγξακκίδνληαη κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ηα 

εκπφδηα είλαη κεγαιχηεξα γηα ηηο γπλαίθεο, ησλ νπνίσλ νη ζχδπγνη έρνπλ παξαδνζηαθνχο 

ξφινπο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ αλαιακβάλνπλ επζχλεο ζην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ(Schmuck, 1991). 

2.2. Κοινυνικοπολιηικά και πολιηιζμικοί παπάγονηερ. 

Σα εξεπλεηηθά καο δεδνκέλα έδεημαλ, φηη ην κεησκέλν ελδηαθέξνλ ησλ γπλαηθψλ γηα ηε 

δηνίθεζε είλαη ζπλέπεηα ησλ θνηλσληθψλ ζηεξεφηππσλ ζε ζρέζε κε ηα θχια, κία απφ ηηο 

βαζηθέο αηηίεο ππνεθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο (Παπαζηακάηεο & 

Καληαξηδή, 2006; Κειατδίηνπ, 2012), ησλ δηαθνξεηηθψλ –θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλσλ- 

επαγγεικαηηθψλ ηνπο λννηξνπηψλ, ζηάζεσλ, εκπεηξηψλ, αμηψλ, πξνζδνθηψλ, αιιά θαη ηεο 

δηαθνξεηηθήο δηαπαηδαγψγεζεο πνπ δέρνληαη ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο θη φρη απνηέιεζκα 

αδξάλεηαο, επζπλνθνβίαο ή κεηνλεμίαο. Απηφ δεκηνπξγεί έλαλ θαχιν θχθιν, φπνπ νη 

καζεηέο/ηξηεο, νη γνλείο θαη ε θνηλσλία πεξηκέλνπλ λα δνπλ ηε γπλαίθα ζηνλ «παξαδνζηαθφ» 

ηεο ξφιν, ηαπηφρξνλα, ε ίδηα ε γπλαίθα αληαπνθξηλφκελε ζηηο πξνζδνθίεο φισλ απηψλ, 

ζπλερίδεη λα ζπλδέεη ηηο επηδηψμεηο ηεο κε ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ξφισλ πνπ ηεο 

πξνζάπηνπλ νη άιινη (Μετληάζε, 2011).  

Οη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο, πεξί ελδν-νηθηαθψλ ξφισλ θαη θνηλσληθνπνίεζεο, έκθπιεο 

θνηλσληθνπνίεζεο θαη αλαηξνθήο, ελνρνπνίεζεο ηνπ ζχκαηνο γηα ηνπο ξφινπο ηεο γπλαίθαο 

είλαη βαζηά ξηδσκέλεο θαη ην πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ αξθεί γηα λα 

ηηο εμαιείςεη.  

Δπίζεο, θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο είλαη απηέο πνπ ηαπηίδνπλ ηνλ ξφιν ηνπ δηεπζπληή κε ην 

αλδξηθφ πξφηππν, ηελ εγεζία λα απνπλέεη κία αχξα εγεκνληθνχ αλδξηζκνχ, λα ζεσξνχλ ηηο 

γπλαίθεο δηεπζχληξηεο, «απηαξρηθέο», «κε ηθαλέο, αληαγσληζηηθέο», «ειιηπψο αθνζησκέλεο 

ζηελ εξγαζία ηνπο ιφγσ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ» θαη «γξαθεηνθξαηηθέο», 

επηβεβαηψλνληαο ηα επξήκαηα απφ αληίζηνηρε έξεπλα ησλ Adams and Hambright (2004), 

ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο νη γπλαίθεο ζεσξνχληαη πην δχζθνιεο ζηε ζπλεξγαζία.  

Αθφκε θαη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνηεινχλ πιενλέθηεκα γηα ηνπο άλδξεο ζε επίπεδν 

δηνίθεζεο, ζεσξνχληαη κεηνλέθηεκα γηα ηηο γπλαίθεο ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο. Οη θσλέο ελφο 

δηεπζπληή γηα παξάδεηγκα, ζεσξείηαη δπλακηζκφο, ελψ αληίζηνηρα κηαο δηεπζχληξηαο, πζηεξία 

(Γαξάθε, 2007). 
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Δπηβεβαηψλεηαη επίζεο, φηη θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηνίθεζεο, ζπλαληνχλ κεγάιεο δπζθνιίεο νη 

γπλαίθεο δηεπζχληξηεο αλαθνξηθά κε ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο. Οη γπλαίθεο 

εθπαηδεπηηθνί ζπρλά, παξνπζηάδνληαη λα έρνπλ ελζηεξληζηεί πιήξσο ηε ζηεξενηππηθή 

ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ ηνπο θαη ζε επαγγεικαηηθφ θαη ζε νηθνγελεηαθφ επίπεδν θαη λα 

επηβεβαηψλνπλ ηελ απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία, ε νπνία ηηο ζέιεη λα πεξηνξίδνληαη κφλν 

ζην δηδαθηηθφ ηνπο ξφιν. Γείρλνπλ, φηη έρνπλ πεηζηεί, φηη είλαη «ζπλαηλεηηθέο», «καιαθέο», 

«αθαηάιιειεο» γηα δηεπζχληξηεο, ιφγσ απηήο ηνπο ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηεο ηδηφηππεο 

εθαξκνγήο ηεο εμνπζίαο- ε νπνία ππνβάιιεηαη. Αληίζεηα, φηαλ επηδεηθλχνπλ ηδηαίηεξν 

δπλακηζκφ, θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζπκίδνπλ ηνπο άληξεο, ηφηε ζεσξνχληαη «ζηξίγγιεο» θαη 

«αθαηάιιειεο» γηα εγεζία.  

