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Πρόλογος 
Η εργασία αυτή γράφτηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης στην Κατεύθυνση 
Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το 2019. Το 
κεντρικό της θέμα είναι η διερεύνηση του βαθμού αποτελεσματικότητας της ηθικής 
εκπαιδευτικής ηγεσίας σε συνάρτηση με τους στόχους της εκπαίδευσης στη σύγχρονη 
εποχή. Ο στόχος της είναι να αποδείξει ότι η ηθική εκπαιδευτική ηγεσία είναι 
αποτελεσματική διότι οικοδομεί μέσα στα σχολεία ηθικές κοινότητες γύρω από έναν 
πυρήνα αξιών, ιδεών, πεποιθήσεων και στόχων, οι οποίες παρωθούν τα μέλη τους να 
εργαστούν περισσότερο και πιο ευσυνείδητα προς την επίτευξη των στόχων του 
σχολείου. Επίσης, η εργασία θίγει το θέμα της αρωγής της ηθικής ηγεσίας στην 
συγκρότηση ταυτότητας των μαθητών στην μεταμοντέρνα εποχή και των 
δυνατοτήτων εφαρμογής της ηθικής ηγεσίας στο ελληνικό σχολείο. Το κεντρικό της 
συμπέρασμα είναι ότι η ηθική ηγεσία κάθε άλλο παρά ασύμβατη είναι με τον λόγο 
για την μετρήσιμη αποτελεσματικότητα των σχολείων αλλά επίσης είναι επιτυχής και 
ως προς την επίτευξη των κοινωνικοποιητικών, πολιτισμικών και συναισθηματικών 
στόχων του σχολείου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



vii  

Ευχαριστίες 
Ευχαριστώ πολύ τον επόπτη της εργασίας μου, Επίκουρο Καθηγητή  κ. Σ. 

Μακρή για την καθοδήγηση και την υποστήριξή του. 
Ευχαριστώ, επίσης, θερμά τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής, Επίκουρο 

Καθηγητή κ. Μιλτιάδη Σταμπουλή  και Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Βασιλική 
Γιαννούλη  για τη συμβολή τους στην επιστημονική αρτιότητα της εργασίας μου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



viii  

Εκπαιδευτική ηγεσία και ηθική: ηθικά διλήμματα, ηθικές 
συγκρούσεις και αποτελεσματική εκπαιδευτική διοίκηση 

 
Περίληψη   
 
Η εργασία αυτή αποσκοπεί να δείξει ότι η ηθική ηγεσία είναι κύριος παράγοντας 
οικοδόμησης ηθικής σχολικής κοινότητας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση υπέρβασης 
της απλής επίτευξης των στόχων του σχολείου για να οδηγηθεί το σχολείο σε 
εξαιρετικά αποτελέσματα. Αφού δώσει τον ορισμό, τα χαρακτηριστικά και τις πηγές 
νομιμοποίησης της ηθικής ηγεσίας, η εργασία αναφέρεται ξέχωρα σε δύο τομείς όπου 
οι αξίες που προωθεί η ηθική ηγεσία είναι αποφασιστικές: την επίλυση διλημμάτων 
και τη λήψη αποφάσεων. Στη συνέχεια, περιγράφει τις προκλήσεις του σύγχρονου 
κόσμου, μέσα στον οποίο λειτουργούν τα σχολεία και αναφέρεται σε τέσσερα καίρια 
αιτήματα της εποχής απέναντι στην εκπαίδευση: τον προσδιορισμό των 
εκπαιδευτικών στόχων, τη δημοκρατία, τη συμπερίληψη και την κοινωνική 
δικαιοσύνη, τα οποία βλέπει υπό το πρίσμα της ηθικής ηγεσίας. Κατόπιν,, παραθέτει 
πορίσματα εμπειρικών ερευνών από όπου φαίνεται ότι οι σχολικοί ηγέτες που 
θεωρούνται από τους μετόχους των σχολείων αποτελεσματικοί είναι αυτοί που 
ασκούν ηγεσία με ηθικά χαρακτηριστικά και παρουσιάζει τον τρόπο και τα βήματα 
με τα οποία η ηθική ηγεσία οικοδομεί σχολική κοινότητα, την οποία θεωρεί 
προϋπόθεση της σχολικής επιτυχίας, της επίτευξης αποτελεσμάτων πέραν του 
ικανοποιητικού και της οικοδόμησης ταυτότητας στη μεταμοντέρνα εποχή. Τέλος, 
αναφέρεται στον βαθμό που στην σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση μπορεί να 
εφαρμοστεί η ηθική ηγεσία και καταλήγει στο γενικό συμπέρασμα ότι η ηθική ηγεσία 
κάθε άλλο παρά ασύμβατη είναι με το αίτημα για επίτευξη γνωστικών, 
συναισθηματικών, κοινωνικοποιητικών και άλλων στόχων της εκπαίδευσης, ακόμη 
και μετρήσιμων.  
 
 
Λέξεις Κλειδιά: ηθική ηγεσία, διλήμματα, συγκρούσεις, εκπαιδευτική 
αποτελεσματικότητα, εκπαιδευτική διοίκηση 
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Educational Leadership and Ethics: Moral Dilemmas, Moral 
Conflict and Effective Educational Administration 

 
Abstract 
 
This paper aims at showing that moral leadership is a key to building a moral 
community in schools, which stands as a prerequisite to exceed merely achieving the 
aims of schooling in order for a school to head for extraordinary results. After giving 
a definition and a list of traits and sources of legitimacy for moral leadership, the 
paper makes special reference to two fields, where the values promoted by moral 
leadership are crucial dilemma solving and decision making. Then, it describes the 
challenges posed by today’s world, within which schools operate and mentions four 
central demands posed before education by our times: defining educational targets, 
democracy, inclusion and social justice, seen through the lens of moral leadership. 
After that, it demonstrates the results extracted by empirical studies from which it 
becomes obvious that school leaders regarded as effective by school stakeholders are 
those who enact leadership with moral traits and it presents the way and the steps by 
which moral leadership builds a community in schools, which is considered to be a 
prerequisite to school success, achieving results beyond just satisfactory and 
constructing identity in postmodern era. Finally, the paper refers to the degree to 
which moral leadership can be enacted in modern Greek education and it concludes 
that this kind of leadership is by no means incompatible with the demand to 
accomplish intellectual, emotional, social and other goals of education, even those 
which can be counted. 
 
 
 
Keywords: moral leadership, dilemmas, conflict, educational effectiveness, 
educational administration 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Αν και από την έρευνα έχει προ πολλού αναγνωριστεί ο καίριος ρόλος του ηγέτη 
διευθυντή σχολείου στον αγώνα για την βελτίωση των επιπέδων διδασκαλίας και 
μάθησης και επίτευξης, ένας σαφής προσδιορισμός και περιγραφή των 
χαρακτηριστικών του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού ηγέτη από όλους αποδεκτός 
παραμένει εκκρεμής (Day-Harris-Hadfield, 1999). Από τις προσπάθειες της έρευνας να 
προσδιοριστεί και να ονομαστεί εκείνος ο τύπος εκπαιδευτικής ηγεσίας ο οποίος θα 
θεωρηθεί ως ο καταλληλότερος για να εκπληρώσει ή εν πάση περιπτώσει για να 
συντελέσει στην εκπλήρωση των σκοπών του σχολείου, ξεχωρίζουν η θεωρία της 
συναλλακτικής και της μετασχηματιστικής ηγεσίας (Burns, 1978), της 
απελευθερωτικής ηγεσίας (Tampoe, 1998), της εκπαιδευτικής ηγεσίας (Duignan-
McPherson, 1992) και ιδίως της ηθικής ηγεσίας (Greenfield, 2004. Etzioni, 1993. 
Sergiovanni, 1992. Hodgkinson, 1991). Τόσο από τις θεωρίες αυτές όσο και από τη 
βιβλιογραφία για τα αποτελεσματικά σχολεία, με όποια έννοια και αν αυτά νοηθούν, 
προκύπτει ότι οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί ηγέτες θέτουν στόχους και δίνουν τις 
κατευθύνσεις προς της επίτευξή τους, οργανώνουν τις δράσεις προς την επίτευξη αυτή 
και ελέγχουν τις σχετικές διαδικασίες, οικοδομούν σχέσεις με τη σχολική κοινότητα και 
αναπτύσσουν ανθρωποκεντρική δράση (Day-Harris-Hadfield, 1999).   
  Ότι η εκπαιδευτική ηγεσία είναι μια εγγενώς ηθική δραστηριότητα έχει 
διατυπωθεί από την εκπαιδευτική έρευνα και την έρευνα της ηγεσίας σε πολλές 
περιπτώσεις (για παράδειγμα: Belcher, 2017. Cherkowski et al., 2015. Δημητρίου, 
2015. Cranston, 2013. Bon, 2012. Frick-Frick, 2010. Koabaş-Karaköse, 2009. Becker, 
2007. Pijanowski, 2007. Cranston-Erich, 2006. Cranston-Erich-Kimber, 2006. Furman, 
2004. Greenfield, 2004. Sergiovanni, 2000. Wong, 1998. Grace, 1995. vanMeter, 1993. 
Sergiovanni, 1991a. Sergiovannni, 1991b. Starratt, 1991. Hodgkinson, 1991. Quick, 
n.d.). Αυτός ο χαρακτηρισμός της εκπαιδευτικής ηγεσίας ως ηθικής δραστηριότητας 
είναι απολύτως δικαιολογημένος από την ίδια τη φύση των σχολείων ως θεσμών. Τα 
σχολεία, ως υπηρεσίες ιδρυμένες θεσμικά και ιστορικά για να υπηρετούν 
συγκεκριμένες ανάγκες της κοινωνίας, διαφέρουν ριζικά από τις επιχειρήσεις, των 
οποίων ο κύριος στόχος είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους. Ο επιχειρηματικός αυτός 
στόχος βρίσκεται πίσω από κάθε λειτουργική και στρατηγική απόφαση που παίρνουν οι 
εταιρείες και ακόμη και η υιοθέτηση δημοκρατικών και συμμετοχικών μεθόδων από 
μέρους τους αιτιολογείται πάντοτε από την απανταχού παρουσία του στόχου αυτού. Με 
άλλα λόγια, μια επιχείρηση θα αξιοποιήσει, λόγου χάριν, συμμετοχικές τεχνικές στη 
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λήψη των αποφάσεών της μόνο εάν υποθέσει ότι αυτή η μέθοδος θα συντελέσει στην 
εξασφάλιση κερδών. Το σχολείο, αντιθέτως, μέσα από τις αποφάσεις του ηθικού ηγέτη 
του, θα προαγάγει τη δημοκρατία στη λειτουργία του ως αυτοσκοπό, ως άσκηση των 
μαθητών σε έναν επιθυμητό και κατάλληλο τρόπο ζωής, ανεξαρτήτως από τα 
μετρήσιμα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή τους βαθμούς και τα 
αποτελέσματα των εξετάσεων (Wong, 1998). Είναι, δηλαδή, η εκπαίδευση μια 
διαδικασία στενά συνδεδεμένη με την ηθική, μάλλον δε είναι ένα εγγενώς ηθικό 
εγχείρημα, συνεπώς και η εκπαιδευτική ηγεσία επίσης εγγενώς ηθική δραστηριότητα, 
καθότι κύριο μέλημά της είναι οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και κύριο καθήκον της 
είναι να δημιουργήσει στο σχολείο ένα ηθικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα λαμβάνει 
χώρα η εκπαίδευση με ηθικό τρόπο. Η κάθε επί μέρους απόφαση του εκπαιδευτικού 
ηγέτη που αφορά σε εξατομικευμένες περιπτώσεις πραγματοποιείται μέσα σε αυτό το 
ευρύτερο ηθικό πλαίσιο (Greenfield, 2004. Starratt, 1991).   
  Άλλο, όμως, είναι να λέμε ότι η εκπαιδευτική ηγεσία είναι μια εγγενώς ηθική 
δραστηριότητα και άλλο να μιλούμε για το είδος της εκπαιδευτικής ηγεσίας που 
χαρακτηρίζεται ως ηθική. Ηθική ηγεσία είναι η ηγεσία που ενώνει τα μέλη του 
σχολείου (διευθυντή, εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, άλλο προσωπικό) σε έναν κοινό 
σκοπό, χρησιμοποιώντας ως συνδετική ουσία την κοινή τους πίστη και δέσμευση σε 
αξίες, ιδέες και στόχους για το σχολείο. Διαφέρει από το παραδοσιακό γραφειοκρατικό 
μοντέλο εκπαιδευτικής ηγεσίας ως προς το ότι στην κορυφή της ιεραρχίας τοποθετεί 
αντί του σχολικού ηγέτη, ένα κεντρικό πυρήνα αξιών ιδεών και στόχων, αποδεκτό από 
όλα τα μέλη, τα οποία μετασχηματίζει σε «ακολούθους» αυτού του αξιακού πυρήνα. Ο 
διευθυντής έτσι γίνεται ο πρώτος από τους ακολούθους και θεματοφύλακας του 
πυρήνα. Η κοινή, όμως, δέσμευση των μελών προς τις αξίες έχει και ένα απότοκο: 
παράγει τη μεταξύ τους σύνδεση με συναισθηματικούς δεσμούς, γι’ αυτό λέμε ότι η 
ηθική ηγεσία μετασχηματίζει τα μέλη του σχολείου σε κοινότητα ούτως ειπείν 
«συγγένειας», η οποία επιδιώκει από κοινού τους σχολικούς στόχους.  
  Ο κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τον βαθμό στον 
οποίο η εμπλοκή της ηθικής στην εκπαιδευτική ηγεσία και συνακόλουθα η ηθικού 
τύπου εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση με την κοινότητα που οικοδομεί είναι 
αποτελεσματική ηγεσία και διοίκηση στο συγκείμενο της εποχής μας˙ κατά πόσο, 
δηλαδή, η ηθική σχολική κοινότητα μπορεί να αναμετρηθεί με τις προκλήσεις της 
εποχής και να παραγάγει ικανοποιητικά αποτελέσματα με την έννοια ότι μπορεί να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας από την εκπαίδευση και το 
σχολείο. Οι επί μέρους στόχοι της είναι: α) να ορίσει την ηθικού τύπου ηγεσία, να 
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παρουσιάσει τα κύρια χαρακτηριστικά της και να εντοπίσει τις πηγές νομιμοποίησής 
της, β) να εξετάσει τη σχέση της με και τις θέσεις της προς τα ηθικά διλήμματα που 
αντιμετωπίζει ένα σχολείο και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην εκπαίδευση, γ) 
να εξετάσει τις θέσεις της ως προς τα κύρια αιτήματα που η εποχή μας θέτει στην 
εκπαίδευση, την ηγεσία και τη διοίκησή της,  δ) να εξηγήσει τον λόγο και τους τρόπους 
με τους οποίους η ηθική ηγεσία οικοδομεί κοινότητα στο σχολείο, ε) να αποδείξει ότι η 
κοινότητα αυτή είναι παράγων επιτελεστικός της σχολικής αποτελεσματικότητας, στ) 
να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο η ηθική ηγεσία μπορεί να εφαρμοστεί στην 
πράξη στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.       
  Η εργασία ακολούθησε τη μέθοδο της βιβλιογραφικής έρευνας. Αναζητήθηκαν 
σχετικά με το θέμα μας βιβλία και άρθρα σε πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες και στο 
Διαδίκτυο και από τη μελέτη τους σύντομα αποδείχθηκε ότι κατά μείζονα λόγο το 
ενδιαφέρον της έως τώρα έρευνας για την ηθική εκπαιδευτικής ηγεσία  έχει εστιαστεί 
στην εκπαίδευση και τα εκπαιδευτικά συστήματα του Δυτικού Κόσμου. Ομοίως, 
επηρεάστηκε από τις πεποιθήσεις του κόσμου αυτού για τη φύση και τα 
χαρακτηριστικά της ηγεσίας, της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και της σχολικής 
επιτυχίας. Επίσης, διαπιστώθηκε ισχνότατη παρουσία ερευνών που αποπειρώνται να 
διερευνήσουν τον βαθμό αποτελεσματικότητας της ηθικής ηγεσίας. Ελάχιστες, 
εξάλλου, έρευνες βρήκαμε οι οποίες να αναφέρονται στην ελληνική εκπαιδευτική 
πραγματικότητα και τον βαθμό ή έστω την πιθανότητα εφαρμογής του θεωρητικού 
μοντέλου της ηθικής ηγεσίας στα ελληνικά σχολεία.  
  Η εργασία αυτή, λοιπόν, επιχειρεί να αποτελέσει γέφυρα ανάμεσα στη 
βιβλιογραφία για την αποτελεσματική και την ηθική εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση. 
Οι μέχρι τώρα έρευνες που αναφέρονται στην αποτελεσματική εκπαιδευτική ηγεσία, 
όπως είπαμε, δεν συνδέουν την ηγεσία αυτή με την ηθική και οι έρευνες που 
αναφέρονται στην ηθική ηγεσία δεν αναλύουν την αποτελεσματικότητά της σε 
συνάρτηση με τους στόχους της σύγχρονης εκπαίδευσης και τις απαιτήσεις της εποχής 
μας από αυτή. Η παρούσα εργασία συνδυάζει τον λόγο για τους στόχους, την 
αποτελεσματικότητα και την ηθική στη εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση και 
αποπειράται να αποδείξει ότι οι τρεις αυτοί πόλοι συνδέονται. Επίσης, για πρώτη φορά 
προσεγγίζει το θέμα της δυνατότητας άσκησης ηθικής ηγεσίας στο σύγχρονο ελληνικό 
σχολείο, της συμβολής της ηθικής σχολικής κοινότητας στην οικοδόμηση ταυτότητας 
στην μεταμοντέρνα εποχή μας και την απόκτησης της πολυδιάστατης πολιτειότητας 
που χρειάζεται ο νέος άνθρωπος για να ζήσει μια πλήρη και επιτυχημένη ζωή στον 
αυριανό κόσμο.  
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  Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής 
ηγεσίας που ονομάζεται ηθική και ο συσχετισμός της με δύο καίρια πεδία της 
εκπαιδευτικής διοίκησης, την επίλυση διλημμάτων και τη λήψη αποφάσεων, τα οποία 
επιλέχθηκαν διότι αναδεικνύουν τη λειτουργία και τη συνέργεια των πυρηνικών αξιών 
του σχολείου που προάγει η ηθική ηγεσία κατά τη διαδικασία επίλυσης διλημμάτων και 
διευθέτησης συγκρούσεων. Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο, σκιαγραφείται το 
πλαίσιο στο οποίο ασκείται η σύγχρονη εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση με τις 
προκλήσεις των σύγχρονων καιρών και τις απαιτήσεις που τίθενται ενώπιόν τους. 
Τέσσερα κεντρικά αιτήματα της εποχής μας απέναντι στην εκπαίδευση αναλύονται με 
λεπτομέρεια, τα οποία διατυπώνονται από την ίδια την κοινωνία, τη εθνική και διεθνή 
νομοθεσία και τους διεθνείς οργανισμούς: ο προσδιορισμός των στόχων της, η ανάγκη 
για τον δημοκρατικό της χαρακτήρα, η συμπερίληψη και η κοινωνική δικαιοσύνη. 
Αναδεικνύεται ο τρόπος που η ηθική εμπλέκεται με την ηγεσία στο πεδίο των 
τεσσάρων αιτημάτων και πώς ορισμένα διλήμματα που σχετίζονται με αυτά 
αποδεικνύονται τελικά μέσα από το πρίσμα της ηθικής ηγεσίας ψευδοδιλήμματα. Στο 
τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε με λεπτομέρεια τον τρόπο με τον οποίο η ηθική ηγεσία 
οικοδομεί ηθική κοινότητα στο σχολείο, αφού πρώτα εξετάσουμε τι λένε εμπειρικές 
έρευνες για την αποτελεσματική σχολική ηγεσία και διαπιστώσουμε ότι οι 
εμπλεκόμενοι στην εκπαίδευση περιγράφουν ως αποτελεσματική μια ηγεσία που 
συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά της ηθικής. Παρουσιάζουμε τις δυνάμεις που διαθέτει 
η ηθική ηγεσία για να οικοδομήσει μια ηθική κοινότητα στο σχολείο και τα στάδια που 
ακολουθεί για τον σκοπό αυτό και τέλος συμπεραίνουμε ότι η ηθική ηγεσία και η ηθική 
κοινότητα που δημιουργεί στο σχολείο μπορούν να αποτελέσουν επιτυχή απάντηση στα 
αιτήματα της σύγχρονης κοινωνίας από την εκπαίδευση, ακόμη και τα τεχνοκρατικά, 
και είναι συνεπώς η ηγεσία αποτελεσματική. Ειδική μνεία κάνουμε στη συμβολή της 
ηθικής ηγεσίας στην οικοδόμηση ταυτότητας των μαθητών στο πλουραλιστικό 
περιβάλλον των καιρών μας και στην περιορισμένη δυνατότητα εφαρμογής των αρχών 
της στην ελληνική πραγματικότητα, προτείνουμε, εν τούτοις, ορισμένους τρόπους με 
τους οποίους η ηθική ηγεσία μπορεί να μετατραπεί σε βίωμα ακόμη και στο σύγχρονο 
συγκεντρωτικό ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το τελικό συμπέρασμα της εργασίας 
μας είναι ότι το πιθανό δίλημμα μεταξύ ηθικής στην εκπαίδευση και σχολικής 
αποτελεσματικότητας είναι τελικά ψευδές, διότι η ηθική ηγεσία οικοδομεί σχολικά 
περιβάλλοντα που όχι μόνο προάγουν την μάθηση και την επίτευξη αλλά και 
εξασφαλίζουν τη συνολική προετοιμασία του νέου για τις προκλήσεις της ζωής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
        ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ 

