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Η διαφοροποίηση της θέσης των δύο φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης αποτελεί 

διαχρονική πραγματικότητα που δεν εξαλείφεται παρά το γεγονός ότι έχει αλλάξει μέσα 

από τις δεκαετίες, αλλαγή περισσότερο ποσοτική  παρά ποιοτική. Η νομική κατοχύρωση  

των ίσων δικαιωμάτων ως προς τη συμμετοχή των φύλων στην εκπαίδευση, από όποια 

θέση κι αν είναι αυτή, υπήρξε ένα βήμα, αλλά δεν ήταν αρκετή για να φέρει την ουσιαστική 

ισότητα, καθώς η επιρροή των στερεοτύπων παραμένει ισχυρή καθοδηγώντας τις 

γυναικείες επιλογές και αποτρέποντας τις κυρίως από τη διεκδίκηση θέσεων ευθύνης. 

Η θέση της γυναίκας μπορεί να εξεταστεί από τέσσερις διαφορετικές οπτικές: 

- τη γυναίκα μαθήτρια  

-τη γυναίκα εκπαιδευτικό 

-τη γυναίκα στέλεχος της εκπαίδευσης 

-τη γυναίκα στέλεχος του συνδικαλιστικού κινήματος.  

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   

Η ιστορία στο δικαίωμα πρόσβασης των γυναικών στην εκπαίδευση είναι μακρόχρονη και 

ξεκινάει από  το 1834 όπου για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα εγγραφής τους στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το 1901 εγγράφεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών η πρώτη 

φοιτήτρια, υπό τους χλευασμούς των αρρένων συμφοιτητών της, το 1914 επιτρέπεται ο 

διορισμός των πρώτων καθηγητριών σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα 

στατιστικά στοιχεία του σχολικού έτους 1910-1911 αποτυπώνουν χαρακτηριστικά την τότε 

πραγματικότητα. Έτσι στους  23.623 μαθητές των σχολείων της α/θμιας προστίθενται και 

1106 μαθήτριες, και στους 5607 μαθητές της β/θμιας  115 μαθήτριες. Πέρασαν πολλά 

χρόνια και με το Σύνταγμα του 1975 κατοχυρώθηκε η ισότητα ανδρών και γυναικών και το 

δικαίωμα στη δωρεάν παιδεία. Σταδιακά η ισοκατανομή μαθητών-μαθητριών σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα, αλλά διαπιστώνονται 

διαφορές ως προς τις επιλογές σπουδών και τις επαγγελματικές επιλογές που είναι 

συνδεδεμένες με την ανώτατη εκπαίδευση και κατά προέκταση στην αντίστοιχη αγορά 

εργασίας. Οι παραπάνω διακρίσεις και ανισότητες οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις 

παραδοσιακές στερεότυπες αντιλήψεις που οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι υπεύθυνοι 



της εκπαίδευσης έχουν για τα φύλα. Επίσης οι εκπαιδευτικές πρακτικές, τα σχολικά βιβλία 

και η εκπαιδευτική διαδικασία ενισχύει και αναπαράγει τα κοινωνικά στερεότυπα για το 

φύλο και έμμεσα οδηγεί τα κορίτσια σε κατάσταση άνισων ευκαιριών. Γι αυτό απαιτείται 

διερεύνηση όλων των παραμέτρων που επιδρούν στο εκπαιδευτικό έργο και κατάλληλη 

προετοιμασία των εκπαιδευτικών για να πάψει το σχολείο να είναι μηχανισμός 

αναπαραγωγής της κοινωνικής ανισότητας. 

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ   

Τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας δείχνουν ότι οι γυναίκες εμφανίζουν μια 

μικρή πλειοψηφία σε σχέση με τους υπηρετούντες άνδρες. Έτσι τα στοιχεία του σχολικού 

έτους 2009-2010 δείχνουν ότι στο σύνολο των 1980 Γυμνασίων της χώρας υπηρετούν 

41865 εκπαιδευτικοί από τους οποίους 27452 γυναίκες, στο σύνολο των 1368 Λυκείων 

υπηρετούν 27549 εκπαιδευτικοί από τους οποίους 14524 γυναίκες και στο σύνολο των 

σχολείων της β/θμιας τεχνικής εκπαίδευσης υπηρετούν 18897 εκπαιδευτικοί από τους 

οποίους 8646 γυναίκες. Στην ειδική αγωγή το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι 

2919  και οι1928 γυναίκες. 

