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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ

 Δηλώνω υπεύθυνα  ότι  η  παρούσα  εργασία  με  τίτλο  «Ο  Ρόλος  των  Διευθυντών

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  στην  Εισαγωγή,  Διαχείριση  και  Αξιολόγηση  της

Εκπαιδευτικής  Καινοτομίας»  αποτελεί  προϊόν  αυστηρά  προσωπικής  εργασίας  και

όλες οι πηγές που έχω χρησιμοποιήσει έχουν δηλωθεί κατάλληλα στις βιβλιογραφικές

παραπομπές και αναφορές. Τα σημεία που έχω χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενο ή  και

πηγές άλλων συγγραφέων, αναφέρονται ευδιάκριτα στο κείμενο με την κατάλληλη

παραπομπή και η σχετική αναφορά περιλαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφικών

αναφορών με πλήρη περιγραφή.
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 Περίληψη

Σε μια εποχή όπου κυριαρχεί η  παγκοσμιοποίηση και ο τεχνοκρατικός χαρακτήρας

σε κάθε ανεπτυγμένη χώρα, ο εκπαιδευτικός τομέας οφείλει να προσαρμοστεί στα νέα

δεδομένα και η παροχή εκπαίδευσης να συνάδει με τις μεταβολές στον κοινωνικό και

οικονομικό  χώρο,  ώστε  να  καταστεί  αποτελεσματική.  Για  την  επίτευξη  της

αποτελεσματικότητας  της  εκπαίδευσης,  απαραίτητη  κρίνεται  η  υιοθέτηση  και

εφαρμογή καινοτομιών από τη διεύθυνση και από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι με

την καθοδήγηση και συνεχή παρότρυνση και υποστήριξη της εκάστοτε διεύθυνσης,

εισάγουν και προωθούν καινοτόμες δράσεις και δραστηριότητες στον εκπαιδευτικό

χώρο.

Ο σχεδιασμός καινοτόμων προγραμμάτων από τη σχολική ηγεσία και  η πρακτική

τους  υλοποίηση μέσα  στην  τάξη,  ωθεί  στον επαναπροσδιορισμό  των  στόχων  της

εκπαίδευσης και στην ανταπόκριση του σχολείου στις συνεχείς αλλαγές, απαιτήσεις

και ανάγκες της κοινωνίας. Η εκμάθηση χρήσης των νέων τεχνολογικών μέσων και

εξοικείωση της ηγεσίας και των εκπαιδευτικών με αυτά, η συνεχής επιμόρφωση των

εκπαιδευτικών,  η  εφαρμογή  ομαδοσυνεργατικής  και  βιωματικής  μάθησης,

συμβάλλουν τα μέγιστα στην προώθηση της καινοτομίας και αναβαθμίζουν το ρόλο

του σχολείου. Αντίθετα, η προσκόλληση σε παρωχημένους τρόπους διδασκαλίας και

γνώσεις  που  δε  συμβαδίζουν  με  το  «κλίμα»  και  τις  ανάγκες  της  εποχής,

απομακρύνουν το χώρο της εκπαίδευσης από τον κοινωνικό του σκοπό.

Εκπαιδευτική  καινοτομία  αποκαλούνται  ««οι  ενέργειες  που  εμπεριέχουν  και

προωθούν νέες αντιλήψεις για την εκπαίδευση σε τρεις διαστάσεις: στη χρήση νέων

διδακτικών μέσων, στην εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων και στην αλλαγή

αρχών και πεποιθήσεων» (Fullan, 1991). Σκοπό της παρούσας διπλωματικής εργασίας

αποτελεί  η  καταγραφή  και  ανάδειξη  των  αντιλήψεων  των  διευθυντών  και  των

εκπαιδευτικών  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  σχετικά  με  το  ρόλο  που  αυτοί

διαδραματίζουν  στην  εισαγωγή,  διαχείριση  και  αξιολόγηση  καινοτόμων  δράσεων

στον εκπαιδευτικό χώρο.
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Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας περιγράφεται η έννοια της καινοτομίας, οι τρόποι

εφαρμογής  της  στην  εκπαίδευση,  τα  βήματα σχεδιασμού καινοτόμων δράσεων,  ο

ρόλος  της  ηγεσίας  στην  υλοποίηση  και  προώθησή  τους  και  τα  χαρακτηριστικά

γνωρίσματα ενός ηγέτη στη σχολική μονάδα. Απαριθμούνται οι διάφοροι  ηγετικοί

τύποι, οι παράγοντες που συντελούν στην εισαγωγή καινοτομιών, καθώς και εκείνοι

που αποτελούν τροχοπέδη και αναστέλλουν την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων.

Στο ερευνητικό στάδιο της εργασίας μελετώνται οι παράγοντες της ηλικίας, γνώσης

ξένων  γλωσσών  και  χρήσης  υπολογιστών  από  τους  διευθυντές  και  τους

εκπαιδευτικούς που απασχολούνται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τα έτη

προϋπηρεσίας τους, σε συνδυασμό με τις απόψεις που εκφράζουν και τη στάση τους

απέναντι  στην  υιοθέτηση  και  εφαρμογή  καινοτόμων  δραστηριοτήτων  στον

εκπαιδευτικό χώρο.

Γίνεται  χρήση  της  ποσοτικής  έρευνας  συλλογής  δεδομένων  και  ως  ερευνητικό

εργαλείο χρησιμοποιείται το ερωτηματολόγιο, το οποίο απευθύνεται σε εν ενεργεία

εκπαιδευτικούς και διευθυντές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά την Ελλάδα και το

οποίο  προωθήθηκε  σε  αυτούς  μέσω  του  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  για

εξοικονόμηση χρόνου και για να καλύψει ευρύ φάσμα και σύνολο διευθυντών και

εκπαιδευτικών, που αποτελούν το δείγμα της έρευνας.

Η έρευνα αναδεικνύει τη σημασία της εισαγωγής, διαχείρισης και αξιολόγησης της

καινοτομίας στη σχολική μονάδα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Επιπλέον,  αναγνωρίζει και καθιστά αναγκαία την ύπαρξη κατάλληλης ηγεσίας, ως

φορέα καινοτόμων αλλαγών στον εκπαιδευτικό χώρο.

Λέξεις-κλειδιά: εκπαιδευτική καινοτομία, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ηγεσία, ηλικία,

επιμόρφωση, προϋπηρεσία
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Abstract

At a time when globalization and technocratic dominance prevail in every developed

country, the education sector needs to adapt to the new circumstances and provide

education in line with changes in the social and economic spheres to make it effective.

To achieve  the  effectiveness  of  education,  it  is  essential  to  adopt  and  implement

innovations from management and educators who, with the guidance and constant

encouragement and support of each management, introduce and promote innovative

actions and activities in the educational field.

The  design  of  innovative  programs  from  school  leadership  and  their  practical

implementation within the classroom prompts the redefinition of the objectives of

education and the response of the school to the constant changes, demands and needs

of  society.  Learning  to  use  new  technology  tools  and  familiarizing  leaders  and

teachers  with  them,  continuing  teacher  education,  collaborative  learning  and

experiential  learning contribute greatly to promoting innovation and upgrading the

role  of  the  school.  On  the  contrary,  clinging  to  obsolete  ways  of  teaching  and

knowledge, which are not in keeping with the "climate" and the needs of the time,

divert the field of education from its social purpose.

Educational  innovation  is  called  "the  actions  that  involve  and  promote  new

perceptions  of  education  in  three  dimensions:  the  use  of  new teaching  tools,  the

implementation of new teaching approaches and the change of principles and beliefs"

(Fullan,  1991).  The  aim of  this  diploma thesis  is  the  role  of  the  Director  in  the

introduction, management and evaluation of innovative actions in the field of primary

education.

The theoretical part of the work describes the concept of innovation, ways of applying

it to education, the steps of designing innovative actions, the role of leadership in their

implementation and their promotion, and the characteristics of a leader in the school

unit.  It  lists  the  different  types  of  leadership,  the  factors  that  contribute  to  the
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introduction  of  innovations,  as  well  as  those  which  hamper  and  inhibit  the

implementation of innovative actions.

In the research phase of the study we study the factors of age, foreign language and

computer use by the directors and teachers employed in the primary education, as well

as  their  years  of  service,  together  with  the  opinions  expressed  and  their  attitude

towards  adoption  and  the  implementation  of  innovative  activities  in  the  field  of

education.

Quantitative  data  collection  research  is  being  used  and  as  a  research  tool,  a

questionnaire is being used, addressed to active teachers and managers of primary

education throughout Greece and promoted to them through e-mail to save time and

to cover  a  wide range and a  set  of directors and teachers who are the sample of

research.

The  research  highlights  the  importance  of  introducing,  managing  and  evaluating

innovation in the school unit at both the theoretical and practical levels. In addition, it

recognizes  and  requires  the  existence  of  appropriate  leadership  as  a  vector  of

innovative change in the field of education.

Keywords:  educational  innovation,  primary  education,  leadership,  age,  education,

past service
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Εισαγωγή

Η τεχνοκρατική εποχή προωθεί τη χρήση των τεχνολογικών μέσων σε όλους τους

τομείς  μιας  κοινωνίας  που  επιθυμεί  τη  συνεχή  ανάπτυξη.  Η  εκπαίδευση  με  τη

λειτουργία  του  κοινωνικού  φορέα  και  η  σωστή  και  αποτελεσματική  παροχή  της

οδηγεί  στην  ατομική  και  συλλογική  πρόοδο.  Η  σημερινή  εκπαιδευτική  πολιτική

οφείλει να συμβαδίζει με τις αλλαγές στην κοινωνία και για την πραγμάτωση αυτού

του  σκοπού  κρίνεται  αναγκαία  η  υλοποίηση καινοτόμων δράσεων,  μέσα από την

εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στον εκπαιδευτικό χώρο και τη χρήση ρηξικέλευθων

μεθόδων και τεχνικών μάθησης. Καίριος είναι ο ρόλος της διεύθυνσης, η οποία έχει

ως στόχο της την παρότρυνση και τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, ώστε να

προετοιμάσουν από κοινού την επιμόρφωση των ιδίων και τη συμμετοχικότητα των

μαθητών στην καινοτομία της εκπαίδευσης. 

Παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια στροφή στον εκπαιδευτικό χώρο μέσα από την

εφαρμογή  και  αξιολόγηση  καινοτόμων  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων,  στόχο  των

οποίων  αποτελεί  η  εγκατάλειψη  του  παραδοσιακού  τρόπου  διδασκαλίας,  του

δασκαλοκεντρικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης και η εστίαση στο μαθητοκεντρικό

χαρακτήρα.  Τα προγράμματα  καινοτομίας  μετατρέπουν  το  μαθητή  από  παθητικό

δέκτη  γνώσεων  στείρων  και  πληροφοριών  σε  ενεργητικό  φορέα,  που  εμπλέκεται

ενεργά  στη  διαδικασία  μάθησης.  Χρησιμοποιούν  ως  μεθόδους  την

ομαδοσυνεργατική,  συμμετοχική,  βιωματική,  διαθεματική  και  καλλιεργούν  την

κριτική ικανότητα των μαθητών, ενώ παράλληλα προσαρμόζονται στις ανάγκες και

απαιτήσεις των μαθητών και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους (Καψάλης &

Νημά, 2002).

Τα Αναλυτικά Προγράμματα περικλείουν έναν αριθμό καινοτόμων προγραμμάτων, τα

οποία αφορούν θέματα κοινωνικά και επίκαιρα και αναλυτικότερα είναι προγράμματα

για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Αγωγή Υγείας, την Αγωγή Σταδιοδρομίας,

τα  Πολιτιστικά  Προγράμματα,  την  Κυκλοφοριακή  Αγωγή,  τις  Τεχνολογίες  των

Πληροφοριών στην Εκπαίδευση. Παρά τη σημασία και το ενδιαφέρον περιεχόμενο

των  προγραμμάτων  αυτών,  δεν  τυγχάνουν  αποδοχής  από  τους  εκπαιδευτικούς

παράγοντες  και  δεν  υλοποιούνται  από  όλες  τις  σχολικές  μονάδες.  Οι  μαθητές  δε
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συμμετέχουν στο σύνολό τους και οι εκπαιδευτικοί τα υλοποιούν περιστασιακά, μόνο

επειδή υποχρεούνται να το πράξουν από το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Η μη επιτυχής  και

περιορισμένη  εφαρμογή  τους  οφείλεται  τόσο  στο  χρόνο  υλοποίησής  τους,  αφού

εισάγονται  μετά  το  πέρας  των  σχολικών  μαθημάτων.  Οι  μαθητές,  πλέον,  έχουν

ποικίλες  υποχρεώσεις  εξωσχολικές  και  δεν  έχουν  το  χρόνο  και  τη  διάθεση  να

συμμετέχουν  σε  αυτά,  ενώ,  παράλληλα,  οι  εκπαιδευτικοί  δε  διαθέτουν  ελεύθερο

χρόνο με την πραγματοποίηση των καινοτόμων προγραμμάτων, αφού ο σχεδιασμός

και η ορθή εφαρμογή τους, τους επιβαρύνει με επιπρόσθετο φόρτο εργασίας, γεγονός

που καθιστά τη στάση τους αρνητική απέναντι σε αυτά (Καψάλης & Νημά, 2002).

 Αποτελεί κοινό τόπο  ότι στον εκπαιδευτικό χώρο, οι καινοτομίες διαχωρίζονται στις

εξής κατηγορίες: α) στις αποκεντρωμένες, οι οποίες πραγματεύονται  τη διαχείριση

των σχολικών μονάδων και έχουν τοπικό χαρακτήρα, β) στις αξιολογικές, οι οποίες

εστιάζουν στις επιδόσεις των μαθητών και την κατάκτηση των στόχων και γ) στις

κοινωνικές, που επικεντρώνονται στη δημιουργία σχολείων με απώτερο στόχο την

ανάπτυξη της λεγόμενης «κοινωνίας της νέας γνώσης» (Καψάλης & Νημά, 2002).

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που εμποδίζουν την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων

στον εκπαιδευτικό χώρο, μερικοί από τους οποίους είναι η αδιαφορία της ηγεσίας και

των  εκπαιδευτικών,  η  ύπαρξη  στερεοτύπων  και  παρωχημένων  αντιλήψεων,  οι

αντιδράσεις από μέρους τους που διαμορφώνουν αρνητικό σχολικό κλίμα. Αυτά τα

εμπόδια  προσπερνιόνται  μόνο  από  μια  ηγεσία  δυναμική,  η  οποία  καλείται  να  τα

εντοπίσει, να τα διαχειριστεί και αξιολογήσει κατάλληλα και να τα αντιμετωπίσει.

(Fullan,  2009).  Για  την  επιτυχή  προσπέλαση  των  εμποδίων  και  την  εισαγωγή

καινοτόμων προγραμμάτων στο χώρο της εκπαίδευσης, η εκάστοτε ηγεσία οφείλει να

κατέχει επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες διαχείρισης των πρώτων και εισαγωγής των

δεύτερων.

Στόχο, λοιπόν, της εν λόγω εργασίας αποτελεί η ανάδειξη του ρόλου του διευθυντή

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και η αποστολή του ως φορέα εισαγωγής, διαχείρισης

και  αξιολόγησης  καινοτόμων  δράσεων  στο  νέο  σχολείο.  Το  συγκεκριμένο  θέμα

αναπτύσσεται στην παρούσα εργασία θεωρητικά και ερευνητικά.  

Η επιλογή του  συγκεκριμένου  θέματος  έγινε  εξαιτίας  του σημαντικού  ρόλου που

διαδραματίζουν οι έννοιες της «καινοτομίας» και της «ηγεσίας» στον εκπαιδευτικό

χώρο  τη  σύγχρονη  εποχή,  έννοιες  που  αλληλεπιδρούν  και  διαμορφώνουν  το
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χαρακτήρα  της  εκπαίδευσης,  αφού  ο  προγραμματισμός  και  η  εισαγωγή  της

καινοτομίας  από  το  διευθυντή  οδηγεί  σε  μια  εκπαίδευση  αποτελεσματική  και

ολοκληρωμένη.

Ένας πρόσθετος παράγοντας που οδήγησε στην επιλογή του θέματος της παρούσας

ερευνητικής εργασίας,  είναι  η δυσκολία του ορισμού του περιεχομένου της  λέξης

«καινοτομία». Σύμφωνα με τον Παπακωνσταντίνου (2008), καινοτομία σημαίνει μια

μη συνηθισμένη μεταβολή στην οργάνωση της διδασκαλίας, μέσα από την ένταξη

μιας  νέας  ιδέας,  η  οποία  δεν  υπακούει  στα  μέχρι  τότε  πρότυπα  δράσης  και

διδασκαλίας και η οποία εφαρμόζεται από ανθρώπους ευφυείς, οι οποίοι διεισδύουν

στη μάθηση με μεταβολές στα διάφορα γνωστικά πρότυπα και θεωρίες.

Από την άλλη πλευρά, ο Μποντίλας  (2011) αναφέρει  πως αυτές οι αλλαγές στην

οργάνωση της διδασκαλίας προέρχονται από την ηγεσία του εκπαιδευτικού χώρου και

λαμβάνουν  τη  μορφή  προγραμμάτων  ή  δραστηριοτήτων  που  καλούνται  να

εφαρμόσουν οι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια της σχολικής τάξης.

Από  τα  παραπάνω  συνάγεται  το  συμπέρασμα  πως  η  είσοδος  και  η  υλοποίηση

καινοτόμων  δράσεων  στον  εκπαιδευτικό  χώρο  σχεδιάζεται,  προωθείται  από  τη

διεύθυνση  και  εφαρμόζεται  με  στόχο  την  ανανέωση  των  στρατηγικών  στον

εκπαιδευτικό  χώρο  και  την  προσαρμογή  του  στις  μεταβολές  και  ανάγκες  της

κοινωνίας (Παπακωνσταντίνου, 2008).

Η παρούσα εργασία δομείται από τέσσερα κεφάλαια. Τα δύο πρώτα περικλείουν το

θεωρητικό  υπόβαθρο  της  εργασίας  και  συγκεκριμένα  το  πρώτο  κεφάλαιο

πραγματεύεται την έννοια της εκπαιδευτικής καινοτομίας και τη διαφοροποίησή της

από τις έννοιες της αλλαγής και της μεταρρύθμισης, τα είδη των καινοτομιών, τα

στάδια και τα πεδία εφαρμογής της καινοτομίας στον εκπαιδευτικό χώρο, το σκοπό

της  ένταξης  της  καινοτομίας  στην  εκπαίδευση.  Επιπλέον,  τους  παράγοντες  που

επιδρούν  εποικοδομητικά  και  ανασταλτικά  στην  εισαγωγή  και  διαχείριση  της

καινοτομίας  στην  εκπαίδευση  και  τη  σημασία  της  αξιολόγησης  των  καινοτόμων

δράσεων.

Το  δεύτερο  κεφάλαιο  περιγράφει  την  έννοια  της  καινοτομίας  στο  ελληνικό

εκπαιδευτικό σύστημα και συγκεκριμένα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αναλύει το

ρόλο του διευθυντή ως σημαντικού φορέα εισαγωγής, διαχείρισης και αξιολόγησης
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καινοτόμων  δράσεων.  Εστιάζει  στα  χαρακτηριστικά  γνωρίσματα  της  ηγεσίας  και

διακρίνει  τους  ηγετικούς  τύπους  σε  καθοδηγητικούς,  συναλλακτικούς,

μετασχηματιστικούς, παιδαγωγικούς και επιμεριστικούς.

Στο τρίτο κεφάλαιο περιέχεται το ερευνητικό μέρος της εργασίας. Περιγράφεται η

μεθοδολογία της έρευνας, οι στόχοι, τα ερευνητικά ερωτήματα, το μέσο συλλογής

δεδομένων  και  το  δείγμα  της  έρευνας  που  αφορά  το  ρόλο  του  διευθυντή  στην

εισαγωγή, διαχείριση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας.

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο ακολουθεί η επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας

και  η  εξαγωγή  καθολικών  συμπερασμάτων  που  συνάδουν  με  τη  θεωρία  των  δύο

πρώτων κεφαλαίων.
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 1Κεφάλαιο ο 

1.1   Έννοια της Καινοτομίας

Η έννοια της καινοτομίας χαρακτηρίζεται πολυσύνθετη και πολλοί είναι εκείνοι που

τη συνδέουν άρρηκτα με τις  έννοιες της «αλλαγής» και της «μεταρρύθμισης». Σε

καμία  περίπτωση  οι  τρεις  έννοιες  δεν  ταυτίζονται,  αλλά  σίγουρα  έχουν  σημείο

αναφοράς  τη  διαδικασία  μεταβολής  από  μια  κατάσταση  σε  μια  άλλη.  Αυτή  τη

μετάβαση  προς  κάτι  το  διαφορετικό,  εκφράζει  καλύτερα  και  πιο  στοχευμένα  η

«αλλαγή», που αποτελεί την πιο γενική έννοια σε συσχετισμό και σύγκριση με τις

άλλες δύο, δηλαδή αυτήν της «καινοτομίας» και της «μεταρρύθμισης» (Γιαννακάκη,

2002).

Κύριος παράγοντας που διαφοροποιεί την «καινοτομία» από την «αλλαγή» είναι το

γεγονός  πως  η  εισαγωγή  και  εφαρμογή  καινοτόμων  δράσεων  σε  κάθε  τομέα

συνεπάγεται απαραίτητα αλλαγές σε αυτόν,  ενώ αντίθετα η αλλαγή και  μεταβολή

μιας  κατάστασης  δεν  είναι  απαραίτητα  κάτι  το  καινοτόμο  και  ρηξικέλευθο

(Αθανασούλα-Ρέππα et al, 2008).

Η καινοτομία εισάγεται με την πρωτοβουλία κάποιου φορέα, σχεδιάζεται από αυτόν,

θέτει  στόχους  τους  οποίους  οφείλει  να  επιτύχει,  εφαρμόζεται  στα  πλαίσια  ενός

προγράμματος και αξιολογείται με κριτήριο την επίτευξη των σκοπών και στόχων

της. Τα άτομα μιας ομάδας εφευρίσκουν μια νέα ιδέα, πρωτοποριακή, την εντάσσουν

στα  συλλογικά πλαίσια  που υπηρετούν,  την  εφαρμόζουν,  με  στόχο να  επιλύσουν

προβλήματα που ταλανίζουν το σύνολο και να προσαρμοστούν στις  επιταγές μιας

νέας κοινωνίας, που εξελίσσεται και δε μένει στάσιμη.

Η καινοτομία, λοιπόν, αφορά την πρωτοτυπία στην εύρεση, εισαγωγή και αξιοποίηση

νέων ιδεών, που εμφανίζονται για πρώτη φορά και αποτελούν ιδέες αποδεκτές και

επιθυμητές, με στόχο την αλλαγή και την εξέλιξη ενός φορέα (Sergiovanni, 2001).

Αντίθετα, η έννοια της αλλαγής δεν έχει πάντοτε θετικό πρόσημο. Μια αλλαγή μπορεί

να είναι θετική μα και αρνητική.
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Στη συνέχεια, ακολουθεί αδρομερής περιγραφή των όρων της «μεταρρύθμισης», της

«αλλαγής»  και  της  «καινοτομίας»  στο  χώρο  της  εκπαίδευσης,  ώστε  να

αποσαφηνιστούν οι όροι και να αναδειχθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές τους.

1.1.1.   ΕκπαιδευτικήΜεταρρύθμιση

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση σχετίζεται με αλλαγές στο σύστημα εκπαίδευσης μιας

χώρας, αποφασίζεται από την πολιτική ηγεσία, αφού η εκπαίδευση αποτελεί ζήτημα

πολιτικό και  εφαρμόζεται  από τη  διοίκηση των διαφόρων σχολικών μονάδων της

κοινωνίας. Οι αλλαγές αυτές εμπεριέχουν μεταβολές του σκοπού της εκπαίδευσης,

των στόχων της, των μεθόδων διδασκαλίας, των μέσων που χρησιμοποιούνται κατά

τη διαδικασία μάθησης, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων στον εκπαιδευτικό χώρο

και γενικά όλες τις αλλαγές στη δομή και το περιεχόμενο της παρεχόμενης δημόσιας

εκπαίδευσης (Δημαράς, 1988).

Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα από τη μεταρρύθμιση στον εκπαιδευτικό

χώρο, στοχεύουν στην εξέλιξη του τομέα της εκπαίδευσης και στην προσαρμογή του

στις απαιτήσεις της νέας κοινωνίας. Η εκπαίδευση οφείλει να μεταβάλλεται ανάλογα

με  την  εποχή,  να  εκσυγχρονίζεται  και  να  διατηρεί  ένα  χαρακτήρα  δυναμικό  και

ευπροσάρμοστο. Με την άνοδο της τεχνολογίας, οι μεταρρυθμίσεις οι εκπαιδευτικές

πραγματοποιούνται με στόχο την εισαγωγή και χρήση των τεχνολογικών μέσων στις

σχολικές μονάδες, τον εμπλουτισμό των διδακτικών προσεγγίσεων με νέες μεθόδους

διδασκαλίας, όπως η ομαδοσυνεργατική και η βιωματική, αλλαγές που οδηγούν σε

ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης που δημιουργεί ανθρώπινο κεφάλαιο που συμβάλλει τα

μέγιστα στην κοινωνική πρόοδο και ανάπτυξη.

 Τις περισσότερες φορές η μεταρρύθμιση επιφέρει αντιδράσεις και συγκρούσεις στην

κοινωνία και δε γίνεται αποδεκτή με ευκολία από όλους. Στόχο της πάντα, όμως, έχει

τη βελτίωση της  εκπαίδευσης και  την εξάλειψη προβληματικών καταστάσεων και

αναχρονιστικών αντιλήψεων στο συγκεκριμένο χώρο (Τερζής, 2010).

1.1.2.  Εκπαιδευτική Αλλαγή

Η εκπαιδευτική αλλαγή συνδέεται με μεταβολές που γίνονται στις σχολικές μονάδες

μετά  από  πρωτοβουλίες  των  φορέων  διοίκησης  και  αφορούν  την  εισαγωγή,

διαχείριση, εφαρμογή και αξιολόγηση διαφορετικών δράσεων και ιδεών από εκείνες

που έως τότε υλοποιούνταν. Δεν αφορούν αλλαγές στο σύνολο του εκπαιδευτικού

συστήματος ούτε εφαρμόζονται από το σύνολο των μονάδων. Κάθε σχολική μονάδα
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έχει τη δυνατότητα ελευθερίας επιλογής τυχόν επικείμενων αλλαγών (Δακοπούλου,

2008). Βέβαια, εκπαιδευτικές αλλαγές μπορούν να πραγματωθούν από το Υπουργείο

Παιδείας, το Δήμο και το Σχολείο.

Όπως ειπώθηκε σε προηγούμενη ενότητα, εκπαιδευτική αλλαγή σημαίνει «μετάβαση

από μια κατάσταση σε μια άλλη», χωρίς να περικλείει απαραίτητα το στοιχείο της

καινοτομίας (Μαυροσκούφης,  2002).  Οι  αλλαγές  στο  χώρο  της  εκπαίδευσης

υλοποιούνται είτε με θεσμοθέτηση είτε με κριτήριο την εμπειρική έρευνα είτε έπειτα

από  πρωτοβουλίες  και  δράσεις  των  διευθυντών  και  εκπαιδευτικών.  Άλλωστε,  η

διεύθυνση κάθε σχολείου και το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν κύριους φορείς

προώθησης  αλλαγών  στο  χώρο  του  σχολείου.  Η  επιλογή  υλοποίησης  αλλαγών

εξαρτάται από τις γνώσεις, εμπειρίες, πρωτοπόρο διάθεση των φορέων αυτών και τις

αντιλήψεις τους σχετικά με το βαθμό σύνδεσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις

κοινωνικές  αλλαγές.  Κάθε  σχολική  μονάδα  μπορεί  να  προχωρήσει  σε  μικρές  ή

μεγάλες αλλαγές στα πλαίσιά της, οι οποίες εφαρμόζονται αποκλειστικά στα δικά της

χωρικά όρια και όχι από άλλες σχολικές μονάδες  (Μπαγάκης, 1999).