Δπηπξφζζεηα, ε κεησκέλε παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ζπκβάιιεη ζηε ζηαζηκφηεηα θαη ηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπ statusquo. Σν ζηεξεφηππν απηφ δηνίθεζεο δελ αθήλεη ηηο γπλαίθεο λα έρνπλ 

θηινδνμίεο θαη λα πξνζπαζνχλ λα απνθηήζνπλ επηπιένλ πξνζφληα, ηηο θαηαδηθάδεη ζε 

επαγγεικαηηθή θαζήισζε ή εληζρχεη ηε ζεσξία φηη ε ζηαδηνδξνκία είλαη θαζαξά αλδξηθή 

ππφζεζε (Shakeshaft, 1993). πγθεθξηκέλα, ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηηο γπλαίθεο ηεο έξεπλαο, 

είλαη ε πξνηίκεζε ζηε δηδαζθαιία έλαληη ηεο δηνίθεζεο.  

Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ, φηη παξ’ φηη δηαηππψλεηαη ζπρλά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

άλδξεο θαη γπλαίθεο, φηη ην θχιν δελ επεξεάδεη θαη ε αλέιημε είλαη ζέκα πξνζφλησλ, ζηελ 

πξάμε, ε άπνςε απηή θαηαξξίπηεηαη.  

Παξφκνηα, νη γπλαίθεο παξνπζηάδνληαη σο ηθαλέο γηα θξνληίδα, ζπλαηζζεκαηηθέο, 

δηαηζζεηηθέο, επγελείο θαη ζεηηθά πξνδηαηηζέκελεο γηα ζπλεξγαζία, ελδπλάκσζε θαη νκαδηθή 

δνπιεηά. Έλα απφ ηα ζηεξεφηππα γηα ην νπνίν δελ γίλνληαη απνδεθηέο νη γπλαίθεο, είλαη ην 

ζηεξεφηππν ηνπ φηη είλαη ραιαξέο, αλαζθαιείο θαη γεληθά δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηνπο ξφινπο ηνπο. Παξάιιεια, νη άλδξεο παξνπζηάδνληαη επηζεηηθνί, θαηεγνξεκαηηθνί, 

αλαιπηηθνί, απνθαζηζηηθνί, έηνηκνη λα ιεηηνπξγήζνπλ αλεμάξηεηα θαη σο εθ ηνχηνπ ν άλδξαο 

ζηε δηνίθεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη απνδεθηφο θαη αλαγθαίνο.  

Αληίζεηα, θαηαγξάθεθαλ ζε άιιεο έξεπλεο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη 

νπνίεο δελ αθνινπζνχλ απαξαίηεηα θαη ηπθιά ην δίπνιν άλδξαο, γπλαίθα θαη ηελ άθξηηε 

απνδνρή έκθπισλ ζηεξενηχπσλ, αιιά εθθηλνχλ απφ ηελ πνιππινθφηεηα θαη ζπλζεηφηεηα 

πνπ πεγάδεη απφ ηα ηδηαίηεξα θαη ππνθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, απνκπζνπνηψληαο ηηο 

θπξίαξρεο ζθέςεηο θαη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο σο πξνο ην θχιν).  

Σν κεγάιν πνζνζηφ αλδξψλ πξνηάζζεη σο πξνζφλ ηελ νξζνινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

θαηαζηάζεσλ, ην ςπρηθφ ζζέλνο, ηε ζηαζεξφηεηα απφςεσλ θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα, 

αμηνζεκείσην φκσο είλαη, φηη ηα ίδηα πξνζφληα ππνζηεξίδεη θαη γηα ην ίδην ιφγν κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ γπλαηθψλ, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη κε ην φηη νη γπλαίθεο, βηψλνπλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα κέζα ζε κηα αλδξνθξαηηθή θνηλσλία, ηαπηίδνληαη θαη 

εζσηεξηθεχνπλ ην ηδαληθφ πξφηππν δηνίθεζεο κε απηφ πνπ θαζεκεξηλά βηψλνπλ ζηα ζρνιεία 

ζηα νπνία ππεξεηνχλ, φπνπ ε πιεηνλφηεηα ησλ δηεπζπληψλ είλαη άλδξεο.  
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Δπράξηζηε αλαηξνπή απνηειεί ην γεγνλφο, φηη ηφζν νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί, φζν θαη νη 

άλδξεο, απνξξίπηνπλ αληηιήςεηο, πνπ ζεσξνχλ ηε δηεπζπληηθή ζέζε αλδξηθφ πξνλφκην θαη 

ζέινπλ ηε γπλαίθα λα εθδειψλεη κεησκέλν επαγγεικαηηζκφ. Οη απφςεηο απηέο δεκηνπξγνχλ 

κηα ειπηδνθφξα πξννπηηθή, θαζψο δηαθαίλεηαη κία ηάζε ακθηζβήηεζεο ησλ ζηεξεφηππσλ 

αληηιήςεσλ. 