1.1. Εισαγωγή 
Ο συσχετισμός της εκπαιδευτικής ηγεσίας με την ηθική είναι, όπως είδαμε παραπάνω, 
διαπιστωμένος και καλά τεκμηριωμένος στη βιβλιογραφία. Το ίδιο το σχολείο, 
άλλωστε, είναι κατ’ εξοχήν ηθικά φορτισμένο, για έναν αριθμό λόγων που 
αναφέρθηκαν στην Εισαγωγή μας, κυρίως όμως διότι ως θεσμός είναι εμφυσημένο με 
αξίες και περιλαμβάνει και ενσωματώνει στη δομή του τους στόχους του, πράγμα που 
μετατρέπει όλα τα μέλη του σε «ακολούθους» και διότι οι ακόλουθοι αυτοί συνδέονται 
μεταξύ τους με σχέσεις, οι οποίες είναι σχέσεις ανισότητας (Segiovanni, 1991a. 1991b). 
Η ηγεσία η οποία χαρακτηρίζεται ως ηθική φαίνεται εκ του ονόματός της να έχει 
πολλές πιθανότητες να είναι κατάλληλη ώστε να ανταποκριθεί στο ιδιαίτερο αυτό 
χαρακτηριστικό του σχολικού θεσμού και τις συνακόλουθες απαιτήσεις του, χρειάζεται 
εντούτοις αυτή η πρώτη υπόθεση διερεύνηση. Χρειάζεται, κατ’ αρχάς, να 
ξεκαθαρίσουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του τύπου ηγεσίας για να 
εξακριβώσουμε με ποιον ακριβώς τρόπο μπορεί η ηθική ηγεσία να εναχθεί σε σχολικό 
πλαίσιο.  
  Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος αυτού του κεφαλαίου. Με άλλα λόγια, σε αυτό το 
κεφάλαιο θα εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά της ηθικής ηγεσίας, τις αξίες και τις αρετές 
της, και θα εντοπίσουμε την πηγή της νομιμοποίησής της στους κοινά αποδεκτούς 
ρόλους που αναλαμβάνει ο ηγέτης διευθυντής μέσα στο σχολική κοινότητα. Επίσης, θα 
αναφερθούμε στην εξειδίκευση και μετουσίωση του ρόλου και των καθηκόντων του 
διευθυντή σε πράξεις, ενώ ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στον συσχετισμό της ηθικής 
εκπαιδευτικής ηγεσίας αφ’ ενός με τα ηθικά διλήμματα, αφ’ ετέρου με τις διαδικασίες 
λήψης απόφασης, με το αιτιολογικό ότι αυτοί οι δύο τομείς παρουσιάζουν αυξημένο 
ηθικό φορτίο και ενδιαφέρον και συνεπώς αξίζει να δει κανείς με ξεχωριστή προσοχή 
τις θέσεις της ηθικής ηγεσίας ως προς αυτούς. 
1.2. Ηθική ηγεσία: ορισμός, χαρακτηριστικά και νομιμοποίηση  
Η ηθική ηγεσία μπορεί να κατανοηθεί ως μια διττή διαδικασία που περιλαμβάνει τόσο 
την προσωπική ηθική συμπεριφορά του ηγέτη διευθυντή όσο και την ηθική του επιρροή 
στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές (Cherkowski-Walker-Kutsyurumba, 215. 
Brown-Treviño, 2006). Με άλλα λόγια, η ηθική ηγεσία είναι μια διαδικασία επιρροής 
των άλλων με σκοπό της επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και ως εκ τούτου αποτελείται 
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από δύο στοιχεία, πρώτον, τον προσδιορισμό των στόχων αυτών και τη λήψη 
στρατηγικών αποφάσεων για την επίτευξή τους και δεύτερον, την καθοδήγηση των 
άλλων προς την επίτευξή αυτή. Το πρώτο από τα δύο αυτά στοιχεία έχει χαρακτήρα 
προσανατολισμένο προς το καθήκον, ενώ το δεύτερο έχει χαρακτήρα περισσότερο 
διαπροσωπικό. Συνακόλουθα, η ηθική ηγεσία εννοείται ότι θέτει ηθικούς επίσης 
στόχους και ότι επηρεάζει τους άλλους με ηθικούς τρόπους (Eisenbeiss, 2012). 
Ενδυναμώνει τους εκπαιδευτικούς μέσα από την παρακίνηση, το παράδειγμα και την 
ευκαιρία να ασκήσουν κριτική στις ίδιες τους τις πρακτικές αλλά και να ωφεληθούν 
από τα αποτελέσματα αυτής της κριτικής με τρόπους που διασφαλίζουν την προσωπική 
τους αξιοπρέπεια και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (Reitzug,1994). 
Δικαιολογημένα, λοιπόν, η έρευνα κάνει την παρατήρηση ότι η ηθική ηγεσία αποτελεί 
μια μορφή ηγεσίας της οποίας η ισχύς αποκτά ηθική νομιμοποίηση λόγω του ότι 
εκτείνεται πέρα από το επίπεδο του προσωπικού συμφέροντος και λόγω του ότι για τη 
μορφή αυτή ηγεσίας η ηθική δεν έχει μόνο εργαλειακή αλλά και εγγενή αξία (Becker, 
2007).   
  Όλα τα παραπάνω αποτελούν περιγραφικά χαρακτηριστικά της ηθικής ηγεσίας 
μάλλον παρά ακριβή ορισμό της. Πράγματι, η ως τώρα έρευνα δεν έχει ακόμη δώσει 
έναν γενικά αποδεκτό ορισμό την ηθικής ηγεσίας αλλά μόνον συντομότερες ή 
εκτενέστερες περιγραφές της (Pijanowski, 2007). Για παράδειγμα, σε μια εμπειρική 
έρευνα η οποία διεξήχθη σε δώδεκα σχολεία φτωχών περιοχών του Ηνωμένου 
Βασιλείου στα οποία σημειώθηκαν πολύ καλές μαθητικές επιδόσεις, οι ερωτηθέντες 
απέδωσαν μεγάλο μέρος της επιτυχίας και των υψηλών επιδόσεων των μαθητών στην 
ηθική ηγεσία του σχολείου τους, την οποία, αποπειρώμενοι να ορίσουν, περιέγραψαν 
τελικά, αποδίδοντάς της τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) το όραμα και το πρότυπο 
(αυτά που κάνουν οι εκπαιδευτικοί μέσα στο σχολείο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στη ζωή των μαθητών), β) σεβασμό, υψηλές προσδοκίες, υποστήριξη και σκληρή 
δουλειά, β) ενδυνάμωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών και δ) αίσθημα 
κοινότητας, υπέρβαση του μονόπλευρου προσανατολισμού προς την ακαδημαϊκή 
επιτυχία και οικοδόμηση των θεμελίων για την γενικότερη επιτυχία στη ζωή (Bell, 
2001).  
  Η ηθικού τύπου σχολική ηγεσία αποτέλεσε το κεντρικό θέμα πολλών μελετών 
κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών (Fullan, 2003. Hodgkinson, 1991. 
Starrat, 1991. Greenfield, 2004 κ.α.), ορόσημο, όμως, και σημείο αναφοράς στη μελέτη 
της αποτελεί το έργο του Thomas Sergiovanni, Moral Leadership. Getting to the Heart 
of the School Improvement (1992). Σε αυτή τη μελέτη ο Sergiovanni διακρίνει μεταξύ 
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γραφειοκρατικής, ψυχολογικής, λογικής-τεχνοκρατικής, επαγγελματικής και ηθικής 
ηγεσίας. Τα γραφειοκρατικά στυλ ηγεσίας εδράζονται σε εντολές, κανόνες, 
κανονισμούς, προσδοκίες, περιγραφές εργασιών και αποτελέσματα ως μέσων ελέγχου 
και αξιολόγησης των μαθητών και των δασκάλων, ως εκ τούτου βρίσκονται χαμηλά 
στην κλίμακα της ηθικής ανάπτυξης των σχολείων. Η ψυχολογική ηγεσία, η οποία 
αντλεί την ισχύ της από την κινητοποίηση και τις διαπροσωπικές δεξιότητες του ηγέτη 
διευθυντή, δεν είναι λιγότερο συναλλακτική στη φύση της και εστιάζει εξίσου με τη 
γραφειοκρατική στον έλεγχο. Η τεχνοκρατική-λογική ηγεσία, από την άλλη, υστερεί ως 
προς το ότι η διδασκαλία και η μάθηση είναι υπερβολικά σύνθετες δραστηριότητες για 
να υποβιβαστούν περιγραφόμενες με όρους κανόνων και διαδικασιών. Δηλαδή, η 
θεωρία της τεχνοκρατικής-λογικής ηγεσίας υποθέτει ότι η σχολική ηγεσία και το 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού μπορούν να νοηθούν ως μια βάση γνώσεων η οποία 
βρίσκεται κάπου ξεχωριστά από την πολυπλοκότητα του ίδιου του εκπαιδευτικού ως 
ανθρώπου και από την ίδια την πρακτική της διδασκαλίας. Αντιθέτως, η διδασκαλία 
είναι ιδιαίτερα ιδιοσυγκρασιακή, μη γραμμική, και δεν μπορεί συνεπώς να 
κατηγοριοποιηθεί και να αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο ο οποίος να εναρμονίζεται με 
την τεχνοκρατική ηγεσία. Κατά τον Segiovanni, στην επαγγελματική και πρωτίστως 
την ηθική ηγεσία μπορούμε να βρούμε υψηλά επίπεδα νομιμοποίησης και αποδοχής. 
Στην επαγγελματικού τύπου ηγεσία οι εκπαιδευτικοί ηγέτες βασίζονται σε πρακτικές 
και επαγγελματικούς κανόνες για να καλέσουν τους εκπαιδευτικούς σε δράση ή αλλαγή 
μιας κατάστασης. Σε περιβάλλοντα ηθικής ηγεσίας, οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται 
σε κοινές δεσμεύσεις και στο αίσθημα αλληλεξάρτησης. Ο συγγραφέας, ακολουθώντας 
θέσεις του φιλοσοφικού ρεύματος του Κοινοτισμού για την ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία 
(βλ. για παράδειγμα, Arthur, 1998), υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι είναι εκ φύσεως ηθικά 
δεκτικοί και ικανοί να αποκρίνονται σε καθήκοντα και υποχρεώσεις που βρίσκονται 
πέρα από το ατομικό τους συμφέρον και αυτό το δεδομένο συνιστά τη βάση της ηθικού 
τύπου ηγεσίας στα σχολεία. Αυτή η τελευταία θέση μας οδηγεί, λοιπόν, σε μια διπλή 
συνεπαγωγή: πρώτον, ότι ο ηγέτης πρέπει να επικαλείται το αίσθημα δικαίου, χρέους 
και ορθότητας των εκπαιδευτικών ως κίνητρα για κινητοποίηση για δράση και 
δεύτερον, ότι και ο ίδιος ο σχολικός ηγέτης πρέπει να διαθέτει αίσθημα δικαίου, χρέους 
και ορθότητας, να διαθέτει, δηλαδή, ηθικό παράστημα, απαραίτητη προϋπόθεση 
παρώθησης των λοιπών μελών του σχολείου  (Wong, 1998. 2001).   
  Σε άλλες του μελέτες ο Sergiovanni (1991a: 321-322. 1991b: 41) αναπαριστά 
τις παραπάνω παρατηρήσεις με ένα αρκετά εκφραστικό τριπλό σχήμα. Όπως λέει, η 
ηθική εκπαιδευτική ηγεσία αποτελείται από τρεις σημαντικής διαστάσεις: την 
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«καρδία», το «μυαλό» και το «χέρι» του εκπαιδευτικού ηγέτη. Η «καρδιά» αναφέρεται 
σε όσα ένας διευθυντής πιστεύει και θεωρεί αξιόλογα και στο όραμα που έχει για το 
σχολείο. Η έννοια του «μυαλού» αναφέρεται στις θεωρίες που ο διευθυντής έχει 
αναπτύξει με τα χρόνια και στην ικανότητά του να στοχάζεται τις καταστάσεις που ζει 
μέσα στο σχολείο υπό το φως αυτών των θεωριών. Αυτή η διαδικασία στοχασμού σε 
συνδυασμό με το προσωπικό όραμα, αποτελεί τη βάση για τις πράξεις και τις δράσεις 
του διευθυντή. Σε αυτό αναφέρεται η Τρίτη, καίρια για τη διοίκηση ενός σχολείου 
διάσταση, το «χέρι». Αναφέρεται, επίσης, και στις αποφάσεις, τις συμπεριφορές και τις 
στρατηγικές που χρησιμοποιεί ο διευθυντής. Οι χειροπιαστές πράξεις και δράσεις και ο 
τρόπος που αυτός επιλέγει να ηγηθεί και να διοικήσει το σχολείο είναι συνάρτησης όχι 
μόνο του οράματος και των θεωριών που έχει υιοθετήσει αλλά και της προσωπικότητάς 
του.   
  Πολύ εύστοχα ο Sergiovanni (2005: 116-117) συνδέει το «χέρι» της διοίκησης 
με την έννοια των ρόλων που αναλαμβάνει σε μια σχολική κοινότητα ο ηθικός 
εκπαιδευτικός ηγέτης, οι οποίοι αφορούν εκτός από τον ίδιο ασφαλώς και τα υπόλοιπα 
μέλη της κοινότητας. Αναλυτικότερα, στο σχήμα Sergiovanni η ανάληψη δράσης 
εγγράφεται στο πλαίσιο των ρόλων του ηθικού εκπαιδευτικού ηγέτη, τους οποίους τόσο 
ο ίδιος όσο και τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας αναγνωρίζουν και 
αποδέχονται. Η ανάληψη του ρόλου και η αποδοχή των υποχρεώσεων εν είδει 
υποσχέσεων προς τους άλλους τις οποίες αυτός συνεπάγεται είναι, για τον συγγραφέα, 
κατ’ εξοχήν ηθικό ζήτημα. Με την έννοια του ρόλου εδώ εννοούμε ένα σύνολο 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που συνδέεται με τη θέση που κατέχει ο διευθυντής στο 
σύστημα κοινωνικών σχέσεων του σχολείου. Αυτό σημαίνει ότι κανένας ρόλος του δεν 
μπορεί να υπάρχει χωρίς να βρίσκεται σε σχέση με άλλους ρόλους (λ.χ. οι ρόλοι του 
διευθυντή γίνονται κατανοητοί μόνο σε συνάρτηση με τους ρόλους των εκπαιδευτικών 
και των μαθητών μέσα σε ένα σχολείο) και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που 
προσδιορίζουν την φύση του δεσμού μεταξύ δυο ρόλων καθορίζουν και τη  σχέση 
ανάμεσα στους ρόλους αυτούς. Πολλές μαζί σχέσεις ρόλων μας καταλήγουν σε 
πλέγματα ρόλων, τα οποία, στα περιβάλλοντα ηθικής ηγεσίας, συνδέονται με κοινούς 
στόχους και πλαίσια συνεργασίας των μελών του σχολείου. Οι εργασιακοί ρόλοι, 
μοτίβα δραστηριοτήτων και συμπεριφορών που προκύπτουν από το κοινωνικό 
συγκείμενο των ρόλων, τις σχέσεις μεταξύ τους και τα πλέγματα ρόλων, μπορούν από 
την ηθική εκπαιδευτική ηγεσία να μετατραπούν σε μια κοινή πρακτική μέσα στο 
σχολείο, η οποία δημιουργεί ηθικούς δεσμούς μεταξύ των μελών του σχολείου και τα 
ενώνει σε κοινούς στόχους και υποχρεώσεις. Στην ευθύνη που εκπηγάζει από τους 
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ρόλους του εκπαιδευτικού ηγέτη βρίσκονται οι πηγές και η νομιμοποίηση της ηθικής 
ηγεσίας: η ευθύνη να καλύπτει τις ανάγκες του σχολικού θεσμού υπηρετώντας τους 
στόχους του, υπηρετώντας αυτούς που υιοθετούν αυτούς τους στόχους και πασχίζουν 
να τους εκπληρώσουν, υπηρετώντας τις αξίες και τις ιδέες του σχολείου που 
προσφέρουν πηγή νομιμοποίησης σε ό,τι κάνουν τα μέλη του και δρώντας ως φύλακας 
για να προστατεύσει τη θεσμική ακεραιότητα του σχολείου. Κατ’ επέκτασιν, θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι η πηγή νομιμοποίησης της ηθικής σχολικής ηγεσίας έγκειται 
από τη μια στις ίδιες τις αξίες του σχολείου, τις οποίες όλα τα μέλη αποδέχονται και οι 
οποίες κατοπτρίζονται στους ρόλους τους, και από την άλλη στη δέσμευση όλων των 
μελών στις αξίες αυτές και στο χρέος του διευθυντή να είναι ο πρώτος που θα 
υπηρετήσει αυτές τις αξίες και τους στόχους, τα ιδανικά και τις υποχρεώσεις του 
σχολείου (Sergiovanni, 1996: 35-7. 1998: 41-43. 2007: 3).   
  Η ηθική ηγεσία του Sergiovanni, με άλλα λόγια, αντλεί την ισχύ και τη 
νομιμοποίησή της από το χρέος και το καθήκον που αισθάνονται ότι έχουν όλοι οι 
συμμετέχοντες στις σχολικές διαδικασίες και που προέρχονται από κοινές αξίες, ιδέες 
και ιδανικά της σχολικής κοινότητας. Στο σχολείο του Sergiovanni ενδημούν 
αισθήματα κοινής δέσμευσης και αλληλεξάρτησης ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, τον 
ηγέτη διευθυντή και το υπόλοιπο προσωπικό, τα οποία δημιουργούνται από ένα 
σχολικό περιβάλλον όπου η ηγεσία είναι κατανεμημένη και όπου επικρατεί μια 
αίσθηση συναδελφικότητας (vanMeter, 2006). Η ηθική ηγεσία, λοιπόν, υποθέτει ότι το 
βασικό της σημείο αναφοράς είναι τόσο οι αξίες, τα πιστεύω και η προσωπική ηθική 
του εκπαιδευτικού ηγέτη (Bush, 2007) όσο και όλων των μετεχόντων στη σχολική 
κοινότητα (μαθητών, γονέων, διοικητικού προσωπικού), οι οποίοι μοιράζονται με τον 
ηγέτη διευθυντή τις ίδιες αξίες και στόχους. Δικαιολογημένα, συνεπώς, η ηθική ηγεσία 
έχει σε μια περίπτωση οριστεί λιτά ως ηγεσία βασισμένη σε κοινές ιδέες (Sergiovanni, 
2001: 4) και δικαιολογημένα η έρευνα έχει υπογραμμίσει τον κεντρικό ρόλο των αξιών 
στο μοντέλο της ηθικής ηγεσίας (Bon, 2012. Sergiovanni, 2007. Sullivan, 1997). Οι 
αξίες βρίσκονται στην καρδιά του έργου του διευθυντή. Ο πυρήνας του έργου του είναι 
η διατύπωσή τους, η παρώθηση των άλλων να τις ακολουθήσουν, η προαγωγή και η 
επεξήγησή τους προς όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, η υπεράσπισή τους από 
διαβρωτικές εσωτερικές και εξωτερικές επιρροές, η εξασφάλιση τις διάχυσής τους σε 
όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής, ο συμβιβασμός μεταξύ τους όταν συγκρούονται και 
ο συμβιβασμός των μελών της σχολικής κοινότητας που τις ερμηνεύουν διαφορετικά. Η 
ηθική ηγεσία, ώστε, δεν απασχολείται απλώς και μόνο με ζητήματα του προγράμματος 
σπουδών, της παροχής γνώσεων και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 
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διδασκαλίας υπό μορφή ελέγχου των επιδόσεων σε γραπτές εξετάσεις και βαθμολογίας 
αλλά και με τις ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ όλων των «μετόχων» της σχολικής 
κοινότητας και με την αποστολή του σχολείου (Calabrese, 1988).   
  Γεννάται, τώρα, το ερώτημα, ποιες είναι αυτές οι αξίες που θεμελιώνουν την 
ηθική εκπαιδευτική ηγεσία και τη νομιμοποίησή της. Οι αξίες αυτές δεν μπορεί παρά να 
είναι κοινωνικές, διότι η ίδια η ουσία την ηθικής ηγεσίας εδράζεται στην κοινωνική 
διάσταση του σχολείου και τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των 
μελών του, από τις οποίες προκύπτει το πλέγμα ρόλων του διευθυντή και των λοιπών 
μελών της σχολικής κοινότητας που νομιμοποιεί στα μάτια των μελών την ηγεσία του. 
Σε μία από τις πολυάριθμες μελέτες του για την ηθική εκπαιδευτική ηγεσία ο 
Sergiovanni (1991a: 133κ.ε.) αναγνωρίζει αυτές τις αξίες ως εξής:  
  i) στοχοθεσία και προαγωγή κοινών αξιών. Η στοχοθεσία του σχολείου ορίζεται 
ως η διαδοχή δράσεων από την πλευρά της επίσημης ηγεσίας του σχολείου που έχει ως 
αποτέλεσμα να εξασφαλιστεί καθαρότητα, συναίνεση και αφοσίωση στους βασικούς 
στόχους του σχολείου (Vail, 1984: 91, όπως αναφέρεται στον Sergiovanni, 1991a: 36 
και Sergiovanni, 2007: 8). Η ξεκάθαρη διατύπωση των στόχων και η υιοθέτησή τους 
από όλους λειτουργούν εν είδει πυξίδας διότι κατευθύνουν τις συμπεριφορές των μελών 
του σχολείου, τις οδηγούν προς έναν προορισμό και δημιουργούν ισχυρή σχολική 
κουλτούρα, σε συνεργασία με την προαγωγή, δημόσια διατύπωση και διαφύλαξη των 
κοινών αξιών. Ο Sergiovanni (1991a) συνδέει τη στοχοθεσία με τη διατύπωση 
οράματος και δικαίως καθότι το όραμα για το σχολείο είναι και αυτό ένας στόχος. Το 
όραμα του σχολείου που θα συλλάβει και θα διατυπώσει ο ηθικός σχολικός ηγέτης, 
όμως, δεν είναι προσωπικό μόνο, αλλά αντανακλά τις προσδοκίες, τις ανάγκες, τα 
ενδιαφέροντα, τις αξίες και τις πεποιθήσεις όλων των μελών. Οι κοινοί στόχοι, το κοινό 
όραμα και το κοινό αξιακό σύστημα δένουν τα μέλη μεταξύ τους και τους παρέχουν μια 
βάση πάνω στην οποία να στηρίξουν τις αποφάσεις και τις δράσεις τους,   
  ii) οικοδόμηση της ιδιότητας των «ακολούθων». Η ηθική ηγεσία είναι 
κατανεμημένη. Επιδιώκει να φέρει το σχολείο σε ένα σημείο στο οποίο ο επίσημος 
ηγέτης και τα υπόλοιπα μέλη συνδέονται όχι με γραφειοκρατικούς και τεχνοκρατικούς 
αλλά ηθικούς δεσμούς, και είναι όλοι αφοσιωμένοι στους κοινά συμφωνημένους και 
αποδεκτούς στόχους του σχολείου. Αυτοί οι δεσμοί, όπως εύστοχα παρατηρεί το 
μοντέλο της ηθικής σχολικής ηγεσίας, μετατρέπουν τα μέλη από υφισταμένους σε 
ακολούθους  που ανταποκρίνονται όχι στην ιεραρχία αλλά σε ιδέες (Sergioanni, 1991a: 
136. 1990: 27). Οι ακόλουθοι είναι αφοσιωμένοι στους στόχους, το όραμα και τις αξίες 
του σχολείου και αυτή η αφοσίωση μαζί με την αυτοδιαχείριση αποτελούν στοιχεία 
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καλής ηγεσίας και καλής «ακολουθίας» ταυτόχρονα. Ο ηθικός σχολικός ηγέτης, ώστε, 
οικοδομεί την ηγετική ιδιότητα των μελών του σχολείου και γίνεται ηγέτης των ηγετών, 
ταυτόχρονα δε και ακόλουθος και ο ίδιος, εφόσον και αυτός είναι αφοσιωμένος στις 
ίδιες αξίες, ιδέες και πεποιθήσεις με τα μέλη. Όταν όλοι γίνονται ταυτόχρονα ηγέτες και 
ακόλουθοι, η γραφειοκρατική εξουσία αντικαθίσταται από την ηθική και η 
γραφειοκρατική ιεραρχία αντικαθίσταται από μια νέα ιεραρχία, στην οποία οι στόχοι, οι 
αξίες και οι δεσμεύσεις τοποθετούνται στην κορυφή και ο πρώτος ο διευθυντής μαζί με 
όλα τα μέλη του σχολείου βρίσκονται κάτω από αυτές και στην υπηρεσία τους,   
  iii) διευκόλυνση των μελών της σχολικής κοινότητας να λειτουργήσουν 
αυτόνομα και προς όφελος των κοινών στόχων. Η διευκόλυνση αυτή έχει τρεις 
διαστάσεις: α) διευκόλυνση όλων των μελών με το να τους δοθεί διακριτική ευχέρεια 
κινήσεων για να δράσουν αυτόνομα εξ ονόματος των σχολικών στόχων και σκοπών, β) 
η παροχή στα μέλη υποστήριξης και εκπαίδευσης που χρειάζονται για να ενεργούν 
αυτόνομα και γ) η απομάκρυνση των γραφειοκρατικών εμποδίων που εμποδίζουν τα 
μέλη από το να είναι αυτόνομα. Η διευκόλυνση δίχως την στοχοθεσία μπορεί να 
οδηγήσει στην έλλειψη συντονισμού και την αναρχία. Διευκόλυνση και στοχοθεσία 
πρέπει να πηγαίνουν πάντοτε μαζί διότι η δεύτερη καθοδηγεί την πρώτη και η πρώτη 
εξυπηρετεί την δεύτερη,   
  iv) η θεώρηση της ηγεσίας ως δύναμης επίτευξης. Η ηγεσία είναι μια ιδιαίτερη 
μορφή δύναμης και ως τέτοια εγείρει ηθικά ερωτήματα σχετικά με την δυνατότητά της 
να κυριαρχήσει και να καταπιέσει. Η ηθική ηγεσία, όμως, δεν είναι κυριαρχική ούτε 
καταπιεστική αλλά διευκολυντική. Νοείται ως δύναμη που έχει ο ηγέτης διευθυντής να 
κάνει ή να επιτύχει κάτι και να διευκολύνει και άλλους να επιτύχουν,   
  v) η τοποθέτηση της συναδελφικότητας σε πρώτη θέση. Η συναδελφικότητα 
αναφέρεται στην ύπαρξη υψηλού επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και 
μεταξύ των εκπαιδευτικών και του διευθυντή, η οποία χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο 
σεβασμό κοινές εργασιακές αξίες συνεργασία και στοχευμένο διάλογο πάνω στη 
διδασκαλία και τη μάθηση. Η υψηλού επιπέδου συναδελφικότητα συνδράμει στην 
οικοδόμηση ισχυρής επαγγελματικής κουλτούρας που συντίθεται από κοινούς 
επαγγελματικούς κανόνες, ευθυγραμμισμένους με τους στόχους του σχολείου και 
επιτρέπει στην ηγεσία να διαμοιραστεί και στα μέλη της σχολικής κοινότητας 
(Sergiovanni, 1990: 26. 1991a: 138),  
  vi) έμφαση στο εσωτερικό κίνητρο. Η ηθική ηγεσία έχει ως βασικό της καθήκον 
την κινητοποίηση και την παρώθηση των μελών της σχολικής κοινότητας να εργαστούν 
προς την επίτευξη των σχολικών στόχων αλλά το κίνητρο που παρέχει δεν είναι οι 
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εξωτερικές αμοιβές. Αντιθέτως, το κίνητρο που προσφέρει στους εκπαιδευτικούς και 
τους μαθητές είναι εσωτερικό, η ικανοποίηση που αποκομίζεται όταν κάποιος κάνει 
κάτι που θεωρεί σημαντικό και συστατικό της αυτοπραγμάτωσής του,  
  vii) υιοθέτηση του ελέγχου της ποιότητας. Η ηθική ηγεσία βλέπει το καθήκον 
του ποιοτικού ελέγχου όχι ως διαχειριστικό αλλά ως πολιτισμικό. Ο ποιοτικός έλεγχος 
έχει να κάνει με τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών, την αφοσίωσή τους στην ποιότητα, 
τον βαθμό εμπλοκής τους στην δουλειά τους και την ικανοποίηση που λαμβάνουν από 
αυτή και για αυτόν τον λόγο δεν πραγματοποιείται στην ηθική ηγεσία μέσω 
προγραμματισμού, σχεδιασμού, οργάνωσης και ελέγχου αλλά μέσω στοχοθεσίας, 
διευκόλυνσης, κατανομής δύναμης, συναδελφικότητας και εσωτερικού κινήτρου ως 
μέσων για την  οικοδόμηση ταυτότητας και δέσμευσης,    
  viii) απλότητα,   
  ix) στοχασμός για τις πράξεις του ηγέτη για τις πράξεις των μελών,  
  x) ηγεσία με οργή. Ο ηθικός ηγέτης οργίζεται και ξυπνά και στους άλλους την 
ίδια οργή όταν βλέπει να παραβιάζονται οι πυρηνικές αξίες του σχολείου.  
  Προφανώς το μοντέλο Sergiovanni δεν εννοεί ότι οι παραπάνω δέκα αξίες 
πρέπει καλά και σώνει να αποτελούν το περιεχόμενο του αξιακού πυρήνα της κάθε 
σχολικής κοινότητας. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα ήταν θεωρητικό μοντέλο αλλά 
άκαμπτος νόμος που λίγη σχέση θα είχε με την πολυσχιδή και συχνά απρόβλεπτη 
ανθρώπινη δραστηριότητα της εκπαίδευσης. Πρέπει, αντιθέτως, οι δέκα αξίες να 
εννοηθούν μάλλον ως απαραίτητοι παρονομαστές του όποιου πυρήνα επιλεγεί για να 
λειτουργήσει ως πυξίδα προσανατολισμού αποφάσεων και δράσεων στο σχολείο. Για 
παράδειγμα, είτε σε ένα σχολείο τα μέλη συμφωνήσουν και επιλέξουν ως αξία τη 
βιωματική μάθηση, είτε τη διαθεματική, είτε την παραδοσιακή μετωπική διδασκαλία, 
θα πρέπει πάντως τα μέλη να συνδέονται οπωσδήποτε μεταξύ τους ως προς την θέση 
και επιδίωξη κοινών στόχων (λ.χ. η απόκτηση από τα παιδιά ορισμένων γνώσεων και 
δεξιοτήτων), τη διακριτική ευχέρεια στην επιδίωξή τους και τη δύναμη της 
συναδελφικότητας.   
  Ο λόγος πάντως για τις αξίες στις οποίες εδράζεται η ηθική σχολική ηγεσία μας 
οδηγεί στον λόγο για τις αρετές της ηγεσίας αυτής, διότι οι αξίες της ηθικής ηγεσίας 
εκφράζουν τις αρετές της και εκπηγάζουν από αυτές. Τέσσερις αρετές κατονομάζονται 
από το μοντέλο την ηθικής εκπαιδευτικής ηγεσίας (Sergiovanni, 2005): η ελπίδα, η 
εμπιστοσύνη, η ευλάβεια και η ευγένεια και είναι, όπως και οι αξίες, κοινωνικές ως 
προς τη φύση τους. Η ελπίδα αναφέρεται στο μέλλον και την πρόθεση του ηθικού 
ηγέτη διευθυντή να αλλάξει το σχολείο προς το καλύτερο. Συνδέεται, συνεπώς, με το 
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όραμά του για το σχολείο.  Πολλές φορές η ελπίδα μπορεί να εξισωθεί με την πίστη, η 
οποία προέρχεται από την αφοσίωση σε έναν σκοπό και την ισχυρή πεποίθηση. Ο 
ηθικός σχολικός ηγέτης προσπαθεί τις πεποιθήσεις και τις ελπίδες του να τις μοιραστεί 
και με τα υπόλοιπα μέλη του σχολείου, ώστε να θεμελιώσει ένα κοινό υπόβαθρο 
δράσης για τη σχολική κοινότητα.  Η ελπίδα, λοιπόν, δεν περιορίζεται σε ευχολόγια 
αλλά μετουσιώνεται σε πράξη και όταν μετατρέπεται σε στόχους για το σχολείο, η 
ηγεσία κινητοποιείται για να τους εκπληρώσει και κινητοποιεί και όλη την σχολική 
κοινότητα προς την ίδια κατεύθυνση. Από την άλλη μεριά, η ηθική ηγεσία έχει εξ 
ορισμού ως πυρηνική αρετή την εμπιστοσύνη, την συνεκτική δύναμη κάθε πλέγματος 
ρόλων. Όπως είδαμε, η ηθική ηγεσία αντλεί μέρος την νομιμοποίησής της από τους 
κοινώς αποδεκτούς και εκουσίως ανειλημμένους ρόλους των μελών του σχολείου, οι 
οποίοι, όμως, χρειάζονται την εμπιστοσύνη για να ενοποιηθούν σε πλέγματα ρόλων που 
εμπεριέχουν αμοιβαίες υποχρεώσεις. Η σχεσιακή εμπιστοσύνη αναφέρεται στην 
ποιότητα των κοινωνικών συναλλαγών που συμβαίνουν μέσα σε ένα πλέγμα ρόλων και 
μπορεί να γίνει το ανάχωμα στο αίσθημα ευαλωσίας και απομόνωσης που πιθανόν 
νιώθουν τα μέλη ενός σχολείου όταν λείπει η εμπιστοσύνη. Αντιθέτως, όταν η 
εμπιστοσύνη βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, κάθε μέλος ενός πλέγματος ρόλων νιώθει 
ασφάλεια και υποστήριξη και αποφεύγονται φαινόμενα όπως η άρνηση βοήθειας, η 
απόκρυψη ιδεών, η έλλειψη συνεργασίας και διαλόγου και συνεπώς συναδελφικότητας 
και διάθεσης να γίνουν τα μέλη του σχολείου «ακόλουθοι» κοινών στόχων και ιδεών. Η 
διευκόλυνση που παρέχει η ηθική ηγεσία στα μέλη του σχολείου να επιδιώξουν την 
υλοποίηση των στόχων του σχολείου είναι πολύ πιθανόν, αν λείπει η εμπιστοσύνη 
μεταξύ τους, να καταλήξει σε ακαταστασία διότι είτε η επιδίωξη θα είναι μεμονωμένη 
και ασυντόνιστη, άρα ανεπιτυχής, είτε οι ίδιοι οι στόχοι δεν θα είναι κοινώς αποδεκτοί 
με συνέπεια να αδυνατούν να εμπνεύσουν τα μέλη για να τους επιδιώξουν. Η ευλάβεια, 
τέλος, αναφέρεται στην αφοσίωση και τον σεβασμό που καλλιεργεί η ηθική ηγεσία 
ανάμεσα στα μέλη του σχολείου και συμπληρώνεται από την ευγένεια, η οποία 
αναφέρεται στην αποδοχή των διαφορών και την ανοχή του διαφορετικού. Η ευλάβεια 
είναι εσωστρεφής, δηλαδή σχετίζεται με τους δεσμούς της κοινότητας και την 
οικοδόμηση της ιδιαίτερης ταυτότητάς της που την ξεχωρίζει από το εξωτερικό 
περιβάλλον, ενώ η ευγένεια σχετίζεται με το προς τα έξω άνοιγμα του σχολείου και την 
προσαρμογή του πολλές φορές στα μεταλλασσόμενα οικοσυστημικά δεδομένα στα 
οποία εγγράφεται.   
  Από τα παραπάνω εύκολα συμπεραίνει κανείς το πολυδιάστατο της ευθύνης του 
ηθικού ηγέτη διευθυντή ενός σχολείου. Αυτή η πολλαπλή ευθύνη του ηθικού ηγέτη 
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σχολείου, η οποία αναπτύσσεται τόσο στο επίπεδο των χειροπιαστών εκπαιδευτικών 
αποτελεσμάτων όσο και στο περισσότερο αφανές επίπεδο των ανθρώπινων σχέσεων 
περιγράφεται συνοπτικά από τον πολύ γενικόλογα διατυπωμένο κατάλογο των πέντε 
τομέων ευθύνης του εκπαιδευτικού ηγέτη του Starratt (2005b). Αυτοί είναι: i) να 
δραστηριοποιείται ως ηθικός άνθρωπος, ii) να σέβεται τα δικαιώματα και να δρα προς 
το δημόσιο συμφέρον, iii) να κατανοεί και να εφαρμόζει κατάλληλα το πρόγραμμα 
σπουδών, iv) να αναπτύσσει και να διαχειρίζεται τις δομές του σχολικού οργανισμού 
ώστε να διευκολύνει τη λειτουργία του σχολείου και v) να μετασχηματίζει το σχολείο 
σε μια αυθεντική κοινότητα μάθησης. Ο κατάλογος αυτός, όσο κι αν είναι γενικόλογος, 
ξαναθυμίζει ότι οι πράξεις του διευθυντή πρέπει να κατευθύνονται από τις 
παραδοσιακές ηθικές κατευθυντήριες γραμμές και να εντάσσονται τις αξίες της 
δημοκρατικής κοινωνίας, όλες δε οι αποφάσεις του θα πρέπει να αποσκοπούν στην 
ενίσχυση του δημοκρατικού κλίματος. Οι ηθικές αυτές κατευθύνσεις αναγνωρίστηκαν 
και διατυπώθηκαν συνοπτικά αλλά αρκετά περιεκτικά από τον Calabrese (1988) και 
περιλαμβάνουν τον σεβασμό για όλα τα μέλη της σχολικής και της ευρύτερης 
κοινωνίας, την ανοχή για τις διαφορετικές απόψεις και κουλτούρες, την ισότητα όλων 
και την ίση κατανομή των πόρων. Ο ίδιος συγγραφέας ερεύνησε και τις μορφές με τις 
οποίες οι κατευθύνσεις αυτές αντικειμενοποιούνται, δηλαδή μετουσιώνονται σε πράξεις 
και στάσεις του ηθικού εκπαιδευτικού ηγέτη. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι ο ηθικός 
ηγέτης διευθυντής:   
  i) αναπτύσσει ένα όραμα για το σχολείο, το οποίο είναι συνεπές προς μια υγιή 
εκπαιδευτική φιλοσοφία. Πίσω από κάθε πράξη του διευθυντή πρέπει να υπάρχει ένας 
λόγος, ο οποίος να μη βασίζεται στην προσωπική διαίσθηση αλλά σε ηθικές αρχές 
κοινά αποδεκτές από ολόκληρη τη σχολική κοινότητα και σύμφωνες με τις σταθερές 
και αμετάβλητες πανανθρώπινες ηθικές αξίες,   
  ii) ενισχύει την ηθική ατμόσφαιρα του σχολείου, η οποία δεν συνιστά ένα ξερό 
σύνολο κανόνων και κανονισμών αλλά μια γενική επικρατούσα στάση απέναντι σε ό,τι 
συμβαίνει στο σχολείο και η οποία συναρμόζει την ευθύνη με την πράξη. Αν για 
παράδειγμα ο διευθυντής κρατά ανεκτική στάση απέναντι στις εσκεμμένες και συνεχείς 
απουσίες μαθητών από συγκεκριμένα μαθήματα, προάγει με αυτόν τον τρόπο την 
αίσθηση ότι όχι μόνο αυτά τα μαθήματα αλλά και ολόκληρο το σχολείο γενικώς, εκτός 
από ανοργάνωτο είναι και μη σημαντικό. Οι πράξεις, συνεπώς, και οι αποφάσεις του 
διευθυντή συντείνουν προς τη δημιουργία ή μη ηθικού κλίματος,  
  iii) καταδικάζει τις πρακτικές διακρίσεων. Οι διακρίσεις μέσα στα σχολεία 
πιθανώς έχουν μετριαστεί στην εποχή μας εξακολουθούν ωστόσο να υπάρχουν, και 
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μάλιστα με μάλλον περισσότερο δυσδιάκριτες μορφές εν σχέσει με το παρελθόν. Για 
παράδειγμα, η ανοχή που μπορεί να δείξει ένας διευθυντής ή ακόμη και ένας 
εκπαιδευτικός σε ένα υποτιμητικό σχόλιο που απευθύνει ένας μαθητής προς έναν άλλον 
συμμαθητή του αποτελεί πράξη διάκρισης. Ακόμη επικινδυνότερη μορφή διάκρισης 
είναι η απεύθυνση υποτιμητικού σχολίου ενός εκπαιδευτικού προς έναν μαθητή ή η 
παρότρυνση των εκπαιδευτικών προς τους αδύναμους ή οικονομικά ασθενείς μαθητές 
να επιλέξουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις μαθημάτων,   
  iv) βλέπει την αποτελεσματική διδασκαλία ως καθήκον. Η ελλιπής και 
αναποτελεσματική διδασκαλία δεν παρέχει στα παιδιά τις γνώσεις που οφείλουν να 
προσλάβουν, δημιουργεί ατμόσφαιρα προχειρότητας και δυσχεραίνει το έργο των 
εκείνων των εκπαιδευτικών που είναι φιλότιμοι και αποφασισμένοι να επιτελέσουν το 
καθήκον τους στο άρτιο. Επειδή ακριβώς οι μαθητές δεν έχουν καμία δύναμη να 
επιβάλουν στους δασκάλους τους να διδάξουν σωστά και πλήρως, ο διευθυντής είναι ο 
μόνος που μπορεί και οφείλει να εξασφαλίσει ότι όλο το διδακτικό προσωπικό θα 
παρέχει υψηλής ποιότητας διδαχή, επιβραβεύοντας τους άξιους εκπαιδευτικούς και 
ενισχύοντας της επαγγελματική ανάπτυξη των πιο αδύναμων συναδέλφων τους,  
  v) οικοδομεί κοινότητα. Σε πολλά σχολεία δεν υπάρχει το αίσθημα της 
κοινότητας και του μοιράσματος ενός κοινού οράματος  και πολλοί εκπαιδευτικοί και 
μαθητές δεν νιώθουν μέρος του σχολείου. Όταν λείπει ένα τέτοιο αίσθημα συνανήκειν 
τα σχολεία πιθανώς καταλήξουν σε αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις παρά σε 
συνεργασία. Ο ηθικός ηγέτης διευθυντής οραματίζεται το σχολείο ως μια μονάδα μέσα 
στην οποία τα επί μέρους τμήματα συνεργάζονται και τα μέλη της σχολικής κοινότητας 
αισθάνονται επιθυμητά,   
  vi) ισορροπεί τα δικαιώματα όλων των ομάδων. Όταν λίγο πιο πάνω είπαμε ότι 
η ηθική ηγεσία επιδιώκει να οικοδομήσει μια κοινότητα ομόνοιας και κοινών στόχων 
στο σχολείο δεν εννοούσαμε ότι το σχολείο θα αποτελεί μια ενιαία και ομοιογενή 
μονάδα. Σε μια σχολική μονάδα υπάρχουν πολλές υπο-ομάδες, λ.χ. οι εκπαιδευτικοί, οι 
μαθητές, οι παλαιότεροι και οι νεώτεροι εκπαιδευτικοί, οι μεγαλύτεροι και οι 
μικρότεροι μαθητές, οι τάξεις και τα τμήματα, οι ειδικότητες εκπαιδευτικών κ.λπ. 
Παρότι ο διευθυντής βρει ευκολότερη την υποστήριξη των δικαιωμάτων των 
μεγαλύτερων ή ισχυρότερων ομάδων, τα δικαιώματα των «μειονοτήτων» του σχολείου 
δεν πρέπει να παραγνωρίζονται και μάλιστα, εγείρονται ηθικά διλήμματα όταν τα 
δικαιώματα μιας «δυνατής» ομάδας αντιστρατεύονται τα αντίστοιχα μιας «αδύναμης». 
Ο ηθικός εκπαιδευτικός ηγέτης πράττει το ηθικά σωστό και υπεύθυνα επιλέγει την 
ηθικά ορθή πορεία δράσης,  
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  vii) αναγνωρίζει ότι οι σωστές αποφάσεις δεν είναι πάντοτε οι πιο δημοφιλείς. 
Συχνά οι διευθυντές βρίσκονται αντιμέτωποι με το ηθικό δίλημμα να επιλέξουν 
ανάμεσα σε έναν δημοφιλή πόλο και σε έναν ηθικά ορθό αλλά λιγότερο δημοφιλή. Ένα 
τέτοιο παράδειγμα είναι η εγγραφή στο σχολείο ενός ανεπιθύμητου από την πλειοψηφία 
της σχολικής κοινότητας μαθητή (π.χ. ενός πρόσφυγα). Ο ηθικός ηγέτης διευθυντής 
εξετάζει το ζήτημα και όλες τις πλευρές του και τελικά αποφασίζει αν υπάρχει στο 
ζήτημα αυτό ηθική διάσταση. Η επιλογή της ηθικά ορθής απόφασης είναι μονόδρομος,  
  viii) βασίζει τις αποφάσεις του σε αυτό που είναι σωστό για τα μέλη της 
σχολικής κοινότητας. Πολλές φορές μια απόφαση που μοιάζει ορθή για το σχολείο ως 
οργανισμό δεν ικανοποιεί τις ανάγκες των μελών του. Τα σχολεία, εντούτοις, υπάρχουν 
όχι για τον εαυτό τους αλλά για να υπηρετήσουν τις ανάγκες των μελών τους και για 