1.1.3.  Εκπαιδευτική Καινοτομία

Στον  εκπαιδευτικό  χώρο  η  καινοτομία  αφορά  την  εφαρμογή  νέων  ιδεών,

πρωτοποριακών,  με  πρωτοβουλία  της  ηγεσίας-διεύθυνσης  των  εκπαιδευτικών  και

όλων των εκπαιδευτικών φορέων στο περιεχόμενο της μαθησιακής διαδικασίας, στη

δομή της μάθησης αλλά και στο είδος των σχέσεων που δημιουργούνται ανάμεσα στη

διεύθυνση, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές (Γιαννακάκη, 2005). Η καινοτομία

προέρχεται από την υλοποίηση ενός προγράμματος ή μιας δραστηριότητας, τα οποία

πραγματώνονται  για  πρώτη  φορά  στο  σχολείο,  με  στόχο τον  εκσυγχρονισμό  της

εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη βελτίωση της παρεχόμενης γνώσης.

Για  την  ύπαρξη  και  τον  χαρακτηρισμό  κάποιων  δράσεων  ως  καινοτόμων  στην

εκπαίδευση,  ακολουθούνται  ορισμένα  κριτήρια.  Αρχικά,  οι  καινοτόμες  και

νεωτεριστικές ιδέες, δράσεις και τα προγράμματα αποτελούν προϊόν έμπνευσης και

δημιουργίας των διευθυντών των σχολικών μονάδων, των εκπαιδευτικών και όλων

των εκπαιδευτικών φορέων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον ορθό σχεδιασμό και

εφαρμογή τους (Μπελαδάκης, 2007). Επιπλέον, η εφαρμογή της καινοτομίας οφείλει

να θέτει ως πρωταρχικό στόχο αλλαγές στη διοίκηση και διαχείριση της σχολικής

μονάδας (Everard, Morris, &Wilson, 2004).
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Η εφαρμογή καινοτόμων δράσεων πραγματοποιείται στη σχολική αίθουσα από τους

μαθητές  και  τους  εκπαιδευτικούς,  οι  οποίοι  συνεργάζονται  και  εισάγουν  νέες

μεθόδους διδασκαλίας, νέα τεχνολογικά μέσα, με στόχο την κατάκτηση γνώσεων και

δεξιοτήτων,  τη βελτίωση της  διδασκαλίας,  την προσαρμογή της  εκπαίδευσης στις

ανάγκες που δημιουργεί η νέα τεχνοκρατική κοινωνία. Για να επιτευχθεί στην πράξη

η  καινοτομία  στην  εκπαίδευση,  κρίνεται  αναγκαία  η  εγκατάλειψη  παρωχημένων

αντιλήψεων,  μεθόδων  και  προσεγγίσεων  μάθησης  και  η  θετική  διάθεση  και

υιοθέτηση  νέων,  διαφορετικών  τρόπων  διδασκαλίας  στην  εκπαίδευση (Πετρίδου,

2000).

Όλοι  όσοι  συμμετέχουν  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  και  συγκεκριμένα  η

διεύθυνση,  οι  διδάσκοντες  και  το  μαθητικό  κοινό,  είναι  άτομα  με  διαφορετικές

απόψεις και ανάγκες. Αυτή η διαφορετικότητα και ανομοιογένεια των φορέων που

προαναφέρθηκαν και η ανάγκη κάλυψης των αναγκών όλων, επιβάλλει την ένταξη

και  πρακτική  εφαρμογή  καινοτόμων  δράσεων  και  δραστηριοτήτων  με

εξατομικευμένα προγράμματα, που ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα γνωρίσματά τους. 

Η  υλοποίηση  προγραμμάτων  με  χρήση  ποικίλων  προσεγγίσεων,  ποικίλων  μέσων

διδασκαλίας,  προσαρμοσμένων  στις  απαιτήσεις  και  ανάγκες  μαθητών  και

διδασκόντων,  προωθούν  την  κάλυψη  των  διαφορετικών  αναγκών  όλων  όσων

συμμετέχουν  στη  σχολική  μονάδα.  Ο  σχεδιασμός  και  η  υλοποίηση  καινοτόμων

δραστηριοτήτων, με κριτήριο αυτές να ανταποκρίνονται στις επιθυμίες των μαθητών,

εμπλέκουν ενεργά το μαθητικό σύνολο στην εκπαιδευτική διαδικασία, προωθώντας

την πρόοδό του (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008).

Στην  εισαγωγή  καινοτομιών  στην  εκπαίδευση  ρόλο  ενεργό  διαδραματίζουν  οι

διευθυντές,  οι  εκπαιδευτικοί,  οι  μαθητές.  Οι  πρώτοι  είναι  υπεύθυνοι  για  την

εισαγωγή,  σχεδιασμό,  ανάπτυξη  και  διαχείριση  καινοτόμων  δράσεων,  οι

εκπαιδευτικοί  για  την  ορθή  εφαρμογή  τους  στα  πλαίσια  της  αίθουσας  και  την

επίτευξη  των  σκοπών  που  αυτές  υπηρετούν  και  οι  μαθητές  για  τη  διάθεση

συνεργασίας,  συμμετοχής  και  αποδοχής  καινοτόμων  πρακτικών  στην  εκπαίδευση

(House, 1979). Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που αναφέρθηκαν παραπάνω καθορίζουν

τις καινοτομίες στη σχολική μονάδα και στην κοινωνία, της οποίας μέρος αποτελεί ο

εκπαιδευτικός  χώρος.  Για  αυτό  το  λόγο,  οι  σχέσεις  που  αναπτύσσονται  ανάμεσα

στους  εμπλεκόμενους  φορείς  πρέπει  να  είναι  σχέσεις  αμφίδρομης  επικοινωνίας,
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συνεργασίας, υποστήριξης, διότι αν ένας «κρίκος σπάσει» ή χαθεί στην «αλυσίδα»

που  καλείται  καινοτόμος  εκπαίδευση,  «καταρρέει»,  παράλληλα,  κι  όλο  το

«οικοδόμημα».

1.1.4    ΑναλυτικόΠρόγραμμα και Καινοτομία

Όπως προαναφέρθηκε, στα Αναλυτικά Προγράμματα περιέχεται αριθμός Καινοτόμων

Προγραμμάτων που υλοποιούν κάθε σχολικό έτος οι σχολικές μονάδες. Τα Καινοτόμα

αυτά Προγράμματα σχεδιάζονται προκειμένου η εκπαίδευση να αναδιαμορφωθεί και

να εγκλιματιστεί στις νέες κοινωνικές, εκπαιδευτικές, τεχνολογικές και ευρωπαϊκές

συνθήκες και να μην αποκοπεί από τη νέα πραγματικότητα. Τα νέα προγράμματα

σχετίζονται με την ένταξη σχολικών δράσεων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής

Υγείας,  Τεχνολογίας  των  Πληροφοριών,  Κυκλοφοριακής  Αγωγής,  καθώς  και  με

Ευρωπαϊκά  Εκπαιδευτικά  Προγράμματα  και  Δραστηριότητες  της  λεγόμενης

Ευέλικτης Ζώνης. 

Τα  Καινοτόμα  Διεπιστημονικά  Προγράμματα  αποσκοπούν  στην  ανανέωση  του

περιεχομένου της σχολικής γνώσης και της μαθησιακής διαδικασίας και εντάσσονται,

μαζί με τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό, στις Σχολικές δραστηριότητες

(Φ.Ε.Κ  629/23-10-14992).  Στόχο  των  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  αποτελεί  η

ομαλή ένταξη των μαθητών στο κοινωνικό περιβάλλον και η διαμόρφωση θετικής

στάσης  και  ενεργού  συμμετοχής  στα  κοινωνικά  ζητήματα.  Η  σχολική  μονάδα

αποτελεί  μικρογραφία  της  κοινωνίας  και  ο  μαθητής,  υιοθετώντας  στα  σχολικά

πλαίσια αξίες και αρχές καινοτομίας, συμμετοχικότητας, ομαδικότητας, τις μεταφέρει

έξω από το σχολικό περιβάλλον,  υιοθετεί προοδευτικές αντιλήψεις,  αποδέχεται  με

κριτικό πνεύμα οτιδήποτε νέο συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα και κοινωνική

πρόοδο. 

Με  τα  Καινοτόμα  Εκπαιδευτικά  Προγράμματα  εκσυγχρονίζεται  η  εκπαίδευση,

χρησιμοποιεί  νέες  μεθόδους  διδασκαλίας  και  στρατηγικές  μάθησης,  νέα  μέσα και

εργαλεία,  οι  εμπλεκόμενοι  εκπαιδευτικοί  φορείς  αναλαμβάνουν  νέους  ρόλους  και

βελτιώνουν τη μαθησιακή διαδικασία και τη λειτουργία των κατά τόπους σχολικών

μονάδων.

Συγκεκριμένα,  η  Περιβαλλοντική  Εκπαίδευση  υπήρξε  το  πρώτο  στην  Ελλάδα

Καινοτόμο Διεπιστημονικό Πρόγραμμα που βασίστηκε στις διεθνείς προτάσεις της

U.N.E.S.C.O.  Εντάσσεται  στα  Αναλυτικά  Προγράμματα  και  στοχεύει  στην

20



ευαισθητοποίηση  και  στην  απόκτηση  γνώσεων  που  αφορούν  το  περιβάλλον,  στη

καλλιέργεια θετικών στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών για την προστασία και

αειφόρο ανάπτυξη του περιβάλλοντος καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής

του ατόμου. Περιέχει δραστηριότητες διαθεματικές, που υλοποιούνται με τη χρήση

εποπτικών μέσων και σχετίζονται με τη μόλυνση της ατμόσφαιρας, των θαλασσών,

της στεριάς, αλλά και με την αξία της αναδάσωσης και της ανακύκλωσης. Οι μαθητές

συμμετέχουν ενεργά, ομαδικά, προβαίνουν σε δράσεις εκτός του σχολικού χώρου και

διοργανώνουν εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του περιβάλλοντος ως πηγή

ζωής  του  ατόμου.  Αποκτούν  συμπεριφορές  ορθές,  σεβασμό  προς  το  χώρο  που

διαβιούν  και  μυούνται  σε  έννοιες  με  περιβαλλοντική  αξία (Αθανασούλα-Ρέππα,

2008). 

Η  Αγωγή  Υγείας  αποτελεί  ένα  ακόμη  καινοτόμο  πρόγραμμα  που  περιέχεται  στα

Αναλυτικά Προγράμματα.  Στοχεύει  στην απόκτηση γνώσης και  συμπεριφοράς και

δράσης  των  μαθητών  απέναντι  σε  θέματα  σεξουαλικότητας,  εξαρτησιογόνων  και

βλαβερών ουσιών, κυκλοφοριακής αγωγής και διατροφής, τα οποία επηρεάζουν τη

ζωή  του  ατόμου.  Οι  μαθητές  προσεγγίζουν  βιωματικά  τα  διάφορα  φαινόμενα  σε

θέματα υγείας, αναπτύσσουν κριτική ικανότητα, αποφεύγουν τρόπο ζωής που οδηγεί

το σώμα στη «νόσο».  Η εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στα σχολεία έχει

ως  στόχο  την  αλλαγή  στάσης  και  συμπεριφοράς  των  μαθητών,  με  σκοπό  την

ενίσχυση της υπευθυνότητας και της ικανότητάς τους να υιοθετούν θετικούς τρόπους

και στάσεις ζωής (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ., 1998).

Στην  Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση  τα  Προγράμματα  Καινοτομίας  υλοποιούνται

διαθεματικά, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον και προωθώντας την ενεργό συμμετοχή του

συνόλου  των  μαθητών  της  σχολικής  μονάδας.  Στο  χώρο  του  σχολείου

πραγματοποιούνται  παρουσιάσεις  από ειδικό προσωπικό,  καταρτισμένο κατάλληλα

στο  εκάστοτε  θέμα  που  πραγματεύεται  το  πρόγραμμα.  Ακόμη,  υλοποιούνται

θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις ζωγραφικής, επισκέψεις σε εξωσχολικούς χώρους

και  βιωματικές  δράσεις  που  συνδέουν  τη  θεωρία  με  την  πραγματικότητα  και

διευκολύνουν  το  μαθητή  να  επιτύχει  τους  στόχους  των  καινοτόμων δράσεων,  να

αλλάξει  στάση  στην  αντιμετώπιση  κάποιων  νοσηρών  συμπεριφορών  και  να

διαμορφώσει οικολογική συνείδηση, πειθαρχία σε θέματα κοινωνικά, υπευθυνότητα

και σεβασμό στο συνάνθρωπο και στην κοινωνία (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008).
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Στην  εποχή  της  παγκοσμιοποίησης  κυριαρχεί  η  ευρωπαϊκή  διάσταση  της

εκπαίδευσης,  η  οποία  διαφαίνεται  από  την  ένταξη  στα  Αναλυτικά  Προγράμματα

δράσεων  ευρωπαϊκού  χαρακτήρα,  που  συνδέουν  τα  εκπαιδευτικά  συστήματα  των

χωρών.  Προγράμματα που εφαρμόζονται  και  υπηρετούν αυτόν το  σκοπό είναι  τα

Ευρωπαϊκά  Εκπαιδευτικά  Προγράμματα  (Ε.Ε.Π.)  που  σχεδιάστηκαν  για  να

ενισχύσουν  τη  συνεργασία  μεταξύ  των  ευρωπαϊκών  χωρών,  την  ανταλλαγή

επιτυχημένων  πρακτικών  και  την  ενίσχυση  της  ευρωπαϊκής  διάστασης  στην

εκπαίδευση.  Αρχικά,  θεσπίζεται  το  πρόγραμμα  «Σωκράτης»  και  στη  συνέχεια  το

«Πρόγραμμα  δια  Βίου  Μάθησης».  Η  ευρωπαϊκή  συνεργασία  και  οι  καινοτόμες

διδακτικές  και  μαθησιακές  προσεγγίσεις  στοχεύουν επίσης  στον εμπλουτισμό των

Αναλυτικών Προγραμμάτων με στόχο να βελτιώσουν τη ποιότητα της παρεχόμενης

κυβέρνησης. 

Το  πρόγραμμα  «Σωκράτης»  (1995-2006)  αποτελείται  από  τέσσερα  τομεακά

προγράμματα,  Comenius,  Erasmus,  Leonardo και  Grundtvig κατά τα οποία μαθητές

μιας  σχολικής  μονάδας  συνδέονται,  με  ηλεκτρονική  μορφή  και  επικοινωνούν  και

ανταλλάσσουν απόψεις με μαθητές άλλων κρατών. Η δράση βοηθά την επικοινωνία,

τη  συμμετοχικότητα,  τη  σύγκριση  νοοτροπιών  των  χωρών,  πραγματοποιούνται

ανταλλαγές  μαθητών  για  μικρό  χρονικό  διάστημα,  κατά  τις  οποίες  οι  μαθητές

ταξιδεύουν  στο  εξωτερικό,  γνωρίζουν  πολιτισμούς  νέους,  ήθη,  έθιμα,  τον  τρόπο

οργάνωσης τη εκπαίδευσης και τον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς των άλλων λαών.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν είκοσι επτά (27) κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τρεις  χώρες  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  χώρου  και  η  Τουρκία.  Ωστόσο,  η

συμμετοχή της Ελλάδας σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης είναι σχετικά

χαμηλή (Κούτρα & Βουκάνου, 2005).

Τέλος, η Ευέλικτη Ζώνη εντάσσεται ως καινοτομία στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση,

ενταγμένη στο σχολικό Ωρολόγιο  Πρόγραμμα  της  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  και

λειτουργούσε πιλοτικά για τρία σχολικά έτη 2001-2004. Πρόκειται για δράσεις και

δραστηριότητες που υλοποιούνται κατά τη διάρκεια του Ωρολογίου Προγράμματος

με  τη  μορφή  Project (Σχεδίων  Εργασίας),  τα  οποία  στοχεύουν  στην  ολιστική

προσέγγιση της γνώσης καθώς και στην απόκτηση δεξιοτήτων μέσα από βιωματικές

και ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες μάθησης (Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2002). 
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Κύριος  σκοπός της  Ευέλικτης  ζώνης είναι  το αντιστάθμισμα της  ανελαστικότητας

των Αναλυτικών Προγραμμάτων και η αντικατάσταση της αποσπασματικότητας και

του πολυκερματισμού της γνώσης του παραδοσιακού σχολείου με την ενιαιοποίηση

της γνώσης. Η Ευέλικτη Ζώνη αναδεικνύει τον παιδαγωγικό, κοινωνικό, πολιτιστικό

χαρακτήρα  της  εκπαίδευσης  και  προσεγγίζει  τη  γνώση  διαθεματικά  και

διεπιστημονικά, με στόχο την αποκοπή από την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική και

στείρα απομνημόνευση και την υιοθέτηση ενός νέου, δημιουργικού τρόπου σκέψης

και μάθησης. Ο μαθητής αποτελεί τον κύριο εμπλεκόμενο φορέα που δρα σε όλα τα

στάδια του Σχεδίου Εργασίας, ενώ ο διδάσκοντας περιορίζεται σε ρόλο συντονιστή,

εμψυχωτή  και  βοηθού  των  μελών  των  ομάδων,  όταν  αυτές  το  χρειάζονται.  Το

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,  λαμβάνοντας  υπόψη τα  αποτελέσματα  από την πιλοτική

εφαρμογή εισηγήθηκε προς το ΥΠ.Ε.Π.Θ. στην γενίκευση του προγράμματος και  την

υποχρεωτική εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης.

Όλα  τα  Καινοτόμα  Προγράμματα  που  αναφέρθηκαν  προωθούν  την

αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων και την κριτική σκέψη και δράση των

μαθητών. Για την ορθή εφαρμογή τους απαραίτητη κρίνεται η συνεχής προσπάθεια

πραγμάτωσης  σεμιναρίων  επιμόρφωσης  και  η  παρακολούθησή  τους  από  τους

εκπαιδευτικούς,  έτσι  ώστε  να  φανούν  αντάξιοι  του παιδαγωγικού τους  ρόλου,  να

συνειδητοποιήσουν την αποστολή τους, να αποκτήσουν την επάρκεια και κατάρτιση

που  απαιτείται  για  το  έργο  τους  το  εκπαιδευτικό  και  να  αποδεχθούν  και  να

προωθήσουν την αλλαγή στη σχολική μονάδα. Απαραίτητος κρίνεται, επιπρόσθετα, ο

εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και η εισαγωγή

τους  στη διαδικασία  μάθησης,  ως  παράγοντας  που κινεί  το μαθητικό ενδιαφέρον,

δημιουργεί κλίμα ευχάριστο, συμβάλλοντας στην υιοθέτηση της καινοτομίας και στη

βελτίωση  της  κουλτούρας  του  σχολείου.  Κύριος  στόχος  των  Καινοτόμων

Προγραμμάτων είναι  η  ανανέωση του περιεχομένου της  σχολικής  γνώσης  με  την

προσέγγιση νέων θεματικών ενοτήτων, η αναμόρφωση της διδακτικής διαδικασίας

και  η  ενθάρρυνση  νέων  προσεγγίσεων  στη  μάθηση  (ομαδοσυνεργατική  και

βιωματική διδασκαλία).
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1.1.5  «  »  Το Νέο Σχολείο της Καινοτομίας

Το  παραδοσιακό  σχολείο  μετέδιδε  στους  μαθητές  στείρα  γνώση,  μέσα  από  την

απομνημόνευση. Ο εκπαιδευτικός χαρακτηριζόταν ως «αυθεντία» και παρείχε μέσα

από τη διάλεξη και τη δασκαλοκεντρική μέθοδο «έτοιμη γνώση και τροφή» στους

μαθητές,  οι  οποίοι  ήταν  παθητικοί  δέκτες  πληροφοριών  και  δε  συμμετείχαν  στη

διαδικασία  μάθησης.  Στη  σημερινή  εποχή,  το  σχολείο  έχει  αλλάξει  χαρακτήρα.

Αναπροσαρμόστηκαν οι  ρόλοι των εκπαιδευτικών φορέων, ανανεώθηκαν τα μέσα,

τροποποιήθηκαν οι μέθοδοι διδασκαλίας. 

Σήμερα  το  σχολείο  προετοιμάζει  τους  μαθητές,  ώστε  να  διαμορφώσουν  κριτικό

πνεύμα,  συλλογικό,  συμμετοχικό.  Αποτελούν το κέντρο βάρους της  εκπαιδευτικής

διαδικασίας,  σκοπό  της  οποίας  αποτελεί  η  δια  βίου  εκπαίδευση,  η  σύνδεση  της

γνώσης με τις κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες, η πολιτικοποίηση και δράση

των  μαθητών  ως  μέλη  της  κοινωνίας.  Η  εκπαίδευση  εστιάζει  στη  χρήση  της

τεχνολογίας και την εξοικείωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών με αυτήν, ως

σύγχρονο και καινοτόμο εργαλείο μάθησης. Εισάγονται νέες μέθοδοι διδασκαλίας και

η  μάθηση γίνεται  ομαδοσυνεργατική,  διαθεματική,  διεπιστημονική και  βιωματική,

αφού αξιοποιούνται οι εμπειρίες και τα βιώματα των μαθητών από την καθημερινή

ζωή. (Ράπτης, 2006).

Οι εκπαιδευτικοί στρατηγικοί στόχοι του Νέου Σχολείου είναι :

 Βελτίωση  της  ποιότητας  της  παρεχόμενης  εκπαίδευσης  και

επαναπροσδιορισμός  της  φιλοσοφίας  του  αναλυτικού  προγράμματος  με

επίκεντρο το μαθητή και όχι την ύλη

 Εμπλουτισμός  του  αναλυτικού  προγράμματος  με  την  διδασκαλία

επιπρόσθετων  γνωστικών  αντικειμένων  (Η/Υ,  ξένες  γλώσσες,  Αισθητική

Αγωγή)

 Υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας 

 Ανάπτυξη  βασικών  γνώσεων,  ικανοτήτων-δεξιοτήτων  και  αξιών  που

αποτελούν τα εφόδια για να ανταπεξέλθουν οι νέοι στις απαιτήσεις του 21ου

αιώνα
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 Προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και

ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας

Ακολουθείται η εξατομικευμένη προσέγγιση στη διδασκαλία, αφού το νέο σχολείο

αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα των μαθητών, τις ανομοιογενείς ανάγκες τους, το

διαφορετικό ρυθμό μάθησης. Το εκπαιδευτικό περιβάλλον από αυστηρό και στατικό

μετατρέπεται σε ευέλικτο και εναλλασσόμενο. Η λήψη των αποφάσεων επιμερίζεται

στους  εμπλεκόμενους  εκπαιδευτικούς  φορείς,  που είναι  η  διεύθυνση της σχολικής

μονάδας,  οι  εκπαιδευτικοί  και  οι  μαθητές.  Έτσι,  βασική  αρχή  η  οποία  διέπει  το

σχολείο είναι η καινοτομία ως προς τη διαδικασία μάθησης (μέσα, μέθοδοι), με στόχο

την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της προοδευτικής σκέψης και στάσης τόσο

των εκπαιδευτικών όσο και του συνόλου των μαθητών.

1.1.6      Αλλαγή Εκπαιδευτικής Κουλτούρας στηνΠρωτοβάθμια

Εκπαίδευση

Σκοπό εισαγωγής της καινοτομίας στην εκπαίδευση αποτελεί η ανάγκη αλλαγής της

εκπαιδευτικής κουλτούρας, αλλαγή που πηγάζει από τις αλλαγές της κοινωνίας, που

επιδρούν σε όλους τους τομείς  και  άρα και  στην Εκπαίδευση. Τα Νέα Αναλυτικά

Προγράμματα  έχουν  σαφείς  στόχους,  καταμερισμό  ρόλων,  χαρακτηρίζονται

καινοτόμα, συνεργατικά, μαθητοκεντρικά. Συγκεκριμένα, στοχεύουν στην ανάδειξη

του  ανθρωποκεντρικού  κι  όχι  γνωσιοκεντρικού  χαρακτήρα  της  παρεχόμενης

εκπαίδευσης, στην ανάδειξη όλων των αρχών που διέπουν τη σύγχρονη εποχή και

που  είναι  η  δημιουργικότητα,  λήψη  αποφάσεων,  πνευματική  καλλιέργεια,  στην

απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από την ενεργό εμπλοκή και την ενεργητική

μάθηση. 

Η δομή και  το  περιεχόμενο της  εκπαίδευσης  άλλαξαν ριζικά.  Η γνώση δεν  είναι

αποσπασματική  και  δε μεταφέρει  θεωρητικές  γνώσεις,  αλλά γίνεται  πρακτική  και

συνδέεται  με  την  εμπειρική  ζωή  και  την  κοινωνική  πραγματικότητα.  Οι  μαθητές

μετατρέπονται  σε  δημιουργικούς  ανθρώπους,  διαμορφώνουν  την  προσωπικότητά

τους, αποκτούν κριτική σκέψη, υπευθυνότητα, συμμετέχουν σε ανομοιογενείς ομάδες

και  αναγνωρίζουν  την  αξία  σεβασμού  και  ανεκτικότητας  απέναντι  στη

διαφορετικότητα τόσο εντός  των σχολικών  πλαισίων όσο και  έξω από αυτά,  στα

ευρύτερα  πλαίσια  της  κοινωνικής  ζωής (Μποντίλας,  2011).  Μετατρέπονται  σε
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ενεργούς πολίτες, που υιοθετούν και συνειδητοποιούν την αξία της αλλαγής και την

επιδιώκουν  και  την  προωθούν  ατομικά  και  συλλογικά.  Ευαισθητοποιούνται  σε

κοινωνικά  ζητήματα  και  συμμετέχουν  ενεργά  σε  δράσεις  και  λαμβάνουν

πρωτοβουλίες  αποτελεσματικής  τους  επίλυσης και  βελτίωσης της  προσωπικής  και

συλλογικής ζωής. Αξιοποιούν και εφαρμόζουν κατάλληλα τις γνώσεις και δεξιότητες

που αποκτούν στη σχολική μονάδα στην καθημερινή τους ζωή, κατανοώντας πως

εκπαίδευση και κοινωνία συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους. 

Τα  Νέα  Αναλυτικά  Προγράμματα  σχεδιάζουν  και  εντάσσουν  κοινωνικές

δραστηριότητες στην εκπαίδευση, εισάγουν πλούσιο παιδαγωγικό εποπτικό υλικό και

καινοτόμες προσεγγίσεις μεθοδολογικές, οι οποίες επικεντρώνονται στην αξιοποίηση

των επιθυμιών και  ενδιαφερόντων των μαθητών,  στη συμμετοχικότητα και  δράση

τους  σε  ομάδες,  στην  εξατομικευμένη  μάθηση  σε  ένα  νέο  συμμετοχικό  μοντέλο

περιβάλλοντος.  Δίνουν μεγάλη σημασία  στη διαδικασία  της  αξιολόγησης  κατά τη

διάρκεια υλοποίησης νέων προγραμμάτων, με στόχο τη βελτίωση, αποδοτικότητα και

αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας.  Αντιλαμβάνονται  τον καίριο ρόλο του

εκπαιδευτικού ως φορέα της καινοτομίας και φροντίζουν να επενδύουν πόρους στην

επιμόρφωσή  του,  αναγνωρίζοντας  την  κοινωνική  και  παιδαγωγική  του  αποστολή.

Κατά  τη  διαδικασία  σχεδιασμού  μιας  καινοτόμου  δράσης,  λαμβάνουν  υπόψη  τις

κοινωνικές απαιτήσεις και είναι «ανοικτά» σε νέες ιδέες και οράματα που προωθούν

τη δημιουργική μάθηση. Εισάγουν το καινοτόμο πρόγραμμα Σχολική και Κοινωνική

Ζωή για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. 

Τα νέα προγράμματα δομούνται με τέτοιον τρόπο, ώστε δίνουν τη δυνατότητα στον

εκπαιδευτικό  να  παρέμβει  στο  περιεχόμενό  τους  και  να  το  αναπροσαρμόσει  στις

ιδιαίτερες  ανάγκες  της  σχολικής  μονάδας  που  υπηρετεί.  Χαρακτηρίζονται

στοχοκεντρικά,  αφού  βασική  τους  επιδίωξη  έχουν  την  επίτευξη  των  στόχων  που

τίθενται στην αρχή σχεδιασμού μιας καινοτόμου δράσης εκπαιδευτικής. Είναι, ακόμη,

περιληπτικά, εύληπτα από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι για την

υλοποίηση και επιτυχή τους ολοκλήρωση. Με τις μεθόδους της συμμετοχικότητας και

συνεργατικότητας διευρύνουν τους πνευματικούς  ορίζοντες των μαθητών και  τους

καθιστούν πρωτεργάτες στη διαμόρφωση μιας πλήρους, υπεύθυνης προσωπικότητας. 