Πην αλαιπηηθά, ζηελ ίδηα έξεπλα ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δχν θχισλ, 

αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πξαθηηθέο δηνίθεζεο πνπ εθαξκφδνπλ νη δηεπζπληέο 

θαη νη δηεπζχληξηεο θαηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα, 

δειψλνπλ φηη ην ζπκκεηνρηθφ ζηπι δηνίθεζεο δελ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ θαλελφο απφ ηα 

δχν θχια, ελψ ην ίδην θαίλεηαη λα ηζρχεη θαη γηα ηελ ελαζρφιεζε ηεο δηνίθεζεο κε ηα 

πξνζσπηθά πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ, θαζψο ηα πνζνζηά είλαη αλάινγα ζηηο απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δχν θχισλ. Ωζηφζν, αλ θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αλδξψλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ρακειφηεξν ησλ γπλαηθψλ απνδέρεηαη φηη ην ελδηαθέξνλ γηα ηα 

πξνζσπηθά πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ δελ πξνθχπηεη ζε ζπλάξηεζε κε ην θχιν ησλ 

δηεπζπληψλ, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ, θαίλεηαη λα δέρεηαη, φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

ζηάζε ραξαθηεξίδεη πεξηζζφηεξν ηηο δηεπζχληξηεο θαη ειάρηζην πνζνζηφ ην απνδίδεη ζηνπο 

άλδξεο δηεπζπληέο. Σα παξαπάλσ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηηο απαληήζεηο 

πνπ δφζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο θαζεγεηέο απφ 

ηνπο δηεπζπληέο/δηεπζχληξηεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, πνπ ζέινπλ θαη ηα δχν θχια λα 

επηδεηθλχνπλ θηιηθή δηάζεζε απέλαληη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα, 

φηη ζεκαληηθφ πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ θαίλεηαη λα αλαγλσξίδεη, φηη νη γπλαίθεο δηεπζχληξηεο 

δηαθξίλνληαη ζηνλ παξαπάλσ ηνκέα θαη απνδεηθλχνπλ γηα αθφκε κηα θνξά ηε ζπλεξγαηηθή 

δηάζεζε πνπ ην γπλαηθείν θχιν επηδεηθλχεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηεπζπληηθψλ ηνπ 

θαζεθφλησλ (Μαλδεληζίδνπ, 2012). 

Δπηπξφζζεηα, ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ, ζεσξεί φηη ε 

απηνθπξηαξρία δελ εμαξηάηαη απφ ην θχιν ησλ δηεπζπληψλ, θαη ε κεηνλφηεηα ζεσξεί, φηη ν 

άλδξαο δηεπζπληήο έρεη κεγαιχηεξε απηνθπξηαξρία, έλαληη ηεο γπλαίθαο δηεπζχληξηαο, ελψ 

έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ, ζεσξεί ηηο γπλαίθεο δηεπζχληξηεο απαηηεηηθέο θαη 

απηαξρηθέο, έλαληη ηνπ ρακεινχ πνζνζηνχ ησλ αλδξψλ αληίζηνηρα, ην νπνίν θαίλεηαη λα 

πξνζδίδεη ζηηο γπλαίθεο ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ. Δμίζνπ θαη ζηα δχν θχια, ην απνδίδεη ε 

πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Η εθηίκεζε απηνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ 

δεδνκέλνπ, ην νπνίν αξρηθά θαίλεηαη λα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε φζα δηαπηζηψζεθαλ θαη 

δηαηππψζεθαλ παξαπάλσ γηα ζπκκεηνρηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ ηξφπν δηνίθεζεο απφ ηε κεξηά 

ησλ γπλαηθψλ, ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα, φηη είηε νη γπλαίθεο 

ρξεζηκνπνηνχλ αλδξνθξαηηθά θξηηήξηα θαη ζπκπεξηθνξέο, θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

θαζεθφλησλ ηνπο είηε θάλνπλ ακείιηθηε απηνθξηηηθή θαη απζηεξή απνηίκεζε ησλ επηδφζεσλ 

ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο αθφκα θαη θαζηεξσκέλα θξηηήξηα αληαγσληζκνχ, ηα νπνία θαίλεηαη 

λα κεηξνχλ ηελ αλδξηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Σέινο, απφ ηε κειέηε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

δηνίθεζεο ησλ δηεπζπληψλ/δηεπζπληξηψλ πξνέθπςε, φηη ε επειημία ζηελ άζθεζε ησλ 
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δηεπζπληηθψλ θαζεθφλησλ κάιινλ δελ είλαη απφξξνηα ηνπ θχινπ, αιιά ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

απηνχ πνπ αζθεί ηα δηεπζπληηθά θαζήθνληα, ελψ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ αλδξψλ θαη ησλ 

γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, ζεσξεί φηη ε επειημία απνηειεί πξνλφκην ησλ αλδξψλ θαη ε επειημία 

είλαη ίδηνλ ησλ γπλαηθψλ.  

