
Εισήγηση του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Λεΐκων 

Σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία 
 

Εισαγωγή-πρόλογος 
 

Ένα σχολείο που δεν κατάφερε να ανοίξει παράθυρα 
επικοινωνίας και μάθησης με την κοινωνία, δεν μπορεί να 
προσφέρει αυτά που έχουν ανάγκη οι μαθητές. Όταν καθημερινά 
φορέας μάθησης είναι μόνον ο δάσκαλος, οι μαθητές κουράζονται. 
Η θέση του διευθυντή απαιτεί ανάληψη πρωτοβουλιών για να 
ενώσει το σχολείο με την κοινωνία. Μια τακτική απαραίτητη για 
την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών. 

Οι διδακτικές επισκέψεις, οι γιορτές,  οι πολιτιστικές και 
αθλητικές εκδηλώσεις, τα καινοτόμα προγράμματα, οι μαθητικές 
θεατρικές παραστάσεις, όλα αυτά αποτελούν το οξυγόνο του 
σχολείου. Διδάσκουν και διαπαιδαγωγούν τα παιδιά με έναν άλλο 
τρόπο, έξω από τους τέσσερις τοίχους μιας αίθουσας διδασκαλίας. 
Τα αποτελέσματα κάθε παιδαγωγικής διαδικασίας όμως είναι 
δύσκολο να μετρηθούν σε λίγο χρόνο – ίσως και να μην μπορούν 
καθόλου ή απλώς να συνθέτουν ένα κομμάτι της προσωπικότητας 
του σημερινού μαθητή – του αυριανού πολίτη, ένα ακόμα κομμάτι 
της παιδείας και της γενικότερης κουλτούρας του. Είναι επομένως 
κρίσιμο, η κάθε προσπάθεια να συνεχιστεί. Και αυτό μπορεί να 
γίνει ευκολότερα με τη δική σας συμμετοχή. Μόνο με τη 
συνεργασία και το καλό κλίμα μεταξύ δασκάλων – μαθητών – 
γονιών, η εκπαίδευση θα βρει τη αξία και τη θέση που της λείπει 
στην τοπική κοινωνία. Χρειάζεται να δράτε συλλογικά μέσα από 
τους θεσμικούς φορείς όπως είναι ο Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεμόνων. Να συνεργάζεστε με τη διεύθυνση του σχολείου και  
με τους διδάσκοντες. Χρειάζεται να ενημερώνεστε συχνά για τα 
παιδιά σας.  

Οι εκπαιδευτικοί θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε το 
μέγιστο που μπορούμε σε αυτήν την κατεύθυνση.  
Ο δάσκαλος δεν υπάρχει μόνο για να αξιολογεί με βαθμούς τα 
παιδιά σας, αλλά για να τους προσφέρει εφόδια, μάθηση και 
δεξιότητες. 
 
 
 
 



 

Σύνδεση σχολείου και τοπικής κοινωνίας-κοινότητας και 
σχολική αποτελεσματικότητα 

 
Η διεθνής βιβλιογραφία έχει καταδείξει ότι υπάρχει μία 

σημαντική σχέση μεταξύ της σύνδεσης της τοπικής κοινωνίας με 
την σχολική μονάδα και την αποτελεσματικότητα της τελευταίας. Η 
αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας είναι αναγκαία για την 
παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού έργου, αλλά και την 
αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του. 
Παρόλο που οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το σχολείο πρέπει να 
έχει σχέσεις με την τοπική κοινωνία, σε μέτριο βαθμό έχουν 
διαμορφωθεί τέτοιου είδους σχέσεις, ιδίως με ιδιωτικούς φορείς. 
Έτσι, χρειάζεται η συμβολή όλων των μελών της σχολικής μονάδας 
και της τοπικής κοινωνίας. 