Τα Νέα Προγράμματα βελτιώνονται συνεχώς και εισάγουν αλλαγές στο περιεχόμενο

και  τη  δομή  τους,  όπως  η  προσπάθεια  σύνδεσης  πολλών  γνωστικών  περιοχών
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μάθησης, με στόχο την ενοποίηση της γνώσης, η επικέντρωση σε θεματικές ενότητες

που συνδέονται με γεγονότα της καθημερινότητας, ο συγκερασμός της θεωρητικής

γνώσης  και  της  εφαρμογής  δραστηριοτήτων  που  την  καθιστούν  κατανοητή  στο

μαθητή,  η  προώθηση  θετικής  στάσης  απέναντι  στην  αλλαγή,  η  εξασφάλιση  και

εισαγωγή  διαφορετικών  μέσων  διδασκαλίας,  ο  ευέλικτος  χαρακτήρας  των

προγραμμάτων,  ώστε να υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης ή τροποποίησής τους,

ανάλογα με το ρυθμό και  το μέγεθος των κοινωνικών αλλαγών, η οργάνωση των

γνωστικών περιοχών και κατάταξή τους σε γενικότερα μαθησιακά πεδία, η αύξηση

των καινοτόμων δράσεων και  η  υλοποίησή τους  καθ’ όλη τη  διάρκεια του έτους

(Μποντίλας, 2011).

1.2.     Είδη Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

Η καινοτομία κρίνεται απαραίτητη στην εκπαίδευση, διότι ο εκπαιδευτικός τομέας

οφείλει να χαρακτηρίζεται από κινητικότητα και να συνάδει με τις μεταβολές που

συμβαίνουν  στην  κοινωνία,  της  οποίας  αποτελεί  κομμάτι.  Ως  μέρος,  λοιπόν,  του

κοινωνικού συνόλου το σχολείο υλοποιεί καινοτόμες δράσεις, οι οποίες διακρίνονται

σε  είδη  με  βάση  συγκεκριμένα  κριτήρια.  Κριτήρια  διάκρισης  της  εκπαιδευτικής

καινοτομίας αποτελούν οι ιδιωτικές ή δημόσιες πηγές χρηματοδότησης του σχολικού

οργανισμού,  οι  τομείς  στους  οποίους  πραγματοποιούνται  οι  αλλαγές  (μέθοδοι

διδασκαλίας,  διοίκηση  σχολικών  μονάδων,  οργάνωση  σχολικών  μονάδων),  ο

τυποποιημένος ή μη χαρακτήρας τους (Cohen & Ball, 2006). 

Επιπλέον,  οι  καινοτομίες  στην  εκπαίδευση  διαχωρίζονται  σε  πρωτογενείς  και

δευτερογενείς. Οι πρώτες σχετίζονται με μικρές μεταβολές στη δομή, το περιεχόμενο

της διδασκαλίας και την οργάνωση της σχολικής μονάδας, προκειμένου να επιλυθούν

ζητήματα και να βελτιωθεί η αποστολή του σχολείου και η αποτελεσματικότητά του.

Οι δεύτερες, αντίθετα, εντάσσουν ριζικές αλλαγές στη σχολική ζωή και στοχεύουν

στην αναθεώρηση και αναδιάρθρωση των σχολικών σκοπών, προκειμένου το σχολείο

να καταστεί πιο προοδευτικό και να εγκαταλείψει τα αναχρονιστικά και συντηρητικά

μοντέλα και μεθόδους διδασκαλίας του παρελθόντος (Inbar, 1996).

Οι καινοτόμες δράσεις στον εκπαιδευτικό χώρο διακρίνονται σε υποχρεωτικές και

προαιρετικές. Οι υποχρεωτικές σχεδιάζονται και προωθούνται από το κράτος, έχουν

συμβουλευτικό  και  καθοδηγητικό  χαρακτήρα,  είναι  αναλυτικές  και  κρίνεται
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απαραίτητη  η υιοθέτηση και  υλοποίησή τους  από τους  φορείς  της  κάθε  σχολικής

μονάδας,  που  είναι  οι  διευθυντές  και  οι  εκπαιδευτικοί (Καβούρη,  1999).  Οι

προαιρετικές  καινοτόμες  αλλαγές  προτείνονται  από  τη  διεύθυνση  ή  το  σύλλογο

διδασκόντων και οι εκπαιδευτικοί αποφασίζουν κατά πόσο είναι σκόπιμη η υιοθέτηση

και ένταξή τους στην εκπαίδευση. Έχουν οι ίδιοι οι διδάσκοντες, με λίγα λόγια, την

ελευθερία να τις αποδεχθούν ή και να μην τις εφαρμόσουν (Ράπτης, 2006). 

Δύο  επιπλέον  είδη  καινοτομίας  στην  εκπαίδευση  αποτελούν  η  παιδαγωγική

καινοτομία και η οργανωτική καινοτομία. Το πρώτο είδος σχετίζεται άμεσα με το

κλίμα που αναπτύσσεται στη σχολική αίθουσα μεταξύ των εκπαιδευτικών με τους

μαθητές και των μαθητών μεταξύ τους. Επίσης, η παιδαγωγική καινοτομία συνδέεται

άρρηκτα με την εισαγωγή νέων μεθόδων διδασκαλίας, εμπλουτισμό του εποπτικού

υλικού  με  νέα  τεχνολογικά  μέσα,  σαφή  στοχοθεσία  και  γενικά  αλλαγές  στο

περιεχόμενο της διαδικασίας μάθησης (Γιαννακάκη, 2002). Από την άλλη πλευρά, η

οργανωτική καινοτομία αναφέρεται σε αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης των σχολικών

μονάδων και στις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών με

την ηγεσία-διεύθυνση και εκπαιδευτικών με τους γονείς (Μπελαδάκης, 2010).

Τέλος, οι  εκπαιδευτικές καινοτομίες, αναφορικά με τη στοχοθεσία που υπηρετούν,

διαχωρίζονται  σε  καινοτομίες  που  στοχεύουν  στη  σύνδεση  της  γνώσης  με  την

πραγματικότητα,  καινοτομίες  που  στοχεύουν  στην  εφαρμογή  νεωτεριστικών

μοντέλων  μάθησης,  όπως  η  ευέλικτη  ζώνη  και  τα  projects,  καινοτομίες

μακροεπιπέδου  (εντάσσονται  στα  αναλυτικά  προγράμματα  σπουδών),  καινοτομίες

μικροεπιπέδου,  όπως αυτές  που εμπεριέχουν ζητήματα πειθαρχίας και  καινοτομίες

δομής  εκπαιδευτικής,  που  συνδέονται  με  τους  διδακτικούς  στόχους  του  εκάστοτε

μαθήματος. (Μαυροσκούφης, 2002).
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1.3.      Φάσεις Πραγμάτωσης Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

Η εκπαιδευτική καινοτομία υλοποιείται με δύο τρόπους: είτε από κάτω προς τα πάνω

είτε  από  πάνω  προς  τα  κάτω.  Στην  πρώτη  περίπτωση,  η  καινοτόμος  δράση

επικεντρώνεται  σε  αλλαγές  στο  στενό  σχολικό  περιβάλλον  και  σε  συγκεκριμένη

σχολική μονάδα. Οι αλλαγές υλοποιούνται μετά από πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών

και  στοχεύουν  στην  αλλαγή  στοχοθεσίας,  μεθόδων  διδασκαλίας  και  άλλων

ζητημάτων  που  αποτελούν  τροχοπέδη  στην  πρόοδο  της  σχολικής  μονάδας.  Οι

καινοτομίες  αυτές  αν  και  εφαρμόζονται  στα  πλαίσια  της  μονάδας,  μπορούν  να

αποτελέσουν  το  έναυσμα  και  να  οδηγήσουν  σε  μεταρρυθμίσεις  ολόκληρου  του

εκπαιδευτικού συστήματος (Inbar, 1996).

Στη δεύτερη περίπτωση, η πορεία που ακολουθείται «κινείται» από πάνω προς τα

κάτω.  Αυτό  συμβαίνει  όταν  τα  εκπαιδευτικά  συστήματα  έχουν  χαρακτήρα

συγκεντρωτικό. Τότε οι καινοτόμες δράσεις αποκτούν υποχρεωτικό χαρακτήρα και

επιβάλλονται  από  την  κεντρική  ηγεσία  και  υλοποιούνται  από  όλες  της  σχολικές

μονάδας της χώρας. Πρόκειται για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, που σκοπό έχουν

τη βελτίωση, αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού τομέα μέσα από την εισαγωγή και

ορθή  εφαρμογή  αλλαγών  στον  τρόπο  μάθησης,  στις  μεθόδους,  τα  μέσα  και  τη

σχολική οργάνωση και διοίκηση των μονάδων (Cohen & Ball, 2006).

Κατά την επιλογή, το σχεδιασμό και την πραγμάτωση μιας καινοτόμου δράσης στην

εκπαίδευση, ακολουθείται  μια συγκεκριμένη πορεία.  Η πορεία αυτή ακολουθεί  τα

εξής βήματα:

Γίνεται αντιληπτή η ανάγκη για αλλαγή,
Συλλαμβάνεται η θεωρία της αλλαγής,
Οργανώνεται η  καινοτόμος δράση,
Απαριθμούνται οι συμμετέχοντες στην καινοτομία,
Επιλέγεται η σχολική μονάδα υλοποίησης της καινοτομίας,
Σχεδιάζονται οι αρμοδιότητες της διεύθυνσης,
Υλοποιείται η καινοτομία,
Παρέχεται  κατάλληλος  εξοπλισμός,  συμβουλές  και  βοήθεια  στον

εκπαιδευτικό,
Αξιολογείται η επίτευξη των στόχων της καινοτόμου δράσης,
Προσπάθειες διάχυσης και διεύρυνσης της καινοτομίας (Fullan, 1986).

Συγκεκριμένα,  τα  στάδια  που  ακολουθεί  η  καινοτομία  είναι  τρία:  σύλληψη  της

καινοτόμου  ιδέας,  υλοποίησή  της  και  θεσμοθέτησή  της.  Κατά  το  πρώτο  στάδιο
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επιλέγεται η καινοτόμος δράση, καθορίζονται οι στόχοι της, επιλέγονται οι φορείς

που συμμετέχουν στην υλοποίησή της, καθορίζονται οι ρόλοι του εκάστοτε φορέα,

περιγράφονται  οι  σχέσεις  που αναπτύσσονται  μεταξύ των  εμπλεκομένων  φορέων,

παρέχεται  το  εποπτικό  υλικό  και  κάθε  μέσο  που  κρίνεται  απαραίτητο  για  την

πραγμάτωση της καινοτομίας (Fullan, 1988).

Στο στάδιο  της  εφαρμογής  της  καινοτομίας,  υλοποιείται  η  καινοτόμος  δράση και

αναλύεται  ο  τρόπος  οργάνωσής της,  η  ανάγκη για  επιμόρφωση και  εξειδίκευση,

καθώς και το σύνολο και η ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων που καθορίζουν

την επιτυχή υλοποίησή της. Στο τέλος, η δράση αξιολογείται και καταγράφονται οι

θετικές  και  αρνητικές  της  επιδράσεις  στον  εκπαιδευτικό  χώρο,  επισημαίνονται

λανθασμένες επιλογές και εφαρμογές και αποτυπώνεται η άποψη των εμπλεκομένων

φορέων  ως  προς  το  βαθμό  επίλυσης  ζητημάτων  που  δεν  είχαν  ληφθεί  υπόψιν

(Ανδρέου& Παπακωνσταντίνου, 1994).

Στη φάση θεσμοθέτησης πραγματοποιείται λεπτομερής διερεύνηση όλης της πορείας

που ακολούθησε η καινοτόμος δράση, προκειμένου να γίνει αντιληπτή από όλους η

άποψη πως η καινοτομία εισάγεται, υλοποιείται και «γίνεται κτήμα» της εκπαίδευσης,

θεωρείται  κάτι  το  φυσικό  και  δεν  αντιμετωπίζεται  ως  κάτι  «ξένο»  και  αφύσικο

(Hopkins,  Ainscow  &  West,  1997).  Πρόκειται  για  το  στάδιο  όπου  η  καινοτομία

αφομοιώνεται και ενσωματώνεται στην εκπαιδευτική διαδικασία και καθημερινότητα

των σχολικών μονάδων.

Συμπερασματικά, για την επιτυχή σύλληψη, εφαρμογή και θεσμοποίηση καινοτόμων

δράσεων στην εκπαίδευση, πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζει η συνεχής επιμόρφωση

και κατάρτιση των εκπαιδευτικών και των φορέων που συμμετέχουν σε αυτήν, ούτως

ώστε οι φορείς με ιδέες και με οράματα να είναι σε θέση να υλοποιούν επιτυχείς

καινοτόμες  δραστηριότητες,  με  μείωση  των  κινδύνων  και  των  λανθασμένων

επιλογών,  που  ωθούν  στην  εξέλιξη  και  προσαρμογή  της  εκπαίδευσης  στα  νέα

κοινωνικά δεδομένα.

1.4.      Πεδία Υλοποίησης Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

Σύμφωνα  με  τον  Drucker  (1999),  οι  καινοτόμες  δράσεις  υλοποιούνται  από  τους

φορείς  με  όραμα,  που  ατενίζουν  το  μελλοντικό  χαρακτήρα  της  κοινωνίας  και
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προωθούν  καινοτόμα  προγράμματα,  με  στόχο  το  σχολείο  να  συμβαδίζει  με  τις

αλλαγές στην κοινωνία. Έτσι, οι εκπαιδευτικές αλλαγές με νεωτερικό περιεχόμενο,

εφαρμόζονται στους εξής τομείς:

 Στα Προγράμματα Σπουδών:  τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών οφείλουν

να  οργανώνονται  με  τέτοιον  τρόπο,  ώστε  να  αναπτύσσουν  τη

δημιουργικότητα,  τη  συνεργατικότητα  και  την  ομαδική  συνεισφορά  στη

διευθέτηση  τυχόν  προβλημάτων  που  απορρέουν  από  την  υλοποίηση

δραστηριοτήτων  με  καινοτόμο  χαρακτήρα  στον  εκπαιδευτικό  χώρο

(Leadbeater, 1999).

 Στην παιδαγωγική: Μια καινοτομία για να υλοποιηθεί πρέπει να παρέχεται το

κατάλληλο υλικό,  το  οποίο στη σημερινή εποχή καλείται  «τεχνολογία».  Η

χρήση  των  νέων  τεχνολογιών  της  εκπαίδευσης  εξοικειώνει  όλους  τους

συντελεστές μάθησης στη χρήση του νέου μέσου και αποτελεί το συνδετικό

κρίκο που «ενώνει» την εκπαίδευση του παρελθόντος με αυτήν του «σήμερα»

(Sheridam, 1999).

 Στο  σχεδιασμό:  Κατά  τη  διάρκεια  του  σχεδιασμού  μιας  εκπαιδευτικής

καινοτομίας, λαμβάνονται υπόψιν ο τρόπος οργάνωσης της σχολικής μονάδας,

τα μέσα που διατίθενται για την εφαρμογή της, οι στόχοι που αυτή υπηρετεί,

οι  οικονομικοί  πόροι  που  υπάρχουν,  οι  φορείς  που  εμπλέκονται  στη

διαδικασία  υλοποίησής  της  και  η  συμφωνία  όλων  των  παραπάνω  με  τις

επιταγές του Προγράμματος Σπουδών (Dimmock, 2000).

 Στον  επαγγελματισμό:  η  ηγεσία  και  οι  εκπαιδευτικοί  που  μετέχουν  στην

καινοτομία, οφείλουν να γνωρίζουν τα στάδια και τους σκοπούς υλοποίησής

της  με  επιτυχή  τρόπο.  Αυτό  απαιτεί  την  απόκτηση  κατάλληλων γνώσεων,

δεξιοτήτων, εξειδίκευσης και επιμόρφωσης σε καινοτόμες δράσεις.

 Στη  χρηματοδότηση:  Σημαντικός  παράγοντας  υλοποίησης  καινοτόμων

δράσεων στο χώρο της εκπαίδευσης είναι η εύρεση οικονομικών πόρων. Το

κράτος,  όπως  και  άλλοι  φορείς,  ιδιωτικοί  και  δημόσιοι,  οφείλουν  να

επενδύουν οικονομικά στην καινοτομία (Bentley, 1998).

 Στην  ηγεσία:  ο  ρόλος  της  ηγεσίας  που  επικροτεί  και  συμβάλλει  στην

προώθηση της καινοτομίας κρίνεται καθοριστικός. Η παρουσία και συμβολή
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της  είναι  απαραίτητη σε όλα τα στάδια της  καινοτόμου δράσης (Caldwell,

2001).

 Στη διαχείριση της γνώσης:  κάθε σχολική μονάδα και ο εκπαιδευτικός χώρος

στο σύνολό του οφείλει να χρησιμοποιεί κατάλληλα εκείνες τις γνώσεις, οι

οποίες  οδηγούν  στην  ανάπτυξη  της  κριτικής  αντίληψης  και  πνευματικής

καλλιέργειας του συνόλου των μαθητών (Stewart, 1997).

 Στη διακυβέρνηση: αλλαγές πραγματοποιούνται στη διοίκηση, προκειμένου

αυτή  να  καταστεί  φορέας  αποδοχής  και  προώθησης  καινοτόμων

προγραμμάτων στην εκπαίδευση. Στη σημερινή εποχή, η ύπαρξη και διοίκηση

των  δημοσίων  αλλά  και  ιδιωτικών  σχολείων  οφείλει  να  γίνει  αρωγός

νεωτερικών δράσεων και αντιλήψεων (Schnaiberg, 1999).

 Στην εκπαίδευση: το σημερινό σχολείο οφείλει να κάνει αλλαγές στον τρόπο

οργάνωσής  του,  στο  σχεδιασμό  δραστηριοτήτων,  στη  χρήση  εποπτικών

μέσων,  στις  μεθοδολογικές  προσεγγίσεις,  καθώς  και  να  εμπλουτίσει  το

ανθρώπινο δυναμικό του με ψυχολόγους, συμβούλους, ειδικούς παιδαγωγούς

(Swerdlik, Reader & Bucy, 1999).

1.5     Σκοπός και Σημασία Καινοτομίας

Σκοπός  εισαγωγής  καινοτόμων  δράσεων  στον  εκπαιδευτικό  χώρο  αποτελεί  η

βελτίωση της  διαδικασίας  μάθησης  και  ο  εμπλουτισμός  της  με  νέες  τεχνικές  και

μεθόδους, που την καθιστούν πιο αποτελεσματική. 

 Αυτός ο στόχος πραγματώνεται και μέσα από τη συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωση

των εκπαιδευτικών, την εξοικείωση και επαφή τους με τις νέες τεχνολογίες και τη

διαμόρφωση  θετικών  αντιλήψεων  από  μέρους  τους  ως  προς  την  αναγκαιότητα

εφαρμογής καινοτομιών στο σχολικό περιβάλλον μάθησης. Φυσικά, αυτοί οι οποίοι

λαμβάνουν πρωτοβουλίες για καινοτομίες στην εκπαίδευση είναι οι διευθυντές των

σχολικών μονάδων, οι οποίοι αποτελούν το φορέα προώθησης καινοτόμων σχεδίων

και δράσεων στους διδάσκοντες και στο μαθητικό κοινό (Μποντίλας, 2011).
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Στην προώθηση της καινοτομίας συμμετέχουν και οι φορείς της διοίκησης σχολικών

μονάδων, οι οποίοι αναγκάζουν την ηγεσία κάθε μονάδας και το εκπαιδευτικό της

προσωπικό  να  τηρήσουν  πιστά  τις  κατευθυντήριες  γραμμές  και  οδηγίες  του

αναλυτικού  προγράμματος  και  να  εφαρμόσουν  τις  καινοτόμες  δράσεις  που  αυτό

περικλείει.  Ανεξάρτητα,  όμως,  από  τις  επιταγές  του  αναλυτικού  προγράμματος,  ο

κάθε διευθυντής, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό,  πολλές φορές  τροποποιούν

δράσεις του αναλυτικού προγράμματος και τολμούν να δοκιμάσουν στην πράξη δικές

τους αλλαγές (Γιαννακάκη, 2002).

Στην εκπαίδευση η καινοτομία  προωθεί  τη συμμετοχικότητα,  την επικοινωνία,  τη

συνεργασία  όλων  των  παραγόντων  που  εμπλέκονται  και  συνθέτουν  τη  σχολική

μονάδα,  με στόχο την επίτευξη των στόχων του σχολικού περιβάλλοντος  και  την

υψηλή  αποδοτικότητα  και  αποτελεσματικότητα  (Αθανασούλα-Ρέππα  et al,  2008).

Μέσα  από  την  ένταξη  και  υλοποίηση  κατάλληλων σχεδιασμένων  καινοτομιών,  η

εκπαίδευση αποκτά χαρακτήρα ποιοτικό. Σε αυτό το σκοπό βοηθούν οι αντιλήψεις

της  ηγεσίας  και  των  εκπαιδευτικών  σχετικά  με  τη  σημασία  υιοθέτησης  και

σχεδιασμού  καινοτόμων  δραστηριοτήτων  και  προγραμμάτων  στην  εκπαίδευση,

καθώς και την εμπλοκή και μύηση των μαθητών σε αυτά (Γιαννακάκη, 2002).

Η  σημασία  της  ένταξης  καινοτομιών  στην  εκπαίδευση  γίνεται  φανερή  από  τις

αλλαγές  που  βιώνει  η  κοινωνία,  οι  οποίες  δεν  αφήνουν  ανεπηρέαστο  τον

εκπαιδευτικό χώρο. Η καινοτομία αποτελεί κριτήριο προόδου της κοινωνίας και, άρα,

και  της  εκπαίδευσης.  Για αυτό και  στη σύγχρονη εποχή,  προωθούνται  σε μεγάλο

βαθμό οι τομείς της επιμόρφωσης, δια βίου μάθησης, ώστε οι εκπαιδευτικοί φορείς να

έρθουν  σε  επαφή  με  νέες  γνώσεις,  να  εμπλουτίσουν  τις  δεξιότητές  τους,  να

εφαρμόσουν νέες πρακτικές και στρατηγικές μάθησης και να τις μεταδώσουν στη νέα

γενιά (Παπαγεωργάκης, 2005).

Σύμφωνα με τον Καμπουρίδη (2002) οι  στόχοι της καινοτομίας συνοψίζονται στα

παρακάτω:

 Βελτίωση δράσεων των σχολικών μονάδων
 Επίτευξη του παιδαγωγικού ρόλου του σχολείου
 Σύνδεση της εκπαίδευσης με την εργασία
 Πέρασμα από την  αναχρονιστική  «παπαγαλία»  και  στείρα  απομνημόνευση

στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης του μαθητή
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 Κάλυψη όλων των αναγκών των μαθητών και διαμόρφωση ολοκληρωμένων

προσωπικοτήτων,  που  θα  είναι  ενεργοί  πολίτες  στην  κοινωνία  και  θα

ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις της

Στην  εισαγωγή  και  προώθηση  της  εκπαιδευτικής  καινοτομίας  δε  συμμετέχει

αποκλειστικά το στενό σχολικό περιβάλλον, το οποίο αποτελείται από το διευθυντή,

τον εκπαιδευτικό και το μαθητή. Εμπλέκονται και άλλοι φορείς, όπως οι γονείς, ο

σύλλογος, κοινωνικοί φορείς, οι οποίοι με τη σειρά τους βοηθούν και επικροτούν ή

μη τις καινοτόμες αλλαγές στην εκπαίδευση και, κατ’ επέκταση, στην κοινωνία. Αυτό

σημαίνει πως η καινοτομία έχει τη δύναμη μετασχηματισμού των κοινωνικών δομών

(Αθανασούλα-Ρέππα et al, 2008).

Η  καινοτομία  για  να  έχει  αποτελεσματικό  χαρακτήρα,  πρέπει  να  είναι  απόρροια

βούλησης  και  επιθυμίας  των  φορέων  για  αλλαγή  κι  όχι  προϊόν  αναγκαστικής

επιλογής,  επιβολής  ή  επιφανειακής  και  επιδερμικής  εισαγωγής  αλλαγών,  χωρίς

αντίκρισμα. Επίσης, πρέπει να αποτελεί συλλογικό επίτευγμα, προϊόν συνεργασίας

όλων των εμπλεκομένων στον τομέα της μάθησης κι όχι προσωπική και μεμονωμένη

προσπάθεια του ενός, χωρίς τη στήριξη και τη συμμετοχή των υπολοίπων (Κατσαρός,

2008).

1.6     ,  Παράγοντες που Επιδρούν στην Εισαγωγή Εφαρμογή

   και Αξιολόγηση Καινοτόμων Δράσεων

Για  να  εφαρμοστεί  μια  καινοτόμος  εκπαιδευτική  δράση,  απαραίτητη  κρίνεται  η

συμβολή ορισμένων παραγόντων, από τους οποίους η καινοτομία θεωρείται επιτυχής

ή αποτυχημένη και οι οποίοι καθορίζουν την αποτελεσματικότητά της στη βελτίωση

της σχολικής μονάδας.

Πρωταρχικός  παράγοντας  που  επηρεάζει  την  εισαγωγή  και  διαχείριση  της

καινοτομίας στο χώρο της εκπαίδευσης είναι ο ορθός και ευέλικτος σχεδιασμός της,

προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εκάστοτε σχολικής μονάδας και να

υπάρχει  η  δυνατότητα  αναθεώρησης  ή  αναπροσαρμογής  της.  Επιπλέον,  πριν  την

εισαγωγή της καινοτομίας οφείλουν οι φορείς  που εμπλέκονται σε αυτήν να είναι

πλήρως ενήμεροι σχετικά με τα στάδια εφαρμογής της και τους σκοπούς που αυτή

υπηρετεί  και  επιθυμεί  να  επιτύχει,  καθώς  και  να  εξασφαλίσουν  στις  μονάδες  τα
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απαραίτητα οικονομικά και εποπτικά μέσα που χρειάζονται για την υλοποίησή της

(Fullan & Miles, 1992).

Ένας ακόμη βασικός παράγοντας επιτυχούς εφαρμογής καινοτομιών στην εκπαίδευση

είναι  η  επιθυμία,  γνώση  και  νεωτεριστική  αντίληψη  των  διευθυντών  και  των

εκπαιδευτικών απέναντι σε αυτήν. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών επιτάσσει την

υιοθέτηση  συγκεκριμένων  καινοτόμων  δράσεων  από  τις  σχολικές  μονάδες.  Οι

διευθυντές και οι διδάσκοντες της κάθε μονάδας έχουν τη δυνατότητα και ελευθερία

εισαγωγής περισσοτέρων δράσεων ή τροποποίησης των ήδη προτεινομένων από το

κράτος. Για την επίτευξη περισσοτέρων καινοτομιών, οφείλει να υπάρξει κατάλληλα

διαμορφωμένο κλίμα και σχέσεις συνεργασίας, υποστήριξης και συμμετοχικότητας

ανάμεσα  στη  διεύθυνση  και  τους  εκπαιδευτικούς,  που  αποτελούν  τους  βασικούς

φορείς  σχεδιασμού  και  οργάνωσης  νέων  προγραμμάτων  και  δραστηριοτήτων

(Γιαννακάκη, 2002).

Την  εισαγωγή  και  διάχυση  καινοτόμων  εκπαιδευτικών  δράσεων  επηρεάζουν  και

άλλοι παράγοντες, οι οποίοι  είναι:

 Το κλίμα  που  επικρατεί  στη  σχολική  μονάδα  ως  προς  τις  αντιλήψεις  και

στάσεις της ηγεσίας και των διδασκόντων απέναντι στην καινοτομία και τους

σκοπούς που αυτή υπηρετεί (Bandura, 1994). 
Αναλυτικότερα, ο εκπαιδευτικός διαδραματίζει  σπουδαίο ρόλο στην ένταξη

της  καινοτομίας  στην  εκπαίδευση,  αφού  οι  μέθοδοι  διδασκαλίας  που

χρησιμοποιεί,  τα  σύγχρονα  εποπτικά  μέσα,  ο  διαφοροποιημένος  τρόπος

προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων, ωθούν το μαθητή στην κατάκτηση

της  γνώσης  όχι  μέσα  από  το  μονόλογο  και  τον  εκπαιδευτικό  με  τον

παραδοσιακό του ρόλο ως αυθεντίας, αλλά μέσα από την ενεργό συμμετοχή,

την κριτική και την αμφισβήτηση της πραγματικότητας, με στόχο την αλλαγή

και την ανάπτυξη.