Γεληθφηεξα, απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαίλεηαη, φηη νη θπξίαξρεο 

ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο γηα ην θχιν ησλ δηεπζπληψλ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο δηνίθεζεο 

έρνπλ πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά.  

Γεληθά, δηαηξέρνληαο ην εξεπλεηηθφ καο πιηθφ αλαδχνληαη αληηιήςεηο θνηλέο θαη ζπλαθείο 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ησλ δχν θχισλ, αιιά θαη δηαθνξνπνηεκέλεο σο πξνο ηελ έκθπιε 

ηαπηφηεηά ηνπο, σο πξνο ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην γλσζηηθφ ηνπο ππφβαζξν ή 

ηε ζεψξεζή ηνπο γηα ηελ εγεζία. Σέινο, ε έξεπλα απνθαιχπηεη έλα επξχ θάζκα αληηιήςεσλ 

θαη ζηάζεσλ, φρη κφλν ζε ζρέζε κε ηελ έκθπιε ηαπηφηεηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά ζε 

ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ ηνπο χθνο θαη ηα ηδηαίηεξα θνηλσληθά, ειηθηαθά, νηθνγελεηαθά, 

ηδενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαλ ηελ έκθπιε ηαπηφηεηά ηνπο. 

Παξά ηα βήκαηα πξνφδνπ πνπ έρνπλ θάλεη νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ζε ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ 

δχν θχισλ, νη έκθπιεο δηαθξίζεηο εμαθνινπζνχλ λα είλαη παξνχζεο. 

2.3. Παπάγονηερ πος ζσεηίδονηαι με ηεν εκπαίδεςζε 

Η έιιεηςε επηπιένλ ηίηισλ ζπνπδψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

θαίλεηαη, φηη ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά γηα δηεθδίθεζε ηεο δηεπζπληηθήο ζέζεο (Καληαξηδή & 

Αλζφπνπινο, 2006; Σζηθαιάθε, 2006; Σξαραλνπνχινπ & Σξαραλνπνχινπ, 2008), ελψ 

αληίζεηα, νη γπλαίθεο, κε επηπιένλ ζπνπδέο δηεθδηθνχλ ηηο εγεηηθέο ζέζεηο ζε ζεκαληηθά 

πνζνζηά (Ξέλνπ, 2006), θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ έξεπλα ηεο Σάθε (2008) γηα ηα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο δεκφζηαο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θη φηη νη ειηθηαθά λεφηεξεο 

γπλαίθεο είλαη απηέο πνπ βάδνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη θξνληίδνπλ λα εμαζθαιίζνπλ 

ηα πξνζφληα εθείλα (παλεπηζηεκηαθά πηπρία, κεηαπηπρηαθά, δηδαθηνξηθά, μέλεο γιψζζεο), ηα 

νπνία ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα έρνπλ κηα εμέιημε ζε φ, ηη αθνξά ζηελ θαξηέξα ηνπο ζηε 

δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο.Πνιιέο θαηαθέξλνπλ λα ηνπο απνθηήζνπλ, φηαλ δελ ππάξρνπλ 

απμεκέλεονηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο. Άιιεο πάιη ζέινπλ θαη δελ ηα θαηαθέξλνπλ λα 

ζπνπδάζνπλ, εμαηηίαο ησλ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ηεο δχζθνιεο πξφζβαζεο ζηα 

παλεπηζηήκηα. Οη ηίηινη σζηφζν, απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηνη (Σζηθαιάθε, 2006). 

Ωζηφζν, ε έξεπλα ηνπ Γεσξγαξά (2014) έδεημε, φηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί, παξφιν πνπ 

δελ ζηεξνχληαη ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ, εληνχηνηο αληηιακβάλνληαη ηελ 

απφθηεζε απηψλ πεξηζζφηεξν ζην πιαίζην ηεο απηνβειηίσζεο ηνπο θαη ιηγφηεξν, σο 

ζπλεηδεηέο ελέξγεηεο ζπγθέληξσζεο πηζαλνχ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ ζα ηνπο 

ρξεζηκεχζεη ζην κέιινλ πξνθεηκέλνπ λα αλέιζνπλ επαγγεικαηηθά.  

