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Περίληψη  

Η µάθηση και η εκπαιδευτική διαδικασία βρίσκονται σε µια εξέλιξη 
επαναστατικής αλλαγής, την οποία δεν είχαµε ζήσει τα τελευταία εκατό χρόνια. Η 
µετανάστευση είναι πια ένα µεγάλο γεγονός . Είµαστε στο µέσον µιας δοµικής 
αλλαγής της κοινωνίας, της οικονοµίας, της εκπαιδευτικής διαδικασίας µάθησης. 
Οι µαθητικές οµάδες από άλλους πολιτισµούς έχουν µεγάλες ανάγκες και η 
πολιτεία θα πρέπει να βοηθήσει Oι διαχειριστές και οργανωτές της εκπαίδευσης 
µετατρέπονται σε πνευµατικούς και κοινωνικούς συµβούλους, των οποίων το 
έργο θα είναι περισσότερο η εξάσκηση, η καθοδήγηση και η συµβουλευτική 
διαδικασιών τόσο στην ανάπτυξη της προσωπικής όσο και της οργανωτικής 
µάθησης. Οι νέοι προσδοκούν βοήθεια , όχι τόσο µε το είδος του περιεχοµένου, 
όσο µε τις ικανότητες, οι οποίες θεωρούνται κατάλληλες να περιορίσουν την 
ένταση της σχέσης ανάµεσα στην αναδιοργάνωση του κόσµου, της ζωής και της 
εργασίας. αφ’ενός και αφ’ ετέρου των δικών τους προϋποθέσεων ανάπτυξης. 
Στις διαδικασίες µάθησης θα είναι αναγκαία µια διαρκής αντίδραση προς τη δική 
µας συµπεριφορά και µια διαρκής προσπάθεια από τον καθένα αλλά και την 
κοινωνία, για παραπέρα βήµατα µάθησης και ανάπτυξης. Αυτό σηµαίνει ότι η 
διαρκής δράση και όχι απλά η αντίδραση και η παθητική µάθηση, αναπτύσσει 
πραγµατικές ικανότητες µάθησης . Αυτό σηµαίνει ότι χρειαζόµαστε τεχνικές 
λύσεων των προβληµάτων µέσα στα εκπαιδευτικά συστήµατα µέσα στα 
διαπολιτισµικά σχολεία µέσα στον τοµέα της µάθησης. Στη εργασία αυτή 
παρουσιάζονται συµπεράσµατα  λαµβάνοντας υπόψη:  1. Έµφαση στη 
διδασκαλία - µάθηση . 2. Θετική ενίσχυση των µαθητών. 3.Αυξηση του 
χρόνου διδασκαλίας .4. Αποτελεσµατικό σχολείο.  
 
Summary  

The learning and the educational process are found in a development of 
revolutionary change, which we had not lived the last hundred years. The 
immigration is anymore a big make. We are in the means of structural change of 
society, economy, educational process of learning. The school teams from other 
cultures have big needs and the state will be supposed it helps the administrators 
and organizers of education they are changed in intellectual and social advisers, 
which the work of will be more the practice, the guidance and advisory processes 
so much in the growth of personal what organizational learning. The young 
persons expect help, no with the type of content, as long as with faculties, what 
are considered suitable they limit the intensity of relation between in the 
rearrangement of world, life and work on one side and on the other hand their 
own conditions of growth. In the processes of learning it will be necessarily a 
permanent reaction to our own behavior and a permanent effort from each one 



but also the society, for latter steps of learning and growth. This means that the 
permanent action and no simply the reaction and the passive learning, develops 
real faculties of learning. This means that we in needed techniques of solutions 
of problems in the educational systems in the cross-cultural schools in the sector 
of learning. In this work are presented conclusions taking into consideration:  
1. Accent in the teaching - 2. Positive aid of students. 3.Ayxisi of time of 
teaching. 4. Effective school.  
 