 Η χρηματοδότηση  από  το  κράτος  επιμορφωτικών  προγραμμάτων  για  τους

εκπαιδευτικούς,  προκειμένου  να  μυηθούν  στη  γνώση  και  εφαρμογή

νεωτερικών  ιδεών  στην  εκπαίδευση,  να  εξοικειωθούν  με  τη  διαδικασία

υλοποίησής  τους  και  να  αποκτήσουν  αυτοπεποίθηση  και  ετοιμότητα

(Bandura, 1994).
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 Το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, οι  συντηρητικές ή νεωτερικές απόψεις

του οποίου επιδρούν άμεσα, άλλοτε υποστηρικτικά και άλλοτε αρνητικά στην

εισαγωγή της καινοτομίας.  Οι κοινωνικοί παράγοντες,  που υπάρχουν εκτός

της σχολικής μονάδας διαμορφώνουν το κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό

της, αφού οι δράσεις που υλοποιούνται σε σχολικά πλαίσια, στοχεύουν στην

προσαρμογή  της  εκπαίδευσης  στις  κοινωνικές  απαιτήσεις  και  ανάγκες

(Bandura, 1994).
 Τα ίδια τα χαρακτηριστικά που διέπουν μια καινοτομία και τα οποία είναι το

μέγεθος που αυτή έχει,  ο χρόνος που απαιτείται για την υλοποίησή της,  η

ανταπόκρισή  της  στις  ανάγκες  της  εκάστοτε  σχολικής  μονάδας,  ο  βαθμός

διάχυσης και επέκτασής της, η πολυπλοκότητά της, ο βαθμός ενάργειας των

στόχων που επιθυμεί να επιτύχει, η δυνατότητα για επίλυση προβλημάτων, τα

θετικά της αποτελέσματα (Morrison, 1998).

Το σημαντικότερο στοιχείο που οφείλει να προωθεί η εισαγωγή καινοτομιών στον

εκπαιδευτικό  χώρο  αποτελεί  η  διάχυση,  επέκταση  και  συνεχής  βιωσιμότητα  της

αλλαγής. Δεν αρκεί μόνο η εφαρμογή νέων δράσεων με τυποποιημένο τρόπο. Στόχος

είναι η συνειδητοποίηση της ανάγκης για αλλαγή και η σύνδεσή της με την κοινωνία

και την εκπαίδευση, ως φυσικό επακόλουθο των μεταβολών που συμβαίνουν στον

κοινωνικό ιστό.

1.7   Αξιολόγηση ΕκπαιδευτικώνΚαινοτομιών

Σύμφωνα με τους Κατσαρού & Δεδούλη (2008), αξιολόγηση καλείται «η διαδικασία

συστηματικής  συλλογής  και  ανάλυσης  δεδομένων  που  βοηθά  στον  εντοπισμό

στοιχείων απαραίτητων για τη βελτίωση του αξιολογούμενου». Η καινοτόμος δράση

που σχεδιάζεται προς υλοποίηση στη σχολική μονάδα, δε θεωρείται δεδομένο πως

είναι η κατάλληλη, πως οι στόχοι της είναι επιτεύξιμοι, πως οι συνέπειές της είναι

θετικές. Γι’ αυτό το λόγο, απαιτείται η επεξεργασία των αποτελεσμάτων της, μέσα

από  την  αξιολόγησή  τους,  προκειμένου  να  καταστεί  σαφές  αν  η  εφαρμογή  της

κρίθηκε επιτυχής και οδήγησε στην αλλαγή και τη βελτίωση της σχολικής μονάδας.

Σύμφωνα  με  τους  Creemers  &  Reezigt  (1997),  σχετικά  με  την  αξιολόγηση  μιας

καινοτομίας εκπαιδευτικής, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Η πρώτη είναι η  Έρευνα για

την  Εκπαιδευτική  Αποτελεσματικότητα  (ΕΕΑ)  και  η  δεύτερη  η  Έρευνα  για  τη
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Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας (ΕΒΑ). Η διαφορά τους εντοπίζεται στα μέσα

που χρησιμοποιούν για να ελέγξουν την αποτελεσματικότητα μιας σχολικής μονάδας.

Έτσι,  η  πρώτη προσέγγιση  εφαρμόζει  ποσοτικές  μεθόδους  αξιολόγησης,  κατά τις

οποίες  παραβάλλει  τις  διάφορες  σχολικές  μονάδες  μεταξύ  τους,  προκειμένου  να

εντοπίσει σε ποια από αυτές η καινοτομία απέφερε μεγαλύτερη βελτίωση. Αντίθετα, η

δεύτερη προσέγγιση δεν εστιάζει τόσο στη σύγκριση των μονάδων μα υπεισέρχεται

σε παράγοντες  ενδογενείς  που οδήγησαν στην αποτελεσματικότητα μέσα από την

αλλαγή.  Δίνει  προσοχή,  συγκεκριμένα,  στην  επίδραση  της  αλλαγής  στους

ενδοσχολικούς  φορείς,  δηλαδή  σε  εκπαιδευτικούς,  μαθητές,  διευθυντή,  καθώς  και

στην κάλυψη των αναγκών του κάθε σχολικού οργανισμού (Stoll & Frink, 1996).

Η αξιολόγηση δεν επιδοκιμάζει μόνο τις καινοτόμες δράσεις που υλοποιήθηκαν και

απέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα αλλά κάθε είδους καινοτομία.  Αυτό που

έχει  αξία  δεν  είναι  το  αποτέλεσμα  μα  η  προσπάθεια  και  η  διαρκής  επιθυμία  για

εισαγωγή  καινοτομιών  στην  εκπαίδευση.  Με  την  αξιολόγηση  απλά  δίνονται

απαντήσεις  στους  λόγους  και  στα  σημεία  που έγιναν  λάθη  και  δεν  οδήγησαν  σε

επίτευξη των στόχων, ώστε αυτά να μην επαναληφθούν στην εφαρμογή μιας νέας

καινοτομίας.  Φυσικά,  αξίζει  να  αναφερθεί  πως  η  διαδικασία  αξιολόγησης  δεν

αξιολογεί μόνο την εφαρμογή της καινοτομίας αλλά και το βαθμό που αυτή διαχέεται

και επεκτείνεται μέσα στη σχολική μονάδα και μετατρέπεται σε στοιχείο αλληλένδετο

με αυτήν (Perrin, 2002).

Ο  διευθυντής-ηγέτης  διαδραματίζει  καθοριστικό  και  πρωτεύοντα  ρόλο  στη

διαδικασία της αξιολόγησης της καινοτομίας. Αποτελεί τον παράγοντα που εφαρμόζει

την  αξιολόγηση,  συγκρίνει  τους  στόχους  με  τα  αποτελέσματα  και  καλλιεργεί  το

κατάλληλο  κλίμα  ανάμεσα  στους  εμπλεκομένους,  δηλαδή  τον  ίδιο  και  τους

εκπαιδευτικούς,  προκειμένου  από  κοινού  να  αποδεκτούν  την  αποτυχία,  να

αναγνωρίσουν  τυχόν  λανθασμένη  εφαρμογή  δράσης,  να  υιοθετήσουν  τα  θετικά

στοιχεία της καινοτομίας και να χρησιμοποιήσουν εποικοδομητικά τα λάθη, με στόχο

να τα διορθώσουν σε μελλοντική δράση (Ράπτης, 2006).

1.7.1 : ,    Καινοτομία Μαθητές Γονείς και Τοπική Κοινωνία

Τα  καινοτόμα  προγράμματα  που  σχεδιάζονται  και  προωθούν  την  αλλαγή  και

αποτελεσματικότητα  της  σχολικής  μονάδας,  είναι  απαραίτητο  να  σχεδιάζονται  με

κριτήριο τα ενδιαφέροντα,  το γνωστικό επίπεδο και  τις  ανάγκες  των μαθητών,  οι
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οποίοι  αποτελούν  τους  αποδέκτες  της  καινοτόμου  δράσης  (Fullan,1988).

Προγράμματα  που  δεν  εισάγονται  στην  εκπαίδευση  και  δεν  πληρούν  αυτό  το

κριτήριο, αποτυγχάνουν, αφού οι μαθητές δεν τα υιοθετούν και δε συμμετέχουν στην

όλη διαδικασία (Ράπτης, 2006).

Επιπλέον,  οι  γονείς  αποτελούν  βασικό  φορέα  προώθησης  της  εκπαιδευτικής

καινοτομίας. Δε βρίσκονται στο εσωτερικό περιβάλλον του σχολείου και δεν μπορούν

να παρέμβουν στο σχεδιασμό και την καινοτόμο δράση, αλλά η συνεργασία τους με

τους εκπαιδευτικούς, η συνεχής και εποικοδομητική επικοινωνία μαζί τους, παρέχει

στους  εκπαιδευτικούς  πληροφορίες  σχετικά με  τα ενδιαφέροντα των μαθητών και

στους γονείς ενημέρωση αναφορικά με τα οφέλη της καινοτομίας στην εκπαίδευση.

Με αυτόν τον τρόπο, γονείς και εκπαιδευτικοί συνεργάζονται, αλληλοϋποστηρίζονται

και  μεταφέρουν  στους  μαθητές  προοδευτικές  αντιλήψεις  περί  συμμετοχικότητας,

αλλαγής, διαμορφώνοντας και καθορίζοντας τη στάση τους απέναντι στην αποδοχή

καινοτόμων προγραμμάτων (Ράπτης, 2006).

Τέλος, κάθε σχολική μονάδα αποτελεί μέρος της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας και δεν

υφίσταται αποκομμένη από το κοινωνικό της πλαίσιο. Η συνεργασία και αρωγή των

τοπικών φορέων, όπως οι Δήμοι, συμβάλλει τα μέγιστα στην υιοθέτηση, εφαρμογή

και επιτυχή έκβαση των καινοτόμων δράσεων στον εκπαιδευτικό χώρο. Οι τοπικοί

φορείς συνεργάζονται με τη σχολική μονάδα, της παρέχουν οικονομικούς πόρους για

την  επίτευξη  των  δράσεων,  εξασφαλίζουν  τον  κατάλληλο  εξοπλισμό  και  τα

τεχνολογικά  μέσα  που  απαιτούνται  και  κατανοούν  την  ανάγκη  για  αλλαγή  του

σχολείου, με κριτήριο τις αλλαγές της κοινωνίας και τις νέες ανάγκες και απαιτήσεις

που αυτή δημιουργεί. (Miles, 1998).

1.7.2     ΗΑξιολόγηση τουΘεωρητικού Υπόβαθρου

Μια καινοτόμος εκπαιδευτική δράση θεωρείται επιτυχής και δρα αποτελεσματικά σε

μια σχολική μονάδα, όταν όλα τα στάδια που την αποτελούν ολοκληρώνονται  με

επιτυχία, χωρίς προβλήματα και λάθη. Η αξιολόγηση ενός προγράμματος αποτελεί

την πιο δύσκολη διαδικασία αλλά ταυτόχρονα και την πιο απαραίτητη, αφού σε αυτήν

εντοπίζονται  δυσκολίες,  τις  οποίες  καλείται  να  αντιμετωπίσει  παρεμβαίνοντας  ο

διευθυντής ή εκπαιδευτικός και μέσα από συνεχή ανατροφοδότηση να τις αποφύγει

και να θεωρηθεί επιτυχές το πρόγραμμα. 
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Επομένως, είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν οι όποιες επιχειρούμενες καινοτομίες

διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να ληφθούν τα μέτρα που πρόκειται να

βοηθήσουν στη βελτίωση της  αποτελεσματικότητας των καινοτομιών (Schoenfeld,

1992). Προκειμένου η αξιολόγηση να κριθεί αποτελεσματική, οφείλει ο σχεδιασμός

της  κάθε  δράσης  να  διέπεται  από  υπευθυνότητα  και  γνώση.  Οι  παράγοντες  που

σχεδιάζουν  μια  καινοτομία,  εξαρχής  οφείλουν  να  θέτουν  σαφείς,  μετρήσιμους

στόχους και να γνωρίζουν την πορεία που οφείλουν να ακολουθήσουν για να τους

επιτύχουν.  Η  επιλογή  κατάλληλων  μεθοδολογικών  εργαλείων,  προσεγγίσεων  και

στρατηγικών,  απομακρύνουν  και  μειώνουν  τον  κίνδυνο  λαθών  ή  την  εμφάνιση

δυσκολιών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Από την αρχή σχεδιασμού, λοιπόν, του

καινοτόμου προγράμματος η προσοχή εστιάζεται στους σκοπούς, τους, στόχους, τα

μέσα,  την  προσέγγιση  και  τα  αποτελέσματα.  Αυτά  αποτελούν  μερικά  από  τα

συστατικά  στοιχεία  που  δομούν  μια  επιτυχημένη  αξιολόγηση  και,  συνεπώς,  μια

επιτυχημένη καινοτόμο δράση (Ράπτης, 2006).

1.7.3       ΗΑξιολόγηση της Στάσης των ΕμπλεκομένωνΦορέων

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα, ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του

εκπαιδευτικού  συστήματος  αποτελεί  τροχοπέδη και  δυσχεραίνει  την  εισαγωγή και

αποτελεσματικότητα των καινοτομιών στο χώρο της  εκπαίδευσης.  Αυτό οφείλεται

στο  γεγονός  πως  τα  αναλυτικά  προγράμματα δε  λαμβάνουν  υπόψιν  και  δεν

αξιολογούν,  κατά  το  σχεδιασμό  τους,  τις  διαφορετικές  ανάγκες  της  εκάστοτε

σχολικής μονάδας και τις αντιλήψεις, στάσεις, ενδιαφέροντα των βασικών φορέων

της, που είναι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, η θετική στάση και ενεργός εμπλοκή

των  οποίων  καθορίζουν  την  επιτυχή  εφαρμογή  και  επίτευξη  των  στόχων  της

καινοτομίας (Ράπτης, 2006).

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν την έκβαση μιας καινοτομίας  με τη θετική ή

αρνητική τους στάση προς αυτήν. Έχει παρατηρηθεί πως οι νεότεροι διδάσκοντες,

χωρίς  ιδιαίτερη  εμπειρία  και  προϋπηρεσία,  είναι  πιο  πρόθυμοι  απέναντι  στην

καινοτομία,  αφού  υιοθετούν  πιο  προοδευτικές  αντιλήψεις,  παρουσιάζονται

εξοικειωμένοι  με  τη  χρήση  των  τεχνολογικών  εποπτικών  μέσων,  διαθέτουν

μεγαλύτερη παιδαγωγική κατάρτιση, επάρκεια γνωστική.

 Αντίθετα,  οι  πιο  «ώριμοι»  ηλικιακά  και  με  πολλά  έτη  προϋπηρεσίας,  διαθέτουν

μεγαλύτερη  εμπειρία  στην  εκπαίδευση,  αλλά  εμφανίζονται  πιο  συντηρητικοί  στη
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συμμετοχή  τους  σε  καινοτόμα  προγράμματα.  Αυτό  οφείλεται  στη  μειωμένη

αυτοπεποίθηση που διαθέτουν,  αφού τα μέσα, οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις  των

προγραμμάτων αυτών απαιτούν κατάρτιση που δε διαθέτουν και  υποχρεούνται  να

παρακολουθήσουν σεμινάρια επιμόρφωσης, τα οποία απαιτούν χρόνο, για να έχουν

τη  δυνατότητα  να  εγκλιματιστούν  στα  νέα  περιβάλλοντα  μάθησης.  Διαθέτουν

παγιωμένες  αντιλήψεις  που  δύσκολα  αλλάζουν,  για  αυτό  και  δυσκολεύονται  να

υιοθετήσουν την καινοτομία.

Οι μαθητές από την πλευρά τους, επιδρούν στην επιτυχία μιας καινοτομίας,  αφού

αποτελούν  τους  αποδέκτες  της.  Οι  εκπαιδευτικοί  οφείλουν  να  τους  πληροφορούν

σχετικά με την έννοια της καινοτομίας, τα θετικά της αποτελέσματα στους ίδιους και

το σχολικό οργανισμό, προκειμένου αυτοί να διαμορφώσουν θετική στάση απέναντι

στο  «νέο»  και  να  το  αποδεκτούν  και  να  το  εφαρμόσουν  ορθά.  Όταν  οι  μαθητές

αγνοούν  τους  λόγους  υλοποίησης  μιας  δράσης,  δεν  την  κατανοούν,  δεν

ανταποκρίνεται  στις  ανάγκες  τους,  αδυνατούν  να  εμπλακούν  και  η  δράση

αποτυγχάνει. Σύμφωνα με το Fullan (1991) το πρώτο βήμα σε αυτήν τη προσπάθεια

της ένταξης μιας καινοτομίας είναι να διερευνήσουν το βαθμό ενημέρωσης που έχουν

οι μαθητές για την καινοτομία και την άποψή τους πάνω σε αυτή.

1.7.4         ΗΑξιολόγηση τουΒαθμού Επίτευξης των Στόχων της

Καινοτομίας

Η αξιολόγηση  αποτελεί  μια  διαδικασία,  η  εφαρμογή  της  οποίας,  δείχνει  σε  ποιο

βαθμό οι στόχοι που τίθενται κατά το σχεδιασμό μιας δράσης επιτυγχάνονται  και

κατά πόσο αυτή η δράση κρίνεται αποτελεσματική και υιοθετείται από τους φορείς

της σχολικής μονάδας. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης καινοτόμων προγραμμάτων, η

αξιολόγηση δεν αποτελεί αποκλειστικά το τελικό στάδιο της δράσης. 

Οφείλει να εφαρμόζεται σε αρχικό στάδιο, προκειμένου να διαπιστωθεί η σαφήνεια

των στόχων, η ορθή επιλογή μεθοδολογικών εργαλείων και προσεγγίσεων που ωθούν

σε αντικειμενικά και αξιόπιστα αποτελέσματα. Στη συνέχεια, η δράση αξιολογείται

κατά τη διαδικασία εφαρμογής της, όπου οι εμπλεκόμενοι φορείς αναγνωρίζουν λάθη

ή παραλείψεις και επεμβαίνουν αποτελεσματικά για να τα διορθώσουν και να μην

αναστείλουν αυτά την επιτυχή έκβαση της δράσης. Τέλος, η αξιολόγηση εφαρμόζεται

στο τελικό στάδιο της καινοτομίας, όπου συλλέγονται όλα τα δεδομένα, αναλύονται
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και δείχνουν κατά πόσο πραγματώθηκαν οι στόχοι και επιτεύχθηκαν οι αλλαγές που

απαιτούνταν  από  το  πρόγραμμα  σε  εκπαιδευτικούς,  μαθητές  και  στη  γενική

οργάνωση  και  βελτίωση  της  σχολικής  μονάδας.  Είναι  πάρα  πολύ  σημαντικό  η

αξιολόγηση να επεκτείνεται στο βαθμό στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, στους

οποίους απέβλεπε η εισαγωγή της καινοτομίας. Για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να

επιστρατεύονται  αξιόπιστοι  και  αντικειμενικοί  μέθοδοι.  Αυτό  συνεπάγεται  και  τη

χρήση  εργαλείων  αξιολόγησης  τα  οποία  να  είναι  ουδέτερα  και  να  οδηγούν  σε

αμερόληπτα αποτελέσματα (Κυριακίδης, 2004).

1.8       Ανασταλτικοί Παράγοντες στην Εισαγωγή και Εφαρμογή

 ΚαινοτόμωνΔράσεων

Στην προηγούμενη ενότητα αναφέρθηκε το σύνολο των παραγόντων που επιδρούν

και  διαμορφώνουν  την  επιτυχή  εισαγωγή  και  εφαρμογή  καινοτομιών  στην

εκπαίδευση.  Παράλληλα,  υπάρχουν  και  παράγοντες  που  αναστέλλουν  την  είσοδο

καινοτόμων  δράσεων,  οι  οποίοι  περιγράφονται  παρακάτω  και  αφορούν  τα

χαρακτηριστικά της καινοτομίας, τον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισής της από το

εσωτερικό  περιβάλλον  στη  σχολική  μονάδα,  δηλαδή  το  διευθυντή  και  τον

εκπαιδευτικό  και  την  αποδοχή  και  επιδοκιμασία  της  ή  μη  από  το  εξωτερικό

περιβάλλον, που είναι η κοινωνία (Fullan, 1999).

Στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο το σύστημα είναι κλειστό και συγκεντρωτικό, με

αποτέλεσμα την απουσία λήψης αποφάσεων και πρωτοβουλιών για καινοτομίες από

τις  σχολικές  μονάδες,  αφού τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών επιβάλλεται  να

ακολουθούνται «κατά γράμμα».  Με αυτόν τον τρόπο, παρεμποδίζεται η εισαγωγή

καινοτόμων  δράσεων,  αφού  οι  σχολικές  μονάδες  δε  λειτουργούν  αυτόνομα  και

αποτελούν δέκτες  συγκεκριμένων δράσεων,  έχοντας  ως εντολοδόχο το  Υπουργείο

Παιδείας και την κεντρική εξουσία. 

Ο  παραπάνω  περιορισμός,  σε  συνδυασμό  με  την  απουσία  επιμορφωτικών

προγραμμάτων των εκπαιδευτικών, οδηγεί  σε περιορισμένη ανάπτυξη και  διάχυση

της  καινοτομίας.  Οι  εκπαιδευτικοί  δεν  ενθαρρύνονται  στη  χρήση  νέων

δραστηριοτήτων, νέων πρακτικών, νέων μέσων διδασκαλίας. Ο ρόλος τους παραμένει

συντηρητικός και αρκείται στη στείρα μετάδοση γνώσεων. Πολλοί από αυτούς δεν

είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και αρκούνται στην αποκλειστική χρήση
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των παραδοσιακών μοντέλων μάθησης (Γιαννακάκη, 2002). Η ελλιπής κατάρτιση των

εκπαιδευτικών οδηγεί στην υιοθέτηση αρνητικής στάσης και αντιλήψεων απέναντι

στην εισαγωγή της εκπαιδευτικής καινοτομίας. Οι εκπαιδευτικοί διακατέχονται από

άγχος, ανασφάλεια και απροθυμία ανάληψης καινοτόμων δραστηριοτήτων, δεν έχουν

εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους και αμφισβητούν την παροχή εμπειρίας και νέων

γνώσεων  μέσα  από  την  αλλαγή  και  την  καινοτόμο  δράση.  Πολλές  φορές  η

συντηρητική  τους  νοοτροπία  αποτελεί  τροχοπέδη  στην  υιοθέτηση  μιας  πιο

προοδευτικής «ματιάς» απέναντι στη γνώση και τη διδασκαλία. Αυτή τους η στάση

δυσχεραίνει  το  σχολικό  κλίμα  και  τις  σχέσεις  μεταξύ  εκπαιδευτικών  και

εκπαιδευτικών-διευθυντή και επακόλουθα αναστέλλει την εισαγωγή της καινοτομίας

στη σχολική μονάδα, οδηγώντας τη στην αδράνεια και τη στασιμότητα κι όχι στην

ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα. 

Ανασταλτικό παράγοντα στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής καινοτομίας αποτελεί και

το σχολικό κλίμα. Η εισαγωγή καινοτόμων δράσεων προϋποθέτει συνεργατικές και

συμμετοχικές  σχέσεις  ανάμεσα  στους  ενδογενείς  και  εξωγενείς  παράγοντες  της

εκπαιδευτικής  διαδικασίας,  οι  οποίοι  είναι  οι  διευθυντές,  οι  εκπαιδευτικοί,  οι

μαθητές, ο σύλλογος γονέων, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Δήμοι,

το Υπουργείο. Ο συγκεντρωτισμός του εκπαιδευτικού συστήματος, αφαιρεί από τη

σχολική μονάδα την ελευθερία λήψης πρωτοβουλιών για καινοτόμες δράσεις και ωθεί

απλά στην υιοθέτηση και εφαρμογή περιορισμένων προγραμμάτων που προτείνει το

αναλυτικό πρόγραμμα.  Ακόμη,  η  αυταρχική  και  αυστηρά  συντηρητική  στάση  και

νοοτροπία  των  εκπαιδευτικών  και  των  διευθυντών,  δε  βοηθά  στην  υλοποίηση

δραστηριοτήτων καινοτόμων στη σχολική μονάδα με στόχο τη διάχυση και επέκταση

της αλλαγής. Ο εκπαιδευτικός διαμορφώνει το κατάλληλο κλίμα μέσα στη σχολική

τάξη και επιδρά με τη συμπεριφορά του, τον τρόπο διδασκαλίας του και τα μέσα που

χρησιμοποιεί στη διαμόρφωση της στάσης, των αντιλήψεων και της προσωπικότητας

των μαθητών. Όταν ο εκπαιδευτικός δε διαπνέεται από προοδευτικό πνεύμα και δεν

υιοθετεί την καινοτομία, οι μαθητές δεν αποδέχονται την αλλαγή (Γιαννακάκη, 2002).

Τα καινοτόμα  προγράμματα  που  υλοποιούνται  «τυπικά»  και  δεν  εστιάζουν  ούτε

προωθούν  την  αλλαγή,  απομακρύνουν  τη  σχολική  μονάδα  από  αλλαγές  που

θεωρούνται  απαραίτητες  στο  σχολικό  μηχανισμό,  ώστε  να  καταρριφθούν  οι

παγιωμένες απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών φορέων απέναντι σε οτιδήποτε

νέο  και  να  παραμείνει  η  προσκόλληση  στον  παραδοσιακό,  συντηρητικό  τρόπο
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σκέψης και μάθησης, που οδηγεί τη σχολική μονάδα στη στασιμότητα και παρακμή.

Η  καινοτομία,  εν  ολίγοις,  αποτελεί  το  μέσο  αλλαγής  της  σχολικής  κουλτούρας,

επαναπροσαρμογής των ρόλων και της αποστολής του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Ακόμη, πολλοί διευθυντές δεν έχουν τη στήριξη και συνεργασία των εκπαιδευτικών

κατά το σχεδιασμό και την εισαγωγή μιας εκπαιδευτικής καινοτομίας. Παράλληλα,

πολλοί  διευθυντές  δεν  παρέχουν  ελευθερία  για  πρωτοβουλίες  δράσης  στους

εκπαιδευτικούς και δεν τους βοηθούν να ανταπεξέλθουν σε αυτά αποτελεσματικά με

την  προμήθεια  πόρων,  την  εξασφάλιση  κατάλληλου  εξοπλισμού,  την  υλοποίηση

επιμορφωτικών  προγραμμάτων.  Τις  περισσότερες  φορές  δρα  ως  εντολοδόχος  και

κριτής  της  δράσης  των  εκπαιδευτικών.  Δε  χαρακτηρίζεται  από  προοδευτική,

δημιουργική  σκέψη,  δεν  ενδιαφέρεται  για  απόκτηση  δεξιοτήτων  οργάνωσης  και

διαχείρισης της σχολικής μονάδας. Επικρίνει και αποδοκιμάζει καινοτόμες δράσεις

και  απόψεις  των  εκπαιδευτικών  και  δε  δημιουργεί  συμμετοχικό  κλίμα  στη  λήψη

αποφάσεων  για  υλοποίηση  νέων  δραστηριοτήτων.  Έχει  άγνοια  όσον  αφορά  το

σχεδιασμό, τη στοχοθεσία και τον τρόπο πραγμάτωσης μιας νέας ιδέας  (Γιαννακάκη,

2002).