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Οι γυναίκες ως διδακτικό προσωπικό αποτελούν πλειοψηφία, αλλά ως στελέχη διοίκησης 

αποτελούν μικρή μειοψηφία. Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν, αν και τις 

περισσότερες φορές έχουν το ίδιο επίπεδο σπουδών και προσόντων. Αν εξαιρέσει κανείς 

την πολιτική ηγεσία του ελληνικού υπουργείου Παιδείας όπου έχουμε τρείς γυναίκες ( 

Υπουργό, Αναπληρώτρια Υπουργό και Υφυπουργό) και μόνο έναν άντρα Υφυπουργό, στις 

ιεραρχικές δομές της διοίκησης έχουμε: Στις 13 περιφέρειες 5 γυναίκες, στις 57 

διευθύνσεις εκπαίδευσης 9 γυναίκες, στα 194 γραφεία εκπαίδευσης  33 γυναίκες, καθώς 

και στις 3500 σχολικές  μονάδες  γυναίκες διευθύντριες περίπου το 35%.  

Οι ποσοτικοί δείκτες δείχνουν ότι στο εσωτερικό του εκπαιδευτικού συστήματος 

διαμορφώνεται μια ανισότιμη επαγγελματική δομή σε βάρος των γυναικών εκπαιδευτικών, 

δεδομένου ότι συσσωρεύονται στις χαμηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης, οι οποίες 

έχουν μικρότερο κοινωνικό κύρος και συνήθως μικρότερες αποδοχές. Η ίδια τάση 

παρατηρείται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, στον ένα ή τον άλλο βαθμό.  



Στην περίπτωση, μάλιστα, που η παντρεμένη γυναίκα εκπαιδευτικός ανήκει σε οικογένεια 

«διπλής σταδιοδρομίας», που έχει και παιδιά, ζει σε ένα διαρκές άγχος, καθώς προσπαθεί 

να συμβιβάσει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με την ευθύνη της ως μητέρας, Το 

γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις προκαταλήψεις σχετικά με τις «ηγετικές» της 

ικανότητες και την αδυναμία της να αφιερώσει πολύ (εξωδιδακτικό) χρόνο για τις ανάγκες 

της υπηρεσίας της εδραιώνουν την πεποίθηση ότι οι επαγγελματικές της ικανότητες είναι 

μειωμένες έναντι των ανδρών, με αποτέλεσμα να διαθέτει μειωμένο κύρος. Η θεσμική 

ομοιομορφία που κυριαρχεί στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση έχει δημιουργήσει τις 

προϋποθέσεις για ισότιμη μισθολογική αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ανεξάρτητα από 

το φύλο τους (Ενιαίο Μισθολόγιο). Και στην περίπτωση αυτή όμως λειτουργούν έμμεσες 

διακρίσεις, που έχουν να κάνουν κυρίως με την αδυναμία της γυναίκας εκπαιδευτικού να 

αφοσιωθεί στην εργασία της και στην επαγγελματική της ανάπτυξη, διεκδικώντας την 

άνοδό της στην ιεραρχία και, μέσω αυτής της ανόδου τη μισθολογική της ανέλιξη.. Για το 

λόγο αυτόν έχει τονιστεί ότι ο συνδυασμός καριέρας και οικογενειακών υποχρεώσεων 

είναι πολύ δύσκολο έργο. 

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ 

Ο συνδικαλισμός αποτελεί ένα ακόμη επιμέρους πεδίο κύρους και εξουσίας του 

δημόσιου χώρου, οι σχέσεις ιεραρχίας του οποίου δομούνται στη βάση διακρίσεων κατά 

των γυναικών εκπαιδευτικών.   