Εισαγωγή  

Η συνεργασία µεταξύ σχολείου και οικογένειας παιδιών αποτελεί 
σηµαντικό παράγοντα για την πρόοδο του παιδιού και την αποτελεσµατικότητα 
της σχολικής πράξης. Μια τέτοια συνεργασία έχει αποδειχθεί πως δηµιουργεί µια 
ισχυρή οµάδα. Την οµάδα εκπαιδευτικών και γονέων Η διεθνής όµως έρευνα 
αποκαλύπτει ότι πολλοί εκπαιδευτικοί θεωρούν τους γονείς ενοχλητικούς, 
ιδιαίτερα όταν κάνουν πολλές και «άστοχες» ερωτήσεις ή δίνουν συµβουλές για 
την εκπαίδευση του παιδιού τους, ενώ άλλοι, παραπονούνται για την έλλειψη 
συνεργατικότητας και την αδιαφορία τους σε θέµατα που αφορούν στη 
συνεργασία σχολείου και οικογένειας. Οι γονείς από την πλευρά τους και 
ιδιαίτερα όταν είναι από άλλες πολιτιστικές οµάδες βλέπουν συχνά τον 
εκπαιδευτικό περισσότερο ως αντίπαλο παρά ως συνεργάτη. (Hanco 2001, acey 
2001, Γεωργίου 2000, amires et al 1997, Heward 1996, Armstrong 1995).  

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στη 
συνεργασία σχολείου και οικογένειας και ειδικότερα στη συµµετοχή των γονέων 
που έχουν παιδί από άλλη πολιτιστικό περιβάλλον στον ελληνικό χώρο του 
σχολείου . Στην εφηβεία, σε σύγκριση µε την παιδική ηλικία, πολλοί µαθητές 
εκδηλώνουν συχνά απρόβλεπτες και αντιφατικές αντιδράσεις. Η προσωπικότητά 
τους χαρακτηρίζεται από ρευστότητα, ενώ πολλές διεργασίες που πυροδοτούν 
αλυσιδωτές ψυχολογικές µεταλλάξεις λαµβάνουν χώρα στην µεταβατική αυτή 
περίοδο της ζωής. «Ο έφηβος καλείται ν’ ανταποκριθεί στις αυξηµένες 
εσωτερικές και εξωτερικές (κοινωνικές) απαιτήσεις για ανεξαρτοποίηση από τους 
γονείς του, απο-ιδανικοποίηση των εσωτερικευµένων γονεϊκών εικόνων και 
αποδοχή της πραγµατικότητας». (Μανωλόπουλος, 1987). Οι εφηβικές διεργασίες 
δηµιουργούν συχνά ανησυχίες και άγχος στους γονείς, αλλά και στους γονείς 
που είναι από άλλους πολιτισµούς οι οποίοι µε τη σειρά τους, µεταφέρουν αυτά 
τα συναισθήµατα στην επικοινωνία τους µε το σχολείο.  

Η διεθνής έρευνα και εµπειρία αποκαλύπτει ότι η συνεργασία µεταξύ 
οικογένειας και σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα 
δύσκολη και προβληµατική. (IL ΕΑ, 1996, acey, 2001). Τονίζεται επίσης η 
αναγκαιότητα διερεύνησης των εµποδίων που καθιστούν δύσκολη µια τέτοια 
συνεργασία προκειµένου να κατανοηθούν οι ανάγκες και ο ρόλος της κάθε 
πλευράς και να διευκολυνθεί η οµαλή µετάβαση του παιδιού από την εφηβεία 
στην ενηλικίωση αλλά και η ένταξη του παιδιού στο νέο παιδαγωγικό χώρο και 
στην παραγωγική διαδικασία.  
 
 
 



1. Έµφαση στη διδασκαλία - µάθηση  
Ορισµένες φορές η προϋπάρχουσα γνώση µπορεί να εµποδίσει το δρόµο 