Επιπλέον,  οι  φορείς  που  εμπλέκονται  άμεσα  στην  εισαγωγή  της  καινοτομίας  δεν

επιθυμούν την υλοποίησή της, διότι αυτή η διαδικασία απαιτεί αφιέρωση χρόνου για

να σχεδιαστεί ορθά, επιφέρει συγκρούσεις και διαφωνίες ως προς τον τρόπο και τα

μέσα εφαρμογής της, τις οποίες οι φορείς δεν έχουν την ικανότητα να επιλύσουν και

δημιουργεί ανασφάλεια και αβεβαιότητα ως προς τα αποτελέσματά της στη σχολική

μονάδα. Τέλος,  η  κεντρική  διοίκηση  και  εξουσία  επιβάλλει  την  υλοποίηση

καινοτομιών  που  η  ίδια  θεωρεί  ότι  πρέπει  να  πραγματωθούν  από  τις  σχολικές

μονάδες,  χωρίς  να  λάβει  υπόψιν  της  την  ανομοιογένεια  των  μονάδων  και  τις

διαφορετικές  τους  ανάγκες.  Οι  καινοτόμες  δράσεις  πολλές  φορές  ζητείται  να

εισαχθούν  και  να  εφαρμοστούν  παράλληλα,  δε  συνδέονται  μεταξύ  τους,  με

αποτέλεσμα αυτές να υλοποιούνται χωρίς πρόγραμμα, στοχοθεσία και όραμα. Έτσι,

δε  συντελούν  στην  απόκτηση  γνώσεων  από  τους  μαθητές,  στην  υιοθέτηση

νεωτερικής  νοοτροπίας  από  τους  εκπαιδευτικούς,  οι  οποίοι  αντιδρούν  λόγω  του

επιπρόσθετου φόρτου εργασίας που δε συμβαδίζει με τις μέχρι πρότινος δράσεις τους

και στη βελτίωση των σχολικών μονάδων (Inbar, 1996).
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1.8.1 H        ΕκπαιδευτικήΜονάδαωςΦορέας Διαμόρφωσης και Άσκησης

 Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ο χαρακτήρας και η δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί τον

κατεξοχήν  παράγοντα  που  αναστέλλει  την  υλοποίηση  καινοτόμων  προγραμμάτων

στην εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται έντονα συγκεντρωτικό,

αφού οι αποφάσεις λαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό από το Υπουργείο Παιδείας και

δεν παρέχονται ελευθερίες σχεδιασμού και εφαρμογής καινοτομιών στις κατά τόπους

σχολικές μονάδες. Οι σχολικές μονάδες είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν πιστά

τις  οδηγίες της  κεντρικής διοίκησης,  υιοθετώντας τα σχέδια δράσεων που εκείνες

έχουν αποφασίσει και προτείνουν.  Αυτό το γεγονός κρίνεται  αρνητικό και απωθεί

τους εκπαιδευτικούς να ασχοληθούν με την καινοτομία, αφού η εκάστοτε σχολική

μονάδα  έχει  διαφορετικές  ανάγκες,  στόχους  και  δεν  είναι  όλες  ομοιογενείς

(Μαυρογιώργος, 2008).

Οι  εκπαιδευτικοί  είναι  υποχρεωμένοι  να  αποδεχθούν  παθητικά  και  χωρίς  τη

δυνατότητα παρέμβασης,  προγράμματα και  δράσεις  που δεν τους  καλύπτουν,  που

πολλές φορές το περιεχόμενό τους δε γίνεται καταληπτό και που είναι υποχρεωμένοι

να  επιμορφωθούν,  προκειμένου  να  είναι  σε  θέση  να  τα  υλοποιήσουν.  Όπως  οι

μαθητές,  έτσι  και  οι  εκπαιδευτικοί,  δεν  αποδέχονται  με  ευκολία  οτιδήποτε  δεν

ανταποκρίνεται στις εμπειρίες και τα βιώματά τους (Μαυρογιώργος, 2008). Για αυτό

το  λόγο και  το  εφαρμόζουν  περιστασιακά,  αποσπασματικά,  χωρίς  ενδιαφέρον,  με

αποτέλεσμα να μη μυούν ούτε τους μαθητές που τους μιμούνται και υιοθετούν τη

στάση τους. Η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στα καινοτόμα προγράμματα του

Υπουργείου επιφέρει την αποτυχία αυτών των δράσεων, για την οποία η κεντρική

διοίκηση  θεωρεί  υπαίτιους  τους  εκπαιδευτικούς  που  τις  υλοποιούν.  Αυτή  η

σύγκρουση απομακρύνει τους εκπαιδευτικούς από την εκπαιδευτική καινοτομία, από

τη  στιγμή  που  γνωρίζουν  πως  σε  περίπτωση  που  λάβουν  πρωτοβουλία  για

εναλλακτική δράση, θα κατηγορηθούν και πάλι από τη διοίκηση, αφού ενήργησαν

κατά  βούληση  και  παρέκκλιναν  από  τις  οδηγίες  και  τις  δράσεις  που  περιείχε  το

Αναλυτικό Πρόγραμμα. 

Για την επιτυχή εφαρμογή της καινοτομίας, το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να γίνει

πιο αποκεντρωτικό και  να παρέχει  ελευθερίες  επιλογής  και  δράσεις  στις  σχολικές

μονάδες.  Αυτές  οφείλουν  να  μελετούν  τις  προτάσεις  της  διοίκησης  και  να

παρεμβαίνουν,  να  τις  τροποποιούν,  να  τις  αντικρίζουν  κριτικά  και  να  τις
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προσαρμόζουν στις δικές τους ανάγκες και απαιτήσεις. Μόνο τότε η καινοτομία θα

«λάβει χώρα» στην εκπαίδευση, θα τύχει της αποδοχής των εκπαιδευτικών και θα

προωθήσει τις αλλαγές που χρειάζονται, προκειμένου η σχολική μονάδα να καταστεί,

αποδοτική, ανταγωνιστική και αποτελεσματική (Μαυρογιώργος, 2008). 

Τέλος,  η  κεντρική  διοίκηση  οφείλει,  με  άλλα  λόγια,  να  αλλάξει  ριζικά,  να

παραχωρήσει περισσότερες ελευθερίες και επιλογές στις σχολικές μονάδες και η ίδια

να  αναλάβει  το  ρόλο  του  συντονιστή  και  αξιολογητή  των  σχολικών  μονάδων,

προκειμένου να διαπιστώσει τη διάχυση της καινοτομίας και το βαθμό βελτίωσης των

σχολικών  μονάδων.  Αυτός  ο  τρόπος  δράσης  και  διαχείρισης  των  σχολικών

οργανισμών  κρίνεται  απαραίτητος,  αφού  η  ομοιογένεια  δεν  υφίσταται  στους

σχολικούς οργανισμούς και κυριαρχεί η ανομοιομορφία, η διαφορετικότητα, στοιχεία

που κάνουν τη μονάδα ανταγωνιστική. Ο τρόπος προσέγγισης, στάσης, δράσης της

εκάστοτε μονάδας σχολικής απέναντι στην καινοτομία εξαρτάται από τους στόχους,

τα  μέσα,  τους  φορείς  του  εσωτερικού  της  περιβάλλοντος  και  τους  εξωγενείς

κοινωνικούς παράγοντες.

 2      Κεφάλαιο οΟι Καινοτομίες στηνΠρωτοβάθμια

-     Εκπαίδευση ΟΡόλος του Διευθυντή

2.1      Καινοτομία στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Ο χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι συγκεντρωτικός, που

σημαίνει  ότι  το  Υπουργείο  Παιδείας  είναι  αρμόδιο  για  το  σχεδιασμό καινοτόμων

εκπαιδευτικών δράσεων, τις οποίες «εμπνέεται» μιμούμενο εκπαιδευτικά συστήματα

των ευρωπαϊκών χωρών και τις οποίες περικλείει στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και τις

προωθεί προς τις σχολικές μονάδες της χώρας. Η εκάστοτε κυβέρνηση τροποποιεί ή

διατηρεί τις καινοτομίες του Προγράμματος, ανάλογα με το είδος και το περιεχόμενο

της εκπαίδευσης που επιθυμεί να εντάξει στο πρόγραμμά της. Αυτό σημαίνει ότι τα

σχολεία  είναι  υποχρεωμένα  να  ακολουθήσουν  τις  πολιτικές  αποφάσεις  και  να

εφαρμόσουν  τις  προσχεδιασμένες  καινοτομίες.  Δεν  τους  παρέχεται  η  δυνατότητα
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επέμβασης  ή  τροποποίησής  τους  ούτε  η  αυτονομία  και  ελευθερία  σχεδιασμού

διαφορετικών  καινοτόμων  δράσεων,  που  ανταποκρίνονται  στις  απαιτήσεις  και  τα

χαρακτηριστικά  της  κάθε  μονάδας.  Οι  φορείς  της  εκπαίδευσης,  διευθυντές  και

εκπαιδευτικοί παραγκωνίζονται, δεν αποκτούν ενεργό ρόλο και δε συμμετέχουν στην

οργάνωση και διαχείριση της καινοτομίας στον εκπαιδευτικό χώρο (Μαυρογιώργος,

2008).

Οι αρνητικές συνέπειες που επέφερε ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης,

οδήγησαν την πολιτική εξουσία στη σύγχρονη εποχή στην παροχή αρμοδιοτήτων και

ελευθερίας  επιλογών  στους  διευθυντές  των  σχολικών  μονάδων.  Το γεγονός  αυτό

αποτελεί  μια  προσπάθεια  «αποκέντρωσης»  του  συγκεντρωτικού  χαρακτήρα  της

εκπαίδευσης. Η διεύθυνση καλείται να επισημάνει τις ανάγκες της μονάδας την οποία

διοικεί,  να  εισάγει,  εφαρμόσει  και  αξιολογήσει  καινοτόμα  προγράμματα.  Για  την

υλοποίηση  αυτού  του  στόχου,  απαραίτητη  κρίνεται  η  συνεργασία  και

συμμετοχικότητα του συνόλου των εκπαιδευτικών,  οι  αντιλήψεις  και  γνώσεις  των

οποίων  συμβάλλουν  τα  μέγιστα  στην  επιτυχή  πορεία  και  έκβαση  καινοτόμων

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Μαυροσκούφης, 2002).

Η  καινοτομία  εισάγεται  στην  εκπαίδευση  με  στόχο  να  βελτιώσει  τη  διαδικασία

μάθησης και να καλύψει τις ανάγκες του κάθε μαθητή. Αυτό σημαίνει πως βασικός

παράγοντας που λαμβάνεται υπόψιν από τη διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς κατά

το σχεδιασμό καινοτόμων δράσεων είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα

των  μαθητών  της  σχολικής  μονάδας.  Με  βάση  αυτά  νέες  δραστηριότητες

σχεδιάζονται,  νέες  μέθοδοι  διδασκαλίας  υιοθετούνται,  νέα  εποπτικά  μέσα

εξασφαλίζονται. Για την πραγμάτωση των παραπάνω τόσο οι διευθυντές όσο και οι

εκπαιδευτικοί οφείλουν να καταρτίζονται και να επιμορφώνονται κατάλληλα, ώστε να

βρίσκονται σε ετοιμότητα για εισαγωγή νέων δράσεων και σε επιτυχή ολοκλήρωσή

τους (Μαυρογιώργος, 2008).

2.2       ΟΡόλος του Διευθυντή στη ΣχολικήΜονάδα

Ο διευθυντής αποτελεί ανώτερο στέλεχος μέσα σε κάθε σχολική μονάδα, που είναι

υπεύθυνο για τη γνωστοποίηση και εφαρμογή του περιεχομένου των εγκυκλίων που

αποστέλλονται  από  το  Υπουργείο  Παιδείας,  των  Αναλυτικών  Προγραμμάτων  και
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πάσης  φύσεως  πληροφοριών.  Ο  ίδιος  είναι  υποχρεωμένος  να  καθοδηγεί  τους

εκπαιδευτικούς στο έργο τους, να τους συμβουλεύει, να φροντίζει για τη συνεχή τους

επιμόρφωση, να ακούει τις απόψεις τους, να τους υποστηρίζει και να τους εντάσσει

στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τη σχολική μονάδα (Σαΐτης, 2008).

Φροντίζει  να  διατηρεί  κλίμα  συνεργασίας  ανάμεσα  στους  διδάσκοντες,  στους

εκπαιδευτικούς με τους μαθητές, επιλύοντας τυχόν προβλήματα και συγκρούσεις που

προκύπτουν  στο  σχολείο  που  υπηρετεί.  Πέραν  αυτών,  συνεργάζεται  και  ακούει

παράπονα  ή  προτάσεις  βελτίωσης  της  μονάδας  από  το  Σύλλογο  γονέων  και

κηδεμόνων. Αναπτύσσει οικεία σχέση με τους μαθητές, έχοντας γνώση των αναγκών

και  των  δυσκολιών  που  αντιμετωπίζουν,  τα  οποία  και  επιλύει  αποτελεσματικά

(Σαΐτης, 2008).

Ο διευθυντής καταγράφει τις ελλείψεις στη σχολική μονάδα και επικοινωνεί με τη

διοίκηση προκειμένου να ζητήσει  οικονομική ενίσχυση για εξασφάλιση εποπτικού

υλικού,  πρόσληψη  εκπαιδευτικών,  εμπλουτισμό  της  σχολικής  βιβλιοθήκης,

υλικοτεχνική  υποδομή.  Επιπλέον,  εισηγείται,  οργανώνει,  συμμετέχει  στη  λήψη

αποφάσεων για πραγματοποίηση εκδηλώσεων, εφαρμογή καινοτόμων δράσεων που

ενισχύουν τη μάθηση και κάνουν πιο δημιουργικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό το

ρόλο του σχολείου (Κατσαρός, 2008).

Ο  διευθυντής  δεν  περιορίζεται  σε  παροχή  εντολών  και  υποδείξεων  προς  το

εκπαιδευτικό προσωπικό,  αλλά,  αντίθετα,  διαθέτει  ο  ίδιος  γνώσεις  και  δεξιότητες

οργάνωσης  και  διαχείρισης  του  προσωπικού  του  και  διαδραματίζει  ηγετικό ρόλο,

επεμβαίνοντας έγκαιρα και παρέχοντας κατάλληλες πληροφορίες σε εκπαιδευτικούς

και μαθητές. Ο διευθυντής-ηγέτης στο σύγχρονο σχολείο ασκεί εξουσία με τέτοιον

τρόπο, ώστε να επιτύχει τόσο την ισορροπία εντός των σχολικών πλαισίων όσο και

την ανταγωνιστικότητα εκτός σχολικής μονάδας, μέσα από την εισαγωγή ποικίλων

επιτυχών  καινοτόμων προγραμμάτων.  Αποτελεί  το  φορέα-εμπνευστή αλλαγών και

βελτιώσεων  της  μάθησης  και  το  πρότυπο  προς  μίμηση  για  το  εκπαιδευτικό

προσωπικό της σχολικής μονάδας (Παπαγεωργάκης, 2005).

Συμπερασματικά,  ο  διευθυντής  αποτελεί  το  βασικό  φορέα  αλλαγών  στο  σχολείο.

Αφουγκράζεται τις αλλαγές στην κοινωνία, εισάγει νέες δράσεις στη μάθηση, ώστε

να συμβαδίζει με τις κοινωνικές αλλαγές, κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς προς την

καινοτομία,  διαχειρίζεται  κατάλληλα  αντιδράσεις  ή  συγκρούσεις  ανάμεσα  στους
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εκπαιδευτικούς,  αιτιολογεί το σκοπό της αλλαγής και καθορίζει τους στόχους των

νέων  δράσεων.  Ζητά  τις  απόψεις  των  διδασκόντων  για  την  εισαγωγή  μιας

καινοτομίας, τους υποστηρίζει, τους καθοδηγεί, αντιλαμβάνεται την ανασφάλειά τους

και το φόρτο εργασίας τους και βρίσκεται δίπλα τους ως αρωγός, συναισθηματικά και

γνωστικά (Miles, 1998).

2.3       ΟΡόλος του Διευθυντή στηνΠρωτοβάθμια

Εκπαίδευση

Από τη δεκαετία του 1950 έως τη δεκαετία του 1970 ο διευθυντής δεν είχε ιδιαίτερο

ρόλο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ο ρόλος του περιοριζόταν στην τήρηση των

οδηγιών  του  Υπουργείου  Παιδείας,  στην  εφαρμογή  των  οδηγιών  του  Αναλυτικού

Προγράμματος και, γενικότερα, η αποστολή του ήταν συνδεδεμένη με τη διδασκαλία

και τη διοίκηση (Μπουρουντάς, 2002). Πολλές φορές η πολιτική εξουσία υποχρέωνε

τους διευθυντές να διαδραματίσουν ρόλο αξιολογητών των εκπαιδευτικών, με το να

βρίσκονται μέσα στην αίθουσα, να εποπτεύουν τους εκπαιδευτικούς και να παρέχουν

οδηγίες  για  βελτιώσεις  στον  τρόπο  διδασκαλίας  και  τον  παιδαγωγικό  τους  ρόλο

(Bush, 2003).

Η κεντρική εξουσία περιόριζε τα καθήκοντα του διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Έτσι, αυτός αναλάμβανε το σχεδιασμό, την οργάνωση ετησίων προγραμμάτων και

σχολικών εκδηλώσεων, την κατάρτιση του εβδομαδιαίου προγράμματος μαθημάτων,

την κατανομή των μαθητών σε τάξεις, τον προγραμματισμό σχολικών εκδρομών, το

ρόλο  κεντρικού  ομιλητή  σε  επίσημες  εορτές,  καθώς  και  την  άμεση  και

αποτελεσματική αντιμετώπιση και διαχείριση προβλημάτων πειθαρχίας και ακουσίων

συμπεριφορών (Bush, 2003).

Από τη δεκαετία του 1970 κι έπειτα, ο ρόλος του διευθυντή τροποποιείται, γίνεται πιο

πολύπλοκος  και  εμπλουτίζεται  με  την  οργάνωση  και  ενσωμάτωση  καινοτομιών.

Αρχίζει η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, στα οποία κρίνεται απαραίτητη

η συμβολή του διευθυντή ως ενθαρρυντικού φορέα συμμετοχής του εκπαιδευτικού

προσωπικού  σε  αυτά  (Παπακωνσταντίνου,  2008).  Ο  διευθυντής  ως  ηγέτης  της

σχολικής μονάδας πρωταγωνιστεί στην υιοθέτηση νέων ιδεών στον τομέα μάθησης,
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αποτελεί φορέα, συντονιστή, σύμβουλο, καθοδηγητή ένταξης ρηξικέλευθων δράσεων

στον εκπαιδευτικό χώρο. 

Οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας παρέχουν, πλέον, σαφείς διευκρινήσεις για το

ρόλο και τα καθήκοντα του διευθυντή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μερικές από

τις  ευθύνες  και  αρμοδιότητές  του  αποτελούν  η  τήρηση  των  οδηγιών  του

προγράμματος σπουδών, ζητήματα γραφειοκρατικά της σχολικής μονάδας, συνεχής

επικοινωνία  και  ενημέρωση  με  την  κεντρική  εξουσία,  τη  διοίκηση,  το  σύλλογο

διδασκόντων  και  το  σύλλογο  γονέων,  αξιολόγηση  του  εκπαιδευτικού  έργου,

εφαρμογή  σχολικών  κανόνων  πειθαρχίας  από  τους  μαθητές,  παροχή  αδείας  στο

εκπαιδευτικό προσωπικό, διεξαγωγή εκδηλώσεων, οργάνωση βιβλιοθήκης, οργάνωση

σχολικών  εκδρομών  και  ενσωμάτωση  καινοτόμων  προγραμμάτων  στη  σχολική

μονάδα (Δακοπούλου, 2008).

2.4       ΟΔιευθυντήςως Βασικός Φορέας Εισαγωγής

   Καινοτομιών στη ΣχολικήΜονάδα

Όταν  ένα  εκπαιδευτικό  σύστημα  δεν  είναι  συγκεντρωτικό  και  αφήνει  περιθώριο

αυτονομίας στις σχολικές μονάδες, τότε ο διευθυντής διαδραματίζει καίριο ρόλο στην

εισαγωγή  της  καινοτομίας.  Ο  ίδιος  αποτελεί  το  φορέα  υιοθέτησης  καινοτόμων

δράσεων και επιτυχούς υλοποίησής τους από τους εκπαιδευτικούς, μόνο εφόσον και ο

ίδιος έχει πρωτοπόρες ιδέες και ανοικτή σκέψη. Τότε, αρμοδιότητά του είναι η λήψη

πρωτοβουλιών  για  σχεδιασμό  καινοτόμων  προγραμμάτων  σε  συνεργασία  με  τους

εκπαιδευτικούς.  Ακόμη και στην περίπτωση διενέξεων και διαφορετικών απόψεων

σχετικά  με  την  εισαγωγή  της  καινοτομίας  στην  εκπαίδευση,  ο  διευθυντής  είναι

αρμόδιος,  με  ορθή  διαχείριση  και  ανάπτυξη  ενός  ισορροπημένου,  συμμετοχικού

κλίματος, να πείσει για τα οφέλη της υιοθέτησης νέων ιδεών στην πραγμάτωση των

στόχων των σχολικών μονάδων (Δακοπούλου, 2008).

Ο διευθυντής αρχικά πρέπει να κατέχει όλες τις γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με

το  σκοπό  εισαγωγής  μιας  καινοτομίας,  ώστε  να  δημιουργήσει  στους  διδάσκοντες

εμπιστοσύνη και ασφάλεια ως προς τη σημασία υλοποίησής της. Οφείλει να είναι

δημοκρατικός  και  να  λαμβάνει  υπόψιν  τις  απόψεις,  αντιδράσεις,  απορίες  των

διδασκόντων για τις νέες δράσεις, τις οποίες με κατάλληλη διαχείριση και λόγο με
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πειθώ επιλύει  και  επαναφέρει  την  αρμονία  στο  κλίμα  της  σχολικής  μονάδας.  Ως

ηγέτης της καινοτομίας, προβαίνει σε ορθή διαχείριση των οικονομικών πόρων που

απαιτούνται για την εφαρμογή μιας καινοτομίας και καθορίζει τις αρμοδιότητες των

εκπαιδευτικών που εμπλέκονται ενεργά σε αυτήν. Ο διευθυντής οφείλει να δείχνει

κατανόηση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι στην καινοτομία, να

επιμορφώνει το προσωπικό, να επικοινωνεί, να καθοδηγεί, να ενθαρρύνει και να μη

διαθέτει στάση επικριτική, αρνητική (Αργυροπούλου, 2012).

Στους εκπαιδευτικούς οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες εκείνες σχετικά με τη δομή

και  το  περιεχόμενο των  καινοτομιών και  να  αναφέρει  τη  χρησιμότητά τους  στην

αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας (Αργυροπούλου, 2012). Επίσης, οφείλει

να τους δώσει χρόνο να μελετήσουν τη δράση πριν την υλοποιήσουν. Για να πράξει

όλα τα παραπάνω ένας διευθυντής-ηγέτης πρέπει να χαρακτηρίζεται από πρωτοπόρο

σκέψη,  ανάληψη  πρωτοβουλιών,  συνεργατικότητα,  κατανόηση,  αισιοδοξία,

προγραμματισμό, υπευθυνότητα, υπομονή και επιμονή στο στόχο (Ράπτης, 2006).

Στην  πραγματικότητα,  ο  ρόλος  του  διευθυντή  είναι  διπλός.  Περικλείεται  στην

ικανότητά του να εισάγει μια καινοτομία στην εκπαίδευση και να εφεύρει τρόπους να

γίνει  αυτή  αποδεκτή  από  το  σύνολο  των  εκπαιδευτικών  και  από  την  άλλη  στη

δυνατότητα εφαρμογής αυτής της καινοτομίας, μέσα από το σχεδιασμό των σταδίων

της, την εξασφάλιση πόρων και την επίτευξη των στόχων που αυτή υπηρετεί (Fullan,

2008).

Ο διευθυντής αποτελεί το συντονιστή της καινοτομίας και το σύμβουλο. Δε μετέχει

στα στάδια εφαρμογής της, τα οποία υλοποιούνται από τους διδάσκοντες. Ως ηγέτης

οφείλει  να  αναγνωρίσει  τον  ενεργό  ρόλο  των  εκπαιδευτικών  και  να  τους  αφήνει

ελεύθερους ως προς την επιλογή των τρόπων ή και μέσων που χρειάζονται για την

επιτυχή  εφαρμογή  της  καινοτόμου  δράσης.  Οφείλει  να  είναι  αρωγός  των

προσπαθειών τους και να συντηρεί ένα κλίμα χωρίς προστριβές και εντάσεις. Τότε

μόνο η καινοτομία υλοποιείται ορθά και επιτελεί το στόχο της και δεν αποτυγχάνει

(Μπρίνια, 2008).

Τέλος, πριν την εισαγωγή και το σχεδιασμό μιας καινοτομίας, ο διευθυντής, σύμφωνα

με τον Riley (2000), οφείλει να λάβει υπόψιν τις εξής παραμέτρους: την αλλαγή στον

τρόπο οργάνωσης του σχολείου,  την κατανομή ρόλων στους  εμπλεκομένους  στην

καινοτομία, το συνεργατικό κλίμα μεταξύ των διδασκόντων, την ανάγκη αλλαγής της
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κουλτούρας  της  σχολικής  μονάδας,  την  καταλληλότητα  του  σχεδίου  καινοτόμου

δράσης, τις αλλαγές στις μεθόδους και τα μέσα διδασκαλίας, το ρόλο των μαθητών

αλλά και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ηγεσίας που εισάγει τη συγκεκριμένη

δράση.

2.5 Ηγεσία

Η  έννοια  της  «ηγεσίας»  είναι  σύνθετη,  για  το  περιεχόμενο  της  οποίας  έχουν

διατυπωθεί  διαφορετικοί  ορισμοί.  Σύμφωνα με τους  Koontz  & O’Donnell  (1982),

ηγεσία καλείται «η επιρροή, η τέχνη ή η διαδικασία επηρεασμού των ατόμων μιας

ομάδας,  ώστε  να  εργαστούν  πρόθυμα  για  την  πραγματοποίηση  συγκεκριμένων

στόχων». Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει την ύπαρξη ενός ατόμου-ηγέτη, ο οποίος με

την εξουσία που διαθέτει πείθει το σύνολο κάποιων ατόμων να συμμετέχουν σε μια

δράση, προκειμένου να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους. Ο ηγέτης καθορίζει τους

φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία, το ρόλο που αυτοί διαδραματίζουν και έχει

καθήκοντα συντονισμού, οργάνωσης και υλοποίησης της όλης διαδικασίας (Σαΐτης,

2002).

Ο  προηγούμενος  ορισμός  της  έννοιας  της  «ηγεσίας»  προκαλεί  ερωτηματικά  και

αμφισβητείται, διότι προσδίδει στον όρο χαρακτήρα μονόδρομης διαδικασίας, κατά

την οποία ένας παρέχει τις κατευθύνσεις και οδηγίες και οι υπόλοιποι ακολουθούν

πιστά, χωρίς να εκφέρουν άποψη. Αντίθετα, ο Hallinger (2003) θεωρεί την «ηγεσία»

αμφίδρομη διαδικασία, η οποία βασίζεται στο ρόλο του ηγέτη μιας ομάδας, μα και

στις αντιλήψεις και την ενεργό δράση του συνόλου ανάληψης μιας δράσης.

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πάνω από διακόσιοι ορισμοί που έχουν αποδοθεί για την

ηγεσία,  όπως  αναφέρει  και  ο  Burns (1978),  η  ηγεσία  αποτελεί  ένα  από  τα  πιο

πολυσυζητημένα  αλλά  λιγότερο  κατανοητά  φαινόμενα.  Πολλές  φορές

χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημες έννοιες η ηγεσία και η διοίκηση, ωστόσο υπάρχουν

βασικές  διαφορές  (Δαράκη,  2007).  Η  διοίκηση  είναι  η  δημιουργία  δομής  και  η

εκτέλεση  των  αναγκαίων  λειτουργιών  για  την  υλοποίηση  των  δράσεων  και  των

επιδιωκόμενων  στόχων,  ενώ  η  ηγεσία  είναι  η  ικανότητα  των  διοικούντων  να

συνεργάζονται  να εμπνέουν,  να μοιράζονται  το ίδιο όραμα και  να ανυψώνουν τις

επιδιώξεις της ομάδας τους (Kotter, 2001).  

Η  ηγεσία  περικλείει  την  έννοια  της  αλλαγής  και  της  καινοτομίας.  Θεωρείται

επιτυχημένη  μόνο  όταν  στοχεύει  σε  αυτήν,  προκειμένου  να  επιδράσει  στην
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πραγμάτωση  μεταρρυθμίσεων.  Αυτό  συμβαίνει  και  στη  σχολική  μονάδα,  όπου  ο

διευθυντής-ηγέτης  οφείλει  να δρα με πνεύμα προοδευτικό και  καινοτόμο,  ώστε  η

μονάδα  να  αποβλέπει  στην  αλλαγή  μέσω  των  καινοτόμων  δράσεων  και  της

τροποποίησης  των  μέσων,  πρακτικών  και  μεθόδων  διδασκαλίας,  με  στόχο  την

αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και την προσαρμογή της στις νέες κοινωνικές

απαιτήσεις και ανάγκες (MacNeil et al., 2003).