τον λόγο αυτό οι αποφάσεις του ηθικού διευθυντή θα πρέπει οπωσδήποτε να 
λαμβάνουν υπ’ όψιν τις ανάγκες των παιδιών και τις απόψεις των γονιών τους χωρίς να 
χρησιμοποιούν τον λαβύρινθο της γραφειοκρατίας για να παρακάμψουν της κριτική και 
χωρίς να εννοούν το σχολείο μόνο ως τόπο εργασίας και άσκησης εργασιακών 
δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών,     
  ix) κάνει το ηθικό θάρρος αναπόσπαστο κομμάτι του ρόλου του. Λέγεται ότι 
είναι αδύνατον να είσαι ηθικός δίχως να είσαι και θαρραλέος. Αυτό είναι 
πραγματικότητα ιδίως όταν ο διευθυντής ενός σχολείου καλείται να πάρει μια ηθική 
απόφαση παρά τις αντιδράσεις άλλων μελών της σχολικής κοινότητας. Ο ηθικός 
εκπαιδευτικός ηγέτης επιλέγει την ηθικά ορθή απόφαση χωρίς να υποχωρεί στις 
αντιδράσεις αλλά επίσης δεν κάμπτεται από τις πιέσεις να παραβιάσει τις ηθικές του 
αρχές. Λαμβάνει αποφάσεις που είναι συνεπείς με το καθήκον, τις υποχρεώσεις και την 
υπευθυνότητα που είναι εγγενής στον διευθυντικό του ρόλο,  
  x) επιδεικνύει ηθική συμπεριφορά, ακεραιότητα και ηθική δράση. Ο ηθικός 
διευθυντής πρέπει να προσδιορίσει έναν ηθικό κώδικα για το σχολείο ο οποίος να 
βρίσκεται σε σχέση συνέπειας με τις εγγενείς ηθικές αξίες της δημοκρατικής κοινωνίας. 
Ο Bon (2012) συμπληρώνει εύστοχα αυτήν την παρατήρηση με την επισήμανση ότι ο 
κώδικας αυτός χτίζεται σταδιακά και επίπονα μέσα από δεκάδες αποφάσεων και στη 
διάρκεια μακράς χρονικής περιόδου και πρέπει να επιδεικνύεται καθημερινά με όλους 
τους τρόπους.  
  Ο Sergiovanni σε μία από τις παλαιότερες από τις μελέτες του (1998) συντάσσει 
μια αντίστοιχη λίστα πράξεων-καθηκόντων  του ηθικού εκπαιδευτικού ηγέτη, συνεπή 
ως προς το μοντέλο ηθικής ηγεσίας ως ηγεσίας βασισμένης σε μοιρασμένες αξίες:  
  i) στοχοθεσία, για την οποία μιλήσαμε πιο πάνω, ή αλλιώς η διατύπωση 
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οράματος για το σχολείο το οποίο επιδιώκει να μετατραπεί σε κοινό για όλα τα μέλη 
του σχολείου,  
  ii) διατήρηση της αρμονίας, δηλαδή οικοδόμηση συναινετικής κατανόησης των 
στόχων του σχολείου, του τρόπου λειτουργίας του και των ηθικών συσχετισμών μεταξύ 
ρόλων και ευθυνών,  
  iii) καθιέρωση των αξιών, δηλαδή η ενσωμάτωση των αξιών στο θεσμό του 
σχολείου, τις διαδικασίες και τις λειτουργίες του ώστε να παραγάγουν ένα σύστημα 
κανόνων που θα οδηγούν τη συμπεριφορά των μελών,  
  iv) κινητοποίηση, δηλαδή η κάλυψη των ψυχολογικών και πολιτισμικών 
αναγκών των μελών προκειμένου αυτά να βρίσκουν νόημα στην δραστηριότητά τους 
μέσα στο σχολείο,  
  v) επίλυση προβλημάτων,   
  vi) διαχείριση, η οποία αναφέρεται στην καθημερινή διευθέτηση των 
υποχρεώσεων και την παροχή υποστήριξης στα μέλη προκειμένου το σχολείο να 
λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδοτικά,  
  vii) παροχή επεξηγήσεων για τους λόγους για τους οποίους ζητά από τα μέλη να 
κάνουν κάτι,  
  viii) διευκόλυνση, με άλλα λόγια απομάκρυνση των εμποδίων που δεν 
επιτρέπουν στα μέλη να εκπληρώσουν το καθήκον τους,  
  ix) παροχή προτύπου, ή αλλιώς παροχή παραδείγματος προς μίμηση ως προς το 
ότι εκφράζει τους στόχους και τις αξίες του σχολείου στις σκέψεις, λόγια και πράξεις 
του,   
  x) εποπτεία της έκτισης των υποχρεώσεων του σχολείου. Το καθήκον της 
εποπτείας δεν νοείται ως επιτήρηση ή επίβλεψη αλλά ως υπηρέτηση ή άσκηση 
καθηκόντων εκπροσώπησης. Πιο συγκεκριμένα, ο ηθικός διευθυντής ενεργεί αντί 
γονέα των μαθητών, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και ευημερία τους, ενεργεί ως 
εμπεπιστευμένος των γονιών των μαθητών και διαφυλάσσει και προστατεύει τους 
στόχους και τις δομές του σχολείου.   
  Όλα τα παραπάνω μας παραπέμπουν στον εύστοχο χαρακτηρισμό του ηθικού 
σχολικού ηγέτη ως «ηθικού εκπροσώπου» (Cherkowski et al., 2015:2-3. Schrag, 1979). 
Ο διευθυντής είναι ένας εκπρόσωπος ως προς το ότι υπηρετεί έναν σκοπό εξ ονόματος 
ενός αριθμού ανθρώπων: των μαθητών, των γονιών τους, της πολιτείας, της κοινότητας 
και των εκπαιδευτικών. Είναι, δε, ηθικός εκπρόσωπος ως προς το ότι δρα εξ ονόματος 
όλων αυτών των ανθρώπων με ηθικό τρόπο. Ως ηθικός εκπρόσωπος, ο εκπαιδευτικός 
ηγέτης δημιουργεί και συντηρεί ηθικό κλίμα στο σχολείο και προβαίνει σε ηθικές 
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κρίσης επί τη βάσει της κοινής έννοιας του ορθού και του λάθους, τα κάνει όλα αυτά εξ 
ονόματος και προς όφελος άλλων και φέρει της ευθύνη των σχετικών πράξεών του. 
Επιδιώκει την προσωπική του ηθική ανάπτυξη, αναγνωρίζει την ευθύνη του να 
ακολουθεί τις ηθικές αρχές, έχει ταχθεί στη φροντίδα των άλλων και αισθάνεται 
επιφορτισμένος με το καθήκον της εποπτείας και της καθοδήγησης των άλλων (Hester-
Killian, 2011:96). Συνδέεται, συνεπώς, η ηθική εκπροσώπηση με τη λογοδοσία προς 
τους άλλους για τη συμπεριφορά του διευθυντή του ίδιου αλλά και για τη συμπεριφορά 
των άλλων. Οι ηθικοί εκπρόσωποι-διευθυντές οφείλουν να επιλέξουν την 
καταλληλότερη πορεία ηθικής δράσεως μέσα σε ένα περίπλοκο πλέγμα σχέσεων που 
συνιστούν την σχολική κοινότητα. Είναι, τελικά, όπως αιτιολογημένα υποστηρίχθηκε, η 
ηθική εκπροσώπηση, θέμα σχεσιακό, πράγμα το οποίο συνεπάγεται πως η ηθική ευθύνη 
της υλοποίησης της ηθικής ηγεσίας βρίσκεται τόσο σε ατομικές όσο και σε σχεσιακές 
ικανότητες και πλαίσια (Leithwood, 1999.Cherkowski et al., 2015:3). Θα μπορούσε 
δικαίως κανείς να τραβήξει περισσότερο αυτό το τελευταίο επιχείρημα λέγοντας ότι ο 
ηθικός τόνος ενός σχολείου προσδιορίζεται πολλές φορές από τις σχέσεις μεταξύ του 
διευθυντή και των υπόλοιπων μελών της σχολικής κοινότητας, είναι, συνεπώς, 
συνδιαμορφούμενος (Shapiro-Stefkovich, 2011. Cherkowski et al., 2015:3).  Οι ηθικοί 
ηγέτες διευθυντές επιτελούν, τελικά, το έργο της ηθικής εκπροσώπησης με δύο 
τρόπους: πρώτον, μέσα από τις στάσεις τους κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης και 
την επιμονή τους να διαχειριστούν τα διάφορα ζητήματα με τρόπο συνεπή προς την 
επαγγελματική ηθική τους και, δεύτερον, με τον τρόπο με τον οποίο δρουν εξ ονόματος 
και προς το συμφέρον των άλλων μέσα από την καθημερινή δουλειά τους (Cherkowski 
et al., 2015:4).  
1.3. Ηθική, ηγεσία και ηθικά διλήμματα 
Ηθικά διλήμματα προκύπτουν όταν κάποιος έχει να αποφασίσει μεταξύ δυο 
αλληλοσυγκρουόμενων αξιών ή συστημάτων αξιών (Cranston et al., 2003: 137. 
Cranston et al., 2006: 107). Οι εκπαιδευτικοί ηγέτες βρίσκουν τον εαυτό τους σχεδόν 
καθημερινά αντιμέτωπο με τέτοιες διλημματικές καταστάσεις, ιδίως όταν βιώνουν 
περιόδους αλλαγών, όπως η εποχή μας, κατά την οποία τα σχολεία, στο πλαίσιο της 
αποκέντρωσης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, επιφορτίζονται με αυξημένες 
αποφασιστικές αρμοδιότητες, που, ωστόσο, συνοδεύονται και από αυξημένες πιέσεις 
λογοδοσίας (Cranston et al., 2003. 2006. 2011). Οι ανταγωνιστικές αξίες της 
τεχνοκρατικής ορθολογικής διοίκησης που υπηρετεί την λογοδοσία και οι αξίες της 
φροντίδας και του συμφέροντος του μαθητή μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες σε 
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ορισμένες περιστάσεις και να θέσουν ενώπιον του εκπαιδευτικού ηγέτη ένα δίλημμα 
προς επίλυση. Όταν υπάρχουν μέσα σε ένα σχολείο αντικρουόμενοι ηθικοί κώδικες, 
μπορεί να οδηγήσουν σε αντικρουόμενες απαιτήσεις για δράση οι οποίες επηρεάζουν 
όλους μέσα σε ένα σχολείο. Έτσι, σε ένα τέτοιο σχολείο κατά τη διαδικασία επίλυσης 
διλήμματος ο διευθυντής βρίσκει τον εαυτό του σε ένα παράδοξο: αφ’ ενός ασκεί 
καθήκοντα διαιτησίας μεταξύ διαφορετικών, αντιτιθέμενων ηθικών κωδίκων, αφ’ 
ετέρου συντηρεί έναν «ενιαίο ηθικό μέτωπο που κρατά τον οργανισμό σε μια και μόνη 
ηθική πορεία» (Covrig, 2000: 50).   
  Τα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν μέσα σε ένα σχολείο μπορεί να προέλθουν 
από: α) νόμους και πολιτικές του κράτους, β) διοικητικές αποφάσεις που έρχονται σε 
σύγκρουση με την προσωπική και της επαγγελματική ηθική, γ) πράξεις των μαθητών, 
δ) πράξεις των εκπαιδευτικών, ε) εντάσεις ανάμεσα σε αξίες της επαγγελματικής ηθικής 
και δεοντολογίας (Helton–Ray, 2005, όπως αναφέρονται στους Ehrich et al., 2011:176). 
Επίσης, τα ηθικά διλήμματα των σχολείων εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω 
τέσσερις κατηγορίες: α) σχέσεις εκπαιδευτικών με τους μαθητές, θέματα 
εμπιστευτικότητας και αντιεπαγγελματισμός συναδέλφων, β) συμπεριφορά μαθητών, γ) 
δικαιώματα μειονοτήτων, δ) κανόνες του σχολείου που οι εκπαιδευτικοί δεν σέβονται 
με συνέπεια (Tirri, 1999). Οι διάφορες δυνάμεις που επιδρούν στη διαδικασία επίλυσής 
τους (δημόσιο συμφέρον, νόμοι, επαγγελματική ηθική, οικονομία, θεσμικό πλαίσιο 
κ.α.) πολλές φορές αλληλοεπικαλύπτονται ή συγκρούονται και σε συνέργεια με τα 
προσωπικά χαρακτηριστικά του διευθυντή αναδεικνύουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις 
(Cranston–Ehrich–Kimber, 2003).  
  Τα ηθικά διλήμματα και οι τρόποι αντιμετώπισής τους μπορούν να ερευνηθούν 
και μέσα από το πρίσμα της αναπτυξιακής θεωρίας (όπως τη γνωρίζουμε από τον 
Kohlberg, 1981 και όπως αυτή συμπληρώθηκε από τους Rest et al., 1999, όπως 
αναφέρεται στους Proios et al., 2011 και Dotgrer-Theoharis, 2008). Στην πράξη, η 
θεωρίες της ηθικής ανάπτυξης χρησίμευσαν ως πρότυπο για την εκπόνηση ενός 
προγράμματος προετοιμασίας εκπαιδευτικών στις ΗΠΑ, το οποίον ονομάζεται το 
Μοντέλο Ηθικής Ωριμότητας των Τεσσάρων Συστατικών (Benniga, 2013: 81 Proios et 
al., 2011: 196. Dotger-Theoharis, 2008: 3). Τα τέσσερα αυτά συστατικά είναι:   
  i) ηθική ευαισθησία, η οποία αφορά στην ικανότητα ερμηνείας μια κατάστασης, 
στη γνώση των διαφορετικών πορειών δράσης, στην ικανότητα να ερμηνεύουμε τις 
πράξεις των άλλων και να καταλαβαίνουμε πώς οι δικές μας πράξεις επηρεάζουν τους 
άλλους,  
  ii) ηθική κρίση, που αναφέρεται στην αξιολόγηση των πράξεων ως ηθικώς 
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ορθών/λανθασμένων, την ικανότητα  επιλογής της πιο αιτιολογημένης με ηθικούς 
όρους πράξης,  
  iii) ηθικό κίνητρο, που αφορά στην απόδοση προτεραιότητας των ηθικών αξιών, 
(για παράδειγμα, η προτεραιότητα που έχουν οι επαγγελματικές αξίες έναντι των 
προσωπικών όταν αυτά τα δύο είδη αξιών συγκρούονται), και   
  iv) ηθικός χαρακτήρας, ή η προδιάθεση του ατόμου να ενεργεί επί τη βάσει των 
ηθικών του πεποιθήσεων. Αφορά στο θάρρος, την επιμονή και την υπέρβαση των 
εμποδίων. Αν ένα άτομο αναγνωρίζει τους διάφορος παράγοντες μια κατάστασης 
(ηθική ευαισθησία), παίρνει μια ηθικώς ορθή απόφαση (ηθική κρίση), δίνει 
προτεραιότητα  στις ηθικές αξίες έναντι των προσωπικών (ηθικό κίνητρο) και στο τέλος 
προβαίνει στην εκτέλεση της ηθική πράξης  (Dotger-Theoharis, 2008:3).   
  Τρία αναπτυξιακά στάδια ηθικής σκέψης (ή ηθικά σχήματα, κατά τους Dotger-
Theoharis, 2008) αναγνωρίζονται από την ανάλυση του τρόπου που χρησιμοποιούνται 
τα τέσσερα συστατικά ηθικής επίλυσης διλημμάτων:   
  i) το επίπεδο του προσωπικού ενδιαφέροντος, το οποίο είναι το πλέον 
στοιχειώδες. Στο επίπεδο αυτό τα διλήμματα επιλύονται με βάση το ποιο είναι το άμεσο 
συμφέρον του ατόμου που αποφασίζει. Λίγο ενδιαφέρει ο αντίκτυπος της απόφασης 
στους άλλους,  
  ii) το επίπεδο της τήρησης των κανόνων, στο οποίο τα διλήμματα επιλύονται με 
στόχο την τήρηση των νόμων, των κανόνων της κοινωνίας ή του επαγγέλματος. Οι 
πράξεις χαρακτηρίζονται ως ορθές ή εσφαλμένες ανάλογα με το αν και κατά πόσον 
εκπληρώνουν τα καθήκοντα αυτού που αποφασίζει. Στο επίπεδο αυτό το άτομο 
αναγνωρίζει τον ρόλο του μέσα στην κοινωνία η οποία ορανώνεται με καθιερωμένους 
κανόνες, καθήκοντα και πρακτικές,  
  iii) το μετα-συμβατικό επίπεδο, το υψηλότερο επίπεδο ηθικής ωριμότητας. Σε 
αυτό το επίπεδο, το άτομο ερευνά διάφορες εναλλακτικές οδούς δράσης και τα 
διλήμματα επιλύονται βάσει διαδικασιών που λαμβάνουν υπ’ όψη την απόφαση της 
πλειοψηφίας (π.χ. με μια ψηφοφορία), τη διασφάλιση των στοιχειωδών δικαιωμάτων 
και τις ηθικές αρχές. Το αποτέλεσμα πρέπει να σέβεται και να στηρίζει τα βασικά 
δικαιώματα, αξίες και συμβάσεις της κοινωνίας (Benniga, 2013:82. Proios et al., 
2011:188-189. Dotger-Theoharis, 2008:4).  
  Η θεωρία των τεσσάρων συστατικών και των τριών σταδίων μπορεί να 
αξιοποιηθεί και στον λόγο για τα σχολεία και τις κοινότητές τους, αν νοηθούν ως ένας 
κατά κάποιον τρόπο «συλλογικός άνθρωπος», ως οντότητα με δική της ταυτότητα και 
αυτόνομη ύπαρξη και με δικό της «εαυτό». Σε ένα σχολείο με διαμορφωμένο πυρήνα 
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αξιών και πεποιθήσεων το επίπεδο του προσωπικού ενδιαφέροντος εννοείται ότι δεν 
έχει θέση. Στην πραγματικότητα, σε οποιοδήποτε όμιλο ατόμων η επίλυση διλημμάτων 
επί τη βάσει του προσωπικού συμφέροντος έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον 
συλλογικό χαρακτήρα του πλαισίου. Το επίπεδο της τήρησης των κανόνων προσιδιάζει 
σε οργανισμούς όπως μια πολυπρόσωπη επιχείρηση ή γενικά σε πλαίσια ομαδικών 
δραστηριοτήτων, όπου η ορθότητα μιας απόφασης κρίνεται από το κατά πόσο αυτή 
συμβαδίζει με τους στόχους του πλαισίου προκειμένου να μην διαταραχθεί η ίδια η 
δραστηριότητα. Σε ένα σχολείο όπου η ηθική ηγεσία διαμόρφωσε έναν κοινά αποδεκτό 
πυρήνα αξιών και ιδεών, από τον οποίο εκπηγάζουν ρόλοι και όπου επιχωριάζουν η 
συναδελφικότητα, η εμπιστοσύνη και η δέσμευση στην εκπλήρωση των στόχων, οι 
αποφάσεις για την επίλυση διλημμάτων κινούνται στο μετα-συμβατικό επίπεδο και η 
επιλογή της μιας ή της άλλης εναλλακτικής ερμηνεύεται για όλους με βάση τις 
πυρηνικές αρχές του σχολείου. Ομοίως, ο αξιακός πυρήνας καθορίζει την 
προτεραιότητα ορισμένων αξιών ως προς άλλες. Επίσης, τα σχολεία με πυρήνα αξιών 
έχουν και την ηθική ευαισθησία να αναγνωρίσουν την ηθική διάσταση των 
καταστάσεων και να αξιολογήσουν ένα γεγονός ως ορθό ή όχι ανάλογα με τις κεντρικές 
τους αρχές. Έχουν, μπορούμε τέλος να πούμε, και ηθικό χαρακτήρα ως προς το ότι 
ενεργούν με βάση τις ηθικές πεποιθήσεις του αξιακού τους πυρήνα και επιδεικνύουν 
ηθικό θάρρος όταν παίρνουν μια μη δημοφιλή απόφαση αλλά για την έννοια του 
χαρακτήρα του σχολείου θα πούμε περισσότερα στο τρίτο κεφάλαιο.  
1.4.  Ηθική, ηγεσία και λήψη αποφάσεων 
Το αξιακό κέντρο του σχολείου καθοδηγεί τη λήψη αποφάσεων, η οποία συνιστά 
βασική λειτουργία της εκπαίδευσης. Πολλές φορές ολόκληρο το αξιακό σύστημα 
ενεργοποιείται ώστε να κατευθύνει τη λήψη της απόφασης, άλλοτε μία ή ορισμένες από 
τις αξίες του πυρήνα κατευθύνουν της απόφαση. Η αξία που θα αξιοποιηθεί ως πυξίδα 
για την λήψη της απόφασης θα προσδιορίσει την πορεία σκέψης και δράσης και 
τελικώς το περιεχόμενο της απόφασης.   
  Ανάλογα με την ηθική αξία που θα κριθεί πρωτεύουσα στην αποφασιστική 
διαδικασία μπορούμε να διακρίνουμε διάφορα πλαίσια λήψης απόφασης. Οι Shapiro 
και Stefkovich (2005) πρότειναν ένα πολλαπλό θεωρητικό πλαίσιο για την ηθική λήψη 
αποφάσεων, στο οποίο περιέλαβαν τρία είδη ηθικής, την ηθική της δικαιοσύνης, την 
ηθική της φροντίδας και την ηθική της κριτικής που πρότεινε προηγουμένως και ο 
Starratt (1991. 1994), προσθέτοντας ακόμη μία διάσταση, την ηθική του επαγγέλματος 
ή επαγγελματική ηθική. Αντίστοιχα, οι αξίες που ενεργοποιούνται για να υλοποιηθούν 
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τα τέσσερα είδη λήψης απόφαση είναι η δικαιοσύνη, η φροντίδα, η κριτική σκέψη και ο 
επαγγελματισμός. Το πλαίσιο αυτό επιλέγουμε και εμείς εδώ, επειδή είναι το 
περισσότερο περιεκτικό σε σχέση με άλλα παρόμοια προταθέντα πλαίσια αλλά και 
λόγω της απήχησής του στη σχετική έρευνα. Ας δούμε, όμως, τις τέσσερις διαστάσεις 
του περισσότερο αναλυτικά:  
  i) η ηθική της δικαιοσύνης. Η ηθική της δικαιοσύνης εννοεί ότι 
συμπεριφερόμαστε στους άλλους σύμφωνα με πρότυπα δικαιοσύνης που εφαρμόζονται 
σε όλες μας τις σχέσεις. Δύο σχολές ηθικής φιλοσοφίας υπάρχουν ως προς την ηθική 
της δικαιοσύνης, η πρώτη, που θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της το άτομο και 
η δεύτερη, η οποία θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της την κοινότητα 
(Αθανσόπουλος, 2002. Starratt,1991). Για την πρώτη από τις δύο σχολές, πρωταρχική 
αλήθεια αποτελείτο άτομο, το οποίο προϋπήρχε της κοινωνίας. Τα άτομα οδηγούνται 
από τις ανάγκες και τα πάθη τους και συχνά εισέρχονται σε κοινωνικές σχέσεις για να 
προωθήσουν τα συμφέροντά τους, για τον λόγο αυτόν οι κοινωνικές σχέσεις είναι 
τεχνητές και ιδιοτελείς. Όσοι εισέρχονται σε κοινωνικές σχέσεις συναινούν στο 
κοινωνικό συμβόλαιο, εκχωρώντας μέρος της ελευθερίας τους με αντάλλαγμα την 
προσωπική τους προστασία από την επιδίωξη του συμφέροντος άλλων ατόμων. Η 
ανθρώπινη λογική είναι το όργανο που τα άτομα αξιοποιούν για να αναλύσουν τι τα 
συμφέρει. Η δεύτερη σχολή έθεσε, όπως είπαμε, την κοινότητα στο κέντρο του 
ενδιαφέροντος. Η ηθική βασίζεται στην πρακτική της κοινότητας. Από αυτήν την 
προοπτική, η κοινή κατανόηση των απαιτήσεων της δικαιοσύνης πηγάζει τόσο από την 
παράδοση όσο και από τις παροντικές προσπάθειες της κοινότητας να διαχειριστεί τις 
υποθέσεις της εν τω μέσω των ανταγωνιστικών διεκδικήσεων του κοινού καλού αφ’ 
ενός και των ατομικών δικαιωμάτων αφ’ ετέρου,   
  ii) η ηθική της κριτικής. Για την ηθική της κριτικής τα σχολεία ως κοινωνικά 
συστήματα έχουν τρωτά σημεία, ιδίως στην εποχή μας, λ.χ. η γραφειοκρατία τους ή η 
τεχνοκρατική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης και υπερβολική επιμονή σε 
μετρήσιμα αποτελέσματα. Η ηθική της κριτικής παρωθεί τους εκπαιδευτικούς να 
κοιτάξουν κατά πρόσωπον τις πρακτικές διακρίσεων που πιθανώς αναδύονται από τις 
γραφειοκρατικές και τεχνοκρατικές πρακτικές των σύγχρονων σχολείων και να 
εκθέσουν τις καταπιεστικές δομές που περιθωριοποιούν τους αδύναμους (Bon,2012). 
Αποκαλύπτοντας την εγγενή αδικία οι κριτικοί στοχαστές ελπίζουν να ανατρέψουν τις 
αδικίες.  
  Για την ηθική της κριτικής κανένας θεσμός (π.χ. το σχολείο) δεν είναι ουδέτερος 
ιδεολογικά (Starratt, 1994:47). Οι θεσμοί συνήθως δημιουργούνται για να υπηρετήσουν 
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συγκεκαλυμμένα τα συμφέροντα κάποιας από τις ισχυρότερες κοινωνικές ομάδες. Το 
διακύβευμα είναι να κάνουμε τους θεσμούς πιο δεκτικούς στα δικαιώματα όλων των 
ατόμων και να τους τρέψουμε σε χώρους περισσότερο δίκαιους προς το συμφέρον του 
κοινού καλού. Σε ένα σύγχρονο σχολείο γραφειοκρατικά δομημένο οι εκπαιδευτικοί 
ηγέτες ίσως βρουν τον εαυτό τους αντιμέτωπο με το παράδοξο της θεσμικής τους θέσης 
στο σχολείο: αφ’ενός πρέπει να παραδεχτούν την φυσική τάση της διοίκησης να 
περιορίζει την ελευθερία, τη δημιουργία και την αυτονομία και να δομεί σχέσεις 
εξουσίας και ανισότητας, με σκοπό να εξασφαλίσει την τάξη και την προβλεψιμότητα, 
αφ’ετέρου, πρέπει να παραδεχτούν την ηθική τους ευθύνη να υποθάλψουν την 
ελευθερία, τη δημιουργία και την αυτονομία χωρίς τις οποίες το σχολείο δεν μπορεί να 
εκπληρώσει την αποστολή του. Σε ένα σχολείο που έχει εξελιχθεί σε ηθική κοινότητα 
αυτού του είδους τα διλήμματα δεν υπάρχουν. Η ηθική ηγεσία δεν περιορίζει την 
αυτονομία ούτε την ισότητα των μελών διότι στην κορυφή της «ηθικής ιεραρχίας» αντί 
προϊσταμένου βρίσκονται οι αξίες, οι πεποιθήσεις και οι δεσμεύσεις των μελών προς 
τους κοινούς στόχους και μεταξύ τους και τα μέλη υπάγονται στις αξίες ως ακόλουθοί 
τους και όχι ως υφιστάμενοι ο ένας του άλλου.   
  iii) η  της φροντίδας, που συνδέεται πρωτίστως με τα σχολεία. Αυτή η ηθική 
επικεντρώνεται στις απαιτήσεις των ανθρώπινων σχέσεων με αφετηρία την απόλυτη 
έγνοια. Κάθε άνθρωπος έχει αξιοπρέπεια και αν του δοθεί η ευκαιρία θα επιδείξει 
γνήσια αγάπη για τους άλλους. Δεν χρειάζεται μια διαπροσωπική σχέση να είναι 
ιδιαιτέρως κοντινή για να μιλήσουμε για την ηθική της φροντίδας: θεωρείται ότι 
υπάρχει πάντοτε σε κάθε ανθρώπινη σχέση ένα επίπεδο φροντίδας που τιμά την 
αξιοπρέπεια του κάθε ανθρώπου και ότι ο άνθρωπος αποκτά την ολότητά του μόνο 
όταν εισέρχεται σε σχέσεις με άλλους (Starratt, 1991. Starratt, 1994).  Για την ηθική της 
φροντίδας η ακεραιότητα των ανθρώπινων σχέσεων πρέπει να θεωρείται ιερή. Οι ηθικοί 
ηγέτες διευθυντές διασφαλίζουν ότι τα μέλη της κοινότητας βιώνουν τις σχέσεις τους  
μέσα στο σχολείο ως σχέσεις ενδιαφέροντος, αμοιβαίου σεβασμού και έντιμης 
επικοινωνίας (Starratt, 1991). Η λήψη αποφάσεων κατευθύνεται από το σταθερό 
ενδιαφέρον για τους ανθρώπους και για τις σχέσεις τους μέσα στο σχολικό πλαίσιο, και 
αναγνωρίζει τη σημασία των σχέσεων αυτών για την επιτυχία της αποστολής του 
σχολείου και την αποτελεσματικότητά του, σημασία την οποία αναγνώρισε εν γένει η 
εκπαιδευτική έρευνα,  
  iv) η επαγγελματική ηθική, η οποία αναφέρεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού ηγέτη (Shapiro-Stefkovich, 
2001:18. Estrada, 2006). Οι ηθικές της δικαιοσύνης, της κριτικής και της φροντίδας δεν 
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επαρκούν για να περιγράψουν τις ηθικές πλευρές αυτής της δουλειάς και με αυτό το 
αιτιολογικό οι Shapiro και Stefkovich (2001) προτείνουν την ηθική του επαγγέλματος 
για να ολοκληρώσουν το πολυεπίπεδο ηθικό τους πρότυπο λήψης απόφασης. Η ηθική 
αυτή τοποθετεί «τους μαθητές στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων», 
καθότι το ιδιάζον της εκπαίδευσης ηθικό ζήτημα και ηθικό της πρόσταγμα είναι «να 
υπηρετήσει τα συμφέροντα των μαθητών» (Shapiro-Stefkovich, 2001:23. Furman, 
2004:219).   
  Στη σχετική βιβλιογραφία, τα τέσσερα παραπάνω πρότυπα λήψης απόφασης 
εξετάζονται κυρίως ως προς τον αποφασιστικό ρόλο του διευθυντή και το πώς αυτός, 
ως κύριος φορέας της ευθύνης για τη διαδικασία λήψης και το περιεχόμενο των 
αποφάσεων, επηρεάζεται από τις τρείς αντίστοιχες αξίες. Δικαιολογημένα, λοιπόν, η 
Furman (2004) διαπιστώνει ότι πολύ λίγη έμφαση δίνουν στις κοινοτικές δράσεις και 
ενέργειες που χρειάζονται για την οικοδόμηση του ηθικού κλίματος στο σχολείο και 
επηρεάζουν, έως και καθορίζουν τη λήψη ηθικώς ορθών αποφάσεων. Για να 
συμπληρώσει το κενό αυτό, η ερευνήτρια προτείνει έναν πέμπτο πόλο στο πολυεπίπεδο 
ηθικό πρότυπο των Starratt και Shapiro-Stefkovich, την ηθική της κοινότητας.  
  Όπως επισημαίνει η συγγραφέας, στην έως τώρα εκπαιδευτική έρευνα, η 
κοινότητα θεωρείται ως μια μονάδα, μια οντότητα που μπορεί ή πρέπει ή είναι ιδανικός 
στόχος να δημιουργηθεί. Για τη Furman, αντιθέτως, η κοινότητα είναι διαδικαστική 
(2004:221), είναι μια συνεχής διαδικασία παρά μια οντότητα. Η σχέση και η σύνδεση 
με τους άλλους που προϋποθέτει η έννοια της κοινότητας εξαρτώνται από την συνεχή 
και ανοιχτή επικοινωνία και τη συνεργασία και όχι από «ένα σύνολο από διακριτούς 
δείκτες, όπως οι κοινές αξίες και η από κοινού λήψη αποφάσεων» (Furman, 2002:285, 
όπως αναφέρεται στη Furman, 2004:221). Άρα˙ η ενίσχυση των εμπειριών που 
προσιδιάζουν στην κοινότητα προϋποθέτει την άσκηση στις κοινοτικές διαδικασίες 
παρά την κοινότητα ως αποτέλεσμα. Όλοι οι μέτοχοι της σχολικής κοινότητας 
αισθάνονται ηθικώς υπεύθυνοι να εμπλακούν σε κοινοτικές διαδικασίες, μία από τις 
οποίες είναι και η λήψη αποφάσεων για την ίδια τη σχολική κοινότητα, και όλοι μαζί 
επιδιώκουν της εκπλήρωση των ηθικών στόχων του σχολείου. Συνακόλουθα, η ηθική 
της κοινότητας δεν βλέπει την ηγέτη διευθυντή ως ηθικό εκπρόσωπο, όπως τον είδαμε 
να θεωρείται από άλλους ερευνητές παραπάνω, αλλά τον ρόλο αυτόν τον φυλάσσει για 
την ίδια την κοινότητα στο σύνολό της.   
  Πιο πρόσφατα, η έρευνα πρότεινε την έννοια της ηθικής της σύνδεσης, πολύ 
σχετική με την ηθική της κοινότητας (Frick-Frick, 2010). Η ηθική της σύνδεσης 
αναφέρεται τόσο στην οικοδόμηση κοινότητας όσο και την εξασφάλιση της ευημερίας, 
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τις οποίες θέτει στο κέντρο της ηθικής πρακτικής και ειδικότερα της λήψης απόφασης, 
και αναζητά τους στόχους και τις διαδικασίες που συνδέονται με τις δημοκρατικές 
κοινότητες στα σχολεία. Η ευθύνη για τη δημιουργία κοινότητας και την εξασφάλιση 
της ευημερίας ξεκινά μέσα από τα σχολεία πρέπει να εγκιβωτιστεί στην κουλτούρα 
τους. Τα σχολεία, δηλαδή, πρέπει να συνδέουν και να στηρίζουν τις συνεργατικές 
σχέσεις. Οι αποφάσεις των σχολικών ηγετών που εκπορεύονται από την ηθική της 
σύνδεσης παράγουν το αίσθημα της «συλλογικής ιδιοκτησίας» -ότι δηλαδή το σχολείο 
κατά μια έννοια ανήκει συλλογικά στην κοινότητα- και της ηθικής δέσμευσης προς την 
επίτευξη των στόχων του σχολείου και μια μεγάλη πρόκληση, ίσως η μεγαλύτερη, για 
τον ηγέτη διευθυντή είναι να καλλιεργήσει τα δύο αυτά συναισθήματα και να τα 
οδηγήσει στο επίπεδο του ηθικού σκοπού. Για τους μαθητές ενός σχολείου, η σύνδεση 
που νιώθουν προς το σχολείο τους είναι η πεποίθησή τους ότι το σχολείο ενδιαφέρεται 
για τη μάθησή τους αλλά και για τους ίδιους ως άτομα. Αυτή η πεποίθηση προϋποθέτει 
υψηλές ακαδημαϊκές προσδοκίες συνδυασμένες με υποστήριξη της μάθησης, θετικές 
σχέσεις μεταξύ παιδιών και δασκάλων και σωματική και συναισθηματική ασφάλεια και 
ενισχύεται όταν η σχολική κοινότητα αποφασίσει συλλογικά να εφαρμόσει δίκαιες και 
συνεπείς πολιτικές και να οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης, ιδίως ανάμεσα στους 
ενήλικες και στους μαθητές.  
  Σε αρκετές περιπτώσεις η βιβλιογραφία της εκπαιδευτικής έρευνας 
χρησιμοποιεί τον όρο «προς το συμφέρον του μαθητή», κυρίως όταν συζητά το ζήτημα 
της λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού και του 
εκπαιδευτικού ηγέτη (Shapiro-Stefkovich, 2001:23. Furman, 2004:219). Προκειμένου 
να διασαφηνιστεί η έννοια του συμφέροντος των μαθητών και να αναδειχθεί ένας όρος 
ο οποίος να εμπεριέχει το ηθικό βάρος της ηθικής της δικαιοσύνης, της κριτικής, της 
φροντίδας και της κοινότητας αλλά ταυτόχρονα να αποτελέσει και αυτόνομο ηθικό 
πρότυπο λήψης απόφασης, οι Stefkovich και O’Brien (2004) εισάγουν την έννοια του 
συμφέροντος των μαθητών ως ηθικού προτύπου λήψης εκπαιδευτικών αποφάσεων 
κοντά σε όλα τα προηγούμενα που παραθέσαμε και προσπαθούν να περιγράψουν το 
περιεχόμενό του. Κατά τους συγγραφείς, τα συμφέροντα των μαθητών περιλαμβάνουν 
τρία δεδομένα: δικαιώματα των παιδιών, ευθύνες και σεβασμό. Τα δικαιώματα των 
παιδιών είναι ουσιώδους σημασίας στην ηθική του συμφέροντος των μαθητών και 
περιλαμβάνουν τα εγγενώς ανθρώπινα δικαιώματα που συνοδεύουν την ανθρώπινη 
υπόστασή μας και διατυπώθηκαν από τους φιλοσόφους όλων των εποχών, τα διεθνώς 
κατοχυρωμένα δικαιώματα τα οποία αναγνωρίζονται ως θεμελιώδη από τις διεθνείς 
συμβάσεις και τον ΟΗΕ και τα επί μέρους δικαιώματα που αναγνωρίζουν οι νομολογίες 
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των κρατών. Τα δικαιώματα, όμως, συνοδεύονται και από υποχρεώσεις. Έτσι, οι 
μαθητές δεν είναι μόνο φορείς δικαιωμάτων αλλά και υποχρεώσεων: για παράδειγμα, 
έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν την άποψή τους για μια υπόθεση του σχολείου τους 
αλλά ταυτόχρονα έχουν και την υποχρέωση να έχουν άποψη για την υπόθεση αυτή και 
να τη διατυπώνουν.   
  Τελειώνουμε τη συζήτηση των ηθικών προτύπων λήψης αποφάσεων στην 
εκπαίδευση με την ηθική της ακεραιότητας (Mason, 2001), μια ηθική που από τον 
ερευνητή που την συζητά προτείνεται με πειστικά επιχειρήματα ως η αρμοδιότερη να 
ρυθμίσει τις διαδικασίες λήψης απόφασης μέσα στο σύγχρονο πολυσχιδές σχολικό 
περιβάλλον. Πρόκειται για μια ηθική που συνίσταται στην αρχή του σεβασμού προς την 
αξιοπρέπεια του άλλου και στην αποδοχή της ευθύνης για τις συνέπειες των ηθικών μας 
επιλογών. Σύμφωνα με τον Mason (2001:60), υπάρχει άρρηκτος δεσμός μεταξύ 
ανθρώπινης ταυτότητας και ηθικής ευθύνης, πράγμα που συνεπάγεται το ότι η 
οικοδόμηση της αληθινής ταυτότητάς μας γίνεται με την αποδοχή των ηθικών 
απαιτήσεων που προέρχονται όχι από μέσα από εμάς τους ίδιους αλλά από πηγές 
εξωτερικές προς εμάς. Δεν υπάρχει, με άλλα λόγια, άλλο ηθικό θεμέλιο από το αίσθημα 
ευθύνης προς τους άλλους. Όταν αποφασίζουμε να αναπτύξουμε την ακεραιότητά μας 
τότε γινόμαστε όλο και περισσότερο υπεύθυνοι για της ηθικές αποφάσεις που 
παίρνουμε και σεβόμαστε τον εαυτό μας και τους άλλους. Και αντίστροφα, όταν 
σεβόμαστε την αξιοπρέπεια του εαυτού μας και των άλλων και αναλαμβάνουμε την 
ευθύνη των ηθικών συνεπειών των πράξεών μας, τότε η ταυτότητά μας προσδιορίζεται  
με όρους ακεραιότητας˙ είναι, συνεπώς, η ηθική της ακεραιότητας ο απεριόριστος 
σεβασμός προς την αξιοπρέπεια των άλλων και η ανάληψη της ευθύνης των ηθικών μας 
επιλογών (Mason, 2001:61). Η αυθεντική ταυτότητά μας βρίσκεται σε αυτόν τον 
σεβασμό και την ευθύνη.   
  Η ηθική της ακεραιότητας θεωρεί δυνατή την ανάπτυξη κοινών ηθικών αρχών 
σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, λ.χ. ένα σύγχρονο σχολείο, οι οποίες θα 
αναγνωρίσουν τις εντάσεις που πιθανώς προκληθούν ανάμεσα στους διαφορετικούς 
ηθικούς κώδικες των μελών την ομάδας. Παρά τις διαφορές τους όλα τα μέλη της 
ομάδας, στην περίπτωση του σχολείου εκπαιδευτικοί και μαθητές, σέβονται ο ένας τον 
άλλο και αναλαμβάνουν την ηθική ευθύνη των πράξεων και των επιλογών τους. Ο 
ηθικός, λοιπόν, σχετικισμός μέσα στο σχολείο και στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών 
αποφάσεων με το πρόσχημα του σεβασμού της πολυπολιτισμικότητας δεν ευσταθεί και 
δεν πρέπει να γίνεται ανεκτός. Υπάρχουν ηθικές αρχές οι οποίες είναι γενικές για όλους 
τους ανθρώπους σε όλους τους τόπους και σε όλες τις εποχές και οφείλει ο 
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εκπαιδευτικός ηγέτης, όπως και όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, να τις 
προσυπογράφει και να τις τηρεί όταν παίρνει αποφάσεις.   
  Τα παραπάνω ηθικά πρότυπα λήψης απόφασης αντιστοιχούν σε πυρηνικές αξίες 
που εγγράφονται στον πυρήνα αξιών του ηθικού σχολείου. Η δικαιοσύνη, η κριτική 
στάση, η φροντίδα για τα παιδιά και το συμφέρον τους, ο επαγγελματισμός, η 
κοινότητα, η ευημερία των μελών της και η ακεραιότητα είναι αξίες που βρίσκονται 
πίσω τους. τα πρότυπα, όμως, δεν είναι αλληλοαποκλειόμενα. Στο μη γραμμικό 
σχολικό περιβάλλον η πολυπλοκότητα των καταστάσεων, η ποικιλία των ευθυνών και 
των χαρακτήρων, οι απροσδόκητες εκπλήξεις και οι αδιάλειπτες αλλαγές καθιστούν τα 
περισσότερα από αυτά τα ηθικά πρότυπα ανεπαρκή για να καλύψουν από μόνα τους 
όλες τις περιστάσεις κατά τις οποίες προκύπτουν ηθικά διλήμματα και αναδεικνύεται η 
ανάγκη να παρθεί μια απόφαση πάνω στη βάση ηθικής σκέψης και αρχών. Η επιλογή 
προτύπου η συνδυασμού προτύπων είανι έργο της ηγεσίας του σχολείου. 
1.5. Συμπερασματικές παρατηρήσεις 
Το περιεχόμενο το παρόντος κεφαλαίου θα μπορούσε να αποδοθεί πολύ αφαιρετικά με 
τρεις μόνο προτάσεις: πρώτον˙ η ηθική ηγεσία είναι η ηγεσία βασισμένη σε κοινά 
αποδεκτές από τη σχολική κοινότητα αξίες από τις οποίες αντλεί νομιμοποίηση, 
δεύτερον˙ ο πυρήνας των αξιών αυτών οικοδομεί και ενισχύει τον «εαυτό», την 
οντότητα του σχολείου που λογίζεται πλέον ως υποκείμενο που ωριμάζει και 
εξελίσσεται και κινείται σε επίπεδα ηθικής ωρίμανσης στην επίλυση διλημμάτων, σαν 
να ήταν ένας άνθρωπος και τρίτον˙ η λήψη αποφάσεων μέσα στη σχολική κοινότητα 
είναι μια πολυπαραγοντική διαδικασία η οποία συναρτάται με τον αξιακό πυρήνα του 
σχολείου και την προτεραιότητα ορισμένων αξιών του σε σχέση με άλλες. Κεντρική και 
στις τρεις προτάσεις είναι η έννοια του αξιακού πυρήνα. Κεντρικός είναι, επίσης, και ο 
ρόλος της ηγεσίας του σχολείου στη διαμόρφωση, προαγωγή, διαφύλαξη και ανανέωση 
του πυρήνα. Αυτό το έργο μπορεί να χαρακτηριστεί ως το καιριότερο και σοβαρότερο 
καθήκον του εκπαιδευτικού ηγέτη στο μοντέλο της ηθικής εκπαιδευτικής ηγεσίας. Θα 
τολμούσαμε να πούμε ότι είναι και ο λόγος της ύπαρξης του εκπαιδευτικού ηγέτη μέσα 
σε ένα σχολείο που οργανώθηκε ή που επιλέγει να οργανωθεί σε ηθική κοινότητα και 
θα το δούμε να διατρέχει την επιχειρηματολογία όλων των υπόλοιπων κεφαλαίων της 
εργασίας μας, είτε πρόκειται για τη διερεύνηση των θέσεων του μοντέλο της ηθικής 
ηγεσίας απέναντι στα κορυφαία ζητήματα της σύγχρονης εκπαίδευσης (προσδιορισμός 
στόχων, δημοκρατία, συμπερίληψη), είτε πρόκειται για το ρόλο των αξιών ως προς την 
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οικοδόμηση κοινότητας στο σχολείο, διαδικασία την οποία προϋποθέτει το μοντέλο. Σε 
αυτά, όμως, τα ζητήματα θα περάσουμε αμέσως τώρα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΗΘΙΚΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 

ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
2.1. Εισαγωγή  
Η εκπαιδευτική ηγεσία δεν βρίσκεται σε αποστειρωμένο θάλαμο. Ούτε το σχολείο είναι 
ανεξάρτητη οντότητα αποκομμένη από την υπόλοιπη κοινωνία. Ο ρόλος και οι στόχοι 
της εκπαίδευσης και του σχολείου και συνακόλουθα ο λόγος για την αποτελεσματική 
και επιτυχή εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση επηρεάζονται μοιραία από το κοινωνικό, 
πολιτικό και ηθικό συγκείμενο της σύγχρονης εποχής. Η εποχή μας παρουσιάζει μια 
σειρά από ιδιομορφίες, οι οποίες διαμορφώνουν τις προσδοκίες της κοινωνίας από τα 
σχολεία και τους διευθυντές τους και θέτουν επιτακτικά ορισμένα αιτήματα στην 
εκπαίδευση. Το πρώτο από αυτά είναι ο σαφής προσδιορισμός των στόχων της 
σύγχρονης εκπαίδευσης, που καλείται να προετοιμάσει τα παιδιά για να ζήσουν σε μια 
μεταβατική κοινωνία που η μορφή της είναι σε πολλούς καινοφανής. Οι στόχοι πρέπει 
να βρίσκονται σε αντιστοιχία με τις απαιτήσεις αυτής της κοινωνίας, οι οποίες 
διαμορφώνονται από τις πολιτικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες του 
παρόντος και του προσεχούς μέλλοντος. Η σύγχρονη κοινωνία θέτει και τα επόμενα 
τρία αιτήματα, την ανάγκη για δημοκρατικά σχολεία που θα ασκήσουν τα παιδιά στις 
δημοκρατικές διαδικασίες ώστε να γνωρίσουν πώς να ζουν στο μέλλον ως 
συμμετέχοντες πολίτες στις κοινωνικές διαδικασίες σε μια σύγχρονη δημοκρατική 
κοινωνία, την ανάγκη για συμπεριληπτικά σχολεία στα πλουραλιστικά περιβάλλοντα 
της εποχής μια και, τέλος, την απαίτηση για κοινωνική δικαιοσύνη στην εκπαίδευση και 
τους άλλους θεσμούς.   
  Στο παρόν κεφάλαιο θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα. Αρχικά θα 
σκιαγραφήσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά της εποχής μας και στη συνέχεια θα 
σχολιάσουμε τα τέσσερα βασικά αιτήματα που θέτει στην εκπαίδευση και την ηγεσία 
της: τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών στόχων, τη δημοκρατία, την συμπερίληψη 
και την κοινωνική δικαιοσύνη. Για κάθε ένα από τα αιτήματα αυτά θα αναφερόμαστε 
σύντομα στη σχετική βιβλιογραφία και κατόπιν στον συσχετισμό του με την ηγεσία των 
σχολείων και τον τρόπο που αυτή μπορεί να τα ικανοποιήσει. Επίσης, θα μιλήσουμε για 
τα ηθικά διλήμματα που θέτουν στην εκπαίδευση και την ηγεσία της και τις προοπτικές 
επίλυσής τους.  
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2.2. Οι προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου 
Ο σύγχρονος κόσμος βρίσκεται ενώπιον εξελίξεων οι οποίες εγγράφονται σε δύο ευρέα, 
αλληλλοεπηρεαζόμενα πεδία: το πεδίο της τεχνολογίας και το πεδίο της σχέσεων των 
λαών και των κοινωνικών ομάδων. Στο πρώτο πεδίο, η ραγδαία πρόοδος της μηχανικής 
τεχνολογίας επέφερε αφ’ ενός διευκόλυνση των κατασκευαστικών και τεχνικών έργων, 
αφ’ ετέρου τον υπο-πολλαπλασιασμό των θέσεων εργασίας και τις κοινωνικές εντάσεις 
που προκάλεσε η αύξηση της ανεργίας. Η επικοινωνιακή τεχνολογία από την άλλη 
κατέστησε την υδρόγειο έναν μικρό επικοινωνιακά τόπο, με την επαφή των ανθρώπων 
να μην γνωρίζει πλέον χωρικά ή χρονικά περιοριστικά όρια. Η διευκόλυνση των 
επικοινωνιών διευκόλυνε ακόμη περισσότερο την πληροφόρηση σε παγκόσμιο επίπεδο 
με τη ροή πληροφοριών να εξακολουθεί αδιάλειπτά. Ο πολιτισμός υπερπληροφόρισης 
και της ταχύτητας είχε δύο συνέπειες: αφ’ ενός κατέστησε ευκολότερο τον δημόσιο 
έλεγχο, αφ’ ετέρου μετέτρεψε τα μέσα πληροφόρησης σε πεδίο διεκδικήσεων και 
ανταγωνισμού, διότι όποιος κατέχει την ιδιοκτησία και τον έλεγχό τους ελέγχει και την 
πληροφορία που μεταδίδουν.    
  Οι κοινωνικές ανισότητες και η ανεργία που δημιούργησε ο έλεγχος της 
κατασκευαστικής και πληροφοριακής τεχνολογίας εκφράστηκαν με ανοιχτές 
συγκρούσεις τις οποίες υπέθαλψαν τα αισθήματα αγανάκτησης και καταπίεσης, 
διογκωμένα από την εκμετάλλευση ορισμένων κοινωνικών ομάδων από άλλες και από 
την άρνηση που αντιμετώπισαν οι κοινωνικές ομάδες αυτές στο αίτημά τους για 
ισότιμη, δημοκρατική συμμετοχή στα πεδία κοινωνικής δράσης, διαλόγου και 
δραστηριότητας. Η μεγαλύτερη αναστάτωση που προκάλεσε η εκμετάλλευση και η 
ανισότητα ήταν τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα των τελευταίων δεκαετιών από 
χώρες του ανατολικού κόσμου προς τον δυτικό, τα οποία τον τελευταίο καιρό γνωρίζει 
και η χώρα μας. Οι τελευταίες αυτές μετακινήσεις οδήγησαν σε γνωριμία και 
συγκατοίκηση τους ανθρώπους της εγγύς και άπω ανατολής με τους ανθρώπους του 
δυτικού κόσμου σε μια άνευ προηγουμένου κλίμακα. Για πρώτη φορά η Ευρώπη και ο 
κόσμος της βρέθηκαν μπροστά στο διακύβευμα της αλλαγής της φυσιογνωμίας της 
κοινωνίας τους, όπως την είχαν νοητικά αναπαραστήσει από χρόνια, και στην 
αναπόφευκτη ανάγκη να «συναντήσουν» τους «άλλους» μέσα στο όριο της κοινωνίας 
αυτής και όχι ως επισκέπτες ή κατακτητές σε άλλες ηπείρους. Η συνάντηση αυτή 
βρίσκεται σε εξέλιξη αυτά τα χρόνια και ο πρώτος της απόηχος μάλλον απογοητευτικός 
μπορεί να χαρακτηριστεί για την ωριμότητα και την ετοιμότητα των ανθρώπων να 
αποκριθούν στις ηθικές επιταγές της επαφής με τους διαφορετικούς άλλους.  
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  Η μαζική μετανάστευση συνοδεύτηκε από εκμετάλλευση της εργατικής 
δύναμης των μετακινούμενων, οι οποίοι εκ των πραγμάτων είναι πιο αδύναμοι σε 
σχέση με αυτούς που παραμένουν στις εστίες τους. Οι σχέσεις ανισότητας όμως 
μπορούν να βρεθούν και ανάμεσα σε κοινωνικές ομάδες που δεν προέρχονται από 
μετακίνηση αλλά η οικονομική και κοινωνική τους αδυναμία κάνει τη φωνή τους 
αδύναμη. Η οργάνωση των κοινωνικών δομών, οι κρατικές αποφάσεις, οι αποφάσεις 
για την παιδεία υπαγορεύονται από τις οικονομικές ανάγκες, ή μάλλον από τις 
οικονομικές προσταγές των ισχυρών κοινωνικών ομάδων, που επιχειρούν να ελέγξουν 
την πρόοδο της κοινωνίας ώστε να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους 
εξασφαλίζοντας φθηνό και εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό προκειμένου να 
επιβιώσουν στον οικονομικό ανταγωνισμό της εποχής μας. Η παραγωγή εργαζομένων 
που έχουν αποκτήσει ορισμένες βασικές δεξιότητες και μπορούν να παράγουν φθηνή 
και αποτελεσματική εργασία χωρίς να κάνουν πολλές ερωτήσεις είναι ο στόχος των 
παρεμβάσεων των ισχυρών ομάδων στην εκπαίδευση. Οι παρεμβάσεις αυτές κινούνται 
στο επίπεδο του προγράμματος σπουδών, της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων και το βαθμό πρόσβασης που αυτά επιτρέπουν στους νέους. Το πρόγραμμα 
σπουδών προτιμάται να μην περιλαμβάνει ανθρωπιστικές σπουδές, ώστε να μην 
αναπτυχθεί η κριτική σκέψη και ο στοχασμός των παιδιών (Nussbaum, 2010). 
Προτιμάται η παροχή τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων διότι υποτίθεται ότι η 
ανάπτυξη ενός κράτους, ενός έθνους, μιας κοινωνίας και η ευημερία τους εξαρτώνται 
από την τεχνολογική και οικονομική τους ανάπτυξη, η οποία στη συνέχεια θα φέρει και 
την ανάπτυξη της παιδείας, της υγείας και των δομών κοινωνικής πρόνοιας. Το όραμα 
αυτό στην πράξη αποδείχθηκε φρούδο, διότι η αλήθεια έδειξε πως η οικονομική και 
τεχνολογική ανάπτυξη σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν συνοδεύτηκε από την 
αντίστοιχη κοινωνική, εξακολουθούν όμως οι δυτικές κοινωνίες να μοχθούν για την 
οικονομία τους πάνω στη βάση της εκμετάλλευσης και της συρρίκνωσης του 
κοινωνικού κράτους. Η διανομή των πόρων, οικονομικών και εκπαιδευτικών δεν έχει 
σημασία για αυτήν την προσέγγιση την προόδου, συνεπώς, μας ενδιαφέρει η 
εκπαίδευση να γίνει μια οργανωμένη παραγωγική μηχανή με ελεγχόμενες εισροές, ώστε 
να παραχθούν ελεγχόμενες εκροές, δηλαδή μια μηχανή που να παράγει υψηλά 
καταρτισμένους εργαζόμενους χωρίς ικανότητες αυτόνομης σκέψης και κριτικής και σε 
επαγγελματικά πεδία που κρίνουν οι ισχυρές ομάδες ότι χρειάζονται εργατική δύναμη.  
  Από την άλλη, η οικονομική ύφεση των τελευταίων δεκαετιών οδήγησε πολλές 
χώρες του δυτικού κυρίως κόσμου να εντείνουν τα μέτρα δημόσιας λογοδοσίας των 
σχολείων και πίεσης για βελτίωση των μαθητικών επιδόσεων στα γραπτά τεστ, οι 
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βαθμολογίες στα οποία ορίζουν τον βαθμό ή μη επιτυχίας του σχολείου. Μάλιστα, 
δημοσιεύονται και πίνακες με φθίνουσα κατάταξη σχολείων, ανάλογα με το βαθμό 
επιτυχίας των μαθητών τους στις τελικές, τυποποιημένες εξετάσεις γνώσεων, και από 
αυτές τις κατατάξεις εξαρτάται και η ετήσια κρατική χρηματοδότηση των σχολείων. Η 
δημόσια λογοδοσία εκτείνεται έως τον σημείο οι γονείς να μπορούν και να επιθυμούν 
να επιλέγουν  τα σχολεία των παιδιών τους με κριτήριο την κατάταξή τους στις λίστες 
των επιδόσεων (Belcher, 2017. Hopey-McLesky, 2013. Cranston, 2013). Η ειρωνεία 
του πράγματος είναι ότι η λογοδοσία αυτή στερείται δημοκρατικής διάστασης, καθότι 
οι όροι της επιβάλλονται στα σχολεία εκ των έξω και στα ίδια τα σχολεία δεν αφήνεται 
περιθώριο επιλογής και συνδιαμόρφωσης των όρων αυτών (Biesta, 2009). Δικαίως θα 
αναρωτηθεί κάποιος πώς μπορεί ένα σχολείο της εποχής αυτής να έχει λόγο για τους 
στόχους και την αποστολή του, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περιοριστεί  
τελικά στην παραγωγή καταρτισμένων παραγωγικών μονάδων, αλλά και πώς μπορεί να 
ανταποκριθεί στα σύγχρονα κοινωνικά αιτήματα λογοδοσίας και παροχής γνώσεων, 
στα οποία δεν μπορεί να κωφεύσει. 
2.3. Η ηθική επιταγή του προσδιορισμού των στόχων της εκπαίδευσης 
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι έχουν πρωτεύουσα σημασία διότι, όπως είχαμε την ευκαιρία 
να πούμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, προσφέρουν στα μέλη της σχολικής κοινότητας 
αφ’ ενός μια αίσθηση ότι το έργο τους έχει κάποιο σκοπό και αφ’ ετέρου ένα πλαίσιο 
αναφοράς από το οποίο αντλούν νοήματα (Sergiovanni, 1991a: 159). Κατοπτρίζουν τις 
αξίες του σχολείου, οι οποίες προσδιορίζουν και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, και 
επικοινωνούν αυτές τις αξίες σε όλα τα μέλη, τόσο τα παλιά, για τα οποία συνιστούν 
πηγές νοήματος και κατεύθυνσης της δράσης, όσο και στα νέα, για τα οποία παίζουν 
κοινωνικοποιητικό ρόλο. Κατά την εύστοχη παρατήρηση του Sergiovanni (1991a: 149), 
οι στόχοι του σχολείου είναι επί πλέον αναγκαίοι διότι συμβολικά παριστούν το 
σχολείο ως ορθολογικό σύστημα, συνεπώς νομιμοποιημένο στα μάτια την κοινωνίας. 
Όσο πιο γενικά διατυπώνονται οι στόχοι τόσο περισσότερο αποκοτούν συμβολική αξία. 
Όσο πιο συγκεκριμένοι γίνονται, τόσο περισσότερο τείνουν να απολέσουν τη 
συμβολική τους αξία και να ομοιάσουν με εργαλειακούς σκοπούς που ρυθμίσουν τις 
καθημερινές σχολικές δραστηριότητες εν είδει καταστατικού. Οι γενικά διατυπωμένοι 
στόχοι, αντίθετα,  κυρίως παρέχουν αίσθημα ότι οι ενέργειες έχουν έναν λόγο που 
γίνονται και είναι σημαντικές.   
  Αλλά και για άλλον ένα λόγο οι διατύπωση στόχων στην εκπαίδευση είναι 
ιδιαζόντως απαραίτητη. Τα σχολεία δικαιολογημένα έχουν χαρακτηριστεί ως 
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συστήματα χαλαρής οργάνωσης (Sergiovanni, 1991a), αφού η άμεση επίβλεψη και ο 
σφιχτός συντονισμός είναι πρακτικώς αδύνατα, διότι τα μέλη του σχολείου εργάζονται 
και ενεργούν με μεγάλο βαθμό αυτονομίας εκ των πραγμάτων (π.χ. ο κάθε δάσκαλος 
δουλεύει μόνος του στην τάξη, χωρίς πολλές δυνατότητες επιτήρησης και αξιολόγησης 
του έργου του). Εφόσον άμεση επίβλεψη και ο σφιχτός συντονισμός είναι αδύνατα, οι 
διευθυντές χρειάζονται τη συνδρομή την συμβολικής δύναμης των στόχων για να 
κινητοποιήσουν τα μέλη. Για τον λόγο αυτό, τα σχολεία έχουν ανάγκη από έναν πυρήνα 
αξιών και πεποιθήσεων, που εκφράζονται μέσω των στόχων, ο οποίος συνέχει τα μέλη 
μεταξύ τους, τους δίνει το αίσθημα ταυτότητας και τους προσφέρει κατευθυντήριες 
γραμμές για τη δουλειά τους. Οι στόχοι από μόνοι τους, όμως, μέσα στον πυρήνα του 
σχολείου, δεν είναι επαρκείς δείκτες των αξιών ώστε να παράσχουν τον κοινό, 
σφιχτοδεμένο πυρήνα και την συνοχή που χρειάζεται για να οικοδομηθεί μια 
κουλτούρα αποτελεσματικής κοινότητας στο σχολείο. Τα σχολεία χρειάζονται 
επιπροσθέτως ρητές δηλώσεις αξιών, θεωριών και πεποιθήσεων, οι οποίες είναι πιο 
απτές και ρυθμίζουν τους τρόπους και τα μέσα δράσης των μελών του σχολείου. Αυτές 
οι πιο συγκεκριμένες διατυπώσεις αξιών ονομάζονται από τον Sergiovanni (1991a) 
εκπαιδευτικές πλατφόρμες, βρίσκονται σε αντιστοιχία με τους γενικότερους στόχους, 
και μαζί με αυτούς, όπως και μαζί με την διατύπωση της αποστολής του σχολείου, 
συνιστούν αυτό που λέμε σύμφωνο κοινών αξιών ρητής δέσμευσης ή αλλιως κεντρική 
ζώνη, ένα αποθετήριο αξιών το οποίο λειτουργεί ως το πολιτισμικό κέντρο του 
σχολείου (Sergiovanni, 1991a). Τα σύμφωνα παρέχουν τις πληροφορίες, συμβολισμούς 
και κατευθύνσεις για την άντληση νοήματος και την επίτευξη συντονισμένης δράσης 
από τα μέλη του σχολείου καθώς και ένα κριτήριο αξιολόγησης των πράξεών τους.  
  Οι στόχοι της εκπαίδευσης είναι μεγάλη συζήτηση γιατί αποτελούν τη βάση επί 
της οποίας θα κριθεί η αποτελεσματικότητα ή μη του σχολείου και της ηγεσίας του 
(Dodge,1983). Ένας θεσμός, μια διαδικασία, μια πράξη κρίνονται ως αποτελεσματικά 
όταν εκπληρώνουν με επιτυχία τους στόχους και τους σκοπούς τους. Αρκεί να 
προσδιορίσουμε ποιοι είναι οι στόχοι αυτοί, οι οποίοι θα αποτελούν και το επιθυμητό 
αποτέλεσμα αλλά και τον λόγο ύπαρξης του θεσμού, της διαδικασίας, της πράξης και 
στη συνέχεια να συγκρίνουμε τον βαθμό επίτευξης των στόχων με τον επιδιωκόμενο 
και να κρίνουμε την αποτελεσματικότητα. Όσο μεγαλύτερη είναι η συμφωνία μεταξύ 
στόχων και επίτευξής τους, τόσο περισσότερο αποτελεσματικό θεωρείται ένα σχολείο 
(Townsend, 1994). Οι στόχοι της εκπαίδευσης, παραταύτα, είναι δύσκολο να 
κατονομαστούν, ιδίως αν κάποιος πιστεύει ότι είναι καθαρά υποκειμενικοί ή εάν 
εμπιστεύεται την υπόρρητη υπόθεση ότι υπάρχει μια κοινή πεποίθηση για τον σκοπό 
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της εκπαίδευσης ή ακόμη αν δέχεται την εμμονική σχεδόν έμφαση της εκπαιδευτικής 
έρευνας στη μάθηση σε βάρος των άλλων πλευρών της εκπαίδευσης, την οποία ο Biesta 
(2009) διείδε στις εκπαιδευτικές νομοθεσίες των δυτικών κοινωνών και στην 
εκπαιδευτική βιβλιογραφία της εποχής μας.  
  Ας δούμε, τώρα μερικές από τις διατυπώσεις εκπαιδευτικών στόχων της εποχής 
μας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα γενικών εκπαιδευτικών στόχων δίνεται από την 
ελληνική νομοθεσία. Οι στόχοι της ελληνικής εκπαίδευσης δηλώνονται από το άρθρο 
16 του Συντάγματος ως εξής: «η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και 
έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την 
ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε 
ελεύθερους πολίτες. Το κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται καθώς και 
αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές 
τους». Οι στόχοι, συνεπώς, που το ελληνικό Σύνταγμα αναγνωρίζει για την εκπαίδευση 
είναι η ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, η ανάπτυξη 
της εθνικής και θρησκευτικής τους συνείδησης και η διάπλασή τους σε ελεύθερους και 
υπεύθυνους πολίτες. Δηλώνει, δηλαδή, το Σύνταγμά μας την κατάφασή του στους 
απτούς και τους ηθικούς στόχους της εκπαίδευσης, τον ρόλο της στην διαμόρφωση της 
μελλοντικής ταυτότητας των νέων και την προσέγγιση των παιδιών υπό το πρίσμα της 
κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και της επιβράβευσης της αριστείας. Τις πιο ειδικές 
διατυπώσεις πεποιθήσεων και επιδιώξεων τις αφήνει στον κοινό νόμο και στην κάθε 
σχολική μονάδα.  
  Παρ’ όλα αυτά, η κύρια διατύπωση των στόχων της ελληνικής εκπαίδευσης που 
βρίσκεται σε ελληνικό νομικό κείμενο του κοινού νόμου δεν είναι πολύ λιγότερο 
γενικόλογη από την αντίστοιχη του Συντάγματος. Πρόκειται για τον νόμο 1566/1985 
(ΦΕΚ 167/30-09-1985), ο οποίος ως κύριο σκοπό της εκπαίδευσης των Ελληνοπαίδων 
θέτει στο πρώτο του άρθρο την «ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των 
διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο 
και καταγωγή να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες 
προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά» και στη συνέχεια, εξειδικεύει αυτόν τον 
σκοπό ως εξής: α) τα παιδιά στην ελληνική εκπαίδευση πρέπει να γίνονται ελεύθεροι, 
υπεύθυνοι και δημοκρατικοί πολίτες, να αγαπούν τη ζωή, τη φύση και τους άλλους 
ανθρώπους, να υπερασπίζονται τη δημοκρατία και την εδαφική ακεραιότητα της 
πατρίδας μας, αλλά και να σέβονται τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής 
παράδοσης, β) πρέπει να αναπτύσσουν το πνεύμα και το σώμα τους, να καλλιεργούν τα 
ταλέντα τους, να αποκτούν κοινωνική ταυτότητα και να αναγνωρίζουν την προσφορά 
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του σύγχρονου πολιτισμού και της παράδοσης, γ) επίσης, τα παιδιά στα ελληνικά 
σχολεία πρέπει να καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη, δ) πρέπει να αναγνωρίζουν τη 
σημασία της τέχνης και της επιστήμης και ε) να αναπτύσσουν πνεύμα φιλίας με τους 
ξένους λαούς. Ως κύριους μοχλούς επίτευξης των παραπάνω στόχων ο νόμος 
κατονομάζει το εκπαιδευτικό προσωπικό και τα αναλυτικά προγράμματα. Βλέπουμε, 
συνεπώς, ότι οι στόχοι της ελληνικής εκπαίδευσης, όπως διατυπώνονται στον Νόμο 
1566/1985 εμπίπτουν στις τρεις κατηγορίες διαχρονικών στόχων της εκπαίδευσης που 
έχουν αναγνωριστεί στην ελληνική βιβλιογραφία, τους μορφωτικούς, τους κοινωνικούς 
και τους πολιτιστικούς (Μπούρας, 2003). Δεν αναφέρεται ο νόμος ξεκάθαρα σε 
μεταβλητούς στόχους της εκπαίδευσης, αυτούς δηλαδή που υπόκεινται σε αλλαγές 
ανάλογα με πολιτικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς και εν γένει 
ιστορικούς παράγοντες, μάλλον επειδή φιλοδοξούσε να αποτελέσει σταθερό 
νομοθετικό κείμενο για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα για πολλά χρόνια ή 
και επειδή ο νομοθέτης θέλησε να αφήσει την πιο χειροπιαστή στοχοθεσία στη 
δικαιοδοσία των συντακτών των προεδρικών διαταγμάτων και των υπουργικών 
αποφάσεων, οι οποίες εξ ορισμού έχουν πιο στοχευμένο χαρακτήρα και η έκδοσή τους 
είναι τακτικότερη από αυτή των νόμων.   
  Περνώντας από την ελληνική πραγματικότητα στη διεθνή, διαπιστώνουμε μια 
ανησυχητική τάση προς τη μονομερή σχεδόν έμφαση σε τενοκρατικούς στόχους στην 
εκπαίδευση. Σύμφωνα με την τεχνοκρατική αντίληψη, ο γενικός στόχος της σύγχρονης 
εκπαίδευσης είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη μελλοντική πορεία ενός 
νέου πολίτη στον επαγγελματικό στίβο. Πολλοί, εξάλλου, θα πουν ότι κύριο μέλημα 
του σύγχρονου σχολείου είναι η υψηλού επιπέδου επίτευξη σε γραπτές εξετάσεις που 
με μηχανιστικό τρόπο ελέγχουν την επίδοση των μαθητών και την επιτυχία της 
συσσώρευσης αποσπασματικών ενδεχομένως γνώσεων. Θα μπορούσε, λοιπόν, κάποιος 
να σχηματίσει εύκολα το συμπέρασμα ότι η εκπαίδευση έχει κυρίως ατομικούς και 
οικονομικούς σκοπούς, δηλαδή να προετοιμάσει το κάθε παιδί ξεχωριστά για το 
προσωπικό του μέλλον εφοδιάζοντάς το με τα απαραίτητα για την οικονομική και 
εργασιακή του αποκατάσταση, ώστε να αποτελέσει αποτελεσματικό γρανάζι στη 
μηχανή της παγκόσμιας οικονομίας. Φαίνεται, μάλιστα, αν λάβουμε υπ’ όψιν και τη 
σχετική νομοθεσία των δυτικών κρατών, αυτή η άποψη να κερδίζει ολοένα και 
περισσότερο έδαφος, παρά τις εναλλακτικές δημόσιες φωνές που υποστηρίζουν ότι η 
εκπαίδευση έχει ηθικό σκοπό και ότι, εκτός από την ακαδημαϊκή πρόοδο, οι μαθητές, οι 
εκπρόσωποι της μελλοντικής γενιάς, χρειάζονται να αναπτυχθούν επίσης και κοινωνικά 
και συναισθηματικά, για το καλό τόσο το δικό τους, όσο και της κοινωνίας γενικότερα 