προς τη µάθηση κάτι νέου. Οι µαθητές πρέπει να µάθουν πώς να επιλύουν τις 
εσωτερικές αντιφάσεις και να αναδοµούν τις υπάρχουσες γνώσεις τους όταν αυτό 
είναι αναγκαίο. Ορισµένες φορές η προϋπάρχουσα γνώση µπορεί να εµποδίσει 
την κατανόηση των νέων πληροφοριών. Αν και αυτό ισχύει συχνότερα στην 
εκµάθηση της φυσικής και των µαθηµατικών, εντούτοις έχει εφαρµογή σε όλα τα 
γνωστικά πεδία. Συµβαίνει επειδή η τρέχουσα κατανόησή µας του φυσικού και 
του κοινωνικού περιβάλλοντος, της ιστορίας, της θεωρητικής αντίληψης για τους 
αριθµούς κλπ. είναι προϊόν χιλιάδων ετών πολιτισµικής δραστηριότητας που έχει 
αλλάξει ριζικά τους διαισθητικούς τρόπους εξήγησης των φαινοµένων. Για 
παράδειγµα, στο χώρο των µαθηµατικών, πολλά παιδιά κάνουν λάθος όταν 
χρησιµοποιούν κλάσµατα, επειδή χρησιµοποιούν κανόνες που ισχύουν µόνο για 
τους φυσικούς αριθµούς. Με παρόµοιο τρόπο, στις φυσικές επιστήµες οι µαθητές 
διαµορφώνουν διάφορες παρανοήσεις. Η ιδέα ότι η γη είναι στρογγυλή σαν 
τηγανίτα ή σα σφαίρα πεπλατυσµένη στην κορυφή συµβαίνει επειδή συµβιβάζει 
τις επιστηµονικές πληροφορίες ότι η γη είναι στρογγυλή µε τη διαισθητική 
αντίληψη ότι η γη είναι επίπεδη και οι άνθρωποι ζουν στο πάνω µέρος της. Οι 
παρανοήσεις δεν εµφανίζονται µόνο στα µικρότερα παιδιά. Υπάρχουν και στους 
µαθητές του Γυµνασίου, του Λυκείου ακόµη και του Πανεπιστηµίου. Τι µπορούν 
να κάνουν οι εκπαιδευτικοί για να διευκολύνουν την κατανόηση των 
πληροφοριών που είναι αντίθετες στη διαισθητική αντίληψη όπως;1. Οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν ότι οι µαθητές τους έχουν προϋπάρχουσες 
γνώσεις και ελλιπή κατανόηση που µπορεί να έρχονται σε αντίθεση µε όσα 
διδάσκονται στο σχολείο.2. Είναι σηµαντικό να δηµιουργούµε συνθήκες µέσα στις 
οποίες οι εναλλακτικές πεποιθήσεις και εξηγήσεις να µπορούν να εξωτερικευτούν 
και να εκφραστούν.3. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να χτίζουν πάνω στις 
προϋπάρχουσες ιδέες των µαθητών και σιγά σιγά να τους οδηγούν σε 
ωριµότερες κατανοήσεις. Η παραγκώνιση της προϋπάρχουσας γνώσης µπορεί 
να οδηγήσει στη διαµόρφωση εσφαλµένων αντιλήψεων.4. Πρέπει να δίνονται 
στους µαθητές παρατηρήσεις και πειράµατα που έχουν τη δυνατότητα να τους 
δείξουν ότι κάποιες από τις ιδέες τους µπορεί να είναι λάθος. Για το σκοπό αυτό 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν παραδείγµατα από την ιστορία της επιστήµης.5. 
Οι επιστηµονικές εξηγήσεις πρέπει να παρουσιάζονται µε σαφήνεια και, αν 
γίνεται, να εξηγούνται µε παραδείγµατα µοντέλων.6. Πρέπει να δίνεται στους 
µαθητές αρκετός χρόνος για να αναδοµήσουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους. 
Για να γίνει αυτό, είναι προτιµότερο να σχεδιάζονται αναλυτικά προγράµµατα 
που χειρίζονται λιγότερες θεµατικές ενότητες µε µεγαλύτερη εµβάθυνση παρά να 
καλύπτουν πολλά θέµατα µε επιφανειακό τρόπο.Carretero M., &Voss, J. (Eds), 
(1994); Driver, R., Guesne, E., Tiberghien, A., ((1985); Schnotz, W., Vosniadou, 
S., Carretero, M. ((1999); S. Brewer, W.F. (1992) Η µάθηση είναι καλύτερη όταν 
το υλικό οργανώνεται γύρω από γενικές αρχές και εξηγήσεις αντί να βασίζεται 
στην αποµνηµόνευση αποµονωµένων στοιχείων και διαδικασιών.Όλοι οι 
εκπαιδευτικοί θέλουν οι µαθητές τους να κατανοούν ό,τι µαθαίνουν και να µην το 
αποµνηµονεύουν µε επιφανειακό τρόπο. Η έρευνα δείχνει ότι όταν οι 
πληροφορίες αποµνηµονεύονται επιφανειακά, ξεχνιούνται εύκολα. Αντίθετα, όταν 