Σύμφωνα με τον Frischer (2006) ορίσθηκαν τρία στυλ ηγεσίας με βάση το κριτήριο

της λήψης των αποφάσεων:

1. Το  αυταρχικό  στυλ  ηγεσίας,  στο  οποίο  ο  ηγέτης  παίρνει  μόνος  του  τις

αποφάσεις και τις μεταβιβάζει χωρίς να δίνει εξηγήσεις στα μέλη της ομάδας

του.  Χρησιμοποιεί  αυταρχική  συμπεριφορά  και  απαιτεί  την  εκτέλεση  των

διαταγών του αρνούμενος, συχνά, να τις αιτιολογήσει ή να δικαιολογήσει τις

ενέργειές του, ενώ απορρίπτει προτάσεις που δεν συνάδουν με τις δικές του

αποφάσεις.  Ένας  τέτοιος  ηγέτης  σχολικής  μονάδας,  υποβαθμίζει  τους

εκπαιδευτικούς στερώντας τους τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών για

τη  διεκπεραίωση  του  παιδαγωγικού  έργου  τους  και  συμμετοχής  τους  στις

διαδικασίες  λήψης  αποφάσεων  για  την  ανάπτυξη  της  σχολικής  μονάδας.

Επιπλέον, συμβάλλει στη δημιουργία απρόσωπων σχέσεων που δεν προωθούν

τη συνεργατική δράση για την υλοποίηση προκαθορισμένων εκπαιδευτικών

στόχων.
2. Το  δημοκρατικό  στυλ  ηγεσίας,  στο  οποίο  ο  ηγέτης  λαμβάνει  υπόψη  τις

ανάγκες και τις απόψεις της ομάδας, δημιουργεί συνθήκες που αυξάνουν τη

παραγωγικότητα, τη δημιουργικότητα και ενθαρρύνει τη συμμετοχή στη λήψη

αποφάσεων. Στην προκειμένη περίπτωση με την ανταλλαγή σκέψεων, ιδεών

κι απόψεων με τη βούληση και το αίσθημα ευθύνης για την αποτελεσματική

εκτέλεσή του όλων των μελών της ομάδας επιτυγχάνεται η αποσαφήνιση των

στόχων και των επιδιώξεων της σχολικής μονάδας, καλλιεργείται το ομαδικό

πνεύμα  και  παρέχονται  κίνητρα  για  την  επίτευξη  του  βέλτιστου  δυνατού

αποτελέσματος.
3. Το χαλαρό/ αδιάφορο στυλ ηγεσίας, στο οποίο ο ηγέτης είναι περιορισμένος,

δεν παίρνει την ευθύνη, δε θέτει στόχους για την ομάδα του και τηρεί πολιτική

μη-ανάμειξης με αποτέλεσμα το ενδιαφέρον και το αίσθημα της ομάδας να

είναι χαλαρό.  Λειτουργεί απλά ως χορηγός πληροφοριών προς τους τα μέλη
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της  ομάδας  του,  καταργείται  τελείως  η  ιεραρχική  δομή  του  εκπαιδευτικού

οργανισμού, καθώς προωθεί την ισάξια συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων

στην  λήψη  αποφάσεων  και  την  εκτέλεση  του  συλλογικού  έργου  χωρίς

ιεραρχικές  διαφοροποιήσεις  και  θεσμοθετήσεις  ρόλων,  αλλά  με  αυξημένη

ευαισθησία στις αξίες και τα συναισθήματά τους.

Ωστόσο,  δεν  μπορούμε  να  πούμε  με  βεβαιότητα  ποια  από  τις  παραπάνω  μορφές

ηγεσίας είναι η άριστη για τον λόγο ότι όλες παρουσιάζουν και πλεονεκτήματα καθώς

και  μειονεκτήματα.  Φυσικά,  η  υιοθέτηση  ενός  περισσότερο  αυταρχικού  ή

δημοκρατικού τρόπου ηγεσίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προσωπικότητα

του ηγέτη, την ωριμότητα και τις προσωπικές διαθέσεις των υφισταμένων του καθώς

και την κατάσταση που επικρατεί στην οργάνωση και κατά προέκταση στη σχολική

μονάδα (Μπουραντάς, 2001; Σαΐτης, 2008).

2.5.1    ΕκπαιδευτικήΗγεσία και Καινοτομία

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής

μονάδας είναι σημαντικός, αφού καθορίζει και συμβάλλει στο κλίμα που επικρατεί

στη  σχολική  μονάδα,  στις  στάσεις  των  εκπαιδευτικών  απέναντι  στην  καινοτομία,

στην  ποιότητα  της  μάθησης,  στους  στόχους  και  στην  αποτελεσματικότητα  του

σχολείου (Sashkin, 1996).

Ο  διευθυντής-ηγέτης  οφείλει  ο  ίδιος  αρχικά  να  χαρακτηρίζεται  καινοτόμος,  να

λαμβάνει  πρωτοβουλίες  για  την  εισαγωγή  της  εκπαιδευτικής  καινοτομίας,  να

αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση απέναντι στο εκπαιδευτικό προσωπικό και να έχει

θετική στάση και να καθοδηγεί και συντονίζει την υλοποίηση καινοτομιών, με στόχο

την αποδοτικότητα, βελτίωση και αποτελεσματικότητα του σχολείου (Μπελαδάκης,

2007). Δεν είναι αρκετό απλά να κατέχει καθήκοντα γραφειοκρατικά και να γίνεται

εντολοδόχος  των  εκπαιδευτικών.  Οφείλει  να  αποκτήσει  ενεργό,  σύνθετο  ρόλο,

καινοτόμο σκέψη, ώστε να προωθεί τις αλλαγές, να αντιλαμβάνεται τα μηνύματα των

καιρών, να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και να επεκτείνει την καινοτομία στη

σχολική μονάδα (Σαΐτης, 2002).

Η εκπαιδευτική ηγεσία αφορά στις μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται

στη σχολική μονάδα, τα οποία βοηθούν το μαθητή, ως αποδέκτη της καινοτομίας, να

λάβει γνώσεις και δεξιότητες. Ο ρόλος του ηγέτη κρίνεται σημαντικός, αφού αυτός

εισάγει την εκπαιδευτική αλλαγή και διαμορφώνει τη σχολική κουλτούρα, γνωρίζει
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τις  σχολικές  ανάγκες  και  δρα  καταλυτικά  στη  διαμόρφωση  θετικής  στάσης  των

διδασκόντων απέναντι στην αλλαγή. Οι εκπαιδευτικοί, με τη σειρά τους,  τη στάση

που διαμορφώνουν και υιοθετούν  από το διευθυντή, τη μεταβιβάζουν στους μαθητές,

οι οποίοι καλούνται να την ενστερνιστούν (Σαΐτης, 2002).

Ο διευθυντής  που υπερασπίζεται  την  καινοτομία δεν αξιολογεί  ούτε  ενδιαφέρεται

τόσο για τα αποτελέσματα των νέων δράσεων, αλλά για την πορεία εφαρμογής τους

και το κλίμα μέσα στο οποίο αυτές υλοποιήθηκαν. Χαρακτηρίζεται διορατικός και

δημιουργικός,  αφού  εντάσσει  στη  σχολική  μονάδα  δράσεις  που  καλύπτουν  τις

σχολικές ανάγκες του οργανισμού και οδηγούν στην επέκταση της καινοτομίας και τη

βελτίωση της παρεχόμενης μάθησης. Γνωρίζει και εφαρμόζει κατάλληλα μέσα στην

επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την πορεία της καινοτομίας και κατά τη

διαδικασία  αξιολόγησης  αναλαμβάνει  κι  αυτός  ευθύνες  ως  προς  τα  λάθη  που

προκύπτουν (Mai, 2004).

Επιπλέον, χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα, ελέγχει το σχεδιασμό της δράσης που

προωθεί,  τα  στάδιά  της,  τους  στόχους  της  και  δε  σταματά  να  καθοδηγεί,  να

συμβουλεύει, να συντονίζει τους εκπαιδευτικούς που την εφαρμόζουν. Σε περίπτωση

εμφάνισης δυσκολιών σε κάποια φάση της καινοτομίας, με γνώρισμά του την ευφυΐα

και  την  προσαρμοστικότητα,  προτείνει  εναλλακτικούς  τρόπους  δράσης.  Διαθέτει

κριτικό πνεύμα, αναπτύσσει διάλογο και συνεχή επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς,

αφουγκράζεται τις απόψεις τους και αποτελεί το «μεσάζοντα» ανάμεσα στη σχολική

μονάδα και τις επιταγές του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος (Mai, 2004).

2.5.2    Γνωρίσματα τουΚαινοτόμουΗγέτη

Σύμφωνα με τον Fullan (2002), ο διευθυντής-ηγέτης της σχολικής μονάδας κατά την

άσκηση της ηγεσίας του λαμβάνει υπόψιν του τους παρακάτω παράγοντες. Αρχικά,

έχει  έναν  ηθικό σκοπό,  ο  οποίος  είναι  η  πραγματοποίηση ριζικών  αλλαγών  στην

ποιότητα  της  εκπαίδευσης  και  την  αποτελεσματικότητα  του  σχολείου.  Για  την

πραγμάτωση του συγκεκριμένου σκοπού τίθενται στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν

μέσα από την επιτυχή υλοποίηση μιας καινοτομίας, σχεδιάζεται και οργανώνεται η

νέα ιδέα. 

Ο  διευθυντής  πρώτος  πρέπει  να  αντιληφθεί  την  ανάγκη  της  αλλαγής,  να  την

υιοθετήσει,  να  πιστέψει  σε  αυτήν,  προκειμένου  να  την  προωθήσει  στους

εκπαιδευτικούς  για να την αποδεχθούν.  Αυτό το  έργο είναι  δύσκολο,  διότι  συχνά

54



υπάρχουν και εκφράζονται αντικρουόμενες απόψεις λόγω διαφορετικής κουλτούρας

των  εκπαιδευτικών  φορέων.  Ο  διευθυντής  καλείται  να  τις  διαχειριστεί,  να  βρει

τρόπους και μέσα να πείσει για τη σημασία εφαρμογής της καινοτομίας, να εμπνεύσει

εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς και να τους οδηγήσει προς μια πορεία σκέψης και

δράσης ενεργή και ρηξικέλευθη (Vandenberghe, 1995).

Ο  διευθυντής  στη  συνέχεια  καλείται  να  ενημερώνεται  για  επιμορφωτικά

προγράμματα,  προκειμένου  οι  εκπαιδευτικοί  μα  και  ο  ίδιος  να  αποκτήσουν  τις

γνώσεις  και  την  επάρκεια  και  κατάρτιση που απαιτούνται  για  την εισαγωγή μιας

καινοτομίας και να εφοδιαστούν και με συναισθήματα ασφάλειας, αυτοπεποίθησης,

προκειμένου να εξαλειφθούν φόβοι κατά την εφαρμογή της νέας δράσης. Οι δράσεις

που  υλοποιούνται  σ’  έναν  οργανισμό  οφείλουν  να  διέπονται  από  συνάφεια,  να

στοχεύουν στη δημιουργικότητα και να συνδέουν τη μάθηση με το «καινούριο». Αυτό

επιτυγχάνεται με την εξασφάλιση και χρήση κατάλληλου εξοπλισμού τεχνολογικού,

με την ένταξη νέων μεθόδων διδασκαλίας και με την εφαρμογή κατάλληλου τρόπου

αξιολόγησης (Mai, 2004).

Ο διευθυντής  αποτελεί  το πρόσωπο,  το οποίο  οφείλει  να  γνωρίζει  τις  κοινωνικές

συνθήκες που επικρατούν μια δεδομένη στιγμή, να τις αξιολογεί και μέσω αυτών να

λαμβάνει πρωτοβουλίες και γνώσεις, τις οποίες αξιοποιεί μέσα από το σχεδιασμό, την

οργάνωση, διαχείριση και αξιολόγηση καινοτόμων προγραμμάτων. Στην πραγμάτωση

αλλαγών στη σχολική μονάδα, σημαντικό κρίνεται το γνώρισμα του διευθυντή να έχει

ομαλό κλίμα συνεργασίας  με  τους  εκπαιδευτικούς,  να τους  επιμορφώνει,  να τους

ενθαρρύνει,  να  τους  παρέχει  ασφάλεια  και  εμπιστοσύνη,  να  τους  περικλείει  στις

διαδικασίες σχεδιασμού και στοχοθεσίας νέων δράσεων (Ράπτης, 2006).

Μόνο με τους παραπάνω τρόπους ο διευθυντής καλείται ηγέτης της καινοτομίας και

διαχέει  την καινοτομία στον εκπαιδευτικό οργανισμό,  αποβλέποντας  αποκλειστικά

στη βελτίωση της μάθησης και στη δημιουργία μιας κουλτούρας θετικής προς την

εισαγωγή της αλλαγής στο σχολικό περιβάλλον.

2.6  ΜοντέλαΗγεσίας

Πρώτα  απ’  όλα,  είναι  σημαντικό  να  αναφερθεί  ότι  η  διάκριση  σε  αναλυτικές

κατηγορίες μοντέλων ενδεχομένως να μη δίνει την πραγματική εικόνα της σχολικής
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ηγεσίας,  αφού σύμφωνα με τον Portin  (1999),  είναι  λίγες οι φορές που οι  ηγέτες

λειτουργούν στα πλαίσια ενός  και  μόνο μοντέλου.  Για τα μοντέλα ηγεσίας  έχουν

δοθεί κατά καιρούς διάφορες ταξινομήσεις από πολλούς ερευνητές. Σύμφωνα με τους

Bass & Avolio (1997), τρία αποτελούν τα κυριότερα μοντέλα ηγεσίας και αυτά είναι

το συναλλακτικό, το μετασχηματιστικό και  το παθητικό. Στη συνέχεια αναφέρουμε

σύντομα  τα  πέντε  πιο διαδεδομένα  μοντέλα  που  εντοπίσαμε  στη  σχετική

βιβλιογραφία.

2.6.1  ΚαθοδηγητικήΗγεσία

Σε αυτό το στυλ ηγεσίας ο διευθυντής αποκτά ρόλο καθοδηγητή των εκπαιδευτικών,

ώστε  να  εφαρμόσουν  δράσεις  του  αναλυτικού  προγράμματος  και  να  επιτύχουν

στόχους. Ο διευθυντής ενδιαφέρεται για την απόκτηση γνώσεων και κατάρτιση των

διδασκόντων,  ώστε  οι  τελευταίοι  να  εξοικειωθούν  με  τη  χρήση  νέων  μέσων  και

στρατηγικών και να εμπλουτίσουν τον τρόπο διδασκαλίας τους, με αποτέλεσμα τη

βελτίωση  της  μάθησης.  Ο  διευθυντής  παρέχει  συμβουλές  στο  εκπαιδευτικό

προσωπικό,  το  συντονίζει,  το  παροτρύνει  κατά  την  υλοποίηση  καινοτόμων

δραστηριοτήτων  και  αξιολογεί  τα  αποτελέσματα  της  δράσης  του  μέσα  από  την

επιβράβευση  και  την  παροχή  κινήτρων.  Δημιουργεί  κλίμα  συνεργατικό,

υποστηρικτικό και παρέχει την ελευθερία στους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν αυτοί

ποιες δράσεις θα εφαρμόσουν, ώστε να νιώθουν ασφαλείς στην πραγμάτωσή τους και

να γίνουν αποδέκτες των αλλαγών, περιορίζοντας τυχόν αντιδράσεις και συγκρούσεις

(Blase & Blase, 2000).

 Η καθοδηγητική  ηγεσία  συμβάλει  στην υιοθέτηση  της  καινοτομίας  στη  σχολική

μονάδα, αφού ο ηγέτης σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό οραματίζεται

την  ανάγκη  αλλαγής,  θέτει  στόχους,  οργανώνει  και  διαχειρίζεται  την  καινοτόμο

δράση.  Ωστόσο,  επικεντρώνεται  περισσότερο  στις  οδηγίες  του  αναλυτικού

προγράμματος και στην υλοποίηση δράσεων που εμπεριέχονται σε αυτό στα πλαίσια

της σχολικής αίθουσας για επίτευξη των στόχων (Hallinger, 2003). Δεν αποσκοπεί

στην αλλαγή της δομής της σχολικής μονάδας ούτε στη διάχυση της καινοτομίας, με

στόχο τη ριζική αλλαγή που, πολλές φορές, οδηγεί σε μεταρρύθμιση. Αρκείται στην

παροχή γνώσεων, μέσων, στρατηγικών που διευκολύνουν τη διαδικασία μάθησης και

την κάνουν πιο αποτελεσματική (Hallinger, 2003).
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2.6.2  ΣυναλλακτικήΗγεσία

Η συναλλακτική μορφή ηγεσίας αφορά μια σχέση διάδρασης απέναντι στον ηγέτη-

διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Ο ηγέτης παρέχει στους

διδάσκοντες αμοιβές και επιβραβεύει το έργο τους, όταν εκείνοι εκτελούν σωστά και

με επιτυχία τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί. Τροποποιήσεις στο εκπαιδευτικό

έργο δεν υφίστανται, εφόσον επιτυγχάνονται οι προκαθορισμένοι στόχοι (Coleman &

Early, 2005). Θεωρείται ως μοντέλο αποτελεσματικό όχι όταν εφαρμόζεται μόνο του

μα σε συνδυασμό με το επόμενο στυλ, το μετασχηματιστικό (Bass, 1985).

Η συναλλακτική ηγεσία διαχωρίζεται σε τρεις φάσεις, οι οποίες προκύπτουν από το

βαθμό που ο ηγέτης παρεμβαίνει στο εκπαιδευτικό έργο και ελέγχει την εφαρμογή

και αποτελεσματικότητα των στόχων και των οδηγιών δράσης των εκπαιδευτικών. Η

πρώτη  φάση  αφορά  την  ηγεσία  που  στηρίζεται  στη  μελλοντική  παροχή

επιβραβεύσεων,  όπου ο ηγέτης  υπόσχεται  να  παράσχει  κάθε είδους  βοήθεια στον

εκπαιδευτικό  και  να  ικανοποιεί  τα  αιτήματα  και  τις  ανάγκες  του,  όταν  αυτός

επιτυγχάνει στο έργο που έχει αναλάβει και το διεκπεραιώνει ορθά (Hoy & Miskel,

2005).

 Η δεύτερη φάση αφορά την ενεργή διοίκηση, στην οποία ο ηγέτης αφήνει ελευθερία

επιλογών ως προς τον τρόπο δράσης των εκπαιδευτικών, παρεμβαίνοντας, όμως, καθ’

όλη  τη  διαδικασία  της  δράσης,  ώστε  να  ελέγχει  τυχόν  λανθασμένες  κινήσεις  ή

παραλείψεις  και  να  τις  διορθώνει.  Με  τον  τρόπο  αυτό,  κινητοποιεί  τους

εκπαιδευτικούς  ώστε  να  είναι  προσηλωμένοι  και  επικεντρωμένοι  στο  στόχο τους.

Τέλος,  η τρίτη φάση σχετίζεται  με  την παθητική διοίκηση, στην οποία ο ηγέτης

χαρακτηρίζεται  από  παθητικότητα,  δεν  παρεμβαίνει  στο  εκπαιδευτικό  έργο  παρά

μόνο  όταν  τα  προβλήματα  έχουν  «γιγαντωθεί»  και  χαρακτηρίζεται  η  ηγεσία  από

απάθεια και έλλειψη συμμετοχικότητας (Hoy & Miskel, 2005).

2.6.3  ΜετασχηματιστικήΗγεσία

Αυτό  το  μοντέλο  ηγεσίας  βασίζεται  στην  αλληλεπίδραση  ενός  ηγέτη  με  τους

εκπαιδευτικούς.  Ο ηγέτης  χαρακτηρίζεται  από διορατικότητα,  αποτελεί  εμπνευστή

νέων ιδεών, τις οποίες παροτρύνει το εκπαιδευτικό προσωπικό να υιοθετήσει και να

εντάξει στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα από την εισαγωγή καινοτόμων δράσεων.

Ο ηγέτης εμπνέει εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς, δημιουργεί συλλογικό κλίμα

και  εξοβελίζει  τυχόν διαμάχες και  αντιδράσεις,  μέσα από την ικανότητα επίλυσής
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τους. Ο μετασχηματιστικός ηγέτης λαμβάνει υπόψιν την ικανοποίηση των αναγκών

των  εκπαιδευτικών  και  συνδέει  την  καινοτομία  με  τη  βελτίωση  του  οργανισμού-

σχολικής  μονάδας,  ως  συνέπεια  της  αμοιβαιότητας  και  συνεργατικότητας

(Αθανασούλα –Ρέππα, 2008).

Το μετασχηματιστικό  μοντέλο  ηγεσίας  προωθεί  την  ενεργό  συμμετοχή  όλων  των

φορέων στην εισαγωγή μιας καινοτομίας, επικεντρώνεται στον επαγγελματισμό των

εκπαιδευτικών, την κατανόηση του ρόλου που αυτοί διαδραματίζουν στην αλλαγή και

την  ανάγκη  συνεχούς  επιμόρφωσής  τους  σε  νέες  στρατηγικές  και  μέσα μάθησης,

ώστε να γίνει η σχολική μονάδα πιο αποδοτική. Το μοντέλο αυτό δίνει την ελευθερία

στους  εκπαιδευτικούς  να  θέτουν  ερωτήσεις,  να  προβληματίζονται,  να  εκφέρουν

διαφορετικές  απόψεις,  προκειμένου  να  καταστούν  πιο  ολοκληρωμένοι  και

αποτελεσματικοί στο έργο τους (Leithwood & Jantzi, 2006).

Το μετασχηματιστικό μοντέλο ηγεσίας θεωρείται το πιο κατάλληλο για την εισαγωγή,

διαχείριση και αξιολόγηση καινοτόμων δράσεων στη σχολική μονάδα και γενικότερα

στο χώρο της εκπαίδευσης (Leithwood et al., 1996). Αυτό οφείλεται στο σύνολο των

χαρακτηριστικών του ηγέτη αυτού του μοντέλου, ο οποίος εμπνέει, εισάγει τη νέα

ιδέα, οργανώνει, παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς να την υιοθετήσουν, δημιουργεί το

κατάλληλο  κλίμα,  τους  βοηθά,  τους  υποστηρίζει,  ελέγχει  την  όλη διαδικασία  και

αξιολογεί  το  έργο  τους,  βελτιώνοντας  στάδια  που  δεν  ανταποκρίνονται  στη

στοχοθεσία. Ο ηγέτης αυτού του μοντέλου επιδρά καταλυτικά στη διαμόρφωση των

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για την αναγκαιότητα ένταξης της καινοτομίας στον

εκπαιδευτικό χώρο. 

Ο μετασχηματιστικός ηγέτης, σε αντίθεση με το συναλλακτικό, δεν ελέγχει στενά και

άμεσα  τους  εκπαιδευτικούς  μα  προσπαθεί  με  έμμεσο  και  διακριτικό  τρόπο  να

ικανοποιήσει τις ανάγκες τους, να βελτιώσει τις επιδόσεις τους και να οδηγήσει στην

ατομική μα και συλλογική πρόοδο. Η καθοδήγηση που προσφέρει εστιάζεται στην

έμπνευση της δομής μιας νέας ιδέας, στην παρότρυνση προς τους εκπαιδευτικούς να

την υλοποιήσουν,  στην εύρεση και  αντιμετώπιση προβλημάτων,  στην εξασφάλιση

των πόρων που κρίνονται απαραίτητοι, στην εφαρμογή  συλλογικού πνεύματος και

ρηξικέλευθης σκέψης,  στον επιμερισμό των καθηκόντων των εμπλεκομένων,  στην

επικοινωνία και συνεχή επαφή με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 
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2.6.4  ΠαιδαγωγικήΗγεσία

Η παιδαγωγική ηγεσία εστιάζει στην ενθάρρυνση και ενδυνάμωση των διδασκόντων,

προκειμένου αυτοί να διεκπεραιώσουν το διδακτικό τους έργο, με στόχο τη μάθηση

και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών (MacNeil et al., 2003). Η παιδαγωγική ηγεσία

παρουσιάζει  ως  βασικά  της  γνωρίσματα  τη  συνεχή  προσπάθεια  για  απόκτηση

γνώσεων από τους μαθητές, η οποία δεν είναι στείρα μα συνδέεται άρρηκτα με τη

συμπεριφορά  τους,  το  σχεδιασμό  και  τη  χρήση  κατάλληλων  στρατηγικών  και

πρακτικών που στοχεύουν στη μάθηση, την επικέντρωση στην παροχή γνώσεων και

δεξιοτήτων  στους  εκπαιδευτικούς,  ώστε  να  ανταπεξέλθουν  με  υπευθυνότητα  και

επαγγελματισμό στην αποστολή τους, τη δημιουργία εμπιστοσύνης του διευθυντή-

ηγέτη απέναντι στους εκπαιδευτικούς. 

Σύμφωνα με τους MacNeil  (2003), ο ηγέτης που ακολουθεί το παιδαγωγικό στυλ,

επιτελεί τις εξής λειτουργίες: 

 Συντονίζει, ελέγχει, παρακολουθεί και υποστηρίζει τον εκπαιδευτικό κατά την

υλοποίηση καινοτόμων δράσεων,
 Φροντίζει  να  παρέχει  συνεχή  κατάρτιση στον εκπαιδευτικό,  μέσα από την

υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων,
 Αξιολογεί  το  εκπαιδευτικό έργο  τόσο κατά τη  διάρκεια  των  σταδίων  μιας

δράσης  όσο  και  στο  τέλος,  προκειμένου  να  επισημάνει  λάθη,  να  κάνει

διορθώσεις, να ελέγξει το βαθμό επίτευξης των στόχων,
 Καθορίζει τα χρονικά πλαίσια, εντός των οποίων οφείλουν οι εκπαιδευτικοί να

εφαρμόσουν μια νέα δράση,
 Εστιάζει στον τρόπο κατανομής των μαθητών, εξασφαλίζει τα εποπτικά μέσα

που κρίνονται  απαραίτητα  για  την  υλοποίηση  της  καινοτόμου δράσης  και

σχεδιάζει,  σε  συνεργασία  με  τον  εκπαιδευτικό,  το  πρόγραμμα  που  θα

εφαρμοστεί,
 Επιδοκιμάζει  και  παρέχει  κίνητρα  στους  εκπαιδευτικούς  κάθε  φορά  που

επιτυγχάνουν το μαθησιακό στόχο,
 Θέτει  σαφείς  στόχους  σχετικά  με  την  επίδοση  διδασκόντων  και

διδασκομένων.

Από τα παραπάνω επισημαίνεται ότι ο ηγέτης που ακολουθεί το παιδαγωγικό μοντέλο

ηγεσίας έχει ως καθήκον του τη διαχείριση του αναλυτικού προγράμματος και της

διδασκαλίας, τη δημιουργία ενός συνεργατικού και συμμετοχικού κλίματος μάθησης

τόσο  για  τους  εκπαιδευτικούς  όσο  και  για  τους  μαθητές,  την  παρακολούθηση,
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επικοινωνία και συνεχή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, με σκοπό την επίτευξη των

μαθησιακών  στόχων  και  την  αξιολόγηση  του  εκπαιδευτικού  προγράμματος,  μιας

διαδικασίας που χαρακτηρίζεται από συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων και την

υλοποίησή τους.

Η παιδαγωγική ηγεσία είναι αποτελεσματική, αφού θέτει στόχους μαθησιακούς από

κοινού με τους διδάσκοντες,  οι  οποίοι γνωστοποιούνται στους μαθητές,  προτείνει,

υιοθετεί  κατάλληλες  στρατηγικές  επίτευξης  των  στόχων,  εμπλέκει  ενεργά  τους

διευθυντές  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία,  αφού  αυτοί  συμμετέχουν,  καθοδηγούν,

υποστηρίζουν,  αξιολογούν  κάθε  στάδιο  μιας  δράσης,  της  κατάρτισης  των

διδασκόντων και της εξασφάλισης της δικής τους ενεργούς εμπλοκής. Με αυτόν τον

τρόπο, δημιουργείται ένα περιβάλλον και κλίμα τέτοιο, που δίνει τη δυνατότητα σε

εκπαιδευτικούς και μαθητές να εστιάσουν στη μάθηση.