Ωστόσο, το σχολείο σήμερα επικεντρώνεται περισσότερο 
στην παραγωγή εργατικού δυναμικού και λιγότερο στα 
προαναφερθέντα. Συνεπώς, η έννοια της αποτελεσματικότητας του 
σχολείου μπορεί να ειδωθεί περισσότερο σε όρους αύξησης του 
ανθρώπινου κεφαλαίου και λιγότερο σε όρους διαπαιδαγώγησης 
μαθητών και προσωπικής τους ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, γεννιέται 
το ερώτημα σχετικά με το πώς χαρακτηρίζεται ένα σχολείο 
αποτελεσματικό. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το σχολείο μπορεί να απαντά, 
τουλάχιστον εν μέρει, στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, αλλά 
ενδεχομένως να μην απαντά στις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας. 
Οι κοινωνίες μεταβάλλονται και ως εκ τούτου το σχολείο θα πρέπει 
να απαντά σε αυτές τις αλλαγές, με αποτέλεσμα να αλλάζει, 
ενδεχομένως, η έννοια του αποτελεσματικού σχολείου. Η σχέση 
του σχολείου με την τοπική κοινωνία μπορεί να θεωρηθεί ως μία 
σχέση αλληλεπίδρασης, καθώς από τη μία πλευρά η τοπική 
κοινωνία συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα των σχολικών 
μονάδων και από την άλλη το αποτελεσματικό σχολείο συμβάλλει 
στη διαμόρφωση της κοινωνίας. Κατά συνέπεια, έχει ενδιαφέρον 
να εξεταστεί κατά πόσο η σχέση του σχολείου με την τοπική 
κοινωνία μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα των 
σχολικών μονάδων. 

Η σημασία της κοινότητας ως έννοια και η ανάγκη να 
τοποθετεί στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα της 
σχολικής μονάδας είναι διεθνώς αναγνωρισμένη. Επιπρόσθετα, τα 
σχολεία μπορούν να ειδωθούν ως κοινότητες μάθησης, όπου η 



ικανότητα και η δυνατότητα για μάθηση, τόσο σε ατομικό όσο και 
σε συλλογικό επίπεδο, θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη 
προτεραιότητα (Barth, 1993). Επιπλέον, οι Mulford και Silius 
(2001) αναφέρουν ότι υπάρχει μία άμεση σχέση μεταξύ μίας 
υψηλής ενεργού συμμετοχής της κοινότητας στο σχολείο και τη 
βελτίωση της απόδοσης των μαθητών. Η αύξηση της επίδοσης των 
μαθητών στο πλαίσιο της σχέσης κοινωνίας και σχολικής μονάδας 
μπορεί να γίνει κατανοητή και μέσα από την επισήμανση ότι το 
σχολείο θα πρέπει να ενθαρρύνει τους μαθητές να ασκεί κριτική 
στον κόσμο που ζουν, αναπτύσσοντας τις ικανότητές τους και την 
επιθυμία τους να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας και 
του κόσμου (Φύκαρης, 2004). 

Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έννοια της 
αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας  σε ένα 
αποτελεσματικό σχολείο (Dean, 1993): 
 α) υπάρχει υψηλός βαθμός συμμετοχής του προσωπικού στην 
ανάπτυξη των στόχων του σχολείου, 
 β) υπάρχουν υψηλά επίπεδα συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων στο σχολείο,  
γ) υπάρχουν υψηλά επίπεδα της κοινοτικής συμμετοχής στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων στο σχολείο,  
δ) υπάρχουν υψηλά επίπεδα συνοχής και ομαδικού πνεύματος 
μεταξύ των εκπαιδευτικών. 
  Ως εκ τούτου, η αποτελεσματική σχολική μονάδα είναι εκείνη 
στην οποία υπάρχει συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
υπάρχει δέσμευση όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία στο στόχο της εκπαίδευσης ως διαδικασία ανάπτυξης 
της ολόπλευρης προσωπικότητας των μαθητών και όχι απλά 
εστίαση στην παραγωγή ανθρώπινου δυναμικού που θα 
στελεχώσει την αυριανή αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα υπάρχει 
πνεύμα αλληλεγγύης, ενδιαφέροντος, ομαδικότητας και 
αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση έχει επηρεαστεί από τα τρία Ps 
(Harris, 2012):  
α) ιδιωτικοποίηση (privatization), η οποία σε σχέση με την 
εκπαίδευση δεν είναι μόνο συνδεδεμένη με διαρθρωτικές αλλαγές 
στο σχολικό σύστημα, αλλά και στην αυξανόμενη χρησιμοποίηση 
του management του ιδιωτικού τομέα και τις ειδίκευσης στο 
σχολικό σύστημα, 