κάτι γίνεται κατανοητό, δεν ξεχνιέται εύκολα και µπορεί να εφαρµοστεί σε άλλες 
περιπτώσεις. Για να καταλάβουν οι µαθητές µας τι τους διδάσκουµε, πρέπει να 
τους δίνουµε την ευκαιρία να σκεφτούν τι κάνουν, να µιλήσουν γι’ αυτό µε τους 
συµµαθητές τους και µε τους δασκάλους τους, να το διευκρινίσουν και να 
καταλάβουν πώς εφαρµόζεται σε πολλές περιπτώσεις. Πώς µπορεί να διδάξει ο 
εκπαιδευτικός µε στόχο την κατανόηση; Οι ακόλουθες είναι µερικές προτάσεις για 
δραστηριότητες που µπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση της ύλης που έχει 
διδαχθεί όπως να:. 1.Ζητήστε από τους µαθητές να εξηγήσουν ένα φαινόµενο ή 
µία έννοια µε δικά τους λόγια. 2. ∆είξετε στους µαθητές πώς να δίνουν 
παραδείγµατα που δείχνουν πώς εφαρµόζεται µία αρχή ή πώς λειτουργεί ένας 
νόµος.3. Μπορούν οι µαθητές να είναι σε θέση να λύνουν χαρακτηριστικά 
προβλήµατα στο χώρο του γνωστικού πεδίου. Τα προβλήµατα µπορούν να είναι 
αυξανόµενου βαθµού δυσκολίας καθώς οι µαθητές αποκτούν µεγαλύτερη 
εµπειρία.4. Μπορούν οι µαθητές καταλαβαίνουν την ύλη, µπορούν να εντοπίζουν 
οµοιότητες και διαφορές, µπορούν να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν και 
µπορούν να κατανοούν και να δηµιουργούν αναλογίες.5. Μπορούν οι καθηγητές 
να ∆ιδάσκουν στους µαθητές πώς να εξάγουν γενικές αρχές από τις 
συγκεκριµένες περιπτώσεις και πώς να γενικεύουν από τα επιµέρους 
παραδείγµατα.Halpern, D. F. (Ed.). (1992); Resnick, L.B., &Klopfer, E., (Eds.) 
(1989); Perkins, (1992) 
 
2. Θετική ενίσχυση των µαθητών  
Οι µαθητές συνήθως δεν µπορούν να εφαρµόσουν ό,τι µαθαίνουν στο σχολείο 
για να λύσουν προβλήµατα του πραγµατικού κόσµου. Για παράδειγµα, µπορεί να 
µάθουν στο σχολείο για τους νόµους του Νεύτωνα αλλά συνήθως δεν 
καταφέρνουν να διαπιστώσουν πώς οι νόµοι αυτοί εφαρµόζονται στις 
πραγµατικές συνθήκες ζωής. Η εφαρµογή των γνώσεων είναι πολύ σηµαντική. 
Γιατί να πηγαίνει κανείς στο σχολείο αν ό,τι µαθαίνει εκεί δεν εφαρµόζεται σε 
άλλες καταστάσεις και δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί εκτός σχολείου; Οι 
εκπαιδευτικοί µπορούν να βελτιώσουν την ικανότητα των µαθητών τους να 
εφαρµόζουν όσα έχουν µάθει στο σχολείο όπως:1.αν επιµείνουν στην εµπέδωση 
της ύλης. Χωρίς την κατανόηση, δεν µπορεί να γίνει η µεταφορά των γνώσεων σε 
άλλες περιπτώσεις (βλέπε προηγούµενη αρχή)2. αν βοηθήσουν τους µαθητές να 
συνειδητοποιήσουν τη σηµασία που έχει η µεταφορά των γνώσεών τους σε 
άλλες περιπτώσεις.3. αν εφαρµόσουν όσα έχουν µάθει σε ένα γνωστικό πεδίο σε 
άλλα πεδία µε τα οποία µπορεί να υπάρχει κάποια σχέση.4. αν δείξουν στους 
µαθητές πώς να εξάγουν γενικές αρχές από τα συγκεκριµένα παραδείγµατα.5. αν 
βοηθήσουν τους µαθητές να µάθουν πώς να παρακολουθούν τη µάθησή τους και 
πώς να καταλαβαίνουν πότε έχουν καταλάβει και πότε δεν έχουν καταλάβει την 
ύλη.6. αν διδάξουν µε στόχο την κατανόηση κι όχι την αποµνηµόνευση.7.Να 
ενισχύσουν τους µαθητές µε έπαινο και ενθάρρυνση ruer, J.T., (1993); T. 
ransford, A rown, and R R. Cocking (ds.), (1999), ereiter, C. (1997). 
 