2.6.5  ΕπιμεριστικήΗγεσία

Η  επιμεριστική  ηγεσία  εστιάζει  στον  τρόπο  με  τον  οποίο  ο  ηγέτης-διευθυντής

κατανέμει  ρόλους  και  αρμοδιότητες  στα  πλαίσια  του  σχολικού  οργανισμού.  Ο

καταμερισμός καθηκόντων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κλίμα ανάμεσα στο

διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς και τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ τους. Όσο

πιο συνεργατικό και ομαλό είναι το σχολικό κλίμα, τόσο πιο εύστοχα επιμερίζονται οι

ρόλοι και τόσο πιο αποτελεσματικά δρουν όλοι οι εκπαιδευτικοί φορείς της σχολικής

μονάδας, με κοινό σκοπό τη βελτίωσή της  (Heck & Hallinger, 2009).

Σύμφωνα  με  τους  Bennet  (2003),  η  επιμεριστική  ηγεσία  αποτελεί  μέρος  της

καθοδηγητικής και μετασχηματιστικής ηγεσίας, αφού η δομή, το περιβάλλον και οι

θετικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την ανάγκη εισαγωγής καινοτομιών

στην  εκπαίδευση,  αποτελούν  βασικά  στάδια  εφαρμογής  της  καθοδηγητικής  και

μετασχηματιστικής  ηγεσίας.  Το  επιμεριστικό  μοντέλο  ηγεσίας  εμπλέκει  τους

εκπαιδευτικούς στη συμμετοχή και λήψη αποφάσεων, εστιάζει στην απόκτηση από

αυτούς  γνώσεων  και  δεξιοτήτων,  επιτρέπει  την   ελευθερία  έκφρασής  τους,  με

αποτέλεσμα το δημοκρατικό, συνεργατικό κλίμα που δημιουργείται να οδηγεί και να

επιζητά  τη  βελτίωση  της  σχολικής  μονάδας  μέσα  από  την  υλοποίηση  αλλαγών

(Harris, 2004).

Η κατανομή ρόλων προϋποθέτει άτομα ικανά να τους ασκήσουν και άρα άτομα με

επαρκή κατάρτιση, άρτιο και ολοκληρωμένο χαρακτήρα, υπευθυνότητα και θετική
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διάθεση. Η επιμεριστική ηγεσία ενδιαφέρεται για ένα περιβάλλον δομημένο ορθά,

όπου όλοι οι φορείς του εμπλέκονται στο εκπαιδευτικό έργο και νιώθουν ασφαλείς

και έτοιμοι να επιτελέσουν το έργο τους, με πνεύμα καινοτόμο και ριζοσπαστικό.

Αυτή τους η δράση γνωρίζουν πως συμβάλλει στην ανάπτυξη της σχολικής μονάδας,

την  ανταγωνιστικότητά  της  και  την  επιβίωση  και  προσαρμογή  της  στις  νέες

κοινωνικές συνθήκες και αλλαγές (Fullan, 2001).

Λαμβάνοντας  υπόψιν  όλα  τα  μοντέλα  ηγεσίας,  καθώς  και  τα  γνωρίσματα  που

χαρακτηρίζουν τον ηγέτη της καινοτομίας, επισημαίνεται πως η κάθε σχολική μονάδα

οφείλει  να  ακολουθεί  το  μοντέλο  ηγεσίας  που  αρμόζει  στο  δικό  της  «προφίλ»,

ανάλογα με το κλίμα που κυριαρχεί  σε αυτήν,  το γνωστικό επίπεδο μαθητών και

εκπαιδευτικών,  το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων και  τις  κοινωνικές

συνθήκες  που  επικρατούν.  Πολλές  φορές  απαραίτητη  κρίνεται  η  υιοθέτηση  και

εφαρμογή  συνδυασμού  μοντέλων  ηγεσίας,  με  σκοπό  την  ένταξη  καινοτόμων

προγραμμάτων  και  αλλαγών,  τη  βελτίωση  και  αποτελεσματικότητα  του

εκπαιδευτικού έργου και της σχολικής μονάδας (Hallinger, 2003).

2.7 Συμπεράσματα

Οι  συνθήκες  των  σύγχρονων  κοινωνιών  μέσα  στο  πλαίσιο  της  συνεχώς

μεταβαλλόμενης  κοινωνικής  και  οικονομικής  ζωής  και  μέσα  στην

παγκοσμιοποιημένη   κοινωνία  της  γνώσης  δημιούργησαν  νέες  ανάγκες,  νέες

προοπτικές και ανάγκη για επαναπροσδιορισμό και εκσυγχρονισμό ήδη υπαρχουσών

πρακτικών   και  μεθόδων.  Οι  ρόλοι  των  σχολικών  ηγετών,  η  σχέση  τους  με  τα

υπόλοιπα μέλη της  ομάδας  που αποτελεί  το  σχολικό περιβάλλον,  η  πρακτική  και

στρατηγική  τους,  η  οργανωσιακή  τους  δυναμική  και  ο  τρόπος  διαχείρισης  της

εκπαιδευτικής μονάδας άλλαξε ριζικά. 

Η  ανάγκη  για  εισαγωγή  και  χρήση  καινοτόμων  μεθόδων,  ιδεών  και  καινοτόμων

διοικητικών σχεδίων προβάλλεται πιο αναγκαία από ποτέ, ώστε μέσα από αυτές τις

διαδικασίες  να  δημιουργηθούν  νέες  στρατηγικές  ακόμα  πιο  ποιοτικές.  Όλα  αυτά

έχουν  αντίκτυπο  το  όφελος  του  μαθητικού  δυναμικού,  χωρίς  κοινωνικούς

αποκλεισμούς  και  να  δημιουργηθεί  το  κατάλληλο  και  εξειδικευμένο  ανθρώπινο
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δυναμικό,  το  οποίο  θα  αποτελεί  τη  ραχοκοκαλιά  της  κοινωνικής  δομής,  ώστε  να

επέλθει αναπτυξιακή δυναμική.
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 3Κεφάλαιο ο 

3.1  Μεθοδολογία Έρευνας

Στην  παρούσα  ερευνητική  εργασία  χρησιμοποιήθηκε  η  ποσοτική  μεθοδολογική

προσέγγιση.  Η  ποσοτική  προσέγγιση  μέσα  από  τη  χρήση  στατιστικών  στοιχείων

επιχειρεί  να  ερμηνεύσει  διάφορα  ζητήματα  που  πραγματεύεται.  Συγκεντρώνει

αριθμητικά δεδομένα, τα  επεξεργάζεται και τα αναλύει, προκειμένου να οδηγηθεί σε

γενικά  συμπεράσματα.  Πριν  την  υλοποίηση  της  ποσοτικής  έρευνας  ο  ερευνητής

μελετά το θεωρητικό πλαίσιο των κοινωνικών φαινομένων, σχεδιάζει την πορεία που

θα  ακολουθήσει,  επιλέγει  το  ερευνητικό  του  εργαλείο  και  διατυπώνει  υποθετικά

ερευνητικά ερωτήματα,  στα οποία η έρευνά του καλείται  να απαντήσει  εμπειρικά

(Κυριαζή, 2006).

Ως  εργαλεία  ποσοτικής  έρευνας  χρησιμοποιούνται  η  συνέντευξη  και  το

ερωτηματολόγιο. Η συνέντευξη διακρίνεται σε δομημένη ή ημιδομημένη ως προς τη

μορφή  και  το  περιεχόμενό  της,  ενώ  από  την  άλλη  πλευρά  το  ερωτηματολόγιο

περιλαμβάνει ερωτήσεις ανοικτές ή κλειστές και συγκεκριμένα ερωτήματα σύντομης

απάντησης  και  πολλαπλών  επιλογών.  Τις  περισσότερες  φορές  η  σύνθεση  του

ερωτηματολογίου  αποφεύγει  ερωτήσεις  που  απαιτούν  λεπτομερή  απάντηση,  διότι

απαιτούν  χρόνο  και  κουράζουν  το  συνεντευξιαζόμενο.  Η  συνέντευξη  και  το

ερωτηματολόγιο  ως  εργαλεία  εφαρμόζονται  σε  δειγματοληπτικές  έρευνες  και

χρησιμοποιούνται είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά (Νόβα-Καλτσούνη, 2006).

Σύμφωνα με τους Cassel και Symon (1994), στην ποσοτική προσέγγιση τα δεδομένα

δηλώνονται  με  τη  χρήση  αριθμών  και  οι  ερευνητές  μέσα  από  την  ανάλυση  και

ερμηνεία  τους  οδηγούνται  σε  αντικειμενικά  συμπεράσματα  για  το  κοινωνικό

φαινόμενο που μελετάται. Όλα τα στάδια της έρευνας σχεδιάζονται προσεκτικά, με

αποτέλεσμα την αποφυγή δυσκολιών,  που οδηγούν την ερευνητική  διαδικασία  σε

αποτυχία.

3.2   Στόχος της έρευνας

Στόχο της παρούσας ερευνητικής εργασίας αποτελεί η καταγραφή και ανάδειξη των

αντιλήψεων  των  διευθυντών  και  των  εκπαιδευτικών  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης,
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σχετικά  με  το  ρόλο  που  αυτοί  διαδραματίζουν  στην  εισαγωγή,  διαχείριση  και

αξιολόγηση καινοτόμων δράσεων στον εκπαιδευτικό χώρο.

3.3  Ερευνητικά ερωτήματα

Τα ερευνητικά  ερωτήματα-υποθέσεις  της  εργασίας  εντάσσονται  σε  5  άξονες,  που

είναι:

 Η στάση του σχολείου απέναντι στην καινοτομία
 Το σχολικό κλίμα
 Η εισαγωγή και διαχείριση καινοτομιών
 Η λήψη αποφάσεων στη σχολική μονάδα
 Η ηγεσία στη σχολική μονάδα

Και διατυπώνονται ως εξής:

 Ποιες  είναι  οι  αντιλήψεις  των  διευθυντών  της  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης

αναφορικά με τη στάση της σχολικής μονάδας που υπηρετούν απέναντι στην

εισαγωγή καινοτομιών στη διδακτική πράξη;
 Ποιες  είναι  οι  αντιλήψεις  των  διευθυντών  της  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης

αναφορικά με τις σχέσεις που επικρατούν στη μονάδα που υπηρετούν και την

επίδρασή τους στην εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων;
 Ποιες  είναι  οι  αντιλήψεις  των  διευθυντών  της  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης

αναφορικά με την εισαγωγή, διαχείριση και αξιολόγηση της καινοτομίας;
 Ποιες  είναι  οι  αντιλήψεις  των  διευθυντών  της  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης

αναφορικά  με  τους  παράγοντες  που  καλούνται  να  αποφασίσουν  την

πραγμάτωση καινοτόμων δράσεων στο σχολείο;
 Ποιες  είναι  οι  αντιλήψεις  των  διευθυντών  της  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης

αναφορικά με το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η ηγεσία στο χώρο του

σχολείου;

3.4   Μέσοσυλλογής δεδομένων

Ως  εργαλείο  συλλογής  δεδομένων  χρησιμοποιήθηκε  το  ερωτηματολόγιο,  δηλαδή

ακολουθήθηκε  η  ποσοτική  αριθμητική  προσέγγιση.  Το  παρόν  ερωτηματολόγιο

συντάχθηκε με  συγκεκριμένες  προδιαγραφές  προκειμένου να αντλήσει  τη μέγιστη

δυνατή πληροφορία για τους σκοπούς της έρευνας. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται
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από  έξι  μέρη,  εκ  των  οποίων  το  πρώτο  περιέχει  δημογραφικά  στοιχεία  των

συμμετεχόντων  διευθυντών  και  εκπαιδευτικών  σχολικών  μονάδων.  Συγκεκριμένα,

περιέχει:

 Το φύλο,
 Την ηλικία,
 Τις σπουδές,
 Τη γνώση ξένων γλωσσών,
 Τη γνώση χρήσης υπολογιστών,
 Τα έτη εργασιακής εμπειρίας και,
 Τα έτη σε διευθυντική θέση.

Τα υπόλοιπα πέντε μέρη του ερωτηματολογίου αποτελούνται από τους άξονες, που

ταυτόχρονα είναι και τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας, οι  οποίοι

είναι:

 Η στάση του σχολείου απέναντι στην καινοτομία
 Το σχολικό κλίμα
 Η εισαγωγή και διαχείριση καινοτομιών
 Η λήψη αποφάσεων στη σχολική μονάδα
 Η ηγεσία στη σχολική μονάδα

Το  ερωτηματολόγιο  περιέχει  ερωτήσεις  σύντομης  απάντησης  και  ανοικτού  και

κλειστού τύπου, το περιεχόμενο των οποίων δεν κουράζει τον αναγνώστη και απαιτεί

λίγο χρόνο για τη συμπλήρωσή του. Η κλίμακα Likert (από το 0= καθόλου έως το 5=

πάρα  πολύ)  χρησιμοποιείται  στις  ερωτήσεις  κλειστού  τύπου  και  περιλαμβάνουν

ερωτήσεις διαβαθμισμένης επιλογής σε ευθεία γραμμή.

3.5    Ηδιεξαγωγή της έρευνας

Η έρευνα έλαβε χώρα την περίοδο Φεβρουαρίου-Δεκεμβρίου του 2018 στην περιοχή

της  Πιερίας.  Το ερωτηματολόγιο  διανεμήθηκε,  με  προσωπική  μου  επίσκεψη  στα

2ο,3ο,4ο,,5ο,7ο,8ο,9ο,10ο,12ο,15ο Δημοτικά σχολεία Κατερίνης και σε κάποια Δημοτικά

σχολεία  που  βρίσκονται  σε  χωριά  του  νομού  Πιερίας,  στους  Διευθυντές  και

εκπαιδευτικούς  των σχολικών μονάδων, οι οποίοι έδειξαν ενδιαφέρον για το θέμα

έρευνας  και  με  προθυμία  το  συμπλήρωσαν.  Επίσης,  το  ερωτηματολόγιο  με

ηλεκτρονική μορφή αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός

65



των  συμμετεχόντων  και  να  οδηγηθεί  η  έρευνα  σε  πιο  ασφαλή  και  αξιόπιστα

αποτελέσματα.

Στο  δείγμα  της  έρευνας,  πριν  τη  συμπλήρωση  του  ερωτηματολογίου,  δόθηκαν

πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το θέμα της έρευνας, που είναι «Ο ρόλος

των  Διευθυντών  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  στην  Εισαγωγή,  Διαχείριση  και

Αξιολόγηση  της  Εκπαιδευτικής  Καινοτομίας»,  θέμα  που  αποτελεί  αντικείμενο

μελέτης  στα  πλαίσια  Μεταπτυχιακού Προγράμματος  του Παιδαγωγικού  Τμήματος

Φλώρινας  με  ειδίκευση  στην  «Οργάνωση  και  Διοίκηση  στην  Εκπαίδευση-

Εκπαιδευτική Ηγεσία».

Δόθηκαν διευκρινήσεις, ακόμη, για το στόχο στον οποίο απέβλεπε η έρευνα, καθώς

και την αξία που είχε η συμβολή και η συμμετοχή των μελών του δείγματος. Στους

συμμετέχοντες, τέλος,  επισημάνθηκε  η διασφάλιση της τήρησης της ανωνυμίας.

3.6  Δείγμα έρευνας

Το  δείγμα  της  έρευνας  αποτελείται  από  τους  εν  ενεργεία  Διευθυντές  και

εκπαιδευτικούς  των  σχολικών  μονάδων  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  του  νομού

Πιερίας, κυρίως, αλλά και άλλων περιοχών, το έτος 2017-2018.  Συγκεκριμένα, στην

έρευνα και τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου συμμετείχαν 45 Διευθυντές και 45

εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων οι 40 από δημοτικά σχολεία της Κατερίνης και οι 50

από  διάφορες  μονάδες  της  χώρας,  οι  οποίοι  συμπλήρωσαν  το  ερωτηματολόγιο

ηλεκτρονικής μορφής που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο μέσω της εφαρμογής  Google

Drive, μέσα από τυχαία δειγματοληπτική έρευνα.

3.6.1    Δημογραφικά στοιχεία δείγματος

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, το δείγμα αποτελούν 90 Διευθυντές

και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν το τρέχον έτος σε σχολικές μονάδες του Νομού

Πιερίας και σε άλλες μονάδες ανά την Ελλάδα. Το δείγμα συμμετείχε στην έρευνα

είτε  με  φυσική  παρουσία  είτε  με  την  ηλεκτρονική  συμπλήρωση  του

ερωτηματολογίου. Οι 45 είναι Διευθυντές και οι 45 εκπαιδευτικοί.

3.6.1.1      Διαφοροποιήσεις ωςπρος το φύλο

Από τους 90 διευθυντές και εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα οι 54 ήταν

άνδρες και οι 26 ήταν γυναίκες. Στους εκπαιδευτικούς, οι άνδρες ήταν 24 (53,3%) και

οι γυναίκες 21 (46.7%), ενώ στους διευθυντές οι άνδρες ήταν οι διπλάσιοι από τις
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γυναίκες (15 γυναίκες, έναντι 30 ανδρών). Αναλογικά, λοιπόν, υπερέχει το ανδρικό

φύλο στην κατάληψη θέσεων «ηγεσίας» στη σχολική μονάδα.

Συχνότητα Ποσοστό
Άνδρας 24 53,3
Γυναίκα 21 46,7
Σύνολο 45 100,0

Πίνακας 1: Φύλο Εκπαιδευτικών

Συχνότητα Ποσοστό
Άνδρας 30 66,7
Γυναίκα 15 33,3
Σύνολο 45 100,0

Πίνακας 2: Φύλο Διευθυντών

3.6.1.2       Διαφοροποιήσεις ωςπρος την ηλικιακή ομάδα

Οι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν ένα μεγάλο εύρος ηλικιών, με το μεγαλύτερο ποσοστό

να είναι 36-45 ετών (14 εκπαιδευτικοί,  31,1%) και 46-55 ετών (13 εκπαιδευτικοί,

28.9%), ενώ ηλικιακά 56-65 βρίσκονται 8 εκπαιδευτικοί (17,8%) όπως φαίνεται και

στον παρακάτω πίνακα.

Συχνότητα Ποσοστό
25-35 10 22,2
36-45 14 31,1
46-55 13 28,9
56-65 8 17,8
Σύνολο 45 100,0

Πίνακας 3: Ηλικιακή ομάδα εκπαιδευτικών

Αντίθετα, οι διευθυντές ήταν στο σύνολό τους άνω των 46 ετών, με 21 από αυτούς να

ανήκουν στην κατηγορία 46-55 ετών (46,7%) και 24 να ανήκουν στην κατηγορία 56-

65 ετών (53,3%). 

Συχνότητα Ποσοστό
46-55 21 46,7
56-65 24 53,3
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Σύνολο 45 100,0
Πίνακας 4: Ηλικιακή ομάδα διευθυντών

3.6.1.3        Διαφοροποιήσεις ωςπρος τις σπουδές και τις γνώσεις

Το σύνολο του πληθυσμού του δείγματος σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία και

κατέχει Πτυχίο Πανεπιστημίου. Πριν την προαγωγή τους στη θέση του Διευθυντή,

υπηρέτησαν οι συμμετέχοντες ως εκπαιδευτικοί στη σχολική μονάδα που διευθύνουν

ή και σε άλλες μονάδες.

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι γνωρίζει ξένες γλώσσες (33 από τους

45 εκπαιδευτικούς (73,3%), καθώς και ότι έχει γνώση χειρισμού Η/Υ (43 από τους 45

εκπαιδευτικούς (95,6%). 

Συχνότητα Ποσοστό
ΝΑΙ 33 73,3
ΟΧΙ 12 26,7
Σύνολ

ο
45 100,0

Πίνακας 6: Γνώση ξένων γλωσσών (εκπαιδευτικοί)

Συχνότητα Ποσοστό
ΝΑΙ 43 95,6
ΟΧΙ 2 4,4
Σύνολ

ο
45 100,0

Πίνακας 7: Γνώση χειρισμού Η/Υ (εκπαιδευτικοί)

Το ίδιο ισχύει και για τους Διευθυντές όσον αφορά τις ξένες γλώσσες (35 από τους 45

Διευθυντές (77,8%), καθώς και την γνώση χειρισμού Η/Υ (39 από τους 45 Διευθυντές

(85,7%),  αν  και  το  ποσοστό  είναι  ελαφρώς  χαμηλότερο  σε  σχέση  με  τους

εκπαιδευτικούς.

Συχνότητα Ποσοστό
ΝΑΙ 35 77,8
ΟΧΙ 10 22,2
Σύνολ

ο
45 100,0

Πίνακας 9: Γνώση ξένων γλωσσών (διευθυντές)
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Συχνότητα Ποσοστό
ΝΑΙ 39 86,7
ΟΧΙ 6 13,3
Σύνολ

ο
45 100,0

Πίνακας 10: Γνώση χειρισμού Η/Υ (διευθυντές)

3.6.1.4      Διαφοροποιήσεις ωςπρος τα έτη προϋπηρεσίας

Στο  παρόν  δείγμα,  οι  εκπαιδευτικοί  είχαν  κατά  μέσο  όρο  15,35  έτη  εργασιακής

εμπειρίας (Τ.Α: 9,72), ενώ οι διευθυντές είχαν κατά μέσο όρο 26,35 έτη εργασιακής

εμπειρίας (Τ.Α: 4,23) και κατά μέσο όρο 5,6 έτη σε διευθυντική θέση (Τ.Α: 1,85). 

N

Minimu

m

Maximu

m

Μέσος

όρος

Τυπική

Απόκλιση
Χρόνια  Εργασιακής

Εμπειρίας
45 2,00 32,00 15,3556 9,72615

Πίνακας 11: Εργασιακή εμπειρία (εκπαιδευτικοί)

N

Minimu

m

Maximu

m

Μέσος

όρος

Τυπική

Απόκλιση
Χρόνια  Εργασιακής

Εμπειρίας
45 20,00 34,00 26,3556 4,23275

Χρόνια σε Διευθυντική

Θέση
45 2,00 10,00 5,6000 1,85129

Πίνακας 12: Εργασιακή εμπειρία (διευθυντές)
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Κεφάλαιο 4ο  Επεξεργασία Δεδομένων-Αποτελέσματα έρευνας

Αφού  ολοκληρώθηκε  η  διανομή  του  ερωτηματολογίου  στους  Διευθυντές  και

εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ακολούθησε η

συγκέντρωση και επεξεργασία των δεδομένων με τη χρήση της ποσοτικής μεθόδου.

Παρακάτω αναλύονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων ως προς τους πέντε άξονες

στους  οποίους  στηρίζεται  η  παρούσα  έρευνα  και  οι  οποίοι  αποτελούν  και  τα

ερευνητικά ερωτήματα της συγκεκριμένης εργασίας. Μετά τη λεπτομερή περιγραφή

και επεξεργασία των δεδομένων, δίνονται τα αποτελέσματα στα οποία ωθεί η έρευνα,

με κριτήριο τις απαντήσεις του συνόλου του δείγματος. Για τη στατιστική ανάλυση

και  επεξεργασία  των  πληροφοριών  που  συγκεντρώθηκαν  χρησιμοποίησα  το

στατιστικό πακέτο SPSS. Τα δεδομένα κωδικοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε ένα

αρχείο δεδομένων, για να είναι δυνατή η επεξεργασία με τη χρήση του SPSS. Μετά

τον έλεγχο τη ακρίβειας των δεδομένων  ξεκίνησε η ανάλυση τους. 

4.1 Ως προς τα ερευνητικά ερωτήματα

4.1.1. Στάση του σχολείου απέναντι στην καινοτομία

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα αφορά τη στάση της σχολικής μονάδας απέναντι στην

εφαρμογή  καινοτόμων  δράσεων.  Όπως  φαίνεται  από  τον  παρακάτω  πίνακα,  η

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αναφέρουν ότι στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν

υπάρχει «σε ικανοποιητικό βαθμό» (31,1%) διάθεση για πειραματισμό και έρευνα και

υλοποιούνται  προσπάθειες  εισαγωγής  καινοτόμων  δραστηριοτήτων  και

προγραμμάτων.  Ωστόσο,  ένα  μεγάλο  ποσοστό  αναφέρει  ότι  κάτι  τέτοιο  ισχύει

καθόλου ή λίγο (42,2%), καθώς και πολύ ή στο μέγιστο βαθμό (26,7%). Βάσει των

παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να θεωρούν ότι η στάση του σχολείου απέναντι

στην καινοτομία είναι μέτρια, με μια τάση προς το μη-ικανοποιητική. Αντίθετα, οι

διευθυντές  αναφέρουν  ότι  μια  τέτοια  στάση  υφίσταται  σε  ικανοποιητικό  βαθμό

(55,6%), ενώ ένα μεγάλο επίσης ποσοστό αναφέρει ότι υπάρχει πολύ ή στο μέγιστο

βαθμό (44,4%). Βάσει των παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί τείνουν σε μεγαλύτερο βαθμό

να  θεωρούν  ότι  η  στάση  του  σχολείου  απέναντι  στην  καινοτομία  είναι  μη-

ικανοποιητική  ή  απλώς  ικανοποιητική,  ενώ  οι  διευθυντές  έχουν  μια  πιο  θετική

αντίληψη όσον αφορά το συγκεκριμένο στοιχείο.
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Εκπαιδευτικοί Διευθυντές
Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Καθόλου 9 20,0
Λίγο 10 22,2
Σε ικανοποιητικό βαθμό 14 31,1 25 55,6
Πολύ 9 20,0 15 33,3
Στο μέγιστο βαθμό 3 6,7 5 11,1
Σύνολο 45 100,0 45 100,0

Πίνακας 13: Σε τι  βαθμό υπάρχει  διάθεση για έρευνα και  πειραματισμό γύρω από θέματα

καθημερινής πρακτικής (παιδαγωγικής, διοικητικής, τρόπων συνεργασίας κλπ.); 

Όσον αφορά τον βαθμό κατά τον οποίο οι διδάσκοντες αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες

δράσεων  καινοτομιών,  τόσο οι  εκπαιδευτικοί  όσο  και  οι  διευθυντές  εμφανίζονται

μοιρασμένοι. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αναφέρει ότι κάτι τέτοιο ισχύει σε

ικανοποιητικό  βαθμό  (42,2%),  με  υψηλά  όμως  ποσοστά  στις  απαντήσεις  «λίγο»

(24,4%) και πολύ (17,8%). Αντίστοιχα, η πλειοψηφία των διευθυντών αναφέρει ότι

κάτι τέτοιο ισχύει σε ικανοποιητικό βαθμό (48,9%), με υψηλά όμως ποσοστά στις

απαντήσεις «λίγο» (13,3%) και πολύ (24,4%). Ως εκ τούτου, οι απαντήσεις και των

δύο ομάδων υποδεικνύουν ότι η λήψη πρωτοβουλιών δράσεων καινοτομιών από τους

εκπαιδευτικούς είναι μέτρια.

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές
Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Καθόλου 6 13,3 2 4,4
Λίγο 11 24,4 6 13,3
Σε ικανοποιητικό βαθμό 19 42,2 22 48,9
Πολύ 8 17,8 11 24,4
Στο μέγιστο βαθμό 1 2,2 4 8,9
Σύνολο 45 100,0 45 100,0

Πίνακας 14: Σε τι βαθμό οι διδάσκοντες αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες δράσεων καινοτόμων; 

Όσον  αφορά  την  στάση  του  διευθυντή  απέναντι  σε  αυτές  τις  πρωτοβουλίες,  η

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αναφέρει ότι αυτή είναι θετική (26,7%) ή ουδέτερη
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(26,7%), αλλά με υψηλό ποσοστό αυτών να θεωρεί ότι αυτή είναι αρνητική ή πολύ

αρνητική (31,2%) και ένα μικρότερο ποσοστό να θεωρεί ότι αυτή είναι πολύ θετική

(15,6%). Αντίθετα, οι διευθυντές αναφέρουν ότι η στάση τους είναι κατά βάση θετική

(60%) ή πολύ θετική (26,7%), με ένα μικρό ποσοστό να αναφέρει ότι  αυτή είναι

ουδέτερη  (13,3%).  Συνεπώς,  αν  και  οι  εκπαιδευτικοί  αναφέρουν  ότι  διευθυντές

τηρούν μια ουδέτερη ή θετική στάση απέναντι στις πρωτοβουλίες αυτές, οι ίδιοι οι

διευθυντές θεωρούν ότι η στάση τους είναι κατά πολύ θετικότερη.

