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 Η γυναίκα στην εκπαιδευτική ηγεσία 

• Διοίκηση ή Ηγεσία 

 

 
• Το φαινόμενο της « γυάλινης οροφής» 

 
• Θεσμικό πλαίσιο –νομοθεσία 

 
• «Πηγές» προβλημάτων 



Διοίκηση ή Ηγεσία 

Εκπαιδευτική διοίκηση «ένα σύστημα 
δράσης που συνίσταται στην ορθολογική 
χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων –
ανθρώπινων και υλικών- για την 
πραγματοποίηση των στόχων που 
επιδιώκονται από τους διάφορους τύπους 
εκπαιδευτικών οργανισμών» (Σαΐτης 

,2000:24) 

 

Ηγεσία  «το πλέγμα εκείνων των 
συμπεριφορών που χρησιμοποιείς με τους 
άλλους όταν προσπαθείς να επηρεάσεις τη 
δική τους συμπεριφορά» 
(Πασιαρδής,2004:209) 



  
  Το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής» ( glass ceiling)  

στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

•παραδοσιακά γυναικείο επάγγελμα  
   
• μεγαλύτερη «καταλληλότητα» των γυναικών 
για τη διδασκαλία 
 
•μικρή  συμμετοχή  των γυναικών στις υψηλές 
βαθμίδες της επαγγελματικής ιεραρχίας  
 
•«γυάλινη οροφή» (glass ceiling) το 1986 από 
δημοσιογράφους της εφημερίδας Wall Street 
Journal     
 



ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ –ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

Νόμος  3848/2010 
 
•διαμόρφωση  κριτηρίων επιλογής/  ανίχνευση  των 
χαρακτηριστικών της αποτελεσματικότητας   
 
•  «διευθυντής- διεκπεραιωτής»   vs  αποτελεσματικός 
«διευθυντής-ηγέτης» 
  
•  θετικό    κλίμα   /ισότητα ευκαιριών στην  διοίκηση της 
εκπαίδευσης όπως αυτή περιχαρακώνεται από τα 
θεσμικά και τα νομοθετικά κείμενα 
 

Όμως στην πραγματικότητα … 
 
η γυναίκα παρόλο που δεν υπόκειται σε κάποιο είδος 
διάκρισης σε θεσμικό ή νομοθετικό επίπεδο  
υποαντιπροσωπεύεται στη διοίκηση της εκπαίδευσης 
 
 
 



      «Αόρατο φράγμα» 

  
 

Άραγε γιατί οι 
γυναίκες να 

διδάσκουν και οι 
άνδρες να διοικούν;  



 
  

 ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  

 • Ποιες άραγε  είναι οι «πηγές προβλημάτων» που 
καθορίζουν τη δυνατότητα των γυναικών να συμμετέχουν 
στην ηγεσία της εκπαίδευσης; 



 
 

Eπίδραση   των κοινωνικών στερεοτύπων  
(στη διάθεση του εαυτού και του προσωπικού χρόνου των γυναικών ) 

  
 

 φιλοδοξίες αναστέλλονται   λόγω  .. 
 
•οικογενειακών ζητημάτων   
•εσωτερικών ψυχολογικών θεμάτων   
•απαιτήσεων του γυναικείου ρόλου  στον 
οικογενειακό χώρο 
• κοινωνικών στερεοτύπων  
• έλλειψης προσωπικού χρόνου  
• αίσθημα πίεσης και εξάντλησης   

 

«άτομο 
χωρίς 

χρόνο» 



 

 
Οι γυναίκες  διστάζουν να διεκδικήσουν θέσεις ηγεσίας 

(χαρακτηριστικά προσωπικότητας   και  ανδρικό στερεότυπο)  

 στερεοτυπική πρόσληψη των ανδρικών ηγετικών χαρακτηριστικών  
 
«γυναικείο στερεότυπο» : 
•η ικανότητα οργάνωσης  
• η μεθοδικότητα   
• η ικανότητα να συνδυάσουν πολλές δραστηριότητες 
•η συναισθηματικότητα και η ευαισθησία  
• επιτυγχάνουν περισσότερα  προσωπικά επιτεύγματα  
•  εύθραυστη ψυχολογία λόγω βιολογικών διαφορών από ότι οι  άνδρες 
• δεν  είναι ευεπηρέαστες  
 
• «Εμπλουτισμός» αρσενικού  ηγετικού  μοντέλου 
 
• η διοίκηση δεν είναι ανδρική ή γυναικεία υπόθεση  
 
•ο διευθυντής :ανθρώπινο πρόσωπο , 
          «πρώτος μεταξύ ίσων». 
 
 



Πηγές προβλημάτων -εμπόδια  

•   εμπόδια  ιδεολογικής και υλικής προέλευσης: 

• οι «φόβοι»  

• το βάρος των οικογενειακών υποχρεώσεων  

• οι πολλαπλοί ρόλοι 

• άμβλυνση   οικογενειακών  υποχρεώσεων :τροχοπέδη 

•  καθημερινές προκλήσεις και αμφισβητήσεις  



 

 

• θεσμοθετημένη ισότητα και  «ρεαλιστική ανισότητα»  

 

• ισότητα ή αναγνώριση της διαφοράς;  

 

• μικτές ομάδες  εργαζομένων  

 

• σύστημα  «καλών  ανθρώπων » αφοσιωμένων  σε μια 
ποιοτική εκπαίδευση για όλους 

Αντί 
επιλόγου.. 




