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Ο ρόλος της εκπαιδευτικής ηγεσίας στη διατήρηση των 

διαφυλικών στερεοτύπων στην ανάγνωση 

Περίληψη 

Η εργασία αυτή έχει ως τίτλο «Ο ρόλος της εκπαιδευτικής ηγεσίας στη διατήρηση 

των διαφυλικών στερεοτύπων στην ανάγνωση» και αναλύει πρωταρχικά την έννοια 

της αναγνωστικής δεξιότητας και το ρόλο του φύλο όσον αφορά την ανάγνωση και σε 

δεύτερο επίπεδο της έννοιες της ηγεσίας και της διοίκησης στην εκπαίδευση καθώς 

και το ρόλο του διευθυντή της σχολικής μονάδας. 

Η εργασία αυτή μέσα από την αναδρομή στη βιβλιογραφία έχει ως σκοπό να 

αναπτύξει της έννοιες της αναγνωστικής δεξιότητας και της έμφυλης διάστασης 

αυτής κατά το πρώτο μέρος της, ενώ στο δεύτερό της μέρος πραγματεύεται τις 

έννοιες ηγεσία και διοίκηση στην εκπαίδευση και πως ο διευθυντής της σχολικής 

μονάδας συμβάλλει στην καλύτερη δυνατή λειτουργία της. Μέσα από την ανάλυση 

όλων αυτών απαντάται και το βασικό ερώτημα της εργασίας αυτής, δηλαδή πως 

συμβάλλει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, μέσα από τη στάση του και τον τρόπο 

διοίκηση που επιλέγει στη διατήρηση των έμφυλων διακρίσεων στην ανάγνωση. 

 

  

Λέξεις Κλειδιά: ανάγνωση, φύλο, ηγεσία, διοίκηση, εκπαίδευση  
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The role of educational leadership in maintaining 

transgender stereotypes in reading 

Abstract  

This work is entitled "The role of educational leadership in maintaining transgender 

stereotypes in reading" and primarily analyzes the concept of reading literacy and the 

role of gender in reading and in the second hand it analyzes the concept of the 

leadership and management in education and the role of the head of the school unit. 

This paper through the review of the literature aims to develop the concepts of reading 

literacy and the gender dimension of this in the first part, while in its second part deals 

with leadership and management concepts in education and that the head of the school 

unit contributes to optimal functioning. Through the analysis of all this occurs and the 

main question of this study, that is how the director of the school unit through his 

attitude and the way management he chooses, helps to maintain gender discrimination 

in reading. 

 

Key Words: reading, gender, leadership, management, education  
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