 β) συνεργασίες (partnerships) όπου η τοπική αυτοδιοίκηση 
αναμένεται να δημιουργήσει εμπορικές και άλλες σχέσεις με άλλες 
υπηρεσίες και φορείς στην παροχή εκπαιδευτικών και συναφών 
υπηρεσιών, 
 γ) συμμετοχή (participation) μέσω της συμμετοχής των ατόμων 
και της κοινότητας στη διακυβέρνηση. 

Η εκπαίδευση ως κοινωνικός οργανισμός αποκτά τα 
συγκριτικά του πλεονεκτήματα όταν συναντά τις απαιτήσεις των 
κοινωνικών εταίρων, καθώς και όταν λαμβάνει υπόψη του τις 
αλλαγές που συντελούνται στην κοινωνία, έτσι ώστε να επιτευχθεί 
μία ισορροπία μεταξύ εκπαίδευσης και κοινωνίας (Anttila και 
Vaananen, 2013). Αυτές οι απαιτήσεις είναι ακόμη πιο έντονες 
στην περίπτωση που η σχολική μονάδα επηρεάζεται από τις 
γρήγορες αλλαγές που συντελούνται στην κοινωνία και την 
οικονομία. Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευτικοί στόχοι θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τους αυτές τις αλλαγές, έτσι ώστε να επιτευχθεί 
μία ισορροπία μεταξύ εκπαίδευσης και κοινωνίας. Επίσης, λόγω των 
αλλαγών στη δομή της ελληνικής οικογένειας, το σχολείο καλείται 
να αναπληρώσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό το έλλειμμα που 
παρουσιάζει η οικογένεια αναφορικά με την παροχή παιδαγωγικών 
και εκπαιδευτικών προσόντων και δεξιοτήτων. 

Η σχέση τοπικής κοινωνίας και σχολικών μονάδων, αλλά και 
τον τρόπο με τον οποίον η τοπική κοινωνία μπορεί να αποτελέσει 
καθοριστικό παράγοντα αποτελεσματικότητας των σχολικών 
οργανισμών. Η δημιουργία μακρόχρονων και στενών σχέσεων 
μεταξύ σχολείου, οικογενειών και τοπικής κοινωνίας αποτελεί ένα 
πεδίο έρευνας που έχει απασχολήσει πολύ τους ερευνητές, ιδίως 
λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει κάποιος οδηγός που να 
παρέχει οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τη 
δημιουργία αυτών των σχέσεων (Molina, 2013). 

Άλλοι ερευνητές δίνουν επίσης έμφαση στο ρόλο του 
εκπαιδευτικού ηγέτη (Foster,2005. Feeney,2009) ως κρίσιμος 
παράγοντας που προωθεί την αποτελεσματικότητα του σχολείου, 
αλλά και την επικοινωνία μεταξύ της σχολικής μονάδας και της 
τοπικής κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι η 
βελτίωση της σχολικής μονάδας και η αποτελεσματικότητά της 
ενισχύεται εν πολλοίς από την ηγεσία των εκπαιδευτικών, ως μέρος 
ενός γενικότερου συστήματος ηγεσίας που επηρεάζει τις ενέργειες 
όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία (Foster, 
2005). 



