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Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ «ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ». 

(Περίληψη εισήγησης)

Είναι γνωστό, ότι μέσα από την εκπαίδευση ο νέος άνθρωπος προετοιμάζεται να ενταχθεί σε ένα κοινωνικό
πλαίσιο που περιλαμβάνει τις ευρύτερα αποδεκτές αξίες και στάσεις, όλα τα επιτεύγματα, όλες τις γνώσεις που
έχουν κατακτηθεί, όλες δηλαδή τις διαστάσεις του πολιτισμού. 

Στόχος  του  πολιτισμού  στην  εκπαίδευση  είναι  η  δημιουργία  ελεύθερων  ανθρώπων  με  αξιοπρέπεια  χωρίς
περιορισμούς και εμπόδια στη σκέψη και στην έκφραση, γιατί η σημερινή τεχνολογία έχει ανοίξει απέραντες
δυνατότητες και η απειλή εξανδραποδισμού των ανθρώπων, με τις νέες μορφές υποδούλωσης γίνεται κάθε τόσο
και μεγαλύτερη. 

Έμφαση στον πολιτισμό σημαίνει αρμονική συνύπαρξη, μη περιθωριοποίηση, σεβασμός της διαφορετικότητας,
συμπαράσταση και προστασία της αξιοπρέπειας του ανθρώπου.

 Έμφαση στον πολιτισμό σημαίνει συνειδητό πλησίασμα της ανθρώπινης κατάκτησης¨ σημαίνει ότι η γνώση
προσεγγίζεται ως προϊόν της προσπάθειας του ανθρώπου να καλυτερεύσει τη ζωή του, να επικοινωνήσει καλύτερα
με τους γύρω του, να μοιραστεί με άλλους τις αγωνίες του και τα προβλήματά του.

 Έμφαση στον πολιτισμό σημαίνει επικοινωνία με τους άλλους, όπως γράφει και ο Οδυσσέας Ελύτης στο «Άξιον 
Εστί»: 

Βλέπεις, είπε, είναι οι Άλλοι

και δε γίνεται Αυτοί χωρίς Εσένα

 και δε γίνεται μ’ αυτούς χωρίς, Εσύ

 Βλέπεις, είπε, είναι οι Άλλοι

 και ανάγκη πάσα να τους αντικρίσεις

 η μορφή σου αν θέλεις ανεξάλειπτη να ‘ναι

 και να μείνει αυτή.1

αλλά και το παρακάτω κινέζικο ποίημα (ανωνύμου), συνοψίζει τον τρόπο επικοινωνίας με τους Άλλους, πράγμα 
που ισχύει απόλυτα και στην περίπτωσή μας.2

Πήγαινε στους ανθρώπους, ζήσε ανάμεσά τους,
μάθε από αυτούς, αγάπησέ τους,
υπηρέτησέ τους, κάνε σχέδια μαζί τους,
άρχισε με αυτά που έχουν,
χτίσε πάνω σε αυτά που έχουν.

    Επιγραμματικά, αναφέρω κάποιες προτάσεις που θα βοηθήσουν στην κατεύθυνση της πολιτιστικής ανάπτυξης
στο χώρο του σχολείου: 
1. Ο Διευθυντής με το σύλλογο διδασκόντων δίνει τη δέουσα προσοχή για την αισθητική του χώρου του

σχολείου.
2. Προωθεί καινοτόμα προγράμματα, που έχουν ως στόχο την πολιτιστική ανάπτυξη της ζωής του σχολείου, σε

συνεργασία με το υπεύθυνο των Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ/νσης Α - Β/θμιας.
3. Δημιουργεί αίθουσα ‘Πολιτισμού’, όπου δημιουργούνται διάφορες ‘γωνιές’ για τη λογοτεχνία, τη θέατρο, τον

κινηματογράφο, την τεχνολογία, την επιστήμη, αλλά και τον πολιτισμό των «άλλων».

1 Οδυσσέα Ελύτη, Το Άξιον Εστί, Αθήνα, Ίκαρος 1993, 16η έκδοση, σ. 23.
2  Από το βιβλίο του P. Jarvis «Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση. Θεωρία και πράξη». Μετάφραση Αλεξάνδρα 

Μανιάτη, Μεταίχμιο, Αθήνα 2003, σελ. 215.



4. Φροντίζει για την προβολή της δουλειάς του σχολείου και την επικοινωνία με το κοινωνικό περιβάλλον.
5. Διευκολύνει επισκέψεις σε χώρους πολιτιστικούς, όπως: μουσεία, πινακοθήκες, βιβλιοθήκες, επιστημονικά

κέντρα, εργοστάσια, βιότοπους, αρχαιολογικούς χώρους κλπ.
6. Ενθαρρύνει το σύλλογο διδασκόντων για την ανάληψη ανάλογων δραστηριοτήτων και την ευαισθητοποίηση

τους σε θέματα πολιτιστικής ανάπτυξης με την ανάληψη ανάλογων πρωτοβουλιών.
7. Οργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις με ενδιαφερόμενους φορείς, όπως: σύλλογο γονέων, πολιτιστικό σύλλογο,

μορφωτικά ιδρύματα κλπ.
8. Φροντίζει για τη δημιουργία ενός ευχάριστου και δημιουργικού κλίματος μεταξύ δασκάλων και μαθητών έτσι,

ώστε το σχολείο να γίνει χώρος ευχάριστος, χαρούμενος και δημιουργικός για το μαθητή και το δάσκαλο,
χώρος όπου θ’ ανθίζει με τη βοήθεια της επιστήμης και της τεχνολογίας ο μύθος, η φαντασία τ’ όνειρο.

9. Ενημέρωση μέσα από το “ Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης” του  Παιδαγωγικού  Ινστιτούτου.
  
Τέλος, θα γίνει παρουσίαση ενός σχεδίου αξιοποίησης προγράμματος που αφορά τον πολιτισμό (επίσκεψη σε ένα
Μουσείο). 
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