36  

(Cranston, 2013). Μια σχετικά πρόσφατη αυστραλιανή έρευνα εξέτασε τους στόχους 
της πρωτοβάθμιας σχολικής εκπαίδευσης στην Αυστραλία, αποπειρώμενη να απαντήσει 
στο ερώτημα ποιοι είναι οι ευρύτεροι στόχοι της εκπαίδευσης και πώς ανταποκρίνονται 
σε αυτούς τα σχολεία και οι σχολικοί ηγέτες. Για τους σκοπούς της έρευνας αυτής, 
τρεις ομάδες στόχων αναγνωρίστηκαν: α) οι δημοκρατικοί στόχοι, που αφορούν στην 
ευθύνη του σχολείου να αναπτύξει ενεργούς και ικανούς πολίτες προς όφελος των ίδιων 
και του συνόλου της κοινωνίας, β) οι ατομικοί στόχοι, οι οποίοι εστιάζουν στην 
απόκτηση πλεονεκτήματος για τον κάθε μαθητή ως άτομο εν σχέσει με οικονομικά και 
κοινωνικά ζητήματα και γ) οι οικονομικοί στόχοι, οι οποίοι αναφέρονται στην 
ανάπτυξη των μαθητών ως ικανών μελών της κοινωνίας που μπορούν να συνδράμουν 
στην ευημερία της κοινωνίας (επί παραδείγματι, στην οικονομική ευημερία της χώρας. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας απέδειξαν ότι οι δημοκρατικοί στόχοι έχουν επισκιαστεί 
από τους ατομικούς και τους οικονομικούς, προέκυψαν, όμως, από την έρευνα και 
ευοίωνες προοπτικές: αποδείχτηκε δυνατόν να ανταποκριθούν τα σχολεία στους 
ευρύτερους δημοκρατικούς στόχους εάν τους ενθέσουν στην κουλτούρα τους, εάν οι 
ηγέτες τους ανοικτά δεσμευτούν να τους εκπληρώσουν  και είναι σε θέση να 
διαχειριστούν τις αντιφάσεις μεταξύ αυτών και άλλων στόχων (π.χ., μεταξύ των 
δημοκρατικών και των ατομικών) (Cranston, 2013: 134).    
  Το ευρύ φάσμα των προτεινόμενων στόχων της εκπαίδευσης αποδεικνύει την 
συνεχιζόμενη συζήτηση σχετικά με τους στόχους αυτούς. Ο Biesta (2009:39) προτείνει 
ως έναν τρόπο καθορισμού εκπαιδευτικών στόχων την εξέταση ενός πρακτικού 
ζητήματος, δηλαδή την εξέταση των πραγματικών λειτουργιών που επιτελούν τα 
εκπαιδευτικά συστήματα. Αυτές είναι, πρώτον, η πιστοποίηση/προσφορά προσόντων, 
δεύτερον, η κοινωνικοποίηση και τρίτον, η υποκειμενοποίηση των παιδιών. Η 
εξασφάλιση προσόντων για τους μαθητές αναφέρεται στην παροχή γνώσεων, 
δεξιοτήτων, κατανόησης και κρίσης που τους επιτρέπει να κάνουν κάτι, είτε πιο 
χειροπιαστό (π.χ. να κάνουν μια δουλειά), είτε πιο αφηρημένο (π.χ. να γνωρίσουν την 
κουλτούρα του δυτικού πολιτισμού). Τους επιτρέπει, επιπροσθέτως, να αποκτήσουν 
πολιτικό γραμματισμό, δηλαδή τις γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για 
την πολιτειότητα, και τον πολιτισμικό γραμματισμό, δηλαδή την τις γνώσεις και 
δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την λειτουργία τους μέσα στην κοινωνία 
γενικότερα. Η κοινωνικοποιητική λειτουργία της εκπαίδευσης σχετίζεται με τους 
πολλούς τρόπους με τους οποίους γινόμαστε, μέσω της εκπαίδευσης, μέλη κοινωνικών, 
πολιτισμικών και πολιτικών «τάξεων». Οι νέοι εισάγονται σε ήδη υπάρχοντες τρόπους 
δράσης και με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η συνέχεια του πολιτισμούς και της 
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παράδοσης. Η υποκειμενοποίηση, η διαμόρφωση, δηλαδή, του υποκειμένου, είναι κατά 
κάποιον τρόπο το αντίβαρο της κοινωνικοποιητικής λειτουργίας. Αν αυτή η τελευταία 
εισάγει τους νέους σε υπάρχουσες τάξεις και τρόπους, η υποκειμενοποίηση τους βοηθά 
να διατηρήσουν έναν βαθμό ανεξαρτησίας από τους τρόπους αυτούς.   
  Παρόμοια ως προς τη γενικότητά της με την κατηγοριοποίηση των 
εκπαιδευτικών στόχων του Biesta είναι η κατηγοριοποίηση που προτείνει ο Rizvi 
(2007, όπως αναφέρεται στον Grossman, 2008:43). Οι παραδοσιακοί στόχοι της 
εκπαίδευσης είναι κατά τον συγγραφέα: α) η δημοκρατική ισότητα, β) η κοινωνική 
κινητικότητα και γ) η κοινωνική αποδοτικότητα. Η κοινωνική αποδοτικότητα 
αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες που θα καταστήσουν τον νέο ικανό μέλος της 
παραγωγικής μηχανής της σύγχρονης οικονομίας και έχουν δεχτεί τη μεγαλύτερη 
προσοχή και έμφαση από την εκπαιδευτική έρευνα και τις πολιτικές των κρατών. Η 
κοινωνική κινητικότητα αναφέρεται τόσο στη συσσώρευση προσόντων όσο και στη 
γνώση του πολιτισμικού υποβάθρου της σημερινής κοινωνίας, ώστε ο νέος να μπορέσει 
να ενταχθεί σε αυτήν και να κινηθεί κάθετα και οριζόντια προκειμένου να εξασφαλίσει 
καλύτερη ζωή, ενώ η δημοκρατική ισότητα αναφέρεται καθαρά στην έννοια της 
πολιτειότητας σε μια δημοκρατική σύγχρονη κοινωνία.   
  Άλλοι ερευνητές αποπειράθηκαν να ορίσουν με περισσότερη ακρίβεια τους 
στόχους της εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, το 1989 το Αυστραλιανό Συμβούλιο 
Εκπαίδευσης αναγνώρισε δέκα εθνικούς εκπαιδευτικούς στόχους για την Αυστραλία, οι 
οποίοι εντάσσονται σε τρεις θεματικές: α) το πρόγραμμα σπουδών-γνώσεις-δεξιότητες, 
β) κοινωνική δικαιοσύνη, γ) εθνική οικονομική ανάπτυξη (Townsend, 1994:128). 
Άλλες έρευνες στην ίδια χώρα απέδειξαν ότι υπάρχει γενική συμφωνία μεταξύ γονιών 
και εκπαιδευτικών ως προς τους σκοπούς της εκπαίδευσης. Σε τρεις από αυτές τιε 
έρευνες, οι κύριες κατευθύνσεις της σχολικής επίτευξης ορίστηκαν ως εξής: α) 
ακαδημαϊκές και γνωστικές επιδιώξεις, β) προσωπική και συναισθηματική ανάπτυξη, γ) 
κοινωνικές, ηθικές δεξιότητες και δεξιότητες πολιτειότητας (Townsend, 1994:128-129). 
Από έρευνες όπως οι παραπάνω, ο Townsend (1994: 129-131) εξήγαγε και 
ομαδοποίησε τους κοινώς και δημοσίως προτεινόμενους και επιδιωκόμενους στόχους 
της εκπαίδευσης ως εξής:   
  i) γλωσσικός και αριθμητικός γραμματισμός και άλλοι ακαδημαϊκοί στόχοι. Η 
κατηγορία αυτή στόχων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επικοινωνία και το εμπόριο,  
  ii) συμπεριφορά και παρακολούθηση,   
  iii) αυτοσυνείδηση. Τα σχολεία φέρουν μέρος της ευθύνης για την ανάπτυξη της 
αυτογνωσίας και της αυτοσυνείδησης του παιδιού. Ο στόχος αυτό μετράται πολύ 
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δυσκολότερα από τους δύο προηγούμενους,   
  iv) πολιτειότητα και εργασία. Εδώ περιλαμβάνεται γενικώς η προετοιμασία του 
νέου για τον εργασιακό στίβο αλλά και για την ανάληψη ενεργού ρόλου πολίτη στη 
σύγχρονη κοινωνία. Αυτός ο ρόλος απαιτεί οπωσδήποτε δεξιότητες λήψης ορθών 
αποφάσεων, ίσως δεξιότητες ανάληψης ηγετικών ρόλων κ.α.,   
  v) σωματική, πνευματική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των νέων,  
  vi) κοινοτικοί στόχοι. Οι σύγχρονες κοινωνίες απαιτούν την ασφάλεια, ευτυχία 
και πρόοδο των νέων, την αυτοπεποίθησή τους, την συναισθηματική τους ισορροπία, 
την δυνατότητα από μέρους τους να επιλύουν προβλήματα, να είναι δημιουργικοί, 
ευφάνταστοι και να έχουν ενσυναίσθηση. Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να ειδωθούν ως 
ανάγκες της κοινωνίας και για τον λόγο αυτό συνιστούν και στόχο της σύγχρονης 
εκπαίδευσης.    
  Ο Sergiovanni (1991a:154) συνοψίζει τις κατηγορίες των κατά καιρούς 
προταθέντων εκπαιδευτικών στόχων σε τέσσερις ομάδες. Αυτές είναι μαζί με τις 
υποκατηγορίες τους:   
  i) Ακαδημαϊκοί στόχοι  
  α) βασικές δεξιότητες και θεμελιώδεις διαδικασίες  
  β) πνευματική ανάπτυξη   
  ii) Επαγγελματικοί στόχοι  
  α) Εκπαίδευση σταδιοδρομίας – επαγγελματική εκπαίδευση   
  iii) Κοινωνικοί, πολιτικοί και πολιτισμικοί στόχοι  
  α) διαπροσωπική κατανόηση  
  β) πολιτική συμμετοχή  
  γ) επιπολιτισμός  
  δ) ηθικός χαρακτήρας   
  iv) Προσωπικοί στόχοι  
  α) συναισθηματικοί και σωματική ευεξία  
  β) δημιουργικότητα και αισθητική έκφραση  
  γ) αυτοπραγμάτωση   
  Οι κατάλογοι στόχων επιβεβαιώνουν την πραγματικότητα ότι η σύγχρονη 
κοινωνία αναμένει από τα σχολεία της να προσφέρουν περισσότερα από την διανοητική 
και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών. Προσδοκούν και την επαγγελματική, κοινωνική 
και προσωπική ανάπτυξη και αποζητούν από το σχολείο να προσφέρει ένα ασφαλές 
περιβάλλον φροντίδας για τα παιδιά και να τα προετοιμάσει για τις προκλήσεις της 
σύγχρονης ζωής. Έχει, ωστόσο, διατυπωθεί η άποψη ότι τα σύγχρονα σχολεία δεν 
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χρειάζεται πια να καταρτίζουν νέους καταλόγους στόχων αλλά μπορούν να αρκεστούν 
στους ήδη διατυπωμένους και να διοχετεύσουν την ενέργειά τους στην επιλογή των 
κατάλληλων για αυτά στόχων και στην κατανόηση του νοήματος και της σημασίας τους 
(Goodlad, 1984, όπως αναφέρεται στον Sergiovanni, 1991a: 154). Η επιλογή μέσα από 
την δεξαμενή των στόχων είναι ασφαλώς ζήτημα ηθικής τάξεως, το οποίο, όπως είχαμε 
την ευκαιρία να πούμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, έχει, στο μοντέλο της ηθικής 
εκπαιδευτικής ηγεσίας, θεωρηθεί ταυτόχρονα και ηθικό καθήκον του διευθυντή και 
ηθική αξία του σχολείου.   
  Στο σημείο αυτό βρίσκουμε ένα μεγάλο ηθικό δίλημμα: από τη δεξαμενή 
στόχων για το σύγχρονο σχολείο θα επιλέξουμε και θα δώσουμε προτεραιότητα σε 
αυτούς που προετοιμάζουν τα παιδιά για τον εργασιακό στίβο ή θα επιφυλάξουμε το 
ίδιο βάρος για όλους; Η τρέχουσα κατάσταση έμμεσα ζητά την πρώτη από τις δύο 
επιλογές. Συνακόλουθα, το μοντέλο ηγεσίας που προτείνεται από πολλούς ερευνητές 
και προάγεται από τις κρατικές νομοθεσίες για τα σχολεία είναι το τεχνοκρατικό, το 
προσανατολισμένο στα μετρήσιμα αποτελέσματα, ιεραρχικό, γραμμικό ορθολογικό 
μοντέλο των οργανισμών, ώστε να υποβοηθά τον δημόσιο έλεγχο και τη λογοδοσία του 
σχολείου. Είδαμε, όμως, ότι οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές αποζητούν 
πολλά περισσότερα, τα οποία ίσως εκτιμούν περισσότερο από την παροχή γνώσεων. 
Πώς μπορεί, λοιπόν, η ηγεσία να επιλύσει το ηθικό δίλημμα της επιλογής των στόχων; 
Η επιλογή των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών σε βάρος των ηθικών  και 
κοινωνικών θα εξυπηρετήσει το αίτημα της οικονομίας, που το σχολείο δεν μπορεί να 
αψηφήσει, η αντίθετη επιλογή το αίτημα των μετόχων της σχολικής πραγματικότητας. 
Οι πυρηνικές αξίες της κεντρικής ζώνης του σχολείου είναι αυτές που θα οδηγήσουν 
την επιλογή, θα δούμε, όμως, στο επόμενο κεφάλαιο πώς η ηθική κοινότητα που 
οικοδομεί στο σχολείο η ηθική ηγεσία εξελέγχει το δίλημμα αυτό τελικά ως 
ψευδοδίλημμα και πώς καθιστά δυνατή την εξυπηρέτηση τόσο των στόχων 
ακαδημαϊκής αριστείας όσο και των λοιπών στόχων ταυτόχρονα. 
2.4. Η εκπαιδευτική ηγεσία και το αίτημα της σύγχρονης δημοκρατικής 
εκπαίδευσης 
Το αίτημα της διαμόρφωσης δημοκρατικής κοινότητας και ενός μικρόκοσμου 
δημοκρατίας μέσα στο σχολείο έχει αναφερθεί αρκετές φορές στην έρευνα (Furman, 
2004. Korkmaz-Erden, 2014) και από τις αναφορές αυτές προκύπτουν τρεις κοινές σε 
όλες τις σχετικές έρευνες θέσεις: πρώτον, μια δημοκρατική κοινότητα βασίζεται στην 
ανοιχτή διατύπωση ερωτημάτων, την ανοιχτή διερεύνηση όλων των ζητημάτων και την 
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ανταλλαγή ιδεών, δεύτερον, ότι τα μέλη της δημοκρατικής κοινότητας φέρουν την 
ευθύνη της συμμετοχής στη διερεύνηση των ζητημάτων με στόχο το καλό της 
κοινότητας και τρίτον, μέσα σε μια δημοκρατική κοινότητα είναι αυτονόητος ο 
σεβασμός προς την αξιοπρέπεια των ατόμων και προς τη συμμετοχή τους στις 
δημοκρατικές διαδικασίες (Furman, 2004: 223). Από τις θέσεις αυτές, οι Apple-Beane 
2011:37, όπως αναφέρονται στις Korkmaz-Erden, 2012: 2497) συνάγουν πολύ λογικά 
ότι αν θέλουμε να οικοδομήσουμε σε ένα σχολείο μια τέτοια δημοκρατική κοινότητα, 
όπου εφαρμόζονται οι δημοκρατικές διαδικασίες πρέπει α) να εγκαθιδρύσουμε 
δημοκρατικές δομές και διαδικασίες στα σχολεία και β) να σχεδιάσουμε ένα 
πρόγραμμα σπουδών που θα εμπλουτίσει τις δημοκρατικές εμπειρίες των μαθητών. 
 Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, οι Korkmaz και Erden (2014: 372) 
έδωσαν τον παρακάτω αναλυτικότατο ορισμό του δημοκρατικού σχολείου: πρόκειται 
για «μια δημοκρατική κοινότητα όπου όλοι, ενήλικες και παιδιά, έχουν ίσα δικαιώματα 
στην δύναμη-αρμοδιότητα, όπου αυτή η δύναμη ασκείται για να ληφθούν αποφάσεις 
επί τη βάσει της άμεσης συμμετοχής όλων. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν σε όλα τα 
θέματα, ιδίως στην εκπαίδευση των παιδιών, και διακρίνονται από διαφάνεια, σεβασμό, 
υπευθυνότητα, συνεργασία, συμμετοχή, ελαστικότητα και μη διάκριση. Επίσης, το 
δημοκρατικό σχολείο είναι αυτό που εφαρμόζει τη μαθητοκεντρική εκπαίδευση και 
στοχεύει στην ανάπτυξη όχι μόνον της σχολικής κοινότητας αλλά και ολόκληρης της 
κοινωνίας». Συνεπώς, τα σχολεία που χαρακτηρίζονται ως δημοκρατικά όχι μόνο 
διδάσκουν τη δημοκρατία αλλά την εφαρμόζουν κιόλας. Είναι, δηλαδή, οργανωμένα 
έτσι ώστε να αναπτύσσουν τις δημοκρατικές δεξιότητες και αξίες μέσα από την 
εμπειρία. Όπως  αποδεικνύεται από σχετικές έρευνες, οι δημοκρατικές εμπειρίες μέσα 
στο σχολείο συμβάλλουν στον εμπλουτισμό των δημοκρατικών γνώσεων, δεξιοτήτων 
και στάσεων, οι οποίες είναι θεμελιώδεις για τη ζωή μέσα σε μια δημοκρατική κοινωνία 
(Harber, χ.χ.: 4, όπου αναφέρονται οι σχετικές έρευνες). Η δημοκρατική οργάνωση των 
σχολείων, λοιπόν, είναι προαπαιτούμενο της δημοκρατικής οργάνωσης της κοινωνίας 
και στο σημείο αυτό δεν μπορούμε παρά να θυμηθούμε την ιστορική, ούτως ειπείν, 
θέση του Dewey (1916), την οποία επαναλαμβάνει και η νεώτερη έρευνα (Glass, 2000. 
Alshurman, 2015) ότι για να οικοδομήσουμε μια δημοκρατική κοινωνία  που θα 
απαλύνει την άνιση κατανομή την οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ισχύος 
ανάμεσα στα μέλη της θα πρέπει οπωσδήποτε να θεμελιώσουμε δημοκρατικά σχολεία, 
μέσα στα οποία οι μαθητές θα ασκηθούν στις δημοκρατικές πρακτικές, αρχές και 
στάσεις και τα οποία θα διοικούνται από δημοκρατική ηγεσία.   
  Τέλος, -και αυτό συνιστά ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο- έρευνες απέδειξαν ότι 
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τα δημοκρατικά σχολεία είναι και πιο αποτελεσματικά ως προς την επίδοση των 
μαθητών τους: το δημοκρατικό σχολείο προσφέρει ένα καλύτερο για τη μάθηση 
περιβάλλον, καθότι ενθαρρύνει και ανταμείβει τους μαθητές που εμπλέκονται στις 
σχολικές διαδικασίες αλλά και στη διαδικασία της μάθησής, πράγμα που ενισχύει την 
επίτευξη των μαθησιακών στόχων και τις σχολικές επιτυχίες (Harber, χ.χ.:5 κ.ε., όπου 
αναφέρονται αναλυτικά οι σχετικές έρευνες). Τα αποτελέσματα αυτά των εμεπιρικών 
ερευνών ερμηνεύονται από τον Alshurman (2015) με το θεωρητικό επιχείρημα ότι οι 
δημοκρατικές πρακτικές θα οικοδομήσουν κλίμα εμπιστοσύνης προς την ηγεσία του 
σχολείου και θα διευρύνουν την συμμετοχή όλων στις αποφασιστικές διαδικασίας του 
σχολείου και την ενσωμάτωσή τους στη σχολική κοινότητα. Αυτή η κατάσταση, τελικά, 
θα αυξήσει και την απόδοση και την γενική αποτελεσματικότητα του σχολείου.   
  Η δημοκρατική κουλτούρα του σχολείου και οι δημοκρατικές πρακτικές 
αποτελούν ζήτημα σχετιζόμενο με την εκπαιδευτική ηγεσία και μάλιστα και με την 
ηθική εκπαιδευτική ηγεσία. Δύο διαφορετικές απόψεις για τη δημοκρατική οργάνωση 
της κοινωνίας και των θεσμών της υπάρχουν: εκείνη που βλέπει το κοινό καλό ως 
άθροισμα των ατομικών προτιμήσεων των μελών της κοινότητας και την πολιτική και 
την ηγεσία ως ανάχωμα προστασίας της κοινότητας από τον ανταγωνισμό των 
συμφερόντων των ατόμων ή των υπο-ομάδων και εκείνη που βλέπει το κοινό καλό όχι 
ως άθροισμα ατομικών συμφερόντων αλλά ως ξεχωριστή και αυθύπαρκτη έννοια, για 
την οποία τα μέλη της κοινότητας εκούσια θυσιάζουν το ατομικό τους συμφέρον. Η 
προθυμία των μελών να κάνουν τη θυσία αυτή αναφέρεται και ως πολιτική αρετή. Τα 
μέλη της κοινότητας έχουν την ευθύνη της διοίκησης της κοινότητάς τους και άμεσα 
εμπλέκονται σε διαλογικές διαδικασίες για τον σκοπό αυτό. Στα σχολεία τόσο η πρώτη 
όσο και η δεύτερη άποψη έχουν θέση. Στο επίπεδο της ευρύτερης εκπαιδευτικής 
πολιτικής η πρώτη θεώρηση της δημοκρατίας έχει νόημα, ενώ στο επίπεδο του 
σχολείου τα ζητήματα πρέπει να αποφασίζονται τοπικά από τα μέλη της σχολικής 
κοινότητας, σύμφωνα με τη δεύτερη θεώρηση (Sergiovanni, 2000). Σε αυτήν την 
δεύτερη περίπτωση, είναι αναγκαία η ύπαρξη αρχών που να ρυθμίσουν τη δημοκρατική 
συμμετοχή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και τους κανόνες του διαλόγου 
που θα προηγηθεί της λήψης αποφάσεων. Οι αρχές αυτές είναι αποδεκτές από όλους 
και βρίσκονται στο αποθετήριο αρχών και αξιών της κεντρικής ζώνης του σχολείου.  
Είναι επίσης αναγκαία η επαναληπτική δημόσια διατύπωσή τους, η προαγωγή τους και 
η διαφύλαξή τους από την σχολική ηγεσία ώστε να εξασφαλιστεί ο δημοκρατικός 
χαρακτήρας του σχολείου και η συνέχειά του, όπως, εξάλλου, είναι αναγκαία η 
οριοθέτηση του ρόλου του κάθε μέλους στις δημοκρατικές διαδικασίες.   
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2.5. Η εκπαιδευτική ηγεσία και το αίτημα της εκπαιδευτικής συμπερίληψης 
Ως συμπερίληψη στην εκπαίδευση έχει οριστεί η τοποθέτηση των μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες σε σχολεία και τάξεις της γενικής εκπαίδευσης κατάλληλες για 
την ηλικία τους, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα την απαραίτητη υποστήριξη ώστε αν 
απολαύσουν επιτυχή συμμετοχή στις δραστηριότητες που προσφέρονται στους και 
αναμένονται από τους συμμαθητές τους οι οποίοι δεν έχουν τις ίδιες δυσκολίες (Falvey, 
1995:34, όπως αναφέρεται στην Turner, 2003:8). Πιο γενικά, μπορεί να οριστεί ως η 
ενσωμάτωση όλων των ομάδων μαθητών που θεωρούνται μειονότητες (π.χ. πρόσφυγες, 
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, παιδιά με αναπηρία κ.α.) στις τάξεις και τις 
διαδικασίες ενός τυπικού σχολείου. Σε διεθνές επίπεδο από τη δεκαετία του 1990 ο 
λόγος για τη συμπερίληψη επηρεάζεται από το κίνημα για τα συμπεριληπτικά σχολεία, 
όπως αυτό εκφράστηκε από τη διακήρυξη της Σαλαμάνκα της UNESCO, η οποία 
δήλωσε ότι όλα τα παιδιά πρέπει να παρακολουθούν τα ίδια, συμπεριληπτικά σχολεία 
με σκοπό να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ τους. Τα σχολεία πρέπει να 
αναμορφωθούν για να εμφυσήσουν αυτό το αίσθημα αλληλεγγύης και ομαδικότητας σε 
όλους τους μαθητές (Avramidis et al., 2002). Οι επιταγές της διακήρυξης της 
Σαλαμάνκα επηρέασαν τις εθνικές νομοθεσίες και έτσι, τα τελευταία χρόνια στις 
νομοθεσίες των περισσότερων δυτικών κρατών έχει επικρατήσει η τάση να προωθείται 
η συμπερίληψη και να παρέχεται στους μαθητές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν 
περισσότερες δυσκολίες και προκλήσεις κατά τη διαδικασία της μάθησης σε σχέση με 
τους υπόλοιπους συμμαθητές τους, πρόσβαση στο γενικό πρόγραμμα. Μάλιστα, τα 
πορίσματα των σχετικών ερευνών αποδεικνύουν την πρόοδο που σημειώθηκε προς την 
συμπερίληψη των περισσότερων παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στην τυπική 
εκπαίδευση  (McLeskey et al.,2012, όπου αναφέρονται οι σχετικές έρευνες).   
  Από πολλούς έχει εκφραστεί το αίτημα την πλήρους συμπερίληψης όλων των 
μαθητών στο τυπικό σχολείο, δηλαδή της  κάλυψης των αναγκών όλων των παιδιών 
από το τυπικό σχολείο δίχως την ύπαρξη επιπρόσθετων υποστηρικτικών συστημάτων, 
ξεχωριστών τάξεων, ξεχωριστών προγραμμάτων σπουδών ή ειδικών σχολείων. Η 
διδασκαλία και οι σχολικές δομές, κατά την θέση αυτή, πρέπει να προσαρμοστούν έτσι 
ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες όλων των μαθητών, ακόμη και αυτών που ανήκουν 
στις διάφορες μειοψηφίες. Οι υποστηρικτικές δομές και γενικά ό,τι είναι επιπρόσθετο 
και ξεχωριστό θεωρείται πηγή διάκρισης και στίγματος και επομένως παράγοντας 
αποκλεισμού ομάδων μαθητών. Από άλλους, αντιθέτως, η πλήρης συμπερίληψη 
θεωρείται αδύνατη, έως και αυταπάτη, διότι προϋποθέτει τη βαθειά αλλαγή στην 
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κοινωνική πραγματικότητα και τις τρέχουσες απόψεις της κοινωνίας για την αποδοχή 
του διαφορετικού και τη συμπερίληψη γενικά των μειονοτικών ομάδων στις κοινωνικές 
διαδικασίες, αλλαγή η οποία δεν φαίνεται να πραγματοποιείται εύκολα στο προσεχές 
τουλάχιστον μέλλον. Προτείνονται λοιπόν εναλλακτικά μοντέλα υπό όρους 
συμπερίληψης των εκπαιδευτικών μειονοτήτων στο τυπικό σχολείο, με την αρωγή 
εξατομικευμένων υποστηρικτικών δράσεις που κυμαίνονται από πολύ διακριτικές έως 
πολύ έντονες, ανάλογα με την περίπτωση (Norwich, 2002).    
  Σε κάθε περίπτωση, η συμπερίληψη παιδιών που ανήκουν σε ευπαθείς ή 
μειονοτικές ομάδες (λ.χ. παιδιά με προβλήματα υγείας, μαθησιακές δυσκολίες, 
αλλοεθνών μειονοτήτων κ.λπ.) στην τυπική εκπαίδευση είναι βασικό αίτημα της εποχής 
μας  και πρόκληση για την εκπαιδευτική ηγεσία. Παρότι οι κανόνες της συμπερίληψης 
ορίζονται στις περισσότερες περιπτώσεις κεντρικά από τις κρατικές νομοθεσίες, επί 
μέρους περιπτώσεις μπορεί να απαιτούν την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας του 
σχολικού διευθυντή, πράγμα που ίσως εγείρει ηθικά ζητήματα και έχει ηθικές συνέπειες 
για το σχολείο. Η συμπερίληψη και η θέση των μειοψηφιών στο σύγχρονο σχολείο δεν 
μπορούν παρά να αποτελούν ζητήματα πυρηνικών αξιών του σχολείου, όχι μόνο διότι η 
ύπαρξη μειοψηφικών ομάδων παιδιών είναι ο κανόνας στα σχολεία της εποχής μας 
αλλά και διότι η θεώρηση του σχολείου ως μιας κοινότητας με κοινούς στόχους, αξίες 
και ιδέες αναγκαστικά οφείλει να λάβει υπ’ όψη τη συζήτηση για τις σχέσεις των μελών 
μεταξύ τους και την επιρροή που η διαφορετικότητα μπορεί να έχει στην αναγνώριση 
και την ανάληψη των ρόλων του καθενός στην κοινότητα. Άλλωστε, ο εκπαιδευτικός 
στόχος της πολιτειότητας και της ενεργητικής συμμετοχής των νέων στην σύγχρονη 
κοινωνία και τους θεσμούς της αποτελεί, όπως είδαμε, αναγνωρισμένο από όλους 
στόχο της σύγχρονης εκπαίδευσης. Είναι δύσκολο να φανταστούμε την εποχή μας 
άσκηση πολιτειότητας και κοινωνικής συμμετοχής χωρίς να γίνει λόγος και για τη 
συμπερίληψη. 
2.6. Η εκπαιδευτική ηγεσία και το αίτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης στην 
εκπαίδευση 
Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τους 
ερευνητές της εκπαίδευσης, ιδίως στην εποχή μας στην οποία οι παράγοντες που 
ενισχύουν αυτήν την ενασχόληση αφθονούν (λ.χ. ποικιλία στους σχολικούς 
πληθυσμούς, πολιτισμικές διαφορές, παγκοσμιοποίηση κ.α.). Ο ορισμός της, όμως, δεν 
είναι εύκολος και μάλλον χρησιμοποιείται ως ομπρέλα για να καλύψει έννοιες όπως η 
ισότητα, ισονομία, ίσες ευκαιρίες, διαφορετικότητα κ.λπ. Ο Bell (1997, όπως 
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αναφέρεται στην Hytten, 2015:3) περιγράφει την κοινωνική δικαιοσύνη ως διττή: είναι 
στόχος προς επίτευξη ο οποίος αφορά πλήρη και ισότιμη συμμετοχή όλων των 
ανθρώπων σε μια κοινωνία, αλλά είναι και δημοκρατική, συμπεριληπτική συμμετοχική 
και συνεργατική διαδικασία της δημιουργίας ενός κόσμου όπου η κατανομή των πηγών 
είναι ισότιμη. Όπως και να την δει κανείς, πάντως, η κοινωνική δικαιοσύνη 
επικεντρώνεται στην αποπεριθωριοποίηση ομάδων ανθρώπων και, ιδιαίτερα στην 
εκπαίδευση, στην καταπολέμηση των ανισοτήτων στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και 
αποτελέσματα και στην καταπολέμηση της περιθωριοποίησης στα σχολεία. Αν, τώρα, 
θέλουμε να εντάξουμε σε αυτήν την εικόνα την έννοια της εκπαιδευτικής ηγεσίας, δεν 
έχουμε παρά να θυμηθούμε την λογική παρατήρηση της Furman (2012) ότι η 
εκπαιδευτική ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη είναι η ηγεσία που αφ’ ενός 
αναγνωρίζει τις πρακτικές καταπίεσης και ανισότητας στο σχολείο, αφ’ετέρου επιχειρεί 
να τις αντικαταστήσει με άλλες, πιο δίκαιες.   
  Οι Dotger και Theoharis (2007) δίνουν ίσως τον πληρέστερο στη σχετική 
έρευνα ορισμό της εκπαιδευτικής ηγεσίας για την κοινωνική δικαιοσύνη: «η ηγεσία για 
την κοινωνική δικαιοσύνη υποστηρίζει, οδηγεί και κρατά στο κέντρο της πράξης και 
του οράματός της θέματα φυλής, κοινωνικής τάξης, φύλου, αναπηρίας, σεξουαλικού 
προσανατολισμού και άλλων καταστάσεων που περιθωριοποιούν. Αυτός ο ορισμός 
εστιάζει στην αντιμετώπιση και εξάλειψη της περιθωριοποίησης στα σχολεία. Με αυτόν 
τον τρόπο, οι πρακτικές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης είναι επίσης απαραίτητες».  
Έξι είναι, κατά την αναλυτική προσέγγιση της Furman (2012: 195-197) τα 
χαρακτηριστικά αυτής της ηγεσίας:   
  i) είναι προσανατολισμένη στη δράση και μετασχηματιστική. Αυτή σημαίνει ότι 
οι ηγέτες που στοχεύουν στην κοινωνική δικαιοσύνη είναι παράγοντες αλλαγής στο 
σχολείο τους: αναγνωρίζουν την καταπίεση και τον αποκλεισμό και αναλαμβάνουν 
δράση για να τα ανατρέψουν,   
  ii) είναι αφοσιωμένη και επίμονη,   
  iii) είναι συμπεριληπτική και δημοκρατική,  
            iv) είναι ορθολογική και δείχνει φροντίδα,   
  v) είναι αναστοχαστική,   
  vi) είναι προσανατολισμένη προς την κοινωνικά δίκαια παιδαγωγική. Οι ηγέτες 
για την κοινωνική δικαιοσύνη εξετάζουν τον βαθμό στον οποίο η μάθηση είναι ισότιμη 
για όλους τους μαθητές και ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να αναζητήσουν 
ενδεχόμενες προκαταλήψεις στην διδασκαλία τους.    
  Η ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη μας επαναφέρει στο θέμα του ηθικού 
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σκοπού της εκπαιδευτικής ηγεσίας και της έμφασης στις ηθικές αξίες της. Τίθενται, 
ωστόσο, από την έρευνα δύο καίρια ερωτήματα: α) πώς αντιλαμβάνονται στην πράξη οι 
σχολικοί διευθυντές την κοινωνική δικαιοσύνη και πώς την μετουσιώνουν σε δράσεις 
μέσα στο σχολείο; β) ποιο είναι το περιθώριο ελευθερίας που διαθέτουν οι σύγχρονοι 
ηγέτες διευθυντές για να εφαρμόσουν την ατζέντα της κοινωνικής δικαιοσύνης και 
κατά πόσο οι κεντρικές, κρατικές εκπαιδευτικές πολιτικές τους βοηθούν ή τους θέτουν 
εμπόδια στο έργο τους; (Stevenson,2007). Ως προς το πρώτο ερώτημα, η Furman 
(2012) πρότεινε πρόσφατα ένα πολύ περιεκτικό πλαίσιο κατανόησης των δράσεων της 
εκπαιδευτικής ηγεσίας για την κοινωνική δικαιοσύνη. Ο ηγεσία αυτή έχει πέντε 
διαστάσεις: α) προσωπική διάσταση, που αναφέρεται στον προσωπικό αναστοχασμό 
του σχολικού ηγέτη σχετικά με τις αξίες και τις προκαταλήψεις του και τον τρόπο που 
αυτές επηρεάζουν την ηγεσία που ασκεί, β) διαπροσωπική διάσταση, που αναφέρεται 
στον κεντρικό ρόλο των διαπροσωπικών σχέσεων στην ηγεσία για την κοινωνική 
δικαιοσύνη, γ) κοινοτική διάσταση, που αναφέρεται στην αξιοποίηση δημοκρατικών 
και συμπεριληπτικών αρχών για την οικοδόμηση κοινότητας στο σχολείο που 
περιλαμβάνει όλες τις ομάδες και γίνεται σε συνθήκες δημοκρατικού διαλόγου, δ) 
συστημική διάσταση, που αναφέρεται στην κριτική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
συστήματος και την προσπάθεια μετασχηματισμού του προς όφελος της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και ε) οικολογική διάσταση, που σχετίζεται με την αναγνώριση ότι η 
υπόθεση της κοινωνικής δικαιοσύνης για το σχολείο εγγράφεται στο ευρύτερο πλαίσιο 
του λόγου για την δικαιοσύνη στην κοινωνία γενικά.   
  Ως προς το δεύτερο ερώτημα˙ ύστερα από την υποχώρηση του εκπαιδευτικού 
μοντέλου της πρόνοιας μετά από τα μέσα του 20ου αιώνα και την αντικατάστασή του 
από το διαχειριστικό μοντέλο με την έμφαση που δίνει στην σχολική απόδοση, την 
αποδοτικότητα και την ιδιωτικοοικονομική προσέγγιση της εκπαίδευσης, ασκήθηκε 
πίεση στους διευθυντές να εστιάσουν στις πλευρές εκείνες του σχολείου που μπορούν 
να μετρηθούν αντικειμενικά και χειροπιαστά και να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία 
του σχολείου. Αυτή, εν τούτοις, η έμφαση στην απτή αποτελεσματικότητα μπορεί να 
έρθει σε αντίθεση με την προσπάθεια να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός ηγέτης τις αρχές 
της ίσης μεταχείρισης όλων των παιδιών, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της 
συμπερίληψης και της δημοκρατίας. Παρότι, επομένως, η ρητορική των κεντρικών 
διοικήσεων που σχεδιάζουν την εκπαιδευτική πολιτική των κρατών περιστρέφεται 
σχεδόν πάντοτε γύρω από την δυνατότητα συνδυασμού του στόχου της μετρήσιμης 
αποτελεσματικότητας στην επίδοση με τον στόχο της συμπερίληψης και της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, στην πράξη προκύπτουν διλήμματα για τον εκπαιδευτικό ηγέτη από την 
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ένταση μεταξύ πιέσεων για ακαδημαϊκή επίτευξη και της ηθικής προσταγής για 
κοινωνική δικαιοσύνη στην εκπαίδευση (Stevenson, 2007). Ο απόλυτος συμβιβασμός 
τους είναι αδύνατος, οι ηθικοί ηγέτες όμως έχουν το περιθώριο να εκμεταλλευτούν τις 
επιταγές της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής ως ευκαιρία για να διαμορφώσουν 
εσωτερική θεσμική πολιτική στο σχολείο τους που να υποστηρίζει την κοινωνική 
δικαιοσύνη. Η έρευνα του Stevenson (2007) αναγνώρισε, μάλιστα, τέσσερις τομείς 
στους οποίους ο ηθικός ηγέτης μπορεί να προωθήσει την πολιτική της κοινωνικής 
δικαιοσύνης: α) το πρόγραμμα σπουδών, β) τη δημιουργία συμπεριληπτικής 
κουλτούρας στο σχολείο, γ) την ανάπτυξη του προσωπικού και δ) την κινητοποίηση της 
κοινότητας για να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στόχους του σχολείου στα θέματα 
της συμπερίληψης.   
  Η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί για πολλούς, όπως είδαμε, είτε ρητά 
διατυπωμένο στόχο της σύγχρονης εκπαίδευσης, είτε υπόρρητα διατυπωμένο στόχο, ο 
οποίος εγγράφεται στον ευρύτερο στόχο της κοινωνικοποίησης και της ενσυνείδητης 
συμμετοχής στην σύγχρονη κοινωνία. Κατέστη στόχος της εκπαίδευσης διότι η 
σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα δείχνει ότι το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη 
προβάλλεται όλο και πιο έντονα από διάφορες κοινωνικές ομάδες και ιδίως εν σχέσει 
προς τα εκπαιδευτικά δικαιώματα και την ισότιμη συμμετοχή όλων στα εκπαιδευτικά 
αγαθά. Δικαιολογημένα, συνεπώς, η Bogotsch (2002) παρατηρεί ότι, αν και δύσκολο 
εγχείρημα, σταθερή σε κάθε περίπτωση παραμένει η πρόκληση του ηθικού 
εκπαιδευτικού ηγέτη να δημιουργήσει ή να αναδημιουργήσει στο σχολείο μια 
εκπαιδευτική κοινότητα με πλουραλιστικές προοπτικές για την δικαιοσύνη και με 
περιθώρια άσκησης πολλαπλών παρεμβάσεων για την κοινωνική δικαιοσύνη.  
2.7. Συμπερασματικές παρατηρήσεις 
Στο κεφάλαιο αυτό μιλήσαμε για τα αιτήματα που θέτει η εποχή μας, με όλες τις 
ιδιαιτερότητές της, στην ηγεσία της εκπαίδευσης. Τέσσερα είναι, όπως υποστηρίξαμε, 
τα καίρια αιτήματα της εποχής: ο προσδιορισμός των στόχων της εκπαίδευσης και του 
σχολείου, η δημοκρατία στην εκπαίδευση, η συμπερίληψη, και η κοινωνική 
δικαιοσύνη. Ως προς το πρώτο, είδαμε ότι όλες οργανωμένες πολιτείες προσδιορίζουν 
τους στόχους της εκπαίδευσής τους, ενώ ορισμένες από αυτές, όπως η δική μας, 
διατυπώνουν τους στόχους αυτούς με ένα βαθμό γενικότητας μεγάλο ώστε να αφήσουν 
στην εκπαιδευτικής ηγεσία περισσότερο ή λιγότερο χώρο να διαμορφώσει και να 
διατυπώσει του επί μέρους στόχους. Είδαμε, επίσης, ότι η επιλογή των στόχων είναι 
θέμα ηθικό αλλά και ιδιαίτερης σημασίας ειδικότερα για το μοντέλο της ηθικής 
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ηγεσίας, στο οποίο η στοχοθεσία της εκπαίδευσης κατέχει κεντρική θέση. Η ηθική 
ηγεσία διαμορφώνει τους στόχους σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής 
κοινότητας και τους τοποθετεί, μαζί με τις αξίες και τις πεποιθήσεις των μελών, στο 
κέντρο της σχολικής ζωής, στην κεντρική ζώνη του σχολείου, όπως την ονομάσαμε, η 
οποία λειτουργεί ως πολιτισμικό κέντρο του σχολείου. Οι στόχοι που επιλέγονται 
ασφαλώς εν μπορεί να βρίσκονται σε αντιδιαστολή με τους γενικότερους εθνικούς 
στόχους των εκπαιδευτικών συστημάτων αλλά σίγουρα θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ 
όψη τις τοπικές συνθήκες της περιοχής του σχολείου, τις ειδικές του ανάγκες και το 
όραμα που έχουν για το σχολείο τα μέλη του. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι στόχοι και οι αξίες 
της κεντρικής ζώνης και ο προσδιορισμός τους συνιστούν μάλλον το σημαντικότερο 
καθήκον της ηθικής ηγεσίας διότι, τελικά, οι στόχοι μαζί με τις αξίες είναι ο 
ακρογωνιαίος λίθος ενός σχολείου που διαμορφώθηκε σε ηθική κοινότητα.  
  Εκτός, όμως, από την επιλογή των στόχων, η ηθική ηγεσία οφείλει να 
κατοχυρώσει το δημοκρατικό κλίμα και δημοκρατικό χαρακτήρα της σχολικής ζωής, 
όχι μόνο διότι έτσι επιτάσσουν οι διεθνείς και οι εθνικές νομοθεσίες - είδαμε ήδη την 
περίπτωση του ελληνικού Συντάγματος και του ελληνικού κοινού νόμου - αλλά και 
διότι οι συνθήκες της σύγχρονης παγκόσμιας κοινωνίας απαιτούν τη δημοκρατική 
άσκηση των αυριανών πολιτών ήδη από τα σχολικά χρόνια, ώστε να μπορέσουν αυτοί 
να δράσουν επιτυχώς σε μια πλουραλιστική και πολυπολιτισμική κοινωνία, της οποίας 
την επιβίωση εγγυάται μόνον η δημοκρατία και το πνεύμα ανεκτικότητας. Συναρτημένα 
με το δημοκρατικό αίτημα είναι και τα αιτήματα για συμπερίληψη και κοινωνική 
δικαιοσύνη, στα οποία η σχολική ηγεσία έχει να παίξει αποφασιστικό ρόλο, αν και 
αρκετά περιορισμένο λόγω του κεντρικού ελέγχου πολλών πτυχών της εκπαίδευσης 
από το κράτος, ιδίως στα συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα, όπως το ελληνικό. 
Το περιθώριο αποφάσεων στους παραπάνω τομείς είναι σε πολλές περιπτώσεις μικρό, 
όχι όμως ανύπαρκτο, γι’ αυτό και η ηθική εκπαιδευτική ηγεσία βρίσκεται πάντοτε 
μπροστά στην ευθύνη των ηθικώς ορθών επιλογών ώστε να εξασφαλίσει ένα σχολικό 
περιβάλλον δημοκρατικό, συμπεριληπτικό, κοινωνικά δίκαιο και έχον νόημα για όλα τα 
μέλη της σχολικής κοινότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 Η ΗΘΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