Η ηγεσία μίας σχολικής μονάδας διαδραματίζει καταλυτικό 
ρόλο στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Όπως 
υποστηρίζει ο Ρες (2004, σ. 43), ένας καταρτισμένος διευθυντής 
δημοτικού σχολείου «ποτέ δεν πρέπει να συμβιβάζεται με την 
άποψη ότι το σχολείο πρέπει να μένει πεισματικά περιχαρακωμένο 
στα αυστηρώς προκαθορισμένα εκπαιδευτικά και μόνο καθήκοντά 
του, αφοσιωμένο αποκλειστικά στην παροχή γνώσεων και απαθής 
θεατής των ραγδαίων εξελίξεων στην κοινωνία». 

Σύμφωνα με την Παμουκτσόγλου (2001, σ. 83) δύο κύρια 
χαρακτηριστικά που δύνανται να επηρεάσουν την ποιότητα της 
εκπαίδευσης προς μία θετική κατεύθυνση είναι αφενός η σχολική 
μονάδα να διοικείται με τη συνεργασία διευθυντή και συλλόγου 
διδασκόντων, όπου «ο διευθυντής πρέπει να φέρεται σαν ένας 
προπονητής, ένας συνεργάτης, ένας εμψυχωτής» και αφετέρου να 
«υπάρχει ένας σαφής στόχος του σχολείου (όραμα) στην 
κατεύθυνση της συναντίληψης για τα αποτελέσματα, τις 
προτεραιότητες, την αξιολόγηση και την ευθύνη, αναγνωρίζοντας 
την ευθύνη του σχολείου για την επίτευξή του». 

Ένας ακόμα παράγοντας είναι η επικοινωνία. Η επικοινωνία 
αποτελεί έναν από τους κρίσιμους παράγοντες για τη δημιουργία 
ενός θετικού σχολικού κλίματος και αποτελεί πρωτίστως μέλημα 
του διευθυντή - ηγέτη της σχολικής μονάδας. Πιο συγκεκριμένα, 
είναι μέλημα του διευθυντή να δημιουργήσει εκείνα τα κανάλια 
επικοινωνίας ανάμεσα στην διεύθυνση, τους εκπαιδευτικούς αλλά 
και τους μαθητές (Πασιαρδής, 2001), ενώ παράλληλα ο Σαΐτης  
(2008) αναφέρει ότι η συχνή επικοινωνία με τους γονείς, η 
ενημέρωση τους για τη γενική λειτουργία του σχολείου και η καλή 
συνεργασία με αυτούς είναι ένα μέλημα του διευθυντή της 
σχολικής μονάδας, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη των 
στόχων του σχολείου. Η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και μεταξύ αυτών και άλλων 
ενδιαφερομένων από την τοπική κοινότητα δημιουργεί ένα ευνοϊκό 
κλίμα που προάγει την αμοιβή και τον έπαινο και επηρεάζει θετικά 
την επίδοση των μαθητικών ομάδων (Σαΐτης, 2005). 

 
Σχολική αποτελεσματικότητα και τοπική κοινωνία 

μια σχέση αμφίδρομη. 
 

Υπάρχει μία άρρηκτη και άμεση σχέση μεταξύ της σχολικής 
μονάδας και της κοινωνίας στην οποία λειτουργεί. Αυτή η σχέση 