 
 
 



3. Αύξηση του χρόνου διδασκαλίας 
Η µάθηση είναι µία πολύπλοκη γνωστική δραστηριότητα που δε χωράει 

βιασύνη. Απαιτείται σηµαντικός χρόνος και εξάσκηση για να αρχίσει να 
συγκροτείται η επιδεξιότητα σε ένα τοµέα. Η έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι 
πρέπει να κάνουν πολλή εξάσκηση για να αποκτήσουν εµπειρία σε κάποιον 
τοµέα. Ακόµη και οι µικρές διαφορές στο χρόνο που είµαστε εκτεθειµένοι στις 
πληροφορίες µπορεί να έχουν µεγάλες διαφορές στη µάθηση. Η έρευνα έχει 
δείξει ότι οι ικανότητες ανάγνωσης και γραφής σε µαθητές Λυκείου συνδέονται µε 
τις ώρες που έχουν περάσει διαβάζοντας και γράφοντας. Η αποτελεσµατική 
ανάγνωση και γραφή απαιτεί πολλή εξάσκηση. Οι µαθητές από κοινωνικά 
µειονεκτικά περιβάλλοντα, που έχουν λιγότερες ευκαιρίες να µάθουν και λείπουν 
από το σχολείο λόγω εργασίας ή ασθένειας, δεν αναµένεται να έχουν τόσο καλές 
επιδόσεις στο σχολείο όσο τα παιδιά που είχαν περισσότερο χρόνο να 
εξασκηθούν και να αποκτήσουν πληροφορίες. Πολλά εκπαιδευτικά προγράµµατα 
έχουν σχεδιαστεί για να αυξήσουν την έκθεση του µαθητή σε καταστάσεις 
µάθησης κυρίως σε µικρή ηλικία. Οι ακόλουθες είναι κάποιες προτάσεις για τον 
τρόπο που οι εκπαιδευτικοί µπορούν να βοηθήσουν τους µαθητές τους να 
περνούν περισσότερο χρόνο για εργασίες µάθησης όπως να:  

1.Αυξήσετε το χρόνο που περνούν οι µαθητές για µάθηση µέσα στην τάξη 
και ιδιαίτερα στα παιδιά από διαφορετικές πολιτιστικές οµάδες.2. ∆ώσετε στους 
µαθητές εργασίες µάθησης που είναι σύµφωνες µε όσα ήδη γνωρίζουν.3. Μην 
προσπαθείτε να καλύψετε πολλά θέµατα ταυτόχρονα. ∆ώστε στους µαθητές 
χρόνο να κατανοήσουν τις νέες πληροφορίες.4. Βοηθήσετε τους µαθητές να 
καλλιεργήσουν “την οικειοθελή εξάσκηση” που περιλαµβάνει την ενεργητική 
σκέψη και την παρακολούθηση της δικής τους µάθησης..5. ∆ώσετε στους 
µαθητές πρόσβαση σε βιβλία, ώστε να µπορέσουν να εξασκήσουν την 
ανάγνωση στο σπίτι τους.6. ∆ιατηρήσετε επαφή µε τους γονείς, έτσι ώστε να 
µπορέσουν να µάθουν να προσφέρουν πλούσιες εκπαιδευτικές εµπειρίες στα 
παιδιά τους.Bransford, J.D(1979); Chase, W.G., and Simon, H.A. (1973); Coles, 
R. (1970) 
 
4. Οργανισµός µάθησης - Αποτελεσµατικό σχολείο.  

