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Εισαγωγή

• Σύμφωνα με το καταμερισμό εργασίας με βάση
το φύλο, οι γυναίκες απασχολούνται συνήθως σε
θέσεις εργασίας που έχουν κατά συνέπεια
οριστεί στερεοτυπικά ως «γυναικεία»
επαγγέλματα επειδή, προϋποθέτουν κάποια
υποτιθέμενη χειρωνακτική δεξιότητα, είτε
οικιακά ενδιαφέροντα ή μια κλίση στην παροχή
προσωπικών υπηρεσιών (Arnot, 2004: 64). Στην
τελευταία αυτή κατηγορία συγκαταλέγονται
κυρίως οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και
διδασκαλίας.



Σκοπός έρευνας

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο
προσδιορισμός των παραγόντων που
υιοθετούν, αναπαράγουν και εν τέλει
εδραιώνουν το «έμφυλο καθεστώς»
(Κογκίδου, 2012) στο επάγγελμα των
νηπιαγωγών.



Επιμέρους ερωτήματα

• Ποιοι είναι οι λόγοι που οι νηπιαγωγοί αποφασίζουν να ακολουθήσουν το 
επάγγελμα αυτό;  

• Ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησης τους από τη δουλειά αυτή;  
• Πώς παρουσιάζουν τη «γυναικοκρατία» στο επάγγελμά τους; 
• Υπάρχουν προβλήματα που προκύπτουν από τον παραπάνω ορισμό ή 

θεωρούν ότι ο παράγοντας φύλο λειτουργεί αλληλέγγυα;
• Σημειώνονται κάποια ιδιαίτερα προσόντα ή χαρακτηριστικά; 
• Κατά την γνώμη τους τα στερεότυπα σχετικά με την εκθήλυνση του 

επαγγέλματος της νηπιαγωγού, επηρεάζουν την επαγγελματική τους 
επιλογή; Πώς αυτό αποτυπώνεται στην περίπτωση των ανδρών;

• Μπορεί να συσχετιστεί η επιλογή του επαγγέλματος της νηπιαγωγού με 
μια «έμφυλη» κοινωνικοποίηση στους κόλπους της οικογένειας ή του 
σχολείου; 

• Πως κατανέμονται οι ρόλοι μέσα στην οικογένεια τώρα (ως εργαζόμενες 
μητέρες και σύζυγοι); 



Μεθοδολογία έρευνας

Η μεθοδολογία της έρευνας αντλεί από το
φεμινιστικό παράδειγμα ενώ, το
μεθοδολογικό εργαλείο που κρίθηκε
κατάλληλο σύμφωνα με το σκοπό της έρευνάς
μας είναι η ημιδομημένη συνέντευξη. Η
ανάλυση των συνεντεύξεων
πραγματοποιήθηκε με την Ποιοτική Ανάλυση
Περιεχομένου. (Μπονίδης 2004: 100)



Υλικό ανάλυσης

Ως «υλικό της έρευνας» εννοείται το σύνολο των
κειμένων των απομαγνητοφωνημένων
συνεντεύξεων. Το κείμενο αυτό βασίζεται στον
πίνακα των συμβόλων σύμφωνα με τις
συμβάσεις της Ανάλυσης Συνομιλίας. Στη
συνέχεια το «κείμενο» σειροθετήθηκε. Συνολικά
πραγματοποιήθηκε η ανάλυση δέκα (10)
συνεντεύξεων, οι οποίες αποτέλεσαν το
συνολικό κείμενο έκτασης 43 σελίδων και 1.329
σειρών.



Σύστημα κατηγοριών (Ι)

• 10. Η επιλογή του επαγγέλματος
10.1. Παράγοντες επιλογής του επαγγέλματος
10.1.1 Ωφελιμιστικός
10.1.2 Αξιακός
10.1.3 Ετερόνομος
10.1.4 Βιωματικός
10.2 Ο ρόλος της κοινωνικοποίησης στον έμφυλο καταμερισμό της 

εργασίας

• 20. Η προβληματική της «γυναικοκρατίας» στο 
επάγγελμα της νηπιαγωγού
20.1 Η θετική όψη
20.2 Προβλήματα λόγω «γυναικοκρατίας»
20.3 Η συνδικαλιστική δράση των νηπιαγωγών



Σύστημα κατηγοριών (ΙΙ)

• 30. Ο έμφυλος καταμερισμός της εργασίας
30.1 Το απαιτούμενο της «γυναικείας φύσης»
30.2 Η ανδρική απουσία και απουσία από το επάγγελμα
30.3 Η μητρότητα ως μια «νέα» οπτική

• 40. Εργαζόμενη μητέρα και σύζυγος
40.1 Ο «διπλός μισθός»
40.2 Προς μια ισότητα των ρόλων
40. 3 Οι συνθήκες  εργασίας

• 50. Ο βαθμός ικανοποίησης από το επάγγελμα
50. 1 Θετικό πρόσημο ικανοποίησης
50. 2 Η επιθυμία της αλλαγής
50.3 Στοιχεία Burn out
50.4 Η έμφυλη διάσταση της υποτίμησης



Συμπεράσματα (Ι)

Στην παρούσα έρευνα επιχείρησα να
διερευνήσω το «έμφυλο καθεστώς» στο
επάγγελμα των νηπιαγωγών. Τα ερωτήματα
που με απασχόλησαν αφορούσαν α) τους
παράγοντες επιλογής του επαγγέλματος, β)
τις ποιοτικές σχέσεις εντός του, γ) την
απουσία ανδρών, δ) την διασύνδεση με τη
μητρότητα και το δ) το βαθμό ικανοποίησης.



Συμπεράσματα (ΙΙ)
• Το επάγγελμα της νηπιαγωγού εμφανίζει ένα σημαντικό βαθμό

συνειδητότητας κατά την περίοδο της επιλογής για σπουδές

• Δεν εμφανίζεται απόλυτη στερεοτυπική αντίληψη ότι υπάρχουν
«γυναικείες ικανότητες» για το επάγγελμα (αντιφάσεις στην πορεία)

• Επιθυμούν την παρουσία ανδρών στο επάγγελμα, η οποία θεωρείται κατά
περιπτώσεις ως ένα ιδανικό πρότυπο

• Το πατρικό μοντέλο των ανδρών δημιουργεί ευθέως τη σύνδεση με το
μητρικό των γυναικών

• Ο «διπλός μισθός» εργαζόμενης μητέρας δημιουργεί συνθήκες
εξάντλησης

• Υπάρχει παραδοχή «γυναικείας» αλληλεγγύης και ανταγωνισμού λόγω
φύλου

• Η Συνδικαλιστική εκπροσώπηση διακρίνεται με έμφυλα χαρακτηριστικά

• Σημειώνεται απόλυτος βαθμός ικανοποίησης από το επάγγελμα



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