3.1. Εισαγωγή  
Η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής και σχολικής ηγεσίας κρίνεται από τον 
βαθμό επίτευξης των στόχων της εκπαίδευσης και του σχολείου αντίστοιχα. Οι 
παραδοσιακές τεχνοκρατικές προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής ηγεσίας έδωσαν ορισμένα 
αποτελέσματα ως προς την επίτευξη των στόχων και εξακολουθούν να μπορούν να 
φέρουν αποτελέσματα όταν το ζητούμενο είναι η εκπλήρωση των ελάχιστων επιπέδων 
κάλυψης των στόχων και η διεξαγωγή των καθημερινών λειτουργιών του σχολείου. Η 
παραδοσιακή ηγεσία λειτουργεί καλά όταν βρίσκεται σε γραμμικές συνθήκες, δηλαδή 
συνθήκες όπου επικρατεί σταθερότητα, προβλεψιμότητα, οργάνωση, ξεκάθαροι στόχοι 
και ιεραρχία, και όταν η δομή είναι ορθολογική και οι ρόλοι σαφώς προσδιορισμένοι, 
τα καθήκοντα διακριτά μοιρασμένα, ο έλεγχος και η λογοδοσία  άμεση. Αυτή η ηγεσία, 
όμως, κατά τα πορίσματα σχετικών μελετών, δεν μπορεί να ξεπεράσει το όριο της 
απλώς εύρυθμης και επιτυχημένης λειτουργίας ώστε να αποδώσει εξαιρετικά 
αποτελέσματα, διότι στηρίζεται στην αυστηρή ιεραρχία και την τυποποίηση και δεν 
κινητοποιεί τα μέλη του σχολείου να αυξήσουν την αφοσίωση και την απόδοσή τους 
(Sergiovanni, 1991a. 1996. 2000. 2007. Patrick-Smith, 2007).    
  Δικαιλογημένα, λοιπόν, ο Sergiovanni (2007) υποστηρίζει ότι αν θέλουμε να 
φανταστούμε μια σχολική ηγεσία που να επιτυγχάνει αξιοσημείωτα αποτελέσματα θα 
πρέπει να ξεφύγουμε από το παραδοσιακό μοντέλο ηγεσίας. Τα σχολεία δεν είναι ούτε 
γραμμικά, ούτε οι δομές τους είναι σφιχτές και επιπλέον η απλή επίτευξη στόχων δεν 
είναι ικανοποιητική για αυτά, ιδίως σε εποχές αλλαγών σαν την δική μας, όχι μόνο διότι 
οι στόχοι αλλάζουν με την εποχή αλλά κυρίως διότι τα σχολεία προετοιμάζουν τα 
παιδιά για την αυριανή ζωή και είναι ως εκ τούτου ηθικά δεσμευμένα από το καθήκον 
να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να μεγιστοποιήσουν την ποιότητα και την 
επιτυχία αυτής της προετοιμασίας. Η διαφορετική αυτή ηγεσία είναι η ηθική, και 
ονομάστηκε έτσι από τον Sergiovanni (2007) πολύ εύστοχα, διότι βασίζεται σε ιδέες 
και ηθικές αρχές, κοινά αποδεκτές από όλα τα μέλη του σχολείου, και διότι δίνει 
έμφαση στην ένωση και τη συνάσπιση διαφορετικών ατόμων σε έναν κοινό σκοπό με 
το να επιχειρεί την μετατροπή του σχολείου σε κοινότητα δεσμεύσεων. Η ηθική ηγεσία 
είναι συμβατή με την ιδιόμορφη δομή του σχολείου, η οποία είναι διαχειριστικά χαλαρή 
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αλλά πολιτισμικά συνεκτική, θεωρεί ότι βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη της 
αποτελεσματικότητας είναι όχι τόσο ο έλεγχος και ο προγραμματισμός αλλά η 
συναίνεση, εμφαίνει πρωτίστως τα μέσα (δημιουργία κοινότητας) και μετά τους 
στόχους ως προς την σχολική βελτίωση, προκρίνει την προαγωγή της αυτορρύθμισης 
και της αφοσίωσης σε ιδέες αντί του ιεραρχικού ελέγχου και, τέλος, θεωρεί ότι 
υλοποιείται πιο σίγουρα αυτό που προσφέρει ηθική ικανοποίηση και αυτοπραγμάτωση 
παρά αυτό που αμείβεται, που συνδέεται δηλαδή με εξωτερικό κίνητρο (Sergiovanni, 
1991a).   
  Στο κεφάλαιο αυτό θα αιτιολογήσουμε τον χαρακτηρισμό της ηθικής ηγεσίας ως 
αποτελεσματικής με κύριο επιχείρημα ότι οικοδομεί κοινότητα ρητής δέσμευσης των 
μελών του σχολείου σε ιδέες, αξίες, πεποιθήσεις, η οποία ικανοποιεί την εγγενή ανάγκη 
όλων των ανθρώπων για κοινωνικότητα και αποτελεί πηγή νοήματος και εσωτερικής 
κινητοποίησης (Sergiovanni, 1991a. 1992. 994a. 1994b. 1996. 2007). Η οικοδόμηση 
σχολικής κοινότητας θεωρείται από το μοντέλο Sergiovanni (1992) ως η καλύτερη 
απάντηση στις προκλήσεις και τις πιέσεις της εποχής διότι προσιδιάζει περισσότερο 
στον μη γραμμικό χαρακτήρα του σχολείου, οδηγεί τα μέλη του σε αυξημένα επίπεδα 
αφοσίωσης και προσπάθειας και οδηγεί τον αγώνα επίτευξης των σχολικών στόχων σε 
εξαιρετικά αποτελέσματα. Έτσι, το δίλημμα της επιλογής μεταξύ αφ’ ενός 
τεχνοκρατικής, διαχειριστικής ηγεσίας που παραδοσιακά προσανατολίζεται στα 
αποτελέσματα και προωθείται ως εγγύηση της σχολικής αποτελεσματικότητας και αφ’ 
ετέρου ηθικής ηγεσίας επιλύεται υπέρ της δεύτερης.   
  Προτού μιλήσουμε για την οικοδόμηση σχολικής κοινότητας, θα κάνουμε μια 
σύντομη επισκόπηση ορισμένων εμπειρικών ερευνών που αποπειράθηκαν να 
διακριβώσουν πώς αντιλαμβάνονται τα μέλη των σχολείων την αποτελεσματική ηγεσία, 
για να βρούμε αν η προσλαμβανόμενη ως αποτελεσματική ηγεσία είναι πράγματι η 
ηθική, ή εν πάση περιπτώσει αν συγκεντρώνει στοιχεία της ηθικής ηγεσίας και 
διαπιστώσουμε με αυτόν την επιβεβαίωση των επιχειρημάτων μας από τα δεδομένα της 
εμπειρικής έρευνας. 
3.2. Η βιβλιογραφία για την αποτελεσματική εκπαιδευτική ηγεσία 
Διάφορες εμπειρικές έρευνες επιχείρησαν να βρουν τι πιστεύουν οι μέτοχοι στη 
σχολική ζωή για τα συστατικά της αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας. Η εμπειρική 
έρευνα του J.J. Blase (1987) ανέδειξε και ανέλυε τις απόψεις των εκπαιδευτικών για 
την αποτελεσματική ηγεσία στα σχολεία. Σύμφωνα με τα πορίσματά της, εννέα 
παράγοντες προσανατολισμένοι στο καθήκον κι άλλοι πέντε παράγοντες 
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προσανατολισμένοι στο ενδιαφέρον για τους άλλους αναγνωρίστηκαν από τους 
εκπαιδευτικούς ως βασικές αρχές της αποτελεσματικής ηγεσίας. Αυτοί είναι: α) 
παράγοντες προσανατολισμένοι στο καθήκον: προσιτότητα, συνέπεια, γνώση, 
ξεκάθαρες προσδοκίες, αποφασιστικότητα, παροχή πόρων, διαχείριση χρόνου και 
επίλυση προβλημάτων, β) παράγοντες προσανατολισμένοι στο ενδιαφέρον για τους 
άλλους: υποστήριξη σε συγκρούσεις, ενίσχυση των συμμετοχικών δραστηριοτήτων, 
δικαιοσύνη και ίση μεταχείριση, αναγνώριση της σκληρής δουλειάς, διάθεση να 
μεταβιβάσουν μέρος της εξουσίας τους. Τα αποτελέσματα τη έρευνας ανέδειξαν την 
πραγματικότητα ότι οι παράγοντες αυτοί επηρέαζαν δραματικά τους εκπαιδευτικούς και 
τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, τόσο μεταξύ τους όσο και με τα παιδιά, επηρέαζαν 
επίσης την παρώθηση των εκπαιδευτικών, την ανάμειξή τους στα θέματα του σχολείου, 
το ηθικό τους και γενικά τη δημιουργία παραγωγικών κοινωνικών και πολιτισμικών 
δομών μέσα στο σχολείο.   
  Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 η Εθνική Ένωση Διευθυντών του Ηνωμένου 
Βασιλείου έδωσε την εντολή για τη διεξαγωγή μιας έρευνας που θα λάμβανε υπ’ όψιν 
τις γνώμες εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων και λοιπών μετόχων των σχολικών 
κοινοτήτων σχετικά με το ποιος είναι ο αποτελεσματικός διευθυντής. Ως κριτήρια 
αποτελεσματικότητας, χρησιμοποίησε εν πολλοίς αυτά που προσδιορίζονται από το 
Ofsted (Office for Standards in Education, Children's Services and Skills), το γραφείο 
για τα πρότυπα στην εκπαίδευση, τις υπηρεσίας για τα παιδιά και τις δεξιότητες. Από 
τις απαντήσεις των ερωτωμένων και από την επεξεργασία τους προέκυψε ότι όλες οι 
αποτελεσματικοί διευθυντές συγκεντρώνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) Οι 
πράξεις τους κατευθύνονται από αξίες, β) η δράση τους είναι ανθρωποκεντρική και 
προσανατολισμένη στην επίτευξη, γ) βλέπουν προς τα έξω και προς τα μέσα (δηλαδή 
τους άλλους και τον εαυτό τους), δ) είναι ικανοί να διαχειριστούν έναν αριθμό 
εντάσεων και διλημμάτων.   
  Όλοι οι ερωτώμενοι τόνισαν τις προσωπικές αξίες των αποτελεσματικών 
διευθυντών οι οποίες βασίζονται στην φροντίδα, το αίσθημα ισότητας, τις υψηλές 
προσδοκίες για επίτευξη των στόχων, οι οποίες είναι ξεκάθαρες για όλους και 
αποδεκτές από τους περισσότερους και οι οποίες λειτουργούν ως πυξίδα για τη ζωή του 
σχολείου. Επίσης, περιέγραψαν τη συνεργατική κουλτούρα του σχολείου τους, 
προσανατολισμένη προς τη βελτίωση, την οποία προωθούσαν οι διευθυντές όπως 
άλλωστε και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού, ανάλογα με 
τις ανάγκες του σχολείου (Day et al.,1999. Day et al., 2000α. Day et al., 2001). Οι αξίες 
των διευθυντών της έρευνας ήταν ο σεβασμός για όλους, η ισότητα και η δικαιοσύνη, η 
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φροντίδα για την ευημερία και την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, η ακεραιότητα 
και η εντιμότητα (Day et al., 2000a. Day et al., 2001). Η εκπαιδευτική τους ηγεσία 
ονομάστηκε από τους ερευνητές «ενδεχομενική ηγεσία οδηγημένη από αξίες» (Day et 
al., 2000a. Day et al., 2000b. Day et al., 2001).   
  Οι Gurley, Peters, Collins και Fifolt (2014) υποστήριξαν ότι η αποτελεσματική 
ηγεσία συντίθεται από τέσσερα συστατικά:   
  i) προσδιορισμός της αποστολής του σχολείου. Η δήλωση της αποστολής του 
σχολείου περιλαμβάνει ένα σύνολο από αξίες οι οποίες απαντούν θεμελιώδη 
ερωτήματα για τους σκοπούς της εκπαίδευσης και για το πώς θα διεξαχθούν η 
διδασκαλία και η μάθηση,   
  ii) προσδιορισμός του οράματος του σχολείου, δηλαδή του προτιμώμενου 
μέλλοντος για το σχολείο. Η διατύπωσή του πρέπει να είναι σαφής και κατανοητή από 
όλους. Ένα από κοινού υιοθετημένο και διατυπωμένο όραμα είναι χαρακτηριστικό ενός 
αποτελεσματικού σχολείου και μπορεί να επιδράσει στη θετική αλλαγή,  
  iii) προσδιορισμός των αξιών του σχολείου. Οι διατυπωμένες κεντρικές αξίες 
εκφράζουν τις κοινές πεποιθήσεις ενός οργανισμού και προσδιορίζουν τον τρόπο με τον 
οποίο τα μέλη του σχολείου πρέπει να συμπεριφερθούν ώστε να κάνουν το κοινό τους 
όραμα πραγματικότητα. Η εμπειρική έρευνα έδειξε ότι όταν υιοθετούν κοινές αξίες και 
ενώνονται σε έναν κοινό σκοπό, τα μέλη των επιχειρηματικών οργανισμών δίνουν στον 
οργανισμό τους το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τον βοηθούν να επιβιώσει στην 
οικονομική κρίση, παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες τους, αυξάνουν τα 
κέρδη και την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος για τους εργαζομένους τους 
(Becker, 2007. Blanchard-O’Connor, 1997, όπως αναφέρεται στους  Gurley et al., 
2014:223). Την ίδια δύναμη και τον ίδιο ρόλο έχουν οι αξίες και στη ζωή ενός 
σχολείου, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το μοντέλο ηθικής εκπαιδευτικής ηγεσίας του 
Sergiovanni (1991a: 150),   
  iv) προσδιορισμός των στόχων. Η σύνδεση μεταξύ αποτελεσματικής θέσης 
στόχων και μαθητικής επίτευξης έχει γίνει παραδεκτή και από πολλούς εκπαιδευτικούς, 
σύμφωνα με εμεπιρικές έρευνες τις οποίες επικαλούνται οι Moeller at al. (2012, όπως 
αναφέρονται στους  Gurley et al., 2014: 224).    
  Στις αρχές του αιώνα μας οι Riley και MacBeath (2003) ερεύνησαν τις απόψεις 
μαθητών για την αποτελεσματική ηγεσία και διαπίστωσαν ότι: α) ο αποτελεσματικός 
διευθυντής υποστηρίζει σχέσεις μέσα στην σχολική κοινότητα, στην οποία όλα τα μέλη 
γίνονται σεβαστά και οι απόψεις του ακούγονται, β) προσέχει τόσο την εσωτερική ζωή 
του σχολείο όσο και το περιβάλλον του και κατανοεί το συγκείμενο του σχολείου, γ) 
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διαχειρίζεται αμφισβητούμενες έννοιες για την επίτευξη και πολλαπλά συμφέροντα και 
απαιτήσεις, δ) μοιράζεται την ηγεσία με τα υπόλοιπα μέλη, εμπνέει τα μέλη και παρέχει 
κίνητρα, αναγνωρίζουν ότι οι εθνικοί στόχοι για την παιδεία και τα κριτήρια απόδοσης 
μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο με τη δημιουργία επαγγελματικής κοινότητας στο 
σχολείο, ε) παίρνει αποφάσεις, αποφασίζει τις προτεραιότητες  (δηλαδή, επιλύει 
διλήμματα) και είναι πρόθυμος να μάθει και να αλλάξει.   
  Στην ελληνική εκπαιδευτική βιβλιογραφία λίγες μόνον μελέτες την 
αποτελεσματικότητας της σχολικής ηγεσίας υπάρχουν. Σε μία από αυτές, η έννοια του 
όρου εκπαιδευτική ηγεσία συνδέθηκε, κατά μία πολύ ενδιαφέρουσα άποψη, με τον 
βαθμό αυτονομίας που απολαμβάνει η σχολική μονάδα (ότι, δηλαδή, όσο πιο αυτόνομο 
είναι το σχολείο τόσο ευρύτερα είναι τα περιθώρια άσκησης πραγματικής ηγεσίας και 
όχι απλής διαχείρισης και διεκπεραίωσης) και διαπιστώθηκε ότι ακόμη και στο 
αυστηρά συγκεντρωτικό ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα οι δυνατότητες άσκησης 
πραγματικής ηγεσίας και διαμόρφωσης σχολικής εσωτερικής πολιτικής έχουν τα 
τελευταία χρόνια αυξηθεί, καθώς τα σχολεία έχουν τη διακριτική ευχέρεια να 
υποδέχονται κριτικά την κεντρική εκπαιδευτική πολιτική και παρεμβαίνουν ώστε να 
την προσαρμόζουν στα εκάστοτε χαρακτηριστικά του κάθε σχολείου. Ως πεδία στα 
οποία μπορεί η σχολική ηγεσία να παρέμβει ώστε να αξιοποιήσει τη διακριτική της 
ευχέρεια ονομάζονται η βελτίωση της σχολικής επίδοσης των παιδιών, η αξιοποίηση 
των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, η αντιμετώπιση της διαφορετικότητας κ.α., ενώ 
αποτελεσματικός εκπαιδευτικός ηγέτης θεωρείται πλέον, κατά τον συγγραφέα, όχι 
αυτός που εφαρμόζει πιστά την κεντρική εκπαιδευτική πολιτική αλλά αντιθέτως αυτός 
που αξιοποιεί τα περιθώρια της σχετικής αυτονομίας της ελληνικής σχολικής μονάδας, 
διαμορφώνοντας την κατάλληλη κουλτούρα μέσα στο σχολείο, κινητοποιώντας και 
αξιοποιώντας τους εκπαιδευτικούς και καθορίζοντας στόχους συμπληρωματικούς προς 
τους κεντρικά ορισμένους (Κουτούζης, 2012).   
  Οι παραπάνω διαπιστώσεις έρχονται σε συμφωνία με τα πορίσματα άλλων 
ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με αυτές, αποτελεσματικός 
εκπαιδευτικός ηγέτης κρίνεται αυτός που δημιουργεί και μεταδίδει στα μέλη της 
σχολικής κοινότητας ένα όραμα για το σχολείο, αξιοποιεί τις ικανότητες των μελών, 
δημιουργεί θετικό κλίμα και εστιάζει στη δημιουργία ενός αποδεκτού από όλους 
συστήματος αξιών και στη θέση κοινών στόχων και επιδιώξεων (Σαγρή-Βουρνούκα, 
2016).  Αποτελεσματικός θεωρείται, επίσης, ο σχολικός ηγέτης που συνεργάζεται καλά 
με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας, που εισάγει καινοτομίες στο σχολείο, 
παίρνει πρωτοβουλίες και προσαρμόζει τις άνωθεν οδηγίες στα δεδομένα του σχολείου 
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του δημιουργώντας θετικό κλίμα και επιδεικνύοντας ηθικές αξίες όπως η εργατικότητα, 
η δημοκρατικότητα, η αντικειμενικότητα, η τιμιότητα, η δικαιοσύνη κ.τ.τ. 
(Αργυροπούλου-Συμεωνίδης, 2017).   
  Το ενδιαφέρον συμπέρασμα από τις παραπάνω εμπειρικές έρευνες, τόσο αυτές 
που υλοποιήθηκαν σε χώρες του εξωτερικού όσο και αυτές που διεξήχθησαν στην 
Ελλάδα, είναι ότι όλες τοποθετούν στον πυρήνα του έργου του αποτελεσματικού ηγέτη 
την διατύπωση των αξιών, των στόχων και του οράματος του σχολείου, τα οποία 
συλλήβδην ονομάσαμε πιο πάνω σύμφωνο ρητής δέσμευσης, την ενθάρρυνση της 
συμμετοχής και την κατανομή της ηγεσίας στα μέλη, το ενδιαφέρον για τις ανθρώπινες 
σχέσεις και την οικοδόμηση κοινότητας στο σχολείο, όλα χαρακτηριστικά του τύπου 
ηγεσία που ονομάσαμε ηθική. Ξεκάθαρα θέτει στο κέντρο της δράσης του 
αποτελεσματικού σχολικού ηγέτη την διαμόρφωση πλατφόρμας αξιών και στόχων η 
έρευνα των Σαγρή και Βουρνούκα (2016), που αναφέρεται αποκλειστικά στην ελληνική 
πραγματικότητα, ενώ και η πάνω σε ελληνικά δεδομένα στηριγμένη έρευνα των 
Αργυροπούλου και Συμεωνίδη (2017) ονομάζει ένα αριθμό ηθικών αξιών ως 
χαρακτηριστικές του αποτελεσματικού διευθυντή και καταφάσκει την εισαγωγή 
καινοτομιών και την προσαρμογή των κεντρικών εντολών στα ειδικά δεδομένα του 
σχολείου ως ακόμη δύο στοιχεία της αποτελεσματικής εκπαιδευτικής ηγεσίας. Από 
αυτήν την άποψη, η μελέτη των Αργυροπούλου και Συμεωνίδη συμφωνεί με την 
αντίστοιχη του Κουτούζη (2012) ότι η διακριτική ευχέρεια και το ευρύ περιθώριο 
αυτενέργειας είναι αναγκαία συστατικά της αποτελεσματικότητας στο σχολείο. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά, όμως, προβάλλει και η θεωρία για την ηθική ηγεσία και την 
οικοδόμηση ηθικής σχολικής κοινότητας, για την οποία, κατά λογική συνεπαγωγή, ο 
αυξημένος βαθμός αυτονομίας είναι επιβεβλημένος. Για τα θέματα, ωστόσο, αυτά θα 
μιλήσουμε ευθύς αμέσως. 
3.3. Η ηθική ηγεσία ως παράγοντας οικοδόμησης σχολικής κοινότητας  
Τα σχολεία του καιρού μας λειτουργούν σε ένα ευμετάβολο περιβάλλον και οφείλουν 
συχνά να υφίστανται αλλαγές προκειμένου να προσαρμόζονται στα αιτήματα της 
κοινωνίας και της νομοθεσίας. Λογική, είναι, λοιπόν, η διαπίστωση της Atkin (1994) 
ότι είναι αδύνατο όλες τις λύσεις και τις απαντήσεις στις προκλήσεις αυτές να τις έχει 
ένα μόνο άτομο – ο διευθυντής. Αντιθέτως, η συνδρομή όλων των μελών του σχολείου 
είναι αναγκαία και πρέπει να ενθαρρύνεται αλλά για να μπορέσουν να απελευθερώσουν 
τις δημιουργικές τους δυνάμεις τα μέλη χρειάζονται να νιώσουν ότι το σχολείο είναι 
δική τους υπόθεση. Αυτό συμβαίνει όταν τους εκχωρούνται «κομμάτια» της ηγεσίας 
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του σχολείου, όταν δηλαδή το σχολείο γίνεται κοινότητα την ευθύνη για την επιτυχία 
της οποίας έχουν όλα τα μέλη της. Η κοινή λογική λέει ότι τα μέλη χρειάζονται να 
νιώθουν σκοπό και νόημα στο σχολείο, να νιώθουν δηλαδή ότι η δουλειά τους δεν είναι 
μάταια αλλά γίνεται για κάποιο λόγο και με κάποιο στόχο, ο οποίος μάλιστα είναι 
σημαντικός για αυτά. Δικαιολογημένα, συνεπώς, ο Sergiovanni (1996. 2000) 
υποστήριξε ότι οι άνθρωποι θέλουν από τα σχολεία να ανακλούν τις αξίες τις οποίες 
θεωρούν κεντρικές και σημαντικές στην ζωή τους για να μπορούν τελικά να τα 
εμπιστεύονται. Ακόμη και αν τα σχολεία κατοπτρίζουν και άλλες αξίες, αυτές θα πρέπει 
να ευθυγραμμίζονται με την εμπιστοσύνη τους προς αυτό.      
  Μία τέτοια κοινότητα ανθρώπων δεν συντίθεται από συμβατικές σχέσεις και δεν 
στηρίζεται σε απρόσωπο πλέγμα συνδέσεων εκπεφρασμένο με ιεραρχία και τυπικούς 
ρόλους, όπως στους οργανισμούς. Οι δεσμοί των μελών μεταξύ τους προκύπτουν από 
τη δέσμευσή τους σε κοινούς στόχους και αξίες, οι οποίες παράγουν δικαιώματα και 
κυρίως υποχρεώσεις και σχηματίζουν τους ρόλους των μελών. Τα μέλη νιώθουν 
δεσμευμένα από υποχρεώσεις όχι μόνο προς το σχολείο αλλά και το ένα προς το άλλο 
και αυτοί οι δεσμοί τελικά γίνονται, κατά την πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα 
παρατήρηση του Sergiovanni (1994a. 1994b), υποκατάστατα της επιτήρησης και της 
επίβλεψης, διότι τα μέλη έχουν εσωτερικό κίνητρο να εργαστούν με συνέπεια και να 
επιδιώξουν τους σκοπούς της κοινότητας.    
  Πολύ ορθά οι Schaber και Anwander (2002) παραλληλίζουν το σχολείο με 
άλλους κοινοτικούς σχηματισμούς (όπως η οικογένεια, η αλλοτινή γειτονιά κ.α.), με 
τους οποίους μοιράζεται κοινά χαρακτηριστικά, δηλαδή τα μέλη του ενώνονται από 
κοινές αξίες και στόχους, εκτιμούν τις σχέσεις ανάμεσά τους για χάρη των ίδιων των 
σχέσεων και όχι για της εργαλειακή τους αξία και θεωρούν την ιδιότητα του μέλους 
στην κοινότητα ως συστατικό στοιχείο της ταυτότητάς τους. Ο Arthur (n.d.), αντλώντας 
από την κοινοτιστική φιλοσοφία του Taylor (1989), προχωρά ακόμη περισσότερο το 
συλλογισμό: επειδή η ιδιότητα του μέλους στη σχολική κοινότητα θεωρείται στοιχείο 
της ταυτότητας των μελών και επειδή τα μέλη είναι δεσμευμένα μεταξύ τους και όλα 
μαζί με τους στόχους και τις αξίες του σχολείου, οι ουσιαστικότερες και βαθύτερες 
υποχρεώσεις τους εκπηγάζουν από την ίδια την ταυτότητά τους και τις σχέσεις τους και 
είναι μάλλον ακούσιες παρά επιλεγμένες. Αυτό δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά είναι 
αχθηδόνες. Πράγματι, το ακούσιο και αναπόφευκτο των υποχρεώσεων δεν είναι 
αφύσικα επιβεβλημένο αλλά προκύπτει από την φυσική κοινωνικότητά μας και την 
πραγματικότητα ότι ο εαυτός μας είναι το αποτέλεσμα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 
(Taylor, 1989:447). Η οικοδόμηση μιας τέτοιας σχολικής κοινότητας με τέτοια 
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χαρακτηριστικά εκ πρώτης όψεως φαίνεται είτε αδύνατη στις συνθήκες της εποχής μας, 
είτε, ακόμη κι αν καταστεί δυνατή, ασύμφορη εν σχέση με τα αιτήματα της κοινωνικής 
και οικονομικής πραγματικότητας απέναντι στα σχολεία. Παραταύτα, σε λίγο θα 
δείξουμε πώς αυτή η εντύπωση είναι τελικά εσφαλμένη και πώς η κοινότητα του 
σχολείου μπορεί να χτιστεί με τη βοήθεια της ηθικής ηγεσίας.   
  Η ηγεσία στα σχολεία έχει στο οπλοστάσιό της ορισμένες δυνάμεις που ο 
διευθυντής μπορεί να αξιοποιήσει για να επιδιώξει την αποτελεσματικότητα, την κάθε 
μια με διαφορετικές συνέπειες για την αποτελεσματικότητα (Sergiovanni, 1991a. 2007). 
Οι δυνάμεις είναι:   
  i) τεχνική, που προέρχεται από τις τεχνικές ορθολογικής διαχείρισης και 
εμφαίνει τον σχεδιασμό, τη διαχείριση χρόνου, τον προγραμματισμό κ.λπ. είναι 
απαραίτητη για τα σχολεία ώστε να λειτουργήσουν καταλλήλως στην καθημερινότητά 
τους σε ένα μίνιμουμ αποτελεσματικότητας και να κερδίσουν την υποστήριξη από 
εξωτερικούς παράγοντες. Παρέχει τάξη και αξιοπιστία στο σχολείο, που προσφέρουν 
αίσθημα ασφάλειας στους εργαζόμενους ώστε να αφοσιωθούν στους κυριότερους 
στόχους τους, 