ε ζπκθσλία κε ηε βηβιηνγξαθία (Hoff&Mitcell, 2008)πνπ ζέιεη ηε γπλαίθα λα είλαη πνιχ 

θαιά πξνεηνηκαζκέλε πξνθεηκέλνπ λα θάλεη αίηεζε γηα δηεπζπληηθή ζέζε, παξαηεξήζεθε, φηη 

νη γπλαίθεο ζπγθεληξψλνπλ πεξηζζφηεξα ηππηθά πξνζφληα απφ ηνπο άληξεο. Καηά ζπλέπεηα, 
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ζα πεξίκελε θαλείο νη γπλαίθεο λα ππεξηεξνχλ ησλ αλδξψλ ζηελ θαηάιεςε εγεηηθψλ ζέζεσλ 

ζηελ εθπαίδεπζε, θάηη πνπ ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εχξεκα δελ ηζρχεη (Γηνπςάλε, 

2012). 

Οη ππνςήθηεο δηεπζχληξηεο ζήκεξα έρνπλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κεγαιχηεξε επηζηεκνληθή 

θαηάξηηζε ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, αιιά ηειηθά αλαδεηθλχεηαη κηθξή 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κνξίσλ ηεο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο θαη ηεο επηινγήο ησλ 

γπλαηθψλ (Γεσξγηάδνπ & Γειηαθίδεο, 2011). Αληίζεηα, ζε άιιεο έξεπλεο ηηο 

(Σξαραλνπνχινπ & Σξαραλνπνχινπ, 2008) δελ εληνπίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

ζηνλ αξηζκφ ησλ κνξίσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ππνςεθίσλ θαη ε κέζε βαζκνινγία 

θπκαίλεηαη ζηα ίδηα επίπεδα γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

(πξντζηακέλνπο ησλ γξαθείσλ ΣΔΔ), φπνπ νη γπλαίθεο έρνπλ μεθάζαξν πξνβάδηζκα. 

πλήζσο, ζπγθεληξψλνπλ πεξηζζφηεξα κφξηα απφ ηα ηππηθά ηνπο πξνζφληα θαη ιηγφηεξα απφ 

ηε ζπλέληεπμε.  

Δπνκέλσο, ηα απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ, φηη ηα ζπκβνχιηα επηινγήο βαζκνινγνχλ κε 

κεγαιχηεξνπο βαζκνχο ηνπο άλδξεο ζηε ζπλέληεπμε, αθφκα θαη ζε εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ηα ηππηθά πξνζφληα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ππνςεθίσλ είλαη ίδηα. (Νάθνο 2005, 

Παπαζηακάηεο & Καληαξηδή, 2006; Γεσξγηάδνπ & Γειηαθίδεο, 2011). ε άιιεο έξεπλεο 

(Νάθνο, 2005; Μαξθαληψλεο, 2008), ηα εκπφδηα, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε κεξνιεςία έλαληη 

ησλ ππνςεθίσλ γπλαηθψλ, θαηά ηηο θξίζεηο επηινγήο ζηειερψλ εθπαίδεπζεο ζεσξνχληαη 

εκπφδηα κηθξφηεξνπ βαζκνχ. Δίλαη φκσο γεγνλφο, πσο θαη ηα δχν θχια ππνζηεξίδνπλ 

εθθξάδνπλ κία δπζαξέζθεηα σο πξνο ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, 

θπξίσο γηα ηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε πνπ ζεσξνχλ, φηη «αθήλεη» πεξηζψξηα γηα αδηθίεο, κε 

απνηέιεζκα, φπσο νη ίδηνη αλαθέξνπλ, ε επηινγή ησλ ζηειερψλ λα γίλεηαη θπξίσο κε 

θνκκαηηθά –ππνθεηκεληθά θξηηήξηα θαη φρη αμηνθξαηηθά (Αλδξηθνπνχινπ, 2008). 

2.4. Πποζυπικά- Ψςσολογικά εμπόδια.  

Η έξεπλα ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα έδεημε, φηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί 

εκθαλίδνληαη «πνιχ επραξηζηεκέλεο» ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, πνπ 

εκθαλίδνληαη «ιίγν επραξηζηεκέλνη» ή «αδηάθνξνη» απφ ηελ επηινγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

επαγγέικαηνο (Μαξάθε, 2006; Αλδξηθνπνχινπ, 2008) θαη παξνπζηάδνπλ απμεκέλν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ άζθεζε δηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ. (Κειατδίηνπ, 2012). ηελ έξεπλα ηεο 

Μετληάζε (2011) επίζεο, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί δηαθψλεζαλ, φηη νη γπλαίθεο 

εθπαηδεπηηθνί δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο ζέζεηο ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ αληίζεηα 

απνδέρηεθαλ, φηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί πξνηηκνχλ ηε δηδαζθαιία ζηελ ηάμε, ζε ζρέζε κε 

ηελ αλάιεςε δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ. 

