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Σκοπός της εργασίας 

α/ Να εξετάσει δυο μείζονες παράγοντες 
αναταραχής της σύγχρονης κοινωνίας, 

την οικονομία και 

την ασφάλεια, 

β/ Να διερευνήσει την επίδρασή τους στην 
καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων, 
αλλά και τις προκλήσεις που δημιουργούν για 
την Ηθική Σχολική Ηγεσία. 



Αναταραχή  

Ασφάλεια 

Οικονομία 

Αλληλεπίδραση 



Άμεση και έμμεση διδασκαλία 

• Άμεση: ό,τι διδάσκεται ως υλη μέσα από τα σχολικά 
εγχειρίδια 

• Έμμεση: ό,τι προσλαμβάνεται και βιώνεται μέσα 
από την κοινότητα και την κοινωνία 

→ αντιφάσεις, ερωτήματα και παραλογισμοί πέραν 
των ορίων του κοινού νου 

→ Δημιουργία ΗΘΙΚΩΝ ΔΙΛΗΜΜΑΤΩΝ 

Και στους διδάσκοντες και στους διδασκομένους    



Οικονομία: Μειωμένα κονδύλια για την εκπαίδευση
→ μειωμένοι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι 
Ενδεικτικά Παραδείγματα:  

Α/ Σε επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας:

α/ έλλειψη προσωπικού με μονιμότερη σχέση εργασίας και συνεχείς μετακινήσεις → ασυνέχειες 
στην παροχή εκπαίδευσης και την απόκτηση συγκεκριμένης σχολικής κουλτούρας

β/ αύξηση υποχρεώσεων με διαφορετικό περιεχόμενο από εκείνη της αρχικής εκπαίδευσης,  πχ 
δεύτερη και τρίτη ανάθεση μαθημάτων στη Βθμια εκπαίδευση

γ/ ψυχική εξουθένωση προσωπικού, μόνιμου και έκτακτου

δ/ έλλειψη συστηματικής επιμόρφωσης –παλαίωση γνώσεων

ε/ παράλληλη αναγκαστική αύξηση γνώσεων λόγω της προόδου της επιστήμης και της 
τεχνολογίας  

Στ/ έλλειψη απαραίτητου χρόνου αφομοίωσης και χρήσης διαφοροποιημένων τεχνικών 
διδασκαλίας

ζ/ έλεγχος  εξωγενών παραμέτρων για περιορισμό των εξόδων αλλά με ταυτόχρονες επιπτώσεις 
στην ποιότητα διδασκαλίας, πχ λειτουργικές δαπάνες 

η/ αυξημένα προβλήματα μαθητών [κοινωνικό-οικονομικής προέλευσης] , κυρίως στις μεγάλες 
αστικές  περιοχές 

θ/  αδυναμία διαχείρισης –διδασκαλίας  μαθητών με διαφοροποιημένο υπόβαθρο και προέλευση  



Β/Σε επίπεδο διοίκησης της σχολικής μονάδας 

α/ «διαχειριστικές» ενέργειες –έλλειψη συγκεκριμένης στοχοθεσίας και  βιώσιμου 
«οράματος» για τη σχολική μονάδα 

β/ αδυναμία «κοινοποίησης» κυβερνητικών οδηγιών και νομοθετικών ρυθμίσεων 
στο διδακτικό προσωπικό  

γ/ αδυναμία διαχείρισης προβλημάτων μαθητών και διδασκόντων 

δ/ ελλειμματική γνώση διοικητικών και ηγετικών παραμέτρων της θέσης ευθύνης

ε/ αδυναμία εμβάθυνσης  και κατανόησης ιδιαιτέρων προβλημάτων διδασκόντων  
[κυρίως των αναπληρωτών] και διδασκομένων 

Στ/ αδυναμία ενίσχυσης και ενδυνάμωσης του προσωπικού 

η/  απροθυμία [αλλά και αδυναμία] προσωπικής και επαγγελματικής βελτίωσης 

θ/ μετατόπιση της εστίασης των προβλημάτων επιλογής των διευθυντών από τα 
ουσιαστικά προσόντα στα «μετρήσιμα» προσόντα 

ι/ παντελής ή ελλειμματική πρότερη επιμόρφωση σχετική με την ανάληψη των 
διευθυντικών καθηκόντων και την «ουσία» της θέσης ευθύνης 



γ/σε επίπεδο κοινότητας 

α/ οικονομική δυσπραγία - φτωχεια

β/ άμβλυνση «ηθικής» στην προσπάθεια κάλυψης των βιοτικών-
υλικών αναγκών

γ/ έλλειμμα ουσιαστικου ηθικού προσανατολισμου, συχνά 
καθοδηγουμενου από τις ραγδαίες οικονομικό-πολιτικές εξελίξεις, 
πχ η σχεση μεταξύ νόμιμου και ηθικού  επιχειρήματος

δ/ ηθικές στρεβλωσεις από τον περιρρεοντα πολιτικό λόγο 

ε/ αδυναμία κριτικής εμβάθυνσης

Στ/ απομάκρυνση από το «πνευματικό» - εστίαση στο «υλικό»    



Ασφάλεια: 
ποικίλο και διαφοροποιημένο εννοιολογικό και λειτουργικό περιεχόμενο του 
όρου 1