Ορόσηµο των ερευνών γύρω από το θέµα ήταν η µελέτη του Colemanκαι 
οι µετέπειτα αντίστοιχες των Jensen, Jencksκαι άλλων (Colemanet al. 1966, 
Jensen1969, Jenckset al. 1972). Κεντρικό τους θέµα ήταν η επίδραση του 
σχολείου στην αντιµετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων. Οι µελέτες αυτές 
υποστηρίζουν ότι το οικογενειακό / κοινωνικό περιβάλλον των µαθητών καθορίζει 
αποφασιστικά την ακαδηµαϊκή τους επίδοση και κατά συνέπεια το σχολείο έχει - 
σε σχέση µε το περιβάλλον - µικρή επίδραση στα µορφωτικά αποτελέσµατα. Τα 
συµπεράσµατα αυτά αµφισβητήθηκαν από µια σειρά νεώτερων µελετών κατά τη 
δεκαετία του ’70, οι οποίες έδωσαν ώθηση στην ανάπτυξη του λεγόµενου 
Κινήµατος των Αποτελεσµατικών Σχολείων (Movement of Effective Schools). 
(Weber, 1971, Summers- Wolfe, 1977, Hoover, 1978, Lezotte - Passalacqua, 
1978, Brookover et al., 1979, Edmonds, 1979, Rutter et al., 1979, Gregory et al., 
1980, Madauset al., 1980, Murnane, 1981, Cohen, 1982, Purkey - Smith, 1983, 
Mackenzie, 1983, Lipsitz, 1984, Rosenholtz, 1985, Stedman, 1985, Cohn- 



Rosenholtz, 1985). Στις µελέτες αυτές υποστηρίχθηκε ότι υπάρχουν 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των σχολείων τα οποία επηρεάζουν την πρόοδο των 
µαθητών και δίδουν µορφωτικά αποτελέσµατα ανώτερα από εκείνα τα οποία θα 
προσδιόριζε η µορφωτική / κοινωνική τους προέλευση. Προς το τέλος της 
δεκαετίας του ’70 και τις αρχές του ’80, το Κίνηµα των Αποτελεσµατικών 
Σχολείων κατέληξε στην παρουσίαση καταλόγων, οι οποίοι περιελάµβαναν 
βασικούς παράγοντες του αποτελεσµατικού σχολείου και οι οποίοι θα 
µπορούσαν να εφαρµοσθούν και σε άλλα σχολεία. Μελέτη ορόσηµο στη θεµατική 
αυτή, ήταν εκείνη του R. Edmonds(R. Edmonds, 1979).  

Σε αυτήν παρουσιάσθηκαν 5 παράγοντες οι οποίοι συνιστούν το 
αποτελεσµατικό σχολείο: 
α. Ισχυρή διοίκηση του σχολείου. 
β. Σχολικό κλίµα το οποίο εγγυάται τη µορφωτική πρόοδο. 
γ. Υψηλές προσδοκίες για τις µαθητικές επιδόσεις. 
δ. Σαφές πλαίσιο αξιολόγησης των µαθητικών επιδόσεων. 
ε. Έµφαση στην απόκτηση των βασικών µορφωτικών δεξιοτήτων.  