Με ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζπκβαδίδεη θαη ε έξεπλα ησλ Μαξθφπνπινπ, Αξγπξίνπ (2014), 

ζηελ νπνία ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ, φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ γπλαηθψλ δελ 

επηζπκεί λα αζρνιεζεί κε ηε δηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε. Οη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη πνπ ηηο 

απνηξέπνπλ είλαη ε πξνηίκεζή ηνπο ζηε δηδαζθαιία θαη ε απνπζία νπζηαζηηθψλ θηλήηξσλ. 
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Σςμπεπάζμαηα  

Με βάζε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο εληνπίζηεθαλ αληηιήςεηο θνηλέο 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ησλ δχν θχισλ, πνπ δείρλνπλ θάπνηα ζπλαίλεζε θαη ζπλάθεηα ζηηο 

απφςεηο ηνπο αιιά θαη αληηιήςεηο δηαθνξνπνηεκέλεο σο πξνο ηελ έκθπιε ηαπηφηεηά ηνπο, σο 

πξνο επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην γλσζηηθφ ηνπο ππφβαζξν ή ηελ ζεψξεζή ηνπο γηα 

ηελ εγεζία πνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία κηαο αληηθαηηθήο εηθφλαο ζε επίπεδν πξνζδνθηψλ. 

Οη θνηλέο αληηιήςεηο κεηαμχ ησλ αληξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο έξεπλαο 

ζπλδένληαη ηφζν κε θπξίαξρα αλδξηθά ραξαθηεξηζηηθά (επηβνιή, ζηγνπξηά, θηινδνμία), φζν 

θαη κε αλάινγνπο νξηζκνχο γηα ηνλ ξφιν ηεο εγεζίαο.  

Αληίζηνηρα, ε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, 

παξαηεξήζεθε κφλν ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε αμηνινγήζεηο ηνπο γηα 

άηνκα αληίζηνηρνπ θχινπ θαη επηκέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο βάζεη, γηα παξάδεηγκα ησλ 

εκπεηξηψλ, αληηιήςεσλ, ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, δηαθνξεηηθψλ ζρνιείσλ, ζρέζεηο κε 

ζπλαδέιθνπο/ ηζζεο, γλσζηηθφ ππφβαζξν.  

Σα απνηειέζκαηα θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ, φρη κφλν ζε ζρέζε 

κε ηελ έκθπιε ηαπηφηεηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά ζε ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ ηνπο χθνο θαη 

ηα ηδηαίηεξα θνηλσληθά, ειηθηαθά, νηθνγελεηαθά, ηδενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο αλαθνξηθά 

κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαλ ηελ έκθπιε ηαπηφηεηά ηνπο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνζδηνξίζηεθαλ ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο γηα ηηο γπλαίθεο δηεπζχληξηεο 

θαη εληνπίζηεθαλ ζηξαηεγηθέο ζρεκαηηζκνχ αληηιήςεσλ βάζεη, ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 

θαη ππεξαπινπζηεπκέλσλ αληηιήςεσλ, ζρεηηθά κε ηνπο ξφινπο ησλ δχν θχισλ. Παξάιιεια 

φκσο, επηζεκάλζεθαλ θαη πεξηπηώζεηο αληίζεζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο από έκθπια 

ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο. 

Δληνπίζηεθε ε «αληξηθή» εγεζία σο ζεκείν εηεξνπξνζδηνξηζκνχ ηεο εγεζίαο πνπ αζθείηαη 

απφ γπλαίθεο. 

Απνδφζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγεζίαο ζηελ πξνζσπηθφηεηα θη φρη ζην θχιν ησλ 

εγεηψλ, αλαδεηήζεθαλ θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο πνπ 

απνδφζεθαλ, θπξίσο ζε άληξεο, ζεσξψληαο, φηη νη γπλαίθεο απνηεινχλ εμαίξεζε. 

Δληνπίζηεθαλ πξνζδνθίεο πνπ απνδίδνπλ κε ζηεξενηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ εγεζία θαη 

θαίλεηαη, λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηφζν «αλδξηθέο», φζν θαη «γπλαηθείεο» εκπεηξίεο θαη 

αληηιήςεηο γηα ηε δηεθδίθεζε ή  γηα ηε κε αλέιημε ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Οη εθπαηδεπηηθνί απέδσζαλ ηελ πεξηνξηζκέλε δηεθδίθεζε δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ απφ 

γπλαίθεο, ζε δνκηθά αίηηα, ζε ζέκαηα θνηλσληθνπνίεζεο θαη ζε ςπρνινγηθέο εξκελείεο, ρσξίο 

απαξαίηεηα λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο φιεο απηέο νη αηηηάζεηο. 