Α. Ασφάλεια στο υπερ-επίπεδο, το μακρο-επίπεδο και το 
μικρό-επίπεδο της σχολικής μονάδας

 Επαναδιατύπωση των εννοιών της εξωτερικής και εσωτερικής επιβουλής πχ η 
πρόσληψη της έννοιας του παραδοσιακού «εξωτερικού εχθρού», η 
φαντασιακή απεικόνιση του εξωτερικού εχθρικού περιβάλλοντος από τα 
ΜΜΕ και το διαδίκτυο    

 Διαφοροποιημένοι και Διαφοροποιούμενοι «κοινωνικοί» κίνδυνοι – η 
πρόσληψη της εννοιλόγησής τους από την κοινότητα και τη σχολική μονάδα

 Το διαδίκτυο ως επιβουλή per se
 Η πραγμάτωση της «απειλής» της ασφάλειας στην κοινότητα 
 Η πραγμάτωση της «απειλής» της ασφάλειας εντός  των ορίων της σχολικής 

μονάδας 
 Η επανανοηματοδότηση των εννοιών της «ταυτότητας», της 

«προσωπικότητας» και του «εγκλήματος» εντός κι εκτός της σχολικής 
μονάδας: αμέλεια,  παραμέληση, κακοποίηση, προσβολή, κλπ       



Ασφάλεια: 
ποικίλο και διαφοροποιημένο εννοιολογικό και λειτουργικό περιεχόμενο του όρου 2

Β. Η έννοια της ασφαλείας ως στοιχείου σταθερότητας ή αναταραχής σε 
σχέση με το περιβάλλον → Διατάραξη της καθημερινότητας στην 

ανθρώπινη κοινότητα 

[Ένας μεγάλος αριθμός παραγόντων επηρεάζουν την στάση και τις ενέργειες 
απέναντι στο περιβάλλον και τη φύση: ιδεολογία, πολιτική τοποθέτηση, 
θρησκεία, οικονομία, πεποιθήσεις περί αποτελεσματικότητας, κλπ]  

 Φύση, περιβάλλον και ανθρώπινες παρεμβάσεις

 Κλιματική αλλαγή 

 Φυσικές καταστροφές εξαιτίας των ανθρωπίνων παρεμβάσεων και 
της κλιματικής αλλαγης  



Ασφάλεια: 
ποικίλο και διαφοροποιημένο εννοιολογικό και λειτουργικό περιεχόμενο του όρου 3

Γ. Η ασφάλεια εντός των κτηριακών υποδομών της σχολικής μονάδας

• Διαφοροποίηση και εντατικοποίηση της έννοιας της «εφημερίας»

ανά σχολική βαθμίδα και ανά τύπο σχολείου

• Αντίληψη των κινδύνων και των συνεπειών τους μέσα στη σχολική 
μονάδα από όλους τους εταίρους της εκπαιδευτικής πράξης   



Η ηθική ηγεσία είναι στενά συνδεδεμένη με την 

ηθική ακεραιότητα στην παροχή εκπαίδευσης 

• Πως αντιμετωπίζονται οι παράγοντες αυτοί στο 
πλαίσιο του σχολείου; 

• Υπαρχει επιστημονική και προσωπική επάρκεια 
στους διδάσκοντες και τον Διευθυντή να 
αναλύσουν, να συζητήσουν και να διδάξουν την 
ηθική απόκριση στους παράγοντες αυτούς; 

• Η ηθική ηγεσία ως εννοιολογικό δόμημα και 
πράξη αφορά και τους διδάσκοντες και τον 
Διευθυντή 



Τι μπορούμε να κάνουμε; 
• Οι προβληματισμοί και τα ηθικά διλήμματα που εκπορεύονται από την επίδραση των 

παραπάνω παραγόντων πρέπει να συζητούνται ανοικτά με τους μαθητές για να 
αποφεύγονται οι παρανοήσεις και η απόκτηση λανθασμένων απόψεων και στάσεων    

• Απαιτείται εκτεταμένη, στοχευμένη και συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των 
ειδικοτήτων και θέσεων πάνω στα θέματα αυτά, ώστε να υπάρχουν συγκροτημένα και 
απτά  αποτελέσματα του εκπαιδευτικού έργου.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Είναι βασική και πρωταρχική ανάγκη η Πολιτεία πρωτίστως και δευτερευόντως οι 

εκπαιδευτικοί να αντιληφθούν τη σημασία της Ηθικής Ηγεσίας. Η πολιτική αντίληψη και 
απόφαση προηγείται της πράξης. 

• Η επιμόρφωση στην Ηθική Ηγεσία δεν μπορεί να κινείται σε θεωρητικό επίπεδο. Είναι 
ανάγκη να είναι πρακτικά εφαρμόσιμη και να εναρμονίζεται με την καθημερινότητα του 
σχολείου.

• Η καθημερινότητα του σχολείου δεν είναι μόνον πρακτικά διοικητικά θέματα μείζονος 
ήττονος σημασίας. Είναι η ηθική ουσία του σχολείου ως θεσμού διαπαιδαγώγησης κι 
αναπτυξης των πολιτών. 

• Ανάγκη: να αλλάξει συνολικά η αντιμετώπιση της ουσίας του σύγχρονου σχολείου και στη 
συνέχεια η αντιμετώπιση των επιμέρους συστατικών του       



Ευχαριστώ πολύ