περιγράφεται ξεκάθαρα από τον Φασουλή (2001), ο οποίος τονίζει 
ότι «η εκπαίδευση ως κοινωνική οργάνωση αποκτά το 
ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, όταν ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις της κοινωνίας (γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς) και οι 
απαιτήσεις αυτές γίνονται ακόμη πιο έντονες καθώς οι 
εκπαιδευτικοί οργανισμοί επηρεάζονται από τη γρήγορη αλλαγή 
των κοινωνικό-οικονομικών προτύπων. Δεν είναι δυνατόν οι 
εκπαιδευτικοί στόχοι και σκοποί να μη λαμβάνουν υπόψη τις 
σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές και η ισορροπία 
μεταξύ εκπαίδευσης και κοινωνίας να μην είναι συνεχής και 
συνεπής στο κοινωνικό γίγνεσθαι». Όπως άλλωστε επισημαίνει και 
ο Tam (2007), η κοινότητα είναι ένα μέρος όπου τα άτομα 
δημιουργούν μία ταυτότητα και τα σχολεία χρειάζονται σχέσεις με 
την κοινότητα ούτως ώστε να βελτιώσουν μαζί τη σχολική 
αποτελεσματικότητα. Η σχέση τοπικής κοινωνίας και σχολείου 
επίσης μπορεί να γίνει κατανοητή μέσα από την αναγνώριση και το 
σεβασμό που αποκτούσαν οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί κατά 
τις αρχές του 20ου αιώνα μέσα από τις ενέργειές τους στο πλαίσιο 
του σχολείου που είχαν αντίκτυπο και στην ευρύτερη τοπική 
κοινωνία (Anttila και Vaananen, 2013). Επίσης, η σχέση αυτή ήταν 
εμφανής και στην προσπάθεια ορισμένων εκπαιδευτικών να 
αποποιηθούν κάποια στοιχεία του χαρακτήρα τους προκειμένου να 
έρθουν πιο κοντά σε αυτό που απαιτούσε η τοπική κοινωνία από 
εκείνους μέσα από την υιοθέτηση στάσεων και συμπεριφοράς που 
ανταποκρινόταν στις προσδοκίες των κατοίκων (Anttila και 
Vaananen, 2013). 

Συνεπώς, κατανοούμε ότι οι εκπαιδευτικοί λειτουργούσαν ως 
πρότυπα στην κοινωνία, αλλά και υιοθετούσαν τρόπους 
συμπεριφοράς που ήταν αποδεκτοί από το κοινωνικό σύνολο. Σε 
αυτή τη σχέση συνίσταται και ένα μέρος της σχέσης σχολείου και 
τοπικής κοινωνίας: η δημιουργία ρόλων και προτύπων για τους 
μαθητές μέσα από το πρόσωπο των εκπαιδευτικών, οι οποίοι με τη 
σειρά τους υιοθετούσαν ρόλους και πρότυπα που ανταποκρίνονταν 
στις απαιτήσεις της κοινωνίας στην οποία ζούσαν. Στην περίπτωση 
αυτή, η αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας μπορεί να 
μετρηθεί σε όρους διαμόρφωσης προτύπων, βάσει του 
συστήματος αξιών που κυριαρχούν σε κάθε κοινωνία μία δεδομένη 
χρονική στιγμή. 

Εκτός των παραπάνω, οι αλλαγές στο πεδίο της εκπαίδευσης 
αντανακλούν μία γενική στροφή σε κεντρικές-τοπικές σχέσεις. Οι 
αλλαγές αυτές εντοπίζονται στα εξής (Δαμανάκη και συν., 2006, σ. 



9): «τον υποχωρούντα ρόλο του Σχολείου, ως κύριας πηγής 
γνώσης, στο σύγχρονο κα ραγδαία αναπτυσσόμενο επικοινωνιακό 
περιβάλλον, τη γοργά αυξανόμενη αξία της γνώσης, την ταχύτατη 
σώρευση τεράστιου όγκου πληροφορίας και την εξίσου ραγδαία 
απαξίωση μέρους της, ως παρωχημένης, την εμπέδωση 
παγκοσμιοποιημένων ταυτοτήτων, την πίεση για κοινωνική 
ανταποδοτικότητα του αγαθού της γνώσης». 

Σε πολυπαραγοντικά συστήματα όπως ένα σχολείο οι 
διαπροσωπικές και παιδαγωγικές σχέσεις είναι ευαίσθητες και δεν 
είναι εύκολη η επιτυχία, δρώντας όμως συνεργατικά γίνεται και 
ευκολότερη και πιθανότερη. 

Ας δώσουμε λοιπόν περισσότερη ζωή σε αυτό το σχολείο, το 
οφείλουμε πρώτα απ’ όλα στα παιδιά μας, αλλά και στην ιστορία 
αυτής της χώρας. 
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