Όπως έχουν δείξει επανειλημμένα σχετικές έρευνες, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δεν 

συμμετέχουν στις συνδικαλιστικές διαδικασίες στον ίδιο βαθμό με τους άνδρες 

συναδέλφους τους. Και εδώ ο βασικός λόγος έχει σχέση με την έλλειψη επαρκούς 

διαθέσιμου χρόνου, αλλά και με την έλλειψη προσωπικών εμπειριών σχετικών με τη 

συνδικαλιστική δραστηριότητα και την οργάνωση διεκδικητικών αγώνων. Από τους 600 

περίπου συνδικαλιστές στα πρωτοβάθμια όργανα μόνο το 30% είναι γυναίκες Η διαφορά 

είναι ακόμη πιο εμφανής στη συνδικαλιστική ιεραρχία, όπου στο επίπεδο δευτεροβάθμιου 

οργάνου (ΟΛΜΕ) μία  μόνο γυναίκα στο σύνολο των έντεκα μελών μετέχει σήμερα στο 

Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ ποτέ δεν έχει εκλεγεί γυναίκα αιρετός στο Κεντρικό υπηρεσιακό 

συμβούλιο. 



Το ζήτημα είναι σοβαρό για πολλούς λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με τη φύση του 

συνδικαλισμού, που είναι μαχητικός και «επιθετικός». Η απουσία της γυναίκας από αυτές 

τις διαδικασίες της αποστερεί τη δυνατότητα να ασκηθεί σε αυτούς τους τομείς, ενώ 

παράλληλα δεν της επιτρέπει να δώσει στο συνδικαλιστικό όργανο και τα χαρακτηριστικά 

της δικής της φυσιογνωμίας. Ο δεύτερος αφορά το ότι η απουσία της γυναίκας ωθεί το 

συνδικαλιστικό κίνημα να περιορίζει τις διεκδικήσεις του σε θέματα που ενδιαφέρουν τους 

άνδρες εκπαιδευτικούς και όχι τόσο τις γυναίκες συναδέλφους τους. Τέλος, η απουσία της 

γυναίκας από τη συνδικαλιστική ιεραρχία συμβάλλει στη διαμόρφωση συγκεκριμένων 

κριτηρίων και πολιτικών για τη στελέχωση της δημόσιας εκπαίδευσης, που προβάλλονται 

εν συνεχεία ως αιτήματα από τα συνδικαλιστικά όργανα έναντι της πολιτείας, που 

εκφράζουν την ανδρική άποψη και υποβαθμίζουν ή μειώνουν τη «γυναικεία ματιά» στα 

τόσο κρίσιμα αυτά θέματα. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Είναι γεγονός ότι τους δυο τελευταίους αιώνες και ιδίως τον 20ό, η γυναίκα έχει βελτιώσει 

αποφασιστικά τη θέση της. Παρά τις θετικές εξελίξεις, ωστόσο, διαφορές στην 

αντιμετώπιση των δύο φύλων εξακολουθούν να υπάρχουν και αυτό συμβάλλει στη 

διατήρηση ανισοτιμιών και διακρίσεων σε βάρος της, έμμεσων ή άμεσων. Προσπάθειες για 

να αλλάξει η κατάσταση έχουν γίνει πολλές. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο η δραστηριότητα της 

Ευρωπαϊκής ένωσης και των οργάνων της έχει συνεισφέρει με αξιόλογες θεωρητικές 

προσεγγίσεις1 και θεσμικές ρυθμίσεις2 στην αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Εκείνο 

όμως που χαρακτηρίζει τις αντιλήψεις και τις πρακτικές της κατά φύλο ανισότητας είναι οι 

ισχυρές τάσεις διατήρησης και επιβίωσής τους. Άρα παραμένει αμφίβολη η αλλαγή της 

κατάστασης στο εγγύς μέλλον, επειδή η αλλαγή των στερεότυπων είναι μια εξαιρετικά 

αργή και αμφίβολης αποτελεσματικότητας διαδικασία. 

 

 

                                                           
 

 