 
Άλλες έρευνες πρότειναν διαφορετικό αριθµό µεταβλητών της σχολικής 

αποτελεσµατικότητας. Συγκεκριµένα ο Austin(1981) πρότεινε 29, οι Brookover - 
Lawrence (1979) 10, o Weber (1971) 8 κτλ. Ο κατάλογος αποτελεσµατικότητας 
των Purkey - Smith (1983), παρουσίασε την πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση της 
σχετικής βιβλιογραφίας. Περιλαµβάνει 13 µεταβλητές αποτελεσµατικότητας οι 
οποίοι διακρίνονται σε δυο κατηγορίες σε οργανωτικές / διαρθρωτικές 
(οργάνωση, λειτουργία σχολείων) και σε µεταβλητές διαδικασιών (µορφωτικές και 
προσωπικές σχέσεις που διαµορφώνονται στο σχολείο). 
 
5. Συµπεράσµατα  

Κατά τον Timar (1989) η εκπαιδευτική µονάδα είναι δυνατό να αναδειχθεί 
σε σηµαντικό φορέα διαµόρφωσης και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής αν 
γίνουν αλλαγές στους παρακάτω τοµείς:1.Στην εκχώρηση αρµοδιοτήτων για 
λήψη αποφάσεων στην εκπαιδευτική µονάδα 2. Στην πολιτική και τεχνική 
υποστήριξη της εκπαιδευτικής µονάδας στο νέο ρόλο.3. Στην προώθηση 
ευέλικτων διαδικασιών για πειραµατισµούς µε αποτελεσµατικά οργανωτικά 
σχήµατα.4. Στην αλλαγή της γραφειοκρατικής δοµής της σηµερινής διοίκησης, 
ώστε να µπορεί να αποδέχεται αποφάσεις που λαµβάνονται αποκεντρωµένα µε 
έµφαση σε µια ηγεσία που εµψυχώνει, συντονίζει και κινητοποιεί (Πασιαρδής 
2004:214). Κατά τον Bush (1995) το υπόδειγµα οργάνωσης µιας εσωτερικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής, που ανταποκρίνεται περισσότερο στις νέες απαιτήσεις, 
της εκπαιδευτικής µονάδας είναι το «συνεργατικό», το οποίο στηρίζεται :1. Στις 
δηµοκρατικές αρχές για τη λήψη των αποφάσεων.2.Στην αυθεντία και άποψη του 
ειδικού και όχι στην εξουσία της θέσης.3.Στο κοινό όραµα για το σχολείο.4.Στο 
µικρό µέγεθος των οµάδων ώστε να εξασφαλίζεται η συµµετοχή όλων των 
µαθητων.5. Στην κοινή αποδοχή των αποφάσεων που προκύπτουν από 
συµφωνία.6.Όλα αυτά συµβάλουν στο να δηµιουργηθεί µία κουλτούρα 
συνεργασίας στην εκπαιδευτική µονάδα. Η κουλτούρα αυτή στηρίζεται στην 
αναγνώριση της αξίας των ατόµων και της οµάδας ώστε να αισθάνονται αµοιβαία 



ασφάλεια, εµπιστοσύνη και σεβασµό. Η συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων µε 
διάφορους τρόπους οδηγεί στη βελτίωση της σχολικής µονάδας άρα και στη 
βελτίωση των µαθητών . Ο προγραµµατισµός, η αµοιβαία παρατήρηση και η 
ανατροφοδότηση είναι µερικά παραδείγµατα συνεργασίας που βοηθούν στην 
ανάπτυξη συλλογικότητας, υπευθυνότητας και αλληλεξάρτησης. (Πασιαρδή 
2001).Ο διευθυντής θα πρέπει να είναι περισσότερο εµψυχωτικός, συντονιστικός 
και διευκολυντικός της συλλογικής διαδικασίας, ο ίδιος θα πρέπει να, 
συναναστρέφεται τους πάντες και επιδεικνύει εκείνες τις στάσεις και 
συµπεριφορές που θα ήθελε να υιοθετήσουν οι υπόλοιποι. Για να επιτευχθεί 
ιδιαίτερα αυτό θα πρέπει οι στόχοι του διευθυντή να γίνουν και στόχοι των άλλων 
και ιδιαίτερα των ατόµων από άλλες πολιτιστικές οµάδες και αυτό γίνεται µόνο µε 
τη συµµετοχή στη λήψη των αποφάσεων και τον προσδιορισµό των 
στόχων.(Ανθοπούλου, 1999)  
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