ii) ανθρώπινη, που συνίσταται στην αξιοποίηση του κοινωνικού και 
διαπροσωπικού δυναμικού του σχολείου, δηλαδή τους ανθρώπους,  
  iii) εκπαιδευτική, που προέρχεται από επαγγελματική δαημοσύνη σε ζητήματα 
του σχολείου και της εκπαίδευσης, όπως η διδασκαλία και το πρόγραμμα σπουδών,  
  iv) συμβολική, που προέρχεται από την εστίαση της προσοχής των άλλων σε 
σημαντικά θέματα του σχολείου. Σχετίζεται με συμβολικές πλευρές της ηγεσίας. Ο 
σχολικός ηγέτης δίνει έμφαση στη στοχευμένη προσοχή, την προβολή στόχων και 
ορθών συμπεριφορών και την επισήμανση του τι είναι σημαντικό και αξιόλογο στο 
σχολείο. Καίριας σημασίας πλευρά της συμβολικής ηγεσίας είναι η στοχοθεσία, για την 
οποία μιλήσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Η συμβολική δύναμη της ηγεσίας αντλεί 
την ισχύ της από την έμφυτη ανάγκη των μελών του σχολείου να γνωρίζουν τι είναι 
σημαντικό και τι έχει αξία, ώστε να έχουν μια κατεύθυνση στη δουλεία τους και να 
καταλαβαίνουν ένα νόημα σε αυτό που κάνουν. Υπό αυτές τις συνθήκες, 
ανταποκρίνονται με αυξημένη κινητοποίηση και αφοσίωση και ενισχύουν την 
εμπιστοσύνη τους στο σχολείο. Ο αντικειμενικός στόχος της συμβολικής δύναμης είναι 
να δημιουργήσει και να ενισχύσει το νόημα, να αναπτύξει καίριες πολιτισμικές πτυχές 
του σχολείου και να συνδέσει με αυτές τα μέλη, ώστε να βρίσκουν σημασία και ουσία 
ακόμη και στις πιο ανιαρές εργασίες του σχολείου. Επίσης είναι να επικοινωνήσει το 
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όραμα για το σχολείο με διάφορα έργα και πράξεις, ώστε να το αντιληφθούν τα μέλη 
και να κάνουν τη εκπλήρωσή του προσωπικό στόχο τους,   
  v) πολιτισμική, που σχετίζεται με την οικοδόμηση μιας μοναδικής σχολικής 
κουλτούρας και αναφέρεται στις πολιτισμικές πλευρές της ηγεσίας. Ο ηγέτης 
διευθυντής επιδιώκει να προσδιορίσει, να καταδηλώσει και να ενδυναμώσει τις αξίες, 
πεποιθήσεις και πολιτισμικές πτυχές του σχολείου οι οποίες με τον καιρό δίνουν στο 
σχολείο την δική του ταυτότητα. Η πολιτισμική δύναμη δημιουργεί δεσμούς ανάμεσα 
στα τα μέλη και καθώς αυτά μετατρέπονται σε μέλη της σχολικής κουλτούρας 
αισθάνονται ότι είναι ιδιαιτέρως σημαντικά, ότι ανήκουν κάπου και ενισχύεται η 
αίσθηση ταυτότητάς τους, συνθήκες που αυξάνουν την αφοσίωσή τους.   
  Η τεχνική, η ανθρώπινη και η εκπαιδευτική δύναμη παρέχουν τις προϋποθέσεις 
για να επιτύχει το σχολείο τους βασικούς του στόχους. Δεν παρέχουν, όμως, τις 
προϋποθέσεις για να ξεπεράσει τον εαυτό του και να αριστεύσει και γι’ αυτό, αν 
θέλουμε να αποκομίσουμε ιδιαζόντως επιτυχή αποτελέσματα στα σχολεία θα πρέπει να 
αξιοποιήσουμε την συμβολική και την πολιτισμική δύναμη, κατ’ εξοχήν όπλα της 
ηθικής ηγεσίας. Η πολιτισμική ηγεσία εμπεδώνει αυτό που αρχίζει η συμβολική και 
συμβάλλει στην δημιουργία ξεχωριστής κουλτούρας για το σχολείο. Ο Sergiovanni, 
(1991a: 108. 2007: 10) παρατηρεί ότι όλα τα σχολεία έχουν κουλτούρες, αλλά τα 
αποτελεσματικά έχουν κουλτούρες που είναι ισχυρές, λειτουργικές και 
ευθυγραμμισμένες με το όραμα για ένα ποιοτικό σχολείο. Η ισχυρή κουλτούρα 
νοηματοδοτεί τη δουλειά των μελών και «κοινωνικοποιεί» τα νέα μέλη αλλά δεν είναι 
εύκολο πράγμα το χτίσιμό της. Προκύπτει από την όχι πάντα ειρηνική διαπραγμάτευση 
μεταξύ των απόψεων των μελών, στην οποία ο διευθυντής έχει ρόλο κλειδί και 
προνομιούχο θέση με την έννοια ότι μπορεί να επηρεάσει το απότοκο της 
διαπραγμάτευσης, τη διαμόρφωση ενός πλαισίου αξιών και τη δημιουργία νοημάτων 
οικοδομώντας με τον τρόπο αυτό μια ηθική τάξη που συνδέει τα μέλη του σχολείου 
μεταξύ τους.   
  Η κουλτούρα ενός σχολείου περιλαμβάνει αξίες, σύμβολα, πεποιθήσεις και 
κοινά νοήματα και στην καρδιά της έχει αυτό που πιο πάνω ονομάσαμε κεντρική ζώνη, 
ένα αποθετήριο πυρηνικών αξιών και πεποιθήσεων που λειτουργεί ως πηγή 
σχηματισμού ταυτότητας για τα μέλη και από το οποίο η εργασία μέσα στο σχολείο 
αποκτά νόημα. Οι κεντρικές ζώνες των σχολείων «είναι πηγές ταυτότητας για γονείς, 
δασκάλους και μαθητές και από αυτές η ζωή τους στο σχολείο αποκτά νόημα» 
(Sergivanni, 2000: 4). Ευθύνη του ηθικού ηγέτη, σύμφωνα με το μοντέλο Sergiovanni, 
είναι να αναπτύξει και να περιφρουρήσει αυτήν την κεντρική ζώνη για να δημιουργήσει 
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απ’ αυτήν μια κανονιστική βάση για ανάληψη δράσης μέσα στο σχολείο (Sergiovanni, 
1991a: 110. 2007: 10). Οι αξίες της κεντρικής ζώνης είναι σεβαστές και σχεδόν 
αδιαπραγμάτευτες και από αυτήν την άποψη, τα σχολεία είναι κοινότητες σφιχτής 
δομής. Από την άλλη, ο τρόπος με τον οποίο οι αξίες της κεντρικής ζώνης θα 
μετουσιωθούν σε αποφάσεις και πράξεις είναι στη διακριτική ευχέρεια των μελών. Από 
αυτήν την άποψη, το σχολείο είναι κοινότητα χαλαρής δομής. Ο συνδυασμός σφιχτής 
και χαλαρής δομής στα σχολεία κοινότητες θεωρείται δικαιολογημένα από το μοντέλο 
εκπαιδευτικής ηγεσίας που εξετάζουμε, ως παράγοντας αφοσίωσης και κινητοποίησης 
των μελών διότι ικανοποιεί την ανάγκη τους να βρίσκουν το έργο τους λογικό και με 
νόημα, να έχουν κάποιον έλεγχο των δραστηριοτήτων τους και να αισθάνονται 
επιτυχημένα (Sergiovanni, 1991a: 111. 2007: 13).    
  Για να εκφράσει καλύτερα την ουσία των όρων κεντρική ζώνη και κουλτούρα, 
το μοντέλο Sergiovanni υιοθετεί την έννοια του βιωμένου κόσμου (Sergiovanni, 2000). 
Οι κεντρικές ζώνες και η κουλτούρα των σχολείων είναι μέρη του βιωμένου κόσμου 
των σχολείων, ο οποίος αναφέρεται στην ουσία των αξιών και των πεποιθήσεων, την 
έκφραση των αναγκών, τους στόχους και τις επιθυμίες των μελών του σχολείου και την 
ικανοποίηση που αντλούν από την εξαγωγή νοημάτων και αντιπαραβάλλεται με το 
σύστημα, που περιλαμβάνει τα μέσα επίτευξης στόχων και τη διαχείριση. Ο βιωμένος 
κόσμος προσφέρει το θεμέλιο για την ανάπτυξη του ανθρώπινου, του πολιτισμικού και 
του κοινωνικού κεφαλαίου, ενώ το σύστημα το θεμέλιο για την ανάπτυξη του 
οργανωσιακού, διαχειριστικού και υλικού κεφαλαίου. Και ο βιωμένος κόσμος και το 
σύστημα είναι αξιόλογα αλλά στα αποτελεσματικά σχολεία όπου έχουν οικοδομηθεί 
ηθικές κοινότητες κυριαρχεί ο πρώτος και επικουρείται από τον δεύτερο. Στα σχολεία 
της εποχής μας, εντούτοις, ο βιωμένος κόσμος έχει εκτενώς «αποικιστεί», δηλαδή 
κυριαρχηθεί από το σύστημα και τα σχολεία αυτά έχουν χαρακτηριστικά οργανισμού 
παρά κοινότητας. Τέτοια είναι τα σχολεία που στρατολογούν όλες τις δυνάμεις τους με 
σκοπό την επίτευξη τεχνοκρατικών στόχων, που ως κύριο λόγο ύπαρξής τους  έχουν 
δεχτεί την εξυπηρέτηση των στόχων αυτών και που θεωρούνται υπόλογα για την 
επίτευξή τους ή μη. Σε ένα σχολείο, αντιθέτως, που έχει εξελιχθεί σε ηθική κοινότητα ο 
σχολικός ηγέτης περιφρουρεί τον βιωμένο κόσμο ώστε να εμποδίσει τον αποικισμό του 
από το σύστημα. Με άλλα λόγια, θωρακίζει τον αξιακό πυρήνα, τους στόχους και τα 
σημαντικά νοήματα και σέβεται τις ανθρώπινες ανάγκες και τις επιθυμίες των μελών 
εξίσου με τους μετρήσιμους στόχους, τους οποίους ασφαλώς δεν απορρίπτει.  
  Το μοντέλο Sergiovanni (2000) αναπτύσσει στη συνέχεια ακόμη περισσότερο 
τις δυνατότητες που του προσφέρει η υιοθέτηση και αξιοποίηση της έννοιας του 
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βιωμένου κόσμου. Όταν μεταξύ του βιωμένου κόσμου και των αποφάσεων και 
πράξεων σε ένα σχολείο υπάρχει συνέπεια, τότε λέμε ότι αυτό το σχολείο έχει 
χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας του σχολείου στερεώνεται όταν ενσωματώνονται στον 
βιωμένο του κόσμο, και μάλιστα στην κεντρική ζώνη, ορισμένες αξίες, ηθικές, 
διανοητικές, κοινοτικές και πολιτικές. Αυτές οι αξίες συνιστούν την πυξίδα λειτουργίας 
του σχολείου. Η ταυτόχρονα σφιχτή και χαλαρή δομή του σχολείου κοινότητας 
συντελεί στη δημιουργία χαρακτήρα διότι προσφέρει σημαντικό βαθμό ελευθερίας στην 
επιλογή των αξιών και των στόχων, και αφού επιλεχθούν και καθιερωθούν οι αξίες και 
οι στόχοι στην κεντρική ζώνη και την κουλτούρα, στην επιλογή των τρόπων με τους 
οποίους οι στόχοι θα επιδιωχθούν και οι αξίες θα εκφραστούν. Ο χαρακτήρας, επίσης, 
συμβάλλει στην ανάπτυξη διαφόρων μορφών ανθρώπινου κεφαλαίου, κυρίως του 
κοινωνικού και του ακαδημαϊκού, τα οποία συντελούν στην αύξηση της επίτευξης του 
σχολείου. Για παράδειγμα, η ακαδημαϊκή πίεση (δηλαδή η δήλωση υψηλών 
ακαδημαϊκών προσδοκιών) και η εξατομικευμένη φροντίδα που αισθάνονται ότι 
δέχονται οι μαθητές μέσα στην κοινότητα και που πηγάζουν από τις πυρηνικές αξίες 
της κοινότητας, έχουν από εμπειρικές έρευνες συνδεθεί, μαζί με την ακαδημαϊκή 
εμπλοκή (σύνδεση των μαθητών με το ακαδημαϊκό τους έργο) και με την υψηλή 
επίτευξη (Sergiovanni, 2000: 29, όπου αναφέρεται η ύπαρξη τέτοιων ερευνών, δίχως 
αυτές να κατονομάζονται).    
  Αν και πολύ ξεκάθαρα το μοντέλο Sergiovanni (1994b: 218) δηλώνει ότι δεν 
υπάρχουν συνταγές για την οικοδόμηση κοινότητας στα σχολεία, θεωρεί, όμως, ότι η 
ηγεσία που έθεσε ως στόχο της την επανίδρυση ενός σχολείου ως κοινότητας 
ακολουθεί ορισμένα εξελικτικά στάδια σταθέρα σε όλες τις περιπτώσεις σχολείων που 
επέλεξαν να μετασχηματιστούν σε ηθικές κπινότητες. Σύμφωνα, λοιπόν, με το σχήμα 
του Sergiovanni (1990. 1991a. 2007), το πρώτο στοίχημα για τον διευθυντή είναι να 
ασκήσει ηγεσία που χρειάζεται για να επιτευχθεί ένα βασικό επίπεδο 
αποτελεσματικότητας, με τη βοήθεια της τεχνικής, της ανθρώπινης και της 
εκπαιδευτικής δύναμης. Όταν ο στόχος της ελάχιστης αποτελεσματικότητας 
επιτυγχάνεται με το δέλεαρ των εξωτερικών ανταμοιβών, λέμε τότε ότι έχουμε ηγεσία 
με συναλλαγή, με «παζάρεμα». Τα μέλη του σχολείου θα κάνουν το καθήκον τους έως 
ότου λαμβάνουν τη συμφωνημένη αμοιβή. Αν οι αμοιβές εκλείψουν, τα μέλη θα 
αδιαφορήσουν για το καθήκον τους. Το επόμενο βήμα είναι ο διευθυντής να 
επικαλεστεί το δυναμικό των μελών και να μεγαλώσει τις προσδοκίες του, 
ικανοποιώντας παράλληλα τις υψηλότερου επιπέδου ανάγκες των μελών 
(αυτοπραγμάτωση, επίτευξη, αυτονομία κ.α.) επιτυγχάνοντας υψηλότερα επίπεδα 
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αφοσίωσης. Βρισκόμαστε στην ηγεσία μέσω οικοδόμησης. Το τρίτο στάδιο για τον 
ηγέτη διευθυντή είναι να ξεπεράσει το στάδιο της απλής αποτελεσματικότητας ώστε να 
επιτύχει ξεχωριστά αποτελέσματα και αριστεία, ακόμη κι όταν τα εξωτερικά κίνητρα 
εκλείψουν. Αυτός ο στόχος απαιτεί μια προσέγγιση στην ηγεσία η οποία ενώνει τα μέλη 
του σχολείου για ηθικούς λόγους που προκύπτουν από τις κεντρικές ζώνες και τις 
κουλτούρες των σχολείων. Πρόκειται, όπως αρκετές φορές είπαμε, για την ηθική 
ηγεσία ή ηγεσία μέσω δέσμευσης. Αυτή η δέσμευση των μελών μεταξύ τους και με 
τους στόχους και τις αξίες του σχολείου είναι ηθικής τάξεως και αντιστοιχεί με την 
βαθειά ανθρώπινη επιθυμία για νόημα, στόχο και σημασία. Αφού τελικά το σχολείο 
φτάσει στο επίπεδο της κοινότητας αξιών και στόχων, το τελευταίο βήμα είναι να κάνει 
τις αξίες και τους στόχους του πυρήνα του μέρος της καθημερινής ρουτίνας του. Αυτό 
είναι και το τέταρτο στάδιο της ηγεσίας για την οικοδόμηση κοινότητας, η ηγεσία με 
«αποταμίευση». Όταν οι αξίες ενσωματώνονται στην διαχείριση της καθημερινότητας, 
ο σχολικός ηγέτης αποκτά ρόλο εντελώς διαφορετικό από τον παραδοσιακό. Γίνεται ο 
θεματοφύλακας της κεντρικής ζώνης του σχολείου, αλλά ταυτόχρονα είναι και ο 
διαχειριστής του σχολείου που βοηθά τα μέλη να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους.  
  Η ηγεσία μέσω δέσμευσης έχει ένα αποτέλεσμα, κατά το θεωρητικό μοντέλο 
της ηθικής εκπαιδευτικής ηγεσίας: μετασχηματίζει όλα τα μέλη της ηθικής σχολικής 
κοινότητας σε ακολούθους. Δεν υπάρχουν προϊστάμενοι και υφιστάμενοι όπως στους 
οργανισμούς αλλά όλοι είναι ακόλουθοι των αξιών της κοινότητας. Ο διευθυντής είναι 
ο κορυφαίος σε μια κοινότητα ακολούθων, αλλά ταυτόχρονα είναι και ηγέτης σε μια 
κοινότητα ηγετών διότι οικοδομεί τον ηγετικό ρόλο όλων των μελών. Το σχολείο, 
λοιπόν, τρέπεται σε κοινότητα ακολούθων και ηγετών και όταν σχηματίζεται μια 
κοινότητα ακολούθων και ηγετών, η γραφειοκρατική εξουσία αντικαθίσταται από την 
ηθική. Η ηθική εξουσία με τη σειρά της προσφέρει προστιθέμενη αξία στην ηγεσία, 
αξία που επιφέρει ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα επίτευξης (Sergiovanni, 1990. 1991a).   
  Η ηγεσία μέσω δέσμευσης, επίσης, έχει θεωρηθεί από το μοντέλο Sergiovanni 
(1998) ότι κατά κάποιον τρόπο επενδύει στο ανθρώπινο κεφάλαιο του σχολείου. Αυτό 
το τελευταίο, σύμφωνα με τον συγγραφέα, διαμεσολαβεί μεταξύ ηθικής ηγεσίας και 
σχολικών αποτελεσμάτων και ο πιο ισχυρός τρόπος να δημιουργηθεί από την ηθική 
ηγεσία είναι μέσω της οικοδόμησης εστιασμένης φιλομαθούς ηθικής κοινότητας 
φροντίδας. Παρότι ο όρος κεφάλαιο προσιδιάζει στις οικονομικές επιστήμες ή εν πάση 
περιπτώσει παρότι μας ξενίζει όταν χρησιμοποιείται σε έναν λόγο για την εκπαιδευτική 
ηγεσία και μάλιστα την ηθική, το μοντέλο αυτού του τύπου ηγεσίας και του σχολείου 
ως ηθικής κοινότητας του Sergiovanni τον χρησιμοποιεί προφανώς για να δηλώσει 
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τέσσερα στοιχεία, τέσσερις παράγοντες που το μέγεθός τους μπορεί να αυξηθεί υπό την 
επίδραση της ηθικής ηγεσίας. Με αυτήν και μόνο με αυτήν την έννοια υιοθετούμε και 
χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο και εδώ και, ακολουθώντας την κατηγοριοποίηση του 
συγγραφέα, αναγνωρίζουμε τέσσερα είδη ανθρώπινου κεφαλαίου σε μια ηθική σχολική 
κοινότητα (Sergiovanni, 1998),   
  i) κοινωνικό κεφάλαιο, που αποτελείται από κανόνες, υποχρεώσεις και 
εμπιστοσύνη και προκύπτουν από τις σχέσεις των μελών και αναπτύσσεται όταν τα 
σχολεία γίνουν κοινότητες φροντίδας. Το κοινωνικό κεφάλαιο δίνει στα παιδιά την 
υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζονται για να μάθουν και οδηγεί σε αυξημένα 
επίπεδα αφοσίωσης και επίτευξης,   
  ii) ακαδημαϊκό κεφάλαιο, που δημιουργείται όταν το σχολείο τρέπεται σε 
κοινότητα εστιασμένη στην καλλιέργεια της διδασκαλίας και της μάθησης. Η 
κοινότητα είναι ρητά δεσμευμένη στην ακαδημαϊκή επίτευξη και ο κεντρικός 
πολιτισμικός πυρήνας αξιών της περιλαμβάνει αξίες και πεποιθήσεις για την επίτευξη 
των παιδιών, η οποία αποτελεί καίριο στόχο,   
  iii) διανοητικό κεφάλαιο, που αναπτύσσεται όταν τα σχολεία γίνουν φιλομαθείς 
κοινότητες έρευνας. Το διανοητικό κεφάλαιο είναι το σύνολο των γνώσεων που έχουν 
τα μέλη και μοιράζονται μεταξύ τους και που μπορεί να προωθήσει την μάθηση των 
παιδιών. Εκπαιδευτικοί και μαθητές είναι αφοσιωμένοι στον στόχο της μάθησης και 
καθώς μαθαίνουν τρέπουν και το σχολείο σε μια κοινότητα που μαθαίνει. Το σχολείο 
γίνεται κοινότητα μάθησης όταν οικοδομεί τη συνεργασία, όταν χρησιμοποιεί τη γνώση 
για να βοηθήσει την ανάπτυξη των μελών και όταν προχωρά σε κατανομή των 
καθηκόντων ηγεσίας στα μέλη. Η ηθική σχολική κοινότητα συνεχώς ερευνά, είναι 
ανοιχτή σε νέες ιδέες και τοποθετεί τη μάθηση στο κέντρο του αξιακού της πυρήνα και 
η αξία της μάθησης αποτελεί τη βάση για την λήψη αποφάσεων σχετικά με το 
πρόγραμμα σπουδών, την αξιολόγηση των μαθητών, τις διδακτικές μεθόδους κ.λπ.,   
  iv) επαγγελματικό κεφάλαιο, που σχετίζεται με την συναδελφικότητα και τον 
επαγγελματισμό. Η σχολική κοινότητα γίνεται κοινότητα επαγγελματικής εργασίας και 
μέσα σε αυτές οι εκπαιδευτικοί αφοσιώνονται περισσότερο στο έργο τους και το 
ρυθμίζουν αυτόνομα, αφήνοντας έτσι περιθώριο στον διευθυντή να αφοσιωθεί στα 
θέματα ουσίας. Οι εκπαιδευτικοί ως επαγγελματίες έχουν ηθική υποχρέωση να 
βοηθήσουν στον σχηματισμό της κεντρικής ζώνης του σχολείου τους, η οποία θα 
περιλαμβάνει και ευθύνες και υποχρεώσεις για τους ίδιους και οι αξίες αυτές της ζώνης 
θα λειτουργήσουν τελικά ως ούτως ειπείν υποκατάστατο της ηγεσίας. Ο 
επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών δεν αναφέρεται, όμως, μόνο στο θέμα των 
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ικανοτήτων τους αλλά και στο θέμα της επαγγελματικής αρετής τους. Για να μιλήσουμε 
με περισσότερη λεπτομέρεια, στα σχολεία που έχουν τραπεί σε ηθικές κοινότητες η 
έννοια της επαγγελματικής αρετής αναφέρεται ειδικότερα: α) στην αφοσίωση στο έργο 
του εκπαιδευτικού, β) αφοσίωση στους εκπαιδευτικούς στόχους, φ) αφοσίωση όχι στο 
ατομικό διδακτικό στο έργο αλλά στο γενικό, δ) αφοσίωση στην ηθική της φροντίδας 
(Sergiovanni, 1992).   
  Από την άλλη μεριά, ως αξία του πυρήνα, και η δεύτερη παράμετρος του 
επαγγελματικού κεφαλαίου, η συναδελφικότητα, όταν οδηγείται από εσωτερικά 
κίνητρα, μπορεί να αποτελέσει ακόμη ένα υποκατάστατο της επίσημης ηγεσίας 
(Sergiovanni, 1992). Όσο περισσότερο αναπτύσσεται η συναδελφικότητα σε μια 
σχολική κοινότητα, τόσο περισσότερο αναγνωρίζεται ως υποκατάστατο της ηγεσίας και 
έχει δύο διαστάσεις: α) την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το επάγγελμα του 
δασκάλου και προς την σχολική κοινότητα, β) την αναγνώριση της συναδελφικότητας 
ως συμπεριφοράς, η αιτίας της ύπαρξης της οποίας έγκειται στο ότι είναι 
αποτελεσματική και ηθικώς ορθή.   
  Καθώς αναπτύσσονται τα τέσσερα είδη ανθρώπινου κεφαλαίου στα οποία 
επενδύει η ηθική ηγεσία, βαθμηδόν πολλαπλασιάζεται και η δέσμευση των μελών στις 
αξίες, τις αρχές και τους στόχους της κεντρικής ζώνης του σχολείου και το έργο τους 
αποκτά νόημα και σημασία, οικειοποιούνται περισσότερο τους στόχους του σχολείου, 
των οποίων η επιδίωξη γίνεται προσωπικό τους στοίχημα και αυξάνεται η 
αποτελεσματικότητα του σχολείου και η επίτευξη των στόχων του. Επίσης, εδραιώνεται 
ο χαρακτήρας του σχολείου ως κοινότητας, ώστε δημιουργείται ένα είδος κύκλου, στον 
οποίο η κοινότητα επενδύει στο ανθρώπινο κεφάλαιο και εκείνο με τη σειρά του 
ενισχύει την κοινότητα.   
  Επηρεασμένη από κοινωνιολογικές μελέτες είναι η ενδιαφέρουσα θέση της 
θεωρίας Sergiovanni (1994a. 1994b) ότι ως ηθικές κοινότητες τα σχολεία έχουν τρεις 
μορφές: κοινότητες τόπου, συγγένειας και νου. Δεν είναι δύσκολο να 
στοιχειοθετήσουμε αυτή την θέση αν λάβουμε υπ’ όψη όσα έχουμε έως τώρα αναφέρει 
για την ηθική ηγεσία και τις κοινότητες που δημιουργεί στα σχολεία. Κατ’ αρχάς, οι 
κοινότητες τόπου σχηματίζονται όταν άνθρωποι μιας ομάδας μοιράζονται τον ίδιο χώρο 
για τις δραστηριότητές τους. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα σχολεία, που συναθροίζουν 
για την επίτευξη των στόχων τους πολλούς και διαφορετικούς μεταξύ τους ανθρώπους 
σε κοινό χώρο μέσα στον οποίο καλούνται να συνεργαστούν και να επιτελέσουν τους 
ρόλους τους. Δεν νοείται σχολείο χωρίς χωροταξικής φύσεως έδρα, είναι συνεπώς το 
σχολείο κατ’ εξοχήν κοινότητα τόπου. Οι κοινότητες συγγένειας αφ’ ετέρου 
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αναδύονται από τις ειδικού τύπου σχέσεις μεταξύ των μελών τους, που προσιδιάζουν με 
αυτές της οικογένειας. Τα σχολεία που έχουν οργανωθεί ως ηθικές κοινότητες 
χαρακτηρίζονται, όπως σε πολλά σημεία είχαμε την ευκαιρία να πούμε, από ηθικούς 
δεσμούς σεβασμού, νομιμοφροσύνης και αγάπης μεταξύ των μελών τους που 
προκύπτουν όχι από την απλή συνύπαρξη των μελών ή από τη συνήθεια αλλά από την 
ανάληψη κοινού αγώνα προς την επίτευξη κοινά συμφωνημένων στόχων και την 
παραδοχή της ιδιότητα του μέλους ως χαρακτηριστικού στοιχείου της ταυτότητας των 
μελών. Οι κοινότητες, τέλος, του νου προκύπτουν από τη δέσμευση των μελών σε 
κοινούς στόχους, αξίες, πεποιθήσεις και κοσμοθεωρίες. Αυτή η τελευταία παρατήρηση 
παραπέμπει χωρίς ανάγκη για περισσότερη σκέψη στο μοντέλο την ηθικής 
εκπαιδευτικής ηγεσίας και την ηθικής σχολικής κοινότητας και στην κεντρική θέση που 
επιφυλάσσει στους κοινούς στόχους και αξίες. Επειδή, τέλος, ο αξιακός πυρήνας τους 
είναι σταθερός, τα σχολεία κοινότητες επιβιώνουν στο πέρασμα του χρόνου και στην 
αλλαγή των μελών, διότι διδάσκονται στα νέα μέλη. Έτσι, τα σχολεία αυτά γίνονται 
εκτός από κοινότητες τόπου, συγγένειας και νου, επί πλέον και κοινότητες μνήμης που 
οι επιτυχίες τους εγγράφονται στο ιστορικό τους ως παρακαταθήκη. Αποκτούν, 
συνεπώς, συλλογική ταυτότητα και συλλογική οντότητα και διαμορφώνονται σε 
αυτοδύναμα υποκείμενα, ανεξάρτητα από την επί μέρους υποκειμενικότητα των μελών 
τους.  
3.3. Συμπερασματικές παρατηρήσεις 
Στο κεφάλαιο αυτό μας απασχόλησαν επί της ουσίας δύο πράγματα: πρώτον, ο βαθμός 
σύμπτωσης μεταξύ ηθικής της ηγεσίας ως θεωρητικής κατασκευής και του τύπου 
ηγεσίας που χαρακτηρίστηκε εμπειρικά από μέλη σχολικών κοινοτήτων ως 
αποτελεσματική, χωρίς να ονοματίζεται απαραίτητα ως ηθική και δεύτερον, ο τρόπος 
και η διαδικασία με την οποία η ηθική ηγεσία θεωρείται, σύμφωνα με το μοντέλο 
Sergiovanni, ως ικανή συνθήκη δημιουργίας ηθικής κοινότητας μέσα στο σχολείο, η 
οποία με τη σειρά της συντελεί στην επιτυχή υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων και 
συνεπώς στην αποτελεσματικότητα του σχολείου. Σχετικά με το πρώτο ζήτημα, οι 
εμπειρικές έρευνες που υλοποιήθηκαν σε διάφορες χώρες του εξωτερικού και στην 
Ελλάδα με σκοπό την ανάδειξη των χαρακτηριστικών εκείνων της σχολικής ηγεσίας 
που την καθιστούν, κατά τη γνώμη των συμμετεχόντων, αποτελεσματική, έδειξαν ότι ο 
τύπος της ηγεσίας που θεωρείται ότι επιδεικνύει αυξημένο βαθμό 
αποτελεσματικότητας, παρότι δεν χαρακτηρίζεται με συγκεκριμένο τρόπο, 
συγκεντρώνει τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία της ηθικής εκπαιδευτικής ηγεσίας, 