Οη άληξεο θαη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δηακφξθσζαλ θαη 

δηαηχπσζαλ ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο κέζα από ζπγθεθξηκέλα αληηιεπηηθά θίιηξα ηα νπνία 
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ζπλδένληαη κε ηνπο ηξφπνπο πνπ ε έκθπιε ηαπηφηεηά ηνπο αιιειεπηδξά κε ηα ηδηαίηεξα 

θνηλσληθά, κνξθσηηθά, νηθνγελεηαθά, εκπεηξηθά θαη πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

Παξάιιεια, εληνπίζηεθε θαη ε ηάζε κηαο κεξίδαο εθπαηδεπηηθψλ κε κε παξαδνζηαθέο 

αληηιήςεηο γηα ην βηνινγηθφ δηαρσξηζκφ ησλ δχν θχισλ, νη νπνίνη κεηαηνπίδνπλ ηε δηρνηνκία 

άληξαο – γπλαίθα, ζε απηήλ ηνπ «αλδξηζκφο – ζειπθφηεηα», αιιά θαη έληνλνο αληίινγνο ζηηο 

θπξίαξρεο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο, πέξα απφ ηα φξηα πνπ ζέηεη ην θχιν ηνπ αηφκνπ θαη ε 

δηεθδίθεζε ηεο αηνκηθφηεηαο θαη ηεο ππνθεηκεληθφηεηάο ηνπο.  

Παξ’ όηη όκσο, δηαηππώλεηαη ζπρλά από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, άλδξεο θαη γπλαίθεο, όηη ην θύιν 

δελ επεξεάδεη θαη ε αλέιημε είλαη ζέκα πξνζόλησλ, ζηελ πξάμε, ε άπνςε απηή θαηαξξίπηεηαη. 

Οη αξηζκνί ησλ γπλαηθψλ ζηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζηα ζρνιεία κηινχλ θαη απνθαιχπηνπλ ηελ 

αιήζεηα πνπ ίζσο θαη νη ίδηνη/εο δε ζέινπκε λα παξαδερηνχκε ή ζθφπηκα ζέινπκε λα 

αγλννχκε. Οη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο γηα ηνπο ξφινπο ηεο γπλαίθαο είλαη βαζηά ξηδσκέλεο 

θαη ην πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ κπνξεί λα ηηο εμαιείςεη. 

Σα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο έδεημαλ όηη αθόκε θαη ζήκεξα νη γπλαίθεο ππναληηπξνζσπεύνληαη ζηε 

δηνίθεζε ζρνιηθώλ κνλάδσλ, παξόιν πνπ έρνπλ κεγαιύηεξε αλαινγία ζην ζύλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαη αλέδεημαλ ηα αίηηα ππναληηπξνζώπεπζεο ησλ γπλαηθψλ ζηηο ζέζεηο 

δηνίθεζεο, ηα νπνία παξακέλνπλ ίδηα κε απηά ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ θαη 

ζπλνςίδνληαη ηεξαξρηθά, σο πξνο ζπνπδαηφηεηα ηνπο, ζηα εμήο: 

1) ην αζπκβίβαζην ηεο ζπλχπαξμεο ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο δσήο. 

2) ηελ χπαξμε ζηεξενηππηθψλ απφςεσλ, ζε ζρέζε κε ηα θχια. 

3) ηελ απεηξία ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαρείξηζε δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ. 

4) ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ άζθεζε δηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ. 

5) ηελ επηινγή ζηειερψλ κε βάζε θνκκαηηθά θξηηήξηα. 

6) ηελ αξηζκεηηθή επηθξάηεζε ηνπ αλδξηθνχ θχινπ ζηα ζπκβνχιηα επηινγήο ζηειερψλ. 

7) ηελ απνζηαζηνπνίεζε απφ ηηο ζπγθεληξσηηθέο- εμνπζηαζηηθέο δνκέο ηεο εθπαίδεπζεο, σο 

ζπλεηδεηή επηινγή. 

Γηαπηζηψζεθε επίζεο, φηη νη ειηθηαθά λεόηεξεο γπλαίθεο είλαη απηέο πνπ βάδνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο θαη θξνληίδνπλ λα εμαζθαιίζνπλ ηα πξνζόληα εθείλα 

(παλεπηζηεκηαθά πηπρία, κεηαπηπρηαθά, δηδαθηνξηθά, μέλεο γιψζζεο), ηα νπνία ζα ηνπο 

επηηξέςνπλ λα έρνπλ κηα εμέιημε ζε φ, ηη αθνξά ηελ θαξηέξα ηνπο ζηε δηνίθεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

Άλδξεο θαη γπλαίθεο ζεσξνχλ ζρεδφλ θπζηθφ ην φηη νη γπλαίθεο είηε δελ επηδηψθνπλ είηε δελ 

απνθηνχλ ηα πξνζφληα, γηα λα κπνξνχλ λα επηδηψμνπλ αλψηεξεο ζέζεηο εμαηηίαο ησλ 

νηθνγελεηαθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ», εμ’ αηηίαο ηεο ηάζεο απνθπγήο ππεξεζηαθψλ επζπλψλ, ε 

χπαξμε άιισλ ελδηαθεξφλησλ. 
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Ωζηόζν, έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζπληάζζεηαη κε ηελ άπνςε, όηη νη γπλαίθεο 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ απνηειεζκαηηθά ζε δηνηθεηηθέο επζύλεο, ρσξίο λα 

επεξεάδνληαη από ηηο νηθνγελεηαθέο ηνπο ππνρξεώζεηο.  