63  

δηλαδή την προσήλωση σε προσδιορισμένες από το σχολείο αξίες και σε 
προσδιορισμένους στόχους και όραμα. Αυτή η ούτως ειπείν σύμπτωση, λόγω του ότι 
παρατηρείται σε διάφορες περιπτώσεις, δηλαδή σε διάφορες χώρες, σε διάφορες 
χρονικές στιγμές και σε διαφόρων τύπων σχολεία, μπορεί να εκληφθεί ως απόδειξη ότι 
η ηθική ηγεσία, όταν εφαρμόζεται είναι πράγματι αποτελεσματική, τουλάχιστον στα 
μάτια των μελών μιας σχολικής κοινότητας.  
  Σχετικά με το δεύτερο ζήτημα, παρατηρήσαμε ότι η εκπαιδευτική ηγεσία 
διαθέτει στο οπλοστάσιό της πέντε ειδών δυνάμεις για να επιδιώξει την 
αποτελεσματικότητα. Χωρίς να τις ονοματίσουμε εκ νέου, σημειώνουμε μόνο ότι οι 
δυνάμεις που χαρακτηρίζονται ως συμβολική και πολιτισμική είναι τα κατ’ εξοχήν 
όπλα της ηθικού τύπου ηγεσίας, με τη βοήθεια των οποίων η ηγεσία αυτή δημιουργεί 
στο σχολείο κουλτούρα δέσμευσης, αυξημένης προσπάθειας και επίτευξης, μια 
κουλτούρα που περιλαμβάνει αξίες, πεποιθήσεις και κοινά για όλα τα μέλη του 
σχολείου νοήματα και θέτει στο κέντρο της αυτό που ονομάσαμε κεντρική ζώνη, το 
αποθετήριο, δηλαδή, πυρηνικών αξιών και πεποιθήσεων που συνιστά πηγή 
σχηματισμού ταυτότητας για τα μέλη, πηγή άντλησης νοημάτων και συστατικό 
οικοδόμησης ηθικής κοινότητας μέσα στο σχολείο. Οι αξίες, πυρηνικές και 
περιφερειακές, οι πεποιθήσεις, οι παραδοχές, οι ιδέες και οι συμβολισμοί, όπως είδαμε, 
βρίσκονται στον βιόκοσμο των σχολείων, την πρωτοκαθεδρία του οποίου διαφυλάσσει 
η ηθική ηγεσία, προκειμένου τα σχολεία να τραπούν σε κοινότητες και να μην 
εξελιχθούν σε τεχνοκρατικούς οργανισμούς που απλώς διεκπεραιώνουν το καθήκον 
τους χωρίς εν τούτοις να πετυχαίνουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Η ηθική ηγεσία, επί 
πλέον, με το αίσθημα δέσμευσης στον κοινό σκοπό που καλλιεργεί στα μέλη της 
σχολικής κοινότητας, αναπτύσσει το ανθρώπινο κεφάλαιο του σχολείου στο οποίο 
εγγράφονται οι σχέσεις μεταξύ των μελών, το σύνολο των γνώσεών τους, η καλλιέργεια 
της διδασκαλίας και της μάθησης, ο επαγγελματισμός και η συναδελφικότητα, όλα από 
τα οποία είναι ξεκάθαρα συντελεστές της σχολικής αποτελεσματικότητας. Η σύνδεση, 
τελικά, όλων των μελών του σχολείου κάτω από το σκέπαστρο των αξιών και των 
κοινών στόχων συντελεί στον μετασχηματισμό τους από όμιλο ανθρώπων σε ηθική 
κοινότητα τόπου, συγγένειας, νου και μνήμης και το σχολείο που από την ηθική ηγεσία 
μετασχηματίστηκε σε μια τέτοια κοινότητα έχει, σύμφωνα με όσα είπαμε στο κεφάλαιο 
αυτό, όλες τις προϋποθέσεις να ξεπεράσει την απλή επίτευξη στόχων και να φτάσει 
στην αριστεία. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Αν η αποτελεσματικότητα του σχολείου οριστεί σε γενικές γραμμές ως η επίτευξη 
υψηλών επιπέδων παιδαγωγικής συνείδησης, η ανάπτυξη σχέσεων φροντίδας και 
ευγένειας και η αύξηση στην ποιότητα της απόδοσης των μαθητών (Sergiovanni, 
2000:24), καθίσταται φανερό από όλα όσα είπαμε στα προηγούμενα κεφάλαια ότι η 
ηθική ηγεσία είναι η καλύτερη απόκριση στο αίτημα για αποτελεσματική σχολική 
ηγεσία στους καιρούς μας. Εκτός από το ότι  έχει συνδεθεί με αυξημένες σχολαστικές 
επιδόσεις των μαθητών από εμπειρικές έρευνες (όπως άλλωστε και με την 
αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα άλλων τύπων οργανισμών, βλ., για 
παράδειγμα, Eisenbeiss, 2012. Eisenbess et al., 2013. Eisenbess-Knippenberg, 2015), 
πράγμα που αποδεικνύει και την αποτελεσματικότητά της και ως προς τους 
τεχνοκρατικούς σκοπούς της εκπαίδευσης (Belcher, 2017 όπου αναφέρονται οι έρευνες 
που συνδέουν την ηθική ηγεσία με τις αυξημένες επιδόσεις των μαθητών), έχει 
συνδεθεί πρωτίστως με την οικοδόμηση σχέσεων δέσμευσης, φροντίδας και αγάπης 
μεταξύ των μελών του σχολείου, την άσκησή τους στις δημοκρατικές πρακτικές και 
στις συνθήκες μιας σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινότητας. Προετοιμάζει, συνεπώς, 
τα παιδιά ώστε να ζήσουν με επιτυχία μέσα στην κοινωνία της εποχής μας με όλα τα 
ιδιόμορφα χαρακτηριστικά της, όντας αποτελεσματική με αυτόν τον τρόπο και ως προς 
τους ηθικούς σκοπούς της εκπαίδευσης. Θα μπορούσε, λοιπόν, κανείς να ισχυριστεί ότι 
η ηθική εκπαιδευτική ηγεσία είναι αποτελεσματική ως προς όλους τους στόχους της 
σύγχρονης εκπαίδευσης. Αντί, όμως, να περιοριστούμε σε τέτοιες γενικόλογες σκέψεις 
ας δούμε αναλυτικότερα όσα μπορούμε να εξαγάγουμε από τα προηγούμενα κεφάλαια. 
 Από τη συζήτηση των χαρακτηριστικών, των αρχών, των σταδίων και των 
εργαλείων της ηθικής ηγεσίας και της οικοδόμησης κοινότητας μπορούμε να 
καταλήξουμε σε τρία βασικά συμπεράσματα: α) η ηθική ηγεσία διαθέτει τα μέσα ώστε 
να επιτύχει τους στόχους της αποτελεσματικής εκπαίδευσης και να εξασφαλίσει 
αυξημένα επίπεδα αφοσίωσης και επίτευξης και κύριο εργαλείο της είναι η οικοδόμηση 
κοινότητας στο σχολείο, β) η ηθική ηγεσία διαθέτει τα μέσα ώστε να εξασφαλίσει τις 
συνθήκες και τις προϋποθέσεις οικοδόμησης αυθεντικής ταυτότητας των νέων στο 
σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον, γ) η ηθική ηγεσία και η οικοδόμηση 
κοινότητας μπορούν στο τρέχον ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να εφαρμοστούν μόνο 
υπό περιορισμούς και ως ένα βαθμό, συνεπώς με περιορισμένα αποτελέσματα. Ας 
δούμε τα πράγματα πιο αναλυτικά.   
  Ως προς το πρώτο συμπέρασμα˙ από όσα είπαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, η 
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ηθική ηγεσία στηρίζεται σε κοινές συμφωνημένες αρχές και αξίες και επιδιώκει να 
δημιουργήσει κοινότητα πολλαπλών διαστάσεων στο σχολείο (τόπου, συγγένειας, νου, 
μνήμης, που μαθαίνει, ηγετών, ακολούθων κ.λπ) με το να φέρει διαφορετικούς 
ανθρώπους μαζί και να τους ενώσει σε έναν κοινό σκοπό, την επιτυχία του σχολείου 
και την επίτευξη των στόχων του. Σε πολλά σημεία επισημάναμε τις αιτίες και τους 
τρόπους με τα τους οποίους η κοινότητα αυξάνει την αφοσίωση και την κινητοποίηση 
των μελών της, ώστε να επιτύχουν ξεχωριστά αποτελέσματα. Συνοψίζοντας, αυτοί 
είναι:  
  i) η ηθική ηγεσία ανταποκρίνεται στην ανάγκη των ανθρώπων να αισθάνονται 
ότι η εργασία τους έχει στόχο και ότι αντλούν νόημα από αυτή,  
  ii) η ηθική ηγεσία ανταποκρίνεται στην ανάγκη των ανθρώπων να νιώθουν ότι 
ανήκουν κάπου και αυτό να συνιστά μέρος της ταυτότητάς τους,  
  iii) η ηθική ηγεσία είναι σε μεγάλη έκταση κατανεμημένη ηγεσία. Η κατανομή 
μέρους της ηγεσίας στα μέλη του σχολείου τα κάνει να νιώθουν ότι έχουν τον έλεγχο 
της δουλειάς τους,   
  iv) η στοχοθεσία της ηθικής ηγεσίας έχει δύο αποτελέσματα: αφ’ ενός 
συμβάλλει στην ενδυνάμωση των μελών, αφ’ ετέρου επιβεβαιώνει της βασικές, 
πυρηνικές αξίες που συνιστούν την κεντρική ζώνη, το σύμφωνο ρητής δέσμευσης του 
σχολείου, τις οποίες όλοι αποδέχονται και θεωρούν κατευθυντήριες για τη δουλειά τους 
και κεντρικές στη ζωή τους γενικότερα,   
  v) ο αξιακός πυρήνας που οικοδομεί η ηθική ηγεσία βρίσκεται στην καρδιά της 
κουλτούρας του σχολείου, η οποία είναι συνεκτική, με την έννοια ότι είναι από όλους 
συμφωνημένη και αποδεκτή και κατευθύνει τις αποφάσεις και τι πράξεις τους. Ιδίως ο 
συνδυασμός σφιχτής και χαλαρής δομής (συνδυασμός σφιχτού, συνεκτικού αξιακού 
πυρήνα και ελευθερίας ως προς την επιλογή των ενεργειών για την μετάφραση του σε 
πράξεις) ενισχύει την εμπλοκή των μελών και συντελεί στην παροχή κινήτρου, 
  vi) η καθιέρωση και εμπέδωση ενός πυρήνα αξιών από τον οποίο κατευθύνονται 
όλες οι δραστηριότητες του σχολείου καταργεί την παραδοσιακή ιεραρχία με τον 
διευθυντή στην κορυφή και τα μέλη στη θέση των υφισταμένων και στην κορυφή 
τοποθετεί τον αξιακό πυρήνα, ακόλουθοι του οποίου είναι όλα τα μέλη του σχολείου εξ 
ίσου, 
  vii) η ηθική ηγεσία στηρίζεται στην ηθική εξουσία. Με άλλα λόγια οι 
δικαιοδοσίες που έχει ο ηθικός ηγέτης διευθυντής δεν του δίνονται από την 
γραφειοκρατική οργάνωση αλλά από την κοινή δέσμευση όλων στις αξίες της 
κεντρικής ζώνης, της οποίας θεματοφύλακας είναι ο ίδιος ο διευθυντής, που λειτουργεί 
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ως παράδειγμα προς μίμηση για τους υπόλοιπους,  
  viii) η ηθική ηγεσία ενισχύει αυτό που ονομάσαμε χαρακτήρα του σχολείου, 
πράγμα που λειτουργεί ως κίνητρο για τα μέλη να εργαστούν για τους σκοπούς του,  
  ix) η ηθική ηγεσία αυξάνει το ανθρώπινο κεφάλαιο του σχολείου (κοινωνικό, 
ακαδημαϊκό, διανοητικό και επαγγελματικό) και ενισχύει τη συναδελφικότητα και τον 
επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί και υποκατάστατα 
της παραδοσιακής ηγεσίας.  
  Με τους παραπάνω τρόπους η ηθική ηγεσία επιτυγχάνει την αυξημένη 
δέσμευση, αφοσίωση και κινητοποίηση των μελών του σχολείου, με αποτέλεσμα την 
αυξημένη ευσυνειδησία και εργασία και την αυξημένη προσπάθεια επίτευξης του 
κοινού καλού, που είναι η η επίτευξη των στόχων του σχολείου.   
  Ως προς το δεύτερο συμπέρασμα˙ Η ηθική ηγεσία μπορεί να θεωρηθεί ως 
αποτελεσματική και στην οικοδόμηση αυθεντικής ταυτότητας στο σύγχρονο 
περιβάλλον. Η ηθική ευθύνη στην εποχή μας συρρικνώθηκε, οι καθιερωμένες πηγές 
οικοδόμησης ταυτότητας καταργήθηκαν και καθιερώθηκε ο ατομισμός συνοδευμένος 
από προσωρινή ανάληψη πολλών και διαφορετικών ρόλων, την απόσυρση από κάθε 
δέσμευση και τον κατακερματισμό της ανθρώπινης ταυτότητας (Mason, 2001). Στο 
περιβάλλον αυτό, το σύγχρονο σχολείο αντιμετωπίζει τη μεγάλη πρόκληση της 
οικοδόμησης ταυτότητας των παιδιών πάνω στη βάση ηθικών αρχών και απαιτήσεων 
που προέρχονται έξω από αυτά, που εδράζονται, δηλαδή, σε ηθικές σταθερές 
πανανθρώπινης εφαρμογής και κοινά αποδεκτές από όλους. Η ηθική ηγεσία με την 
οικοδόμηση σχολικής κοινότητας είναι η καλύτερη απάντηση στο πρόσταγμα της 
οικοδόμησης αυθεντικής ταυτότητας μέσα στην πολλαπλότητα και την ποικιλομορφία 
της εμπειρίας στην εποχή μας. Ο νέος θα προσεγγίσει την αυθεντική ταυτότητά του στο 
βαθμό που μαθαίνει να σέβεται την αξιοπρέπεια των άλλων και να αναλαμβάνει την 
ευθύνη των συνεπειών των πράξεών του. Η αυθεντική ταυτότητα, συνεπώς, 
προσδιορίζεται, όπως με πολλή οξυδέρκεια εξηγεί ο Mason (2001:63), με όρους της 
ηθικής της ακεραιότητας. Παρότι οι αξίες της δικαιοσύνης, της κριτικής, της φροντίδας 
και τους επαγγελματισμού είναι παρούσες στο βίωμα της ηθικής ηγεσίας, μπορούν 
ωστόσο να ερμηνευτούν διαφορετικά από πολλούς. Η ηθική της ακεραιότητας, 
αντιθέτως, δεν ερμηνεύεται υποκειμενικά. Αυτή η προσέγγιση της αυθεντικότητας 
επανατοποθετεί τους νέους στις πρωταρχικές τους διαπροσωπικές σχέσεις στις 
κοινότητές τους, με την έννοια ότι μαθαίνουν να αποδέχονται την ευθύνη για τις 
αποφάσεις και πράξεις τους, μέσα από τον σεβασμό τους προς τους άλλους. Η ηθική 
ηγεσία με την στάση της ηθικής της ακεραιότητας προσφέρει στους νέους μαθητές, 
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τους αυριανούς πολίτες του κόσμου, την εμπειρία την συνάντησης με τους άλλους μέσα 
σε ελεγχόμενο πλαίσιο, τη σχολική κοινότητα, έναν χώρο όπου μπορούν να βιώσουν 
την εμπειρία των διαλεκτικών σχέσεων με άλλους ανθρώπους. Οι σχέσεις αυτές 
αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο τα παιδιά γνωρίζουν τον εαυτό τους και τον 
κόσμο και διαμορφώνεται η συνείδησή και η ταυτότητά τους. Οι νέοι  αναγνωρίζουν 
την ατομικότητά τους/υποκειμενικότητά τους, μέσα από τις δι-υποκειμενικές σχέσεις 
που συνάπτουν με τους άλλους, σε μια «συνάντηση και αναμέτρηση με άλλες 
παρόμοιες υποκειμενικές προοπτικές μέσα σε πλαίσιο δι-υποκειμενικού διαλόγου και 
αμοιβαίας αναγνώρισης» (Καραβάκου, 2009: 132).  
  Η πανανθρώπινη ισχύς της ηθικής της ακεραιότητας δεν αρνείται την 
ιστορικότητα της εμπειρίας. Αντιθέτως, υιοθετεί ένα καλοήθη σχετικισμό που λαμβάνει 
υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες πολιτισμικές και ιστορικές συνθήκες μέσα στις οποίες λαμβάνει 
χώρα η διυποκειμενική συνάντηση. Έτσι, σε ένα σχολείο με μαθητές διαφόρων εθνικών 
και πολιτισμικών καταβολών η διυποκειμενική συνάντηση συντελεί στην αποδοχή της 
«εγγενούς κοινωνικότητας του ανθρώπινου περιβάλλοντος, καθώς αυτό περιλαμβάνει 
πολλές άλλες, και ενδεχομένως διαφορετικές από τη δική μας απόψεις» (Καραβάκου, 
2009: 58). Η ηθική της ακεραιότητας εμποδίζει τη μετατροπή της σχολικής κοινότητας 
σε ελίτ και την περιχαράκωσή της απέναντι στο εξωτερικό της περιβάλλον. Αντιθέτως, 
την μετασχηματίζει σε πολυσχιδή οντότητα που αντλεί οφέλη από την πολυπλοκότητά 
της και τη διαφορετικότητα των μελών της και ως βασική αξία στην κεντρική της ζώνη 
έχει υιοθετήσει την αποδοχή της διαφορετικότητας και των άλλων με σεβασμό και 
διάθεση ειρηνικής συνεργασίας. Η ηθική της ακεραιότητας, επίσης, καθιστά δυνατή την 
ειρηνική συνύπαρξη όχι μόνο διαφορετικών μεταξύ τους μελών μέσα στην κοινότητα ή 
και υπο-κοινοτήτων μέσα στην ευρύτερη κοινότητα αλλά την ειρηνική συνύπαρξη 
διαφορετικών μεταξύ τους κοινοτήτων, επιτρέποντας την ύπαρξη αυτού που ο 
Sergiovanni (2000. 2001) ονόμασε «διαστρωματωμένη νομιμοφροσύνη», τη 
δυνατότητα, δηλαδή, των μελών να ταυτίζονται ταυτόχρονα με περισσότερες της μιας 
κοινότητες ή υπο-κοινότητες χωρίς να οδηγούνται σε αρρυθμίες. Η πολλαπλή υπαγωγή 
σε κοινότητες και η δυνατότητα συνύπαρξης πολλών διαφορετικών φωνών μέσα σε μια 
κοινότητα συνιστούν με τη βοήθεια της ηθικής της ακεραιότητας, κύρια πρώτη ύλη για 
τη συγκρότηση ταυτότητας στο σύγχρονο συγκείμενο.   
  Η τελευταία αυτή παρατήρηση, ότι δηλαδή  διαστρωματωμένη νομιμοφροσύνη 
και η πολλαπλότητα των φωνών μέσα στην κοινότητα συντείνουν στη συγκρότηση 
ταυτότητας στη σύγχρονη εποχή, πρέπει να συμπληρωθεί με τη διαπίστωση ότι η ηθική 
ηγεσία στα σχολεία, όταν τοποθετεί στο αξιακό της κέντρο την ηθική της ακεραιότητας, 
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συνδέεται πρωτίστως με τον στόχο της προετοιμασίας των πολιτών του μέλλοντος και 
της οικοδόμησης της «πολυδιάστατης πολιτειότητας», της πολιτειότητας δηλαδή που 
είναι αναγκαία συνθήκη προκειμένου ο νέος να ζήσει μια πλήρη και επιτυχημένη ζωή 
στον κόσμο του αύριο. Ονομάστηκε πολυδιάστατη από τον Grossman (2008: 41) διότι 
περιλαμβάνει τέσσερις διαστάσεις: α) προσωπική διάσταση (ικανότητα για πολιτική 
αρετή που χαρακτηρίζεται από υπεύθυνες έξεις), β) κοινωνική διάσταση (ικανότητα 
συμβίωσης και συνεργασίας), γ) χωρική διάσταση (ικανότητα να βλέπουμε τον εαυτό 
μας ως μέλος αλληλοεπικαλυπτόμενων κοινοτήτων) και δ) χρονική διάσταση 
(ικανότητα να τοποθετούμε προκλήσεις του παρόντος στο πλαίσιο του παρελθόντος και 
του μέλλοντος ώστε να εστιάσουμε σε μακροπρόθεσμες λύσεις). Η απόκτηση της 
πολυδιάστατης (και πολύπλοκης αυτής) πολιτειότητας δεν είναι εύκολη ούτε αυτονόητη 
και δεν μπορεί παρά να αποτελέσει στόχο του σύγχρονου σχολείου που θέλει να 
προετοιμάσει τα παιδιά για τις προκλήσεις της σύγχρονης και της μελλοντικής 
κοινωνίας. Η ηθική ηγεσία μετασχηματίζει το σχολείο σε κοινότητα-πρότυπο της 
πολυδιάστατης πολιτειότητας με την έμφαση που δίνει στην κοινωνική δικαιοσύνη, τις 
δημοκρατική αρχές και τη σχολική βελτίωση κι αποτελεί άσκηση και προάγγελό της 
(Starratt, 2005b. Frick-Frick, 2010. Odhiambo-Hii, 2012), και από αυτήν την άποψη 
είναι απολύτως αποτελεσματική. Δημιουργεί και επαυξάνει αυτό που έχει ονομαστεί 
«ηθικό κεφάλαιο» (Celik, 2014) ή κατά Sergiovanni (1998) «κοινωνικό-ακαδημαϊκή-
διανοητικό-επαγγελματικό κεφάλαιο» με την έμφαση που δίνει στις σταθερές, 
διαχρονικές παρά στις υποκειμενικές και μεταβλητές αρχές (Campbell, 1995) και με τις 
αρετές της ελπίδας-αποφασιστικότητας, της εμπιστοσύνης, της νομιμοφροσύνης και της 
ευγένειας που εμπνέει. Η ηθική ηγεσία λοιπόν δεν είναι αντίθετη με το αίτημα για 
σχολική αποτελεσματικότητα αλλά μάλλον η καλύτερη απάντηση σε αυτό, διότι 
οικοδομεί σχολικά περιβάλλοντα που προάγουν την μάθηση και την επίτευξη αλλά και 
εξασφαλίζουν τη συνολική προετοιμασία του νέου για τις προκλήσεις της ζωής (Lowe 
Boyd, 2004).  
  Ως προς το τρίτο συμπέρασμα˙ η οικοδόμηση ηθικής σχολικής κοινότητας στο 
σύγχρονο ελληνικό σχολείο με τα χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες που περιγράψαμε 
πιο πάνω είναι πρακτικώς αδύνατη. Κατ’ αρχάς, η οικοδόμηση απαιτεί αυξημένο βαθμό 
αυτονομίας, ώστε η κάθε σχολική μονάδα να επιλέξει τους στόχους και τις αξίες του 
πυρήνα της, να τους ενθέσει στην κεντρική της ζώνη και να καταστρώσει τρόπους 
επιδίωξής τους. Η επιλογή των στόχων και των αξιών από την κοινότητα ευθύνεται εν 
μέρει για την αυξημένη κινητοποίηση των μελών για την επίτευξή τους, διότι οι 
άνθρωποι ευχαρίστως διαθέτουν χρόνο και κόπο για να επιδιώξουν κάτι που διάλεξαν 
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οι ίδιοι και συμβαδίζει με τα ενδιαφέροντά τους. Στο συγκεντρωτικό ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα οι στόχοι της εκπαίδευσης ορίζονται κεντρικά από τους νόμους 
και τα σχολεία αναμένεται να τους δεχθούν και να τους επιδιώξουν με μέσα τα οποία 
και αυτά ορίζονται εν πολλοίς κεντρικά. Λίγη διακριτική ευχέρεια μένει στις σχολικές 
μονάδες να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους και να αποκτήσουν έλεγχο της δουλειάς 
τους. Αυτή η ευχέρεια, αν και μεγαλύτερη σε σχέση με το παρελθόν, όπως είδαμε και 
προηγουμένως, και παρότι προσφέρει στη σχολική ηγεσία περιθώρια άσκησης 
αποτελεσματικής διοίκησης, παραμένει ανεπαρκής για μια πλήρη, γνήσια και ελεύθερη 
επιλογή αξιών, γενικότερων και ειδικότερων στόχων, και μεθόδων επίτευξής τους. 
Συχνά, τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι μαθητές και οι γονείς τους δεν αποκομίζουν 
νόημα από όσα διδάσκονται και όσα γίνονται στο σχολείο και νιώθουν αμέτοχοι κι 
αδιάφοροι για τις σχολικές διαδικασίες. Το σχολείο δεν αφορά στις αξίες που θεωρούν 
κεντρικές στη ζωή τους και δεν συνιστά μέρος της ταυτότητάς τους ούτε αισθάνονται 
ότι με κάποιο τρόπο ανήκουν στην κοινότητά του. Επίσης, τα σχολεία δεν έχουν 
σχηματισμένη δική τους κουλτούρα ούτε χαρακτήρα και γενικώς χαρακτηρίζονται από 
επιβεβλημένη ομοιομορφία. Ασφαλώς και το έργο των μελών τους καθοδηγείται από 
ορισμένες υπόρρητες αξίες, αλλά δεν υπάρχει διατυπωμένος αξιακός πυρήνας, κεντρική 
ζώνη ούτε στοχασμός για τις αξίες αυτές, το βαθμό κοινής αποδοχής τους και την 
μετουσίωσή τους σε πράξεις και πρακτικές. Λόγω της κεντρικής λήψης αποφάσεων στο 
ελληνικό σχολείο δεν συνηθίζονται οι συζητήσεις για ζητήματα αξιών και οράματος 
διότι θεωρείται ότι αυτό δεν είναι δουλειά του σχολείου. Επίσης, δεν συνηθίζεται η 
συνεργασία ανάμεσα στα μέλη του.   
  Θα μπορούσε εύλογα κανείς να συμπεράνει ότι η εκχώρηση μεγαλύτερου 
βαθμού αυτονομίας στις σχολικές μονάδες θα θεράπευε το πρόβλημα της αποξένωσης 
από τους στόχους και τις διαδικασίες του σχολείου. Ασφαλώς, η διά μιας και εκ βάθρων 
αλλαγή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος ώστε τα σχολεία να γίνουν 
αυτόνομες οντότητες που αποφασίζουν για την ταυτότητά τους και τις αξίες τους είναι 
ουτοπική. Οι εμπλεκόμενοι στην ελληνική εκπαίδευση δεν έχουν ασκηθεί στις ευθύνες 
μιας τέτοιας αυτονομίας ούτε στον οργανωμένο διάλογο για πυρηνικά ζητήματα της 
σχολικής ζωής, όπως οι αξίες, οι πεποιθήσεις και οι στόχοι. Αφού λοιπόν λείπει από την 
ελληνική σχολική πραγματικότητα ο λόγος για τις αξίες του σχολείου λείπει η 
απαραίτητη προϋπόθεση της έναρξης άσκησης ηθικής ηγεσίας με σκοπό την 
οικοδόμηση κοινότητας, όπως την περιγράψαμε πιο πάνω, διότι ακόμη κι αν 
εγκαινιαστεί σε ένα σχολείο ο διάλογος για αυτά τα θέματα, τα μέλη θα αισθανθούν στο 
τέλος ότι μικρή συμβολή μπορεί να έχουν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του 
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σχολείου και την επιλογή στρατηγικών μετουσίωσης των αξιών σε πράξη και στο τέλος 
θα αποστασιοποιηθούν περισσότερο από αυτό. Η λύση που προτείνουμε είναι η 
σταδιακή εκχώρηση βαθμού αυτονομίας στα ελληνικά σχολεία, επί παραδείγματι στο 
πρόγραμμα σπουδών ή στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέσα κι έξω από το 
σχολείο, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη της αξιοποίησης του προγράμματος και 
των λοιπών δραστηριοτήτων ως μοχλών για την μεταφορά των θεωρητικών αξιών και 
στόχων στο πεδίο της πράξης. Ασφαλώς η εκχώρηση αυτονομίας πρέπει να γίνει 
συντονισμένα και με παράλληλη επιμορφωτική παρέμβαση στους διευθυντές, για να 
μην καταντήσει κενό γράμμα ή πηγή άγχους και αποτυχίας.   
  Από την άλλη μεριά, ταυτόχρονα με την εκχώρηση αυξημένης αυτονομίας στα 
σχολεία, η οικοδόμηση ηθικής σχολικής κοινότητας προϋποθέτει και μια ακόμη αλλαγή 
στην εκπαιδευτική πραγματικότητα της Ελλάδας, προϋποθέτει, δηλαδή, οι Έλληνες 
εκπαιδευτικοί να υιοθετήσουν την κουλτούρα συζήτησης για τους στόχους και τις αξίες 
του σχολείου τους. Η κουλτούρα πάντως συζήτησης για τους στόχους και τις αξίες 
μπορεί να οικοδομηθεί και στις παρούσες συνθήκες περιορισμένης αυτονομίας, 
μπορούν, δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί των σχολείων στην Ελλάδα, έστω και στο μικρό 
βαθμό που μπορούν να τις διαμορφώσουν, να κουβεντιάσουν για τις αξίες που 
οραματίζονται να έχει το σχολείο τους και για τους ειδικούς στόχους που πιστεύουν ότι 
πρέπει να έχει. Οι επί του συγκεκριμένου ανοιχτές συζητήσεις και οι ρητές διατυπώσεις 
αξιών και στόχων έστω στα στενά όρια της δικαιοδοσίας που έχουν οι εκπαιδευτικοί 
στη χώρα μας, μπορούν να οδηγήσουν σε διαπιστώσεις ωφέλιμες για τον 
προσανατολισμό και τη λειτουργία του σχολείου, σε διόρθωση λαθών και σε ενίσχυση 
του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών και της δέσμευσής τους στους στόχους που 
θέτουν για τη δουλειά τους. Σε αυτές τις συζητήσεις καίριος είναι ο ρόλος του 
διευθυντή, διότι θα αναλάβει των πρωτοβουλία να τις εγκαινιάσει και να τις συντονίσει 
και μπορεί να επηρεάσει τους εμπλεκόμενους ως προς την αναγνώριση των αξιών και 
των στόχων και την επιλογή αυτών του κεντρικού πυρήνα. Επίσης, καίριος είναι ο 
ρόλος του ως προς την τήρηση της δέσμευσης όλων στις αξίες αυτές που συμφώνησαν 
μέσα από την καθημερινή τους πρακτική και η παροχή προτύπου μίμησης τήρησης των 
αξιών.   
  Προς το παρόν, λοιπόν, οι Έλληνες διευθυντές μπορούν να ξεκινήσουν με τα 
μέλη των σχολείων ορισμένες συζητήσεις για τις πυρηνικές αξίες του σχολείου τους και 
το πώς μπορούν να τις μεταφέρουν σε πράξη με τα μέσα που έχουν. Η ελληνική 
νομοθεσία δίνει επί του παρόντος τρία εργαλεία για να διατυπωθούν οι κεντρικές ζώνες 
των σχολείων και για να περάσουν στο πρακτικό πεδίο. Αυτά είναι ο σχολικός 
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κανονισμός, η διδακτική μεθοδολογία και οι καινοτόμες δράσεις σχολικών 
δραστηριοτήτων. Ο σχολικός κανονισμός, ο οποίος πλέον ονομάζεται πλαίσιο 
οργάνωσης σχολικής ζωής, θεσπίστηκε πρόσφατα (Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 αρ. 30 
παρ. 5) ως ένα είδος καταστατικού του σχολείου το οποίο προβλέπεται να 
συνδιαμορφώνεται και να συμφωνείται από όλα τα μέλη (διευθυντή, εκπαιδευτικούς, 
γονείς και μαθητές). Σύμφωνα με τον νόμο, με το πλαίσιο αυτό εφαρμόζονται οι σκοποί 
της εκπαίδευσης, όπως καθορίζονται από το Σύνταγμα και τους σχετικούς Νόμους, 
Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις, στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε σχολείου, 
συνεπώς δεν δίνεται δυνατότητα στα σχολεία να αποφασίσουν αρκετά αυτόνομα τους 
σκοπούς τους, τους δίνεται όμως η ευκαιρία να προσαρμόσουν τους έτσι κι αλλιώς 
πολύ γενικόλογα διατυπωμένους σκοπούς της ελληνικής εκπαίδευσης στις 
ιδιαιτερότητές τους. Αυτό δεν είναι κακό. Αντιθέτως, είναι καλό να υπάρχει μια συνοχή 
και μια κοινή βάση στους στόχους των σχολείων της χώρας και πράγματι ο γενικός και 
αφηρημένος χαρακτήρας της διατύπωσής των εκπαιδευτικών σκοπών από τα ελληνικά 
νομοθετήματα αφήνει πολύ μεγάλο περιθώριο προσαρμογής τους στο κάθε σχολικό 
πλαίσιο. Η συγκεκριμενοποίηση των σκοπών σε επί μέρους στόχους και πρακτικές 
είναι υπόθεση του σχολείου, και εδώ έγκειται το ηθικό καθήκον του σχολικού ηγέτη: να 
εγκαινιάσει στο σχολείο την ουσιαστική συζήτηση γύρω από τη διατύπωση των 
σύμφωνων με τους νομοθετημένους εκπαιδευτικούς σκοπούς στόχων και αξιών, να 
επιδιώξει την ξεκάθαρη και γραπτή διατύπωσή τους, να επιδιώξει τη συμμετοχή όλων 
στη διαδικασία αυτή και να καταστήσει ηθικό καθήκον την τήρηση αυτού του αξιακού 
πυρήνα στην καθημερινή του πρακτική. Αυτό το έργο μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή 
στα ελληνικά σχολεία και να αποτελέσει την αρχή του σχηματισμού ηθικής κοινότητας.
 Από την άλλη μεριά, η διδακτική μεθοδολογία είναι ένα πεδίο που από χρόνια 
οι Έλληνες εκπαιδευτικοί απολαμβάνουν αρκετή αυτονομία και δεν στερήθηκαν τις 
οργανωμένες επιμορφώσεις. Η ηθική ηγεσία του ελληνικού σχολείου μπορεί να 
λειτουργήσει ως προωθητής της καινοτομίας στη διδακτική μεθοδολογία προκειμένου 
να την αξιοποιήσει ως εργαλείο εφαρμογής των συμφωνημένων εκπαιδευτικών και 
διδακτικών αξιών στο πεδίο της πράξης. Ως προς αυτό, πολύ μεγάλο περιθώριο 
αυτενέργειας προσφέρεται από τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων 
(περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, ευρωπαϊκά κ.λπ., ή όπως λέγονται πια, προγράμματα για 
της αειφορία), που δεν περιορίζονται ως προς το περιεχόμενο, το αντικείμενό τους και 
τις δραστηριότητες που αξιοποιούν στο βαθμό που περιορίζεται το τυπικό πρόγραμμα 
σπουδών. Αξίες και πεποιθήσεις ως προς τη διδασκαλία και τη μάθηση μπορούν νε 
μετασχηματιστούν σε πρακτικές και να γίνουν ασφαλείς πειραματισμοί στο πλαίσιο 
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των προγραμμάτων, καθώς επίσης και να αξιοποιηθούν δραστηριότητες όπως οι 
επισκέψεις και ο εθελοντισμός. Αυτού του είδους οι ενέργειες σιγά σιγά οικοδομούν 
μια κουλτούρα στο σχολείο και επικοινωνούν τον χαρακτήρα του στα μέλη και το 
περιβάλλον  (Σαχανά , 2014). Δεν μπορούν εν τούτοις να οικοδομήσουν ισχυρή και 
ανθεκτική κουλτούρα στο βαθμό που περιγράψαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, λόγω 
των περιορισμών στην αυτονομία και της απουσίας παράδοσης διαλόγου, συνεργασίας 
και συναίνεσης.   
  Το γενικό συμπέρασμα που μπορούμε να εξαγάγουμε είναι ότι η ηγεσία του 
ελληνικού σχολείου στην παρούσα φάση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, εάν θέλει 
να οικοδομήσει ηθική κοινότητα, μπορεί με τα διαθέσιμα μέσα που έχει να προωθηθεί 
στα εξελικτικά στάδια της συναλλαγής και της οικοδόμησης και ίσως και να αγγίξει την 
δέσμευση. Δεν μπορεί, παρά τις προσπάθειες, να διαβεί ολοκληρωτικά το στάδιο της 
δέσμευσης διότι να μπορέσει να το αξιοποιήσει εκτενέστερα χρειάζεται οπωσδήποτε 
περισσότερη αυτονομία, καλλιέργεια συνεργασίας και συναινετικού διαλόγου και 
υπομονή. Το σίγουρο είναι όμως ότι η ελληνική σχολική ηγεσία έχει τις προϋποθέσεις 
να ξεκινήσει την προσπάθεια σχηματισμού μιας ηθικής κοινότητας στο σχολείο και να 
διαμορφώσει τον χαρακτήρα του σχολείου έστω και στο στενό πλαίσιο της μικρής 
αυτονομίας που της δίνεται από το νόμο. 
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«Δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/186 
και τα άρθρα 2, 4, 6 παρ. 3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά 
προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα 
τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που 
χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον» 
 
Υπογραφή: 
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«Δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα 
άρθρα 2, 4, 6 παρ. 3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά 
προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα 
τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που 
χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον». 
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