Γηαθσλνχλ επίζεο, φηη νη γπλαίθεο δηεπζχληξηεο είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθέο απφ ηνπο 

άληξεο δηεπζπληέο, αληηκεησπίδνληαη θαιχηεξα απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, δηαθαηέρνληαη 

απφ κεγαιχηεξε αλαζθάιεηα, ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο θαη είλαη πην απηαξρηθέο. Οη πην 

πνιινί εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ, όηη ε αδηαθνξία, ην κεησκέλν σξάξην θαη νη πξνθαηαιήςεηο 

πνπ ππάξρνπλ ζην θνηλσληθό ηνπο πεξηβάιινλ θαη ζηνλ εξγαζηαθό ηνπο ρώξν δελ απνηεινύλ 

αξλεηηθά θίλεηξα γηα ηηο γπλαίθεο, πξνθεηκέλνπ, λα αλαιάβνπλ δηνηθεηηθέο επζύλεο.  

πλνςίδνληαο, ε δηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε ήηαλ θαη παξακέλεη λα είλαη αλδξνθξαηνχκελε 

πεξηνρή. Σα απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ, φηη δελ πξνθχπηνπλ νπζηαζηηθέο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηα θχια, σο πξνο ηελ εξκελεία ηεο κεησκέλεο παξνπζίαο ησλ γπλαηθψλ απφ ηε 

δηνίθεζε.  

Καη ηα δπν θχια απνδίδνπλ ηελ ππν-εθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο θαη θηινδνμηψλ ησλ ίδησλ ησλ γπλαηθψλ γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε. 

Γεπηεξεπφλησο, ζεσξνχλ σο αηηία θαη ηελ αλππαξμία ησλ κεραληζκψλ ζηήξημεο πξνο ηε 

γπλαίθα, φπσο είλαη ηα ζπλδηθαιηζηηθά ζσκαηεία θαη ηα πνιηηηθά θφκκαηα. Καη ηα δπν θχια 

ληψζνπλ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δηδαζθαιία θαη ζεσξνχλ, φηη ε άζθεζε εγεζίαο ηνπο ζηεξεί 

απηήλ ηελ επραξίζηεζε. Γελ πξνθχπηεη φκσο, νπζηαζηηθή δηαθνξά, σο πξνο ηνλ ηξφπν 

θνηλσληθνπνίεζεο πνπ έρνπλ δερηεί θαη ηα δπν θχια ηφζν απφ ηελ νηθνγέλεηα, φζν θαη απφ 

ην ζρνιείν, θαζψο θπξίαξρνο ήηαλ ν ζπληεξεηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο. Δπίζεο, δελ 

εκθαλίδεηαη νπζηαζηηθή δηαθνξά ζηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ θαη ηα δπν θχια γηα ηνλ ηξφπν 

δηνίθεζεο, δειψλνληαο ηελ αζπκθσλία ηνπο θαη αμηνινγψληαο, φηη ε δηαρείξηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δεηεκάησλ, ηνπο δεκηνπξγεί ην κεγαιχηεξν 

πξφβιεκα.  

 Κιείλνληαο, έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη, αλ θαη ε ειιεληθή θνηλσλία έρεη εμειηρζεί θαη, 

ηνπιάρηζηνλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα, γίλεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα λα αξζνχλ εκπφδηα πνπ 

βαζίδνληαη ζηε δηάθξηζε ησλ δχν θχισλ, εληνχηνηο, ππάξρνπλ αθφκα δηαθξίζεηο, νη νπνίεο 

είλαη ππνζπλείδεηεο θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο επίδξαζεο ησλ θνηλσληθψλ 

αληηιήςεσλ πνπ επηθξαηνχζαλ γηα νιφθιεξεο δεθαεηίεο. Δμάιινπ, πψο κπνξεί λα δηαηππσζεί 

εχθνια ε ακθηζβήηεζε γηα ηελ ηζνηηκία άλδξα θαη γπλαίθαο, ζε κία επνρή πνπ εμ’ νξηζκνχ 

ηε ζεσξεί παξάινγε θαη ρσξίο ιφγν χπαξμεο, ζε κία επνρή ηζφηεηαο; ε ζεσξεηηθφ επίπεδν ε 

γπλαίθα θαη ν άλδξαο έρνπλ αθξηβψο ίδηα θαη ίζα δηθαηψκαηα, νη θνηλσληθνί θαλφλεο, κπνξεί 

κελ λα δηακνξθψζεθαλ απφ ηνπο άλδξεο, αιιά ππνζπλείδεηα απνξξνθήζεθαλ απφ ηηο 

γπλαίθεο, κε απνηέιεζκα λα απνηεινχλ βίσκα. Έηζη, γπλαίθεο άλδξεο εθθξάδνπλ ηηο ίδηεο 

απφςεηο θαη πεπνηζήζεηο, ζεσξψληαο ιαλζαζκέλα, φηη ζην επάγγεικα ηνπο ππάξρεη ηζνηηκία. 
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