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές
Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Πολύ θετική 7 15,6 12 26,7
Θετική 12 26,7 27 60,0
Ουδέτερη 12 26,7 6 13,3
Αρνητική 7 15,6
Πολύ αρνητική 7 15,6
Σύνολο 45 100,0 45 100,0

Πίνακας 15: Ποια είναι η στάση του διευθυντή απέναντι σε αυτές τις πρωτοβουλίες; 

Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι διευθυντές εμφανίζονται μοιρασμένοι σε σχέση με

το αν θεωρούν ότι είναι καταλληλότεροι οι νέοι ή οι έμπειροι εκπαιδευτικοί για την

υλοποίηση καινοτομιών, με τα ποσοστά ωστόσο να είναι ελαφρώς υψηλότερα για

τους έμπειρους εκπαιδευτικούς (44,4% και 48,9% αντίστοιχα). Όπως αναφέρει ένας

από  τους  διευθυντές:  «Γιατί  μετά  από  εμπειρία  έρχεται  και  η  διάθεση  για

πειραματισμό. Δε γίνεται τόσα χρόνια να κάνεις τα ίδια πράγματα. Ο νέος έχει  την

όρεξη κι αυτός, αλλά ακολουθεί κάποια κλισέ. Κάποιο μοτίβο από αυτά που έχει μάθει.

Δεν είναι τυχαίο ότι  οι  νέοι έχουν και ακολουθούν πάντα κάποια βιβλία με σχέδια

δραστηριοτήτων, ενώ ένας έμπειρος δεν τα έχει ανάγκη». 

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές
Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Νέοι 19 42,2 17 37,8
Έμπειροι 20 44,4 22 48,9
Άλλοι 6 13,3 6 13,3
Σύνολο 45 100,0

Πίνακας 16: Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι πλέον κατάλληλοι στην υλοποίηση καινοτομιών 

Στην  ανοιχτή  ερώτηση  «Υπάρχουν  στρατηγικές  σχεδιασμού   καινοτομιών  που

ακολουθεί το σχολείο; Αν ναι, ποιες»; Το 22% των εκπαιδευτικών και το 11,1% των

διευθυντών δηλώνει ότι το σχολείο τους δεν εφαρμόζει καινοτόμα προγράμματα, ενώ
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το  78% των εκπαιδευτικών και το 89,9% των διευθυντών απαντά θετικά, δίνοντας

μια σειρά από απαντήσεις:

«Ό,τι  προβλέπει  το  αναλυτικό  και  διάφορα  εκπαιδευτικά  προγράμματα»,

«προσπαθούμε  να  κάνουμε  πράσινο  –οικολογικό  το  σχολείο  μας  στα  πλαίσια  του

προγράμματος «αναλαμβάνω δράση». Επίσης, εντάξαμε τη διερευνητική μάθηση στο

πρόγραμμά μας και  τη ρομποτική», «πρόγραμμα  «Βήματα για τη ζωή», «project»,

«διαδραστικοί πίνακες και γενικά χρήση ΤΠΕ (Τεχνολογίας των Πληροφοριών στην

Εκπαίδευση», «πρόγραμμα εκπαιδευτικής ρομποτικής».

Σε περίπτωση αποτυχίας μιας καινοτόμου δράσης το 76% του δείγματος  αναφέρει

πως  σημασία  στο  δημοτικό  σχολείο  έχει  η  διαδικασία  και  όχι  το  αποτέλεσμα.

Ανιχνεύονται τα τυχόν λάθη , για να μην επαναληφθούν και ακάθεκτοι προχωρούν σε

επόμενη  ιδέα-δράση.  «Τα  λάθη,  άλλωστε,  είναι  για  να  μαθαίνουμε  και  να

βελτιωνόμαστε», όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν.

4.1.2. Σχολικό κλίμα

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε το σχολικό κλίμα και το βαθμό που αυτό

επιδρά στην εισαγωγή της καινοτομίας στον εκπαιδευτικό χώρο. Οι ερωτήσεις που

αφορούσαν το σχολικό κλίμα ήταν ανοιχτού τύπου και ως εκ τούτου οι απαντήσεις

κωδικοποιήθηκαν.  Μέσω της  κωδικοποίησης αυτής  προέκυψαν οι  κατηγορίες  που

παρουσιάζονται στα αποτελέσματα. 

Όσον αφορά το πώς χαρακτηρίζουν το σχολικό κλίμα στην σχολική μονάδα όπου

υπηρετούν, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών το χαρακτηρίζει «καλό» (40%), ωστόσο

υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό που αναφέρει ότι αυτό χαρακτηρίζεται από εντάσεις

(26,7%), καθώς και ένα μικρότερο ποσοστό που αναφέρει ότι  χαρακτηρίζεται από

αδιαφορία (15,6%). Η πλειοψηφία των διευθυντών, ωστόσο, έχει θετικότερη άποψη,

καθώς χαρακτηρίζει κατά μεγαλύτερο ποσοστό το κλίμα ως καλό (53,3%) και πολύ

καλό (28,9), αν και υπάρχει επίσης ένα μικρότερο ποσοστό που αναφέρει την ύπαρξη

εντάσεων (13,3%). 

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές
Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό
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Κακό 3 6,7 0 0
Χαρακτηρίζεται

από αδιαφορία
7 15,6 2 4,4

Χαρακτηρίζεται

από εντάσεις
12 26,7 6 13,3

Καλό 18 40,0 24 53,3
Πολύ καλό 5 11,1 13 28,9
Σύνολο 45 100,0 45 100,0

Πίνακας 17: Πώς θα χαρακτηρίζατε το κλίμα που επικρατεί στη σχολική σας μονάδα;

Όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των διδασκόντων, οι πλειοψηφία των εκπαιδευτικών

αναφέρει  ότι  αυτές  είναι  καλές  (37,8%),  με  ένα  μικρότερο  ποσοστό  να  τις

χαρακτηρίζει  ως  πολύ  καλές  (22,2%),  αλλά  με  την  ύπαρξη  ωστόσο  και  ενός

ποσοστού  που  αναφέρει  ότι  αυτές  είναι  μέτριες  (28,9%).  Αντίθετα,  οι  διευθυντές

τείνουν να έχουν μια πιο θετική αποτίμηση, αναφέροντας κατά μεγαλύτερο ποσοστό

ότι οι σχέσεις είναι καλές (62,2%), με μικρότερα ποσοστά να αναφέρουν ότι είναι

μέτριες (17.8%) και πολύ καλές (17,8%). 

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές
Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Πολύ κακές 1 2,2 0 0
Κακές 4 8,9 1 2,2
Μέτριες 13 28,9 8 17,8
Καλές 17 37,8 28 62,2
Πολύ καλές 10 22,2 8 17,8
Σύνολο 45 100,0 45 100,0

Πίνακας 18: Πώς θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις ανάμεσα στους διδάσκοντες; 

Όσον  αφορά  τις  σχέσεις  μεταξύ  εκπαιδευτικών  και  μαθητών,  οι  εκπαιδευτικοί

αναφέρουν κατά πλειοψηφία ότι αυτές είναι καλές (44,4%), αλλά με ένα σημαντικό

ποσοστό να αναφέρει ότι είναι μέτριες (31,1%) και ένα μικρότερο να αναφέρει ότι

είναι πολύ καλές (22,2%). Και πάλι, οι διευθυντές έχουν μια θετικότερη αντίληψη,

αναφέροντας κατά μεγαλύτερο ποσοστό ότι οι σχέσεις είναι καλές (64,4%) και με

μικρότερο ποσοστό ότι είναι μέτριες (15,6%), αλλά και πολύ καλές (20%). 

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές
Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Κακές 1 2,2 0 0
Μέτριες 14 31,1 7 15,6
Καλές 20 44,4 29 64,4
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Πολύ καλές 10 22,2 9 20,0
Σύνολο 45 100,0 45 100,0

Πίνακας 19: Πώς θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις εκπαιδευτικών- μαθητών

Όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί κατά πλειοψηφία τις

χαρακτηρίζουν καλές (48,9%), αλλά με ένα σημαντικό ποσοστό να αναφέρει ότι είναι

μέτριες (28.9%) και ένα μικρότερο να αναφέρει ότι είναι πολύ καλές (20%). Και πάλι

παρατηρείται  ότι  οι  διευθυντές  έχουν  μια  θετικότερη  αντίληψη,  αναφέροντας  σε

μεγαλύτερο ποσοστό ότι οι σχέσεις αυτές είναι καλές (57,7%) ή πολύ καλές (24,4%)

και με μικρότερο ποσοστό ότι είναι μέτριες (17.8%). 

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές
Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Κακές 1 2,2 0 0
Μέτριες 13 28,9 8 17,8
Καλές 22 48,9 26 57,8
Πολύ καλές 9 20,0 11 24,4
Σύνολο 45 100,0 45 100,0

Πίνακας 20: Πώς θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις ανάμεσα στους μαθητές;

Από  την  ανοιχτή  ερώτηση  «Ποιες  θεωρείτε  ότι  αρμόζει  να  είναι  οι  σχέσεις

εκπαιδευτικών-διευθυντή;», συλλέχθησαν μια σειρά από ποιοτικά δεδομένα, τα οποία

κωδικοποιήθηκαν  στις  γενικές  κατηγορίες  που  παρουσιάζονται  στον  παρακάτω

πίνακα.  Παρατηρείται  ότι  οι  διευθυντές  ανέφεραν  με  μεγαλύτερη  συχνότητα  το

χαρακτηριστικό του «υποστηρικτικού» και «καθοδηγητικού» διευθυντή, σε σύγκριση

με  τους  εκπαιδευτικούς,  οι  οποίοι  με  την  σειρά  τους  ανέφεραν  με  ελαφρώς

μεγαλύτερη  συχνότητα  την  ευθύνη  του  διευθυντή  να  δίνει  πρωτοβουλίες  στους

εκπαιδευτικούς, να διατηρεί καλό διαπροσωπικό κλίμα στο σχολείο και να επιλύει τα

προβλήματα μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. 

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές
Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Να είναι υποστηρικτικός 6 13,3 12 26,7
Να είναι καθοδηγητικός 9 20,0 12 26,7
Να  χαρακτηρίζονται  από

ισότητα / δημοκρατικότητα
7 15,6 6 13,3

Να επιλύει τυχόν προσωπικές

διαμάχες  μεταξύ

εκπαιδευτικών

8 17,8 7 15,6
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Να  διατηρεί  καλό

διαπροσωπικό κλίμα / σχέσεις

εμπιστοσύνης

6 13,3 5 11,1

Να δίνει  πρωτοβουλίες στους

εκπαιδευτικούς
5 11,1 2 4,4

Να  επιλύει  προβλήματα

μεταξύ  εκπαιδευτικών  και

μαθητών

4 8,9 1 2,2

Σύνολο 45 100,0 45 100,0
Πίνακας 21: Ποιες θεωρείτε ότι αρμόζει να είναι οι σχέσεις εκπαιδευτικών-διευθυντή;

Αντίστοιχα, από την ανοιχτή ερώτηση «Ποιες θεωρείτε ότι αρμόζει να είναι οι σχέσεις

διευθυντή-μαθητών;»,  συλλέχθησαν  μια  σειρά  από  ποιοτικά  δεδομένα,  τα  οποία

κωδικοποιήθηκαν  στις  γενικές  κατηγορίες  που  παρουσιάζονται  στον  παρακάτω

πίνακα.  Παρατηρείται  ότι  οι  διευθυντές  ανέφεραν  με  μεγαλύτερη  συχνότητα  την

ευθύνη  του  διευθυντή  στο  να  «παρεμβαίνει  σε  εντάσεις»,  σε  σύγκριση  με  τους

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι με την σειρά τους ανέφεραν με μεγαλύτερη συχνότητα τον

ρόλο  του  διευθυντή  ως  αυτόν  που  επιλύει  προβλήματα  μεταξύ  μαθητών  και

εκπαιδευτικών,  εμπλέκει  τους  μαθητές  σε  νέες  δραστηριότητες,  αλλά  και  στο  να

υποστηρίζει τους καθηγητές έναντι των μαθητών.

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές
Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Να  επιλύει  προβλήματα

μεταξύ  μαθητών  και

εκπαιδευτικών

19 42,2 16 35,6

Να επιβάλει την τάξη 5 11,1 4 8,9
Να εμπλέκει τους μαθητές σε

νέες δραστηριότητες
6 13,3 5 11,1

Να  υποστηρίζει  τους

καθηγητές  έναντι  των

μαθητών

4 8,9 0 0

Να παρεμβαίνει σε εντάσεις 9 20,0 15 33,3
Καμία απάντηση 2 4,4 5 11,1
Σύνολο 45 100,0

Πίνακας 22: Ποιες θεωρείτε ότι αρμόζει να είναι οι σχέσεις διευθυντή-μαθητών;

Στην ανοιχτή ερώτηση «Οι εκπαιδευτικοί θεωρείτε ότι επιδρούν στο σχολικό κλίμα; Αν

ναι, με ποιον τρόπο;», παρατηρείται ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι διευθυντές

αναφέρουν  συχνά  το  χαρακτηριστικό  της  υπευθυνότητας  και  της  τήρησης  των
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καθηκόντων, καθώς και τις σχέσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές. Οι

εκπαιδευτικοί αναφέρουν σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους διευθυντές την εφαρμογή

εκπαιδευτικών καινοτομιών ως παράγοντα που επιδρά στο σχολικό κλίμα,  ενώ οι

διευθυντές επικεντρώνουν περισσότερο στον ρόλο των εκπαιδευτικών ως προς την

διατήρηση της «ηρεμίας» και ως προς τις μεταξύ τους διαπροσωπικές σχέσεις.

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές
Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Με την  υπευθυνότητά  τους  /

τήρηση των καθηκόντων
19 42,2 16 35,6

Με  την  σχέση  τους  με  τους

μαθητές
10 22,2 10 22,2

Με  την  εφαρμογή

εκπαιδευτικών καινοτομιών
7 15,6 4 8,9

Με  τις  μεταξύ  τους

διαπροσωπικές σχέσεις
2 4,4 5 11,1

Με την  διατήρηση  ηρεμίας  /

καλού σχολικού κλίματος
7 15,6 10 22,2

Σύνολο 45 100,0 45 100,0
Πίνακας 23: Οι εκπαιδευτικοί θεωρείτε ότι επιδρούν στο σχολικό κλίμα; Αν ναι, με ποιον 

τρόπο;

Τέλος, στην ανοιχτή ερώτηση «Πώς θεωρείτε πως επηρεάζεται το σχολικό κλίμα από

τους  μαθητές;»,  τόσο  οι  εκπαιδευτικοί,  όσο  και  οι  διευθυντές  αναφέρουν  κατά

πλειοψηφία  τις  σχέσεις  που  έχουν  οι  μαθητές  μεταξύ  τους,  αλλά  και  με  τους

εκπαιδευτικούς, ενώ ίδιο είναι και το ποσοστό που αναφέρει ότι το σχολικό κλίμα

επηρεάζεται από τις μαθησιακές ικανότητες των μαθητών. 

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές
Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Από την σχέση τους  με τους

εκπαιδευτικούς
17 37,8 18 40,0

Από  τις  σχέσεις  τους  μεταξύ

τους
18 40,0 19 42,2

Από  τις  μαθησιακές

ικανότητές / δυναμικό τους
5 11,1 5 11,1

Καμία απάντηση 5 11,1 3 6,7
Σύνολο 45 100,0 45 100,0

Πίνακας 24: Πώς θεωρείτε πως επηρεάζεται το σχολικό κλίμα από τους μαθητές;
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Στην τελευταία ερώτηση για το σχολικό κλίμα και πως ο διευθυντής συντελεί στη

διαμόρφωση του κλίματος στη σχολική μονάδα, συλλέχθησαν μια σειρά από ποιοτικά

δεδομένα,  τα οποία κωδικοποιήθηκαν στις  γενικές  κατηγορίες.  Η πλειοψηφία  των

συμμετεχόντων συμφωνεί πως το σχολικό κλίμα επηρεάζεται σε μέγιστο βαθμό από

τους  διδάσκοντες  και  τους  μαθητές,  ενώ  παράλληλα,  δηλώνει  πως  ο  διευθυντής

επιδρά  στο  κλίμα  της  σχολικής  μονάδας  «δημιουργώντας  κλίμα  συνεργασίας  και

εμπιστοσύνης» και «κάνοντας το καλύτερο δυνατό για να υπάρχει καλή συνεργασία».

Συγκεκριμένα, αναφέρουν πως ο διευθυντής επιδρά στο σχολικό κλίμα τόσο θετικά

όσο και αρνητικά. Θετικά επισημαίνουν ότι επιδρά όταν:

«παρέχει  ευκαιρίες  σε  όλους  για  πρωτοβουλίες/ενθάρρυνση  και  στήριξη  στο

εκπαιδευτικό έργο», «αναπτύσσει καλές σχέσεις», «ενισχύει» ,«είναι υποστηρικτικός,

δημοκρατικός, ανοικτός στην εφαρμογή καινοτομιών, στις συνεργασίες», «διακατέχεται

από σεβασμό, ισότητα, (φιλικός, ζεστός άνθρωπος)»,

« έχει θετική διάθεση», «με τη δράση, τη νοοτροπία και τη διάθεση του για δουλειά και

δημιουργία  θετικού  κλίματος,  σχέσεων,  επικοινωνίας και  συνεργασίας  μεταξύ  όλων

των  εμπλεκομένων  στην  εκπαίδευση  (παιδιά,  εκπαιδευτικοί,  γονείς,  ειδικοί,

κοινωνία)», «οργανώνει τη λειτουργία του σχολείου και εμπνέει τους εκπαιδευτικούς»,

«λειτουργεί ως πρότυπο για την ανάπτυξη καινούριων στάσεων και αξιών για όλους

τους εκπαιδευτικούς του σχολείου».

Από την άλλη πλευρά, αρνητικός είναι ο ρόλος του διευθυντή στο σχολικό κλίμα,

όταν:

«δε  στηρίζει  το  εκπαιδευτικό  έργο  και  δε  φέρεται  ισότιμα  σε  όλους  τους

εκπαιδευτικούς», «είναι επικριτικός, μη συζητήσιμος, δε συνεργάζεται, απορρίπτει το

εκπαιδευτικό έργο των άλλων, όχι ανοικτός σε νέες πρακτικές», «είναι συντηρητικός»,

«δεν κινητοποιεί  την ομάδα ώστε να εργαστεί  αποδοτικά», «αποστασιοποιείται στις

γραφειοκρατικές  του  ασχολίες  και  παραμελεί  τον  παιδαγωγικό  του  ρόλο»,

«παρουσιάζεται  υπερβολικά τυπικός σε  γραφειοκρατικά  ζητήματα»,  «χαρακτηρίζεται

από γραφειοκρατική, ιεραρχική σχολική κουλτούρα», «είναι αυταρχικός», «λειτουργεί

εγωκεντρικά και με έλλειψη ενσυναίσθησης», «έχει αυταρχικό στυλ διοίκησης και κάνει

διακρίσεις στους εκπαιδευτικούς».
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9.Ο διευθυντής, πώς συντελεί στη διαμόρφωση του κλίματος στη σχολική μονάδα; Total

Επιλύει

συγκρούσεις

μεταξύ μαθητών

και

εκπαιδευτικών

Επιλύει

συγκρούσεις

μεταξύ

εκπαιδευτικ

ών

Παρέχει

όραμα

στους

εκπαιδευτι

κούς

Δίνει

πρωτοβουλί

ες στους

εκπαιδευτικ

ούς

Είναι

οργανωτικ

ός

Εισάγει νέες

ιδέες /

καινοτομίες

 Θέση 

Εργασίας

Εκπαιδ

ευτικός
11 10 7 7 7 3 45

Διευθυν

τής
12 7 4 5 11 6 45

Total 23 17 11 12 18 9 90

Πίνακας 25: Ο διευθυντής, πώς συντελεί στη διαμόρφωση του κλίματος στη σχολική μονάδα;

4.1.3 Εισαγωγή και διαχείριση καινοτομιών

Όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο η σχολική μονάδα παρέχει ευκαιρίες εμπλοκής

του  εκπαιδευτικού  στην  προώθηση καινοτόμων δραστηριοτήτων,  οι  εκπαιδευτικοί

εμφανίζονται  μοιρασμένοι,  με  το  28,9%  και  το  8,9%  να  απαντούν  «λίγο»  και

«καθόλου»  αντίστοιχα,  ενώ  το  26,7%  και  11,1%  να  απαντούν  «πολύ»  και  στον

«μέγιστο βαθμό». Οι διευθυντές αντιλαμβάνονται την ύπαρξη τέτοιων ευκαιριών ως

πιο συχνή, αφού κατά πλειοψηφία αναφέρουν ότι αυτές εμφανίζονται «πολύ» (37,8%)

ή «σε ικανοποιητικό βαθμό» (37,8%).

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές
Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Καθόλου 4 8,9 0 0
Λίγο 13 28,9 0 0
Σε ικανοποιητικό βαθμό 11 24,4 17 37,8

Πολύ 12 26,7 23 51,1

Στο μέγιστο βαθμό 5 11,1 5 11,1

Σύνολο 45 100,0 45 100,0

Πίνακας  26:  Σε  ποιο  βαθμό  η  σχολική  σας  μονάδα  παρέχει   ευκαιρίες  εμπλοκής  του

εκπαιδευτικού στην προώθηση καινοτόμων δραστηριοτήτων;

Όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο  οι εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν καινοτομίες

επιδρούν στην αντίστοιχη στάση των συναδέλφων τους,  οι εκπαιδευτικοί και πάλι

εμφανίζονται  μοιρασμένοι,  αφού τα δύο μεγαλύτερα ποσοστά αναφέρουν ότι  κάτι

τέτοιο  ισχύει  «λίγο»  (33,3%)  ή,  αντίθετα,  «πολύ»  (31,1%).  Οι  διευθυντές
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αντιλαμβάνονται τον βαθμό αυτό ως μεγαλύτερο, αφού κατά πλειοψηφία αναφέρουν

ότι  αυτές  οι  καινοτομίες  επιδρούν  «πολύ»  (48,8%)  ή  «σε  ικανοποιητικό  βαθμό»

(31,1%).

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές
Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Λίγο 15 33,3 3 6,7

Σε ικανοποιητικό βαθμό 9 20,0 14 31,1

Πολύ 14 31,1 22 48,9

Στο μέγιστο βαθμό 7 15,6 6 13,3

Σύνολο 45 100,0 45 100,0

Πίνακας 27: Σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν καινοτομίες επιδρούν στην 

αντίστοιχη στάση των συναδέλφων τους;

Αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα και στις υπόλοιπες ερωτήσεις για την εισαγωγή

και την διαχείριση καινοτομιών στο σχολείο: οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται ως

μέτριο προς μικρό τον βαθμό στον οποίο το σχολείο παρέχει ευκαιρίες ανάληψης

πρωτοβουλιών, 15 από τους 45 εκπαιδευτικούς (33,3%) απάντησαν λίγο όπως και

άλλοι  15 εκπαιδευτικοί  (33,3%) απάντησαν σε ικανοποιητικό βαθμό.  Αντίθετα,  οι

διευθυντές  αντιλαμβάνονται  ότι  το  σχολείο  παρέχει  περισσότερες  ευκαιρίες

ανάληψης πρωτοβουλιών σε μεγαλύτερο ποσοστό, αφού το 62.2% (28 από τους 45

διευθυντές) απάντησαν ότι το σχολείο παρέχει σε μεγάλο βαθμό ευκαιρίες ανάληψης

πρωτοβουλιών. 

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές
Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Καθόλου 4 8,9 0 0
Λίγο 15 33,3 0 0
Σε ικανοποιητικό βαθμό 15 33,3 8 17,8

Πολύ 6 13,3 28 62,2

Στο μέγιστο βαθμό 5 11,1 9 20,0

Σύνολο 45 100,0 45 100,0

Πίνακας 28: Το σχολείο σε ποιο βαθμό παρέχει ευκαιρίες  ανάληψης πρωτοβουλιών;

Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι διευθυντές αντιλαμβάνονται ως μέτρια προς μεγάλη

την  στήριξη  που  λαμβάνει  οι  διευθυντής κατά  την   εφαρμογή  μιας  καινοτόμου

δράσεως ή πρωτοβουλίας. Συγκεκριμένα, το 35,6% των εκπαιδευτικών και το 42,2%

των διευθυντών απάντησαν ότι ο διευθυντής έχεις σε μεγάλο βαθμό τη στήριξη των

εκπαιδευτικών κατά την εφαρμογή μιας καινοτόμου δράσης.

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές
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Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό
Λίγο 10 22,2 6 13,3

Σε ικανοποιητικό βαθμό 12 26,7 15 33,3

Πολύ 16 35,6 19 42,2

Στο μέγιστο βαθμό 7 15,6 5 11,1

Σύνολο 45 100,0 45 100,0

Πίνακας 29: Σε ποιο βαθμό έχει ο διευθυντής τη στήριξη των εκπαιδευτικών κατά την  

εφαρμογή μιας καινοτόμου δράσεως ή πρωτοβουλίας;

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται κατά πλειοψηφία ως μέτριο προς μικρό τον

βαθμό κατά τον οποίο σχεδιάζεται μια "καινοτομία" σε θεωρητικό πλαίσιο πριν την

υλοποιηθεί στη σχολική μονάδα, αφού οι 17 από τους 45 εκπαιδευτικούς (37,8%)

απάντησαν λίγο και το άλλο 37,8% των εκπαιδευτικών απάντησαν σε ικανοποιητικό

βαθμό. Από την άλλη πλευρά, οι διευθυντές τον αντιλαμβάνονται ως μέτριο προς

μεγάλο το βαθμό σχεδίασης μιας καινοτομίας σε θεωρητικό πλαίσιο πριν υλοποιηθεί

και  αυτό  αποδεικνύεται  εφόσον  το  48,9% των  διευθυντών  απάντησαν  σε  μεγάλο

βαθμό.

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές
Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Λίγο 17 37,8 0 0
Σε ικανοποιητικό βαθμό 17 37,8 14 31,1

Πολύ 6 13,3 22 48,9

Στο μέγιστο βαθμό 5 11,1 9 20,0

Σύνολο 45 100,0 45 100,0

Πίνακας 30:  Σε ποιο βαθμό σχεδιάζεται  μια "καινοτομία" σε θεωρητικό πλαίσιο πριν  την

υλοποιηθεί στη σχολική μονάδα;

4.1.4 Λήψη αποφάσεων

Το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε τη λήψη αποφάσεων στις μονάδες που

υπηρετεί  το  δείγμα  και  κατά  πόσο  αυτός  ή  αυτοί  που  λαμβάνουν  τις  αποφάσεις

επιδρούν  στην  εισαγωγή,  διαχείριση  και  αξιολόγηση  της  καινοτομίας  στον

εκπαιδευτικό χώρο. 

Στην πρώτη ερώτηση «Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις στο σχολείο σας» το 75,6%

των συμμετεχόντων (55% των διευθυντών και 25,6% των εκπαιδευτικών) απάντησε
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ότι λαμβάνονται από το διευθυντή σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς,  ενώ το

18,9% (8% των διευθυντών και 10,9% των εκπαιδευτικών) δήλωσε ότι ο διευθυντής

αποκλειστικά παίρνει αποφάσεις, τις οποίες οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν, όπως

δήλωσε το δείγμα χαρακτηριστικά: «αρχικά άρνηση, μετά αποδοχή, αφού έχω καλή

γνώση των νόμων και  κατάλληλη εκπαιδευτική κατάρτιση»,  επικεντρώνοντας  την

απάντησή τους στην ηγετική μορφή του διευθυντή του σχολείου ενώ άλλοι ανέφεραν

«ομόφωνα»,  συμπεριλαμβάνοντας  στη  λήψη  αποφάσεων  και  το  σύλλογο

διδασκόντων».

Οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται  σχετικά διχασμένοι για το κατά πόσον ο σύλλογος

καθηγητών  συμμετέχει  στην  λήψη  αποφάσεων,  αναφέροντας  κατά  ίσα  ποσοστά

(33,3%) ότι αυτό συμβαίνει «λίγο» και «πολύ», ενώ μικρότερα ποσοστά αναφέρουν

ότι συμβαίνει σε ικανοποιητικό βαθμό ή στον μέγιστο βαθμό. Αντίθετα, οι διευθυντές

αναφέρουν κατά πλειοψηφία ότι ο σύλλογος καθηγητών συμμετέχει κατά πολύ στην

λήψη αποφάσεων (64,4%). 

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές
Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Λίγο 15 33,3 0 0
Σε ικανοποιητικό βαθμό 10 22,2 7 15,6

Πολύ 15 33,3 29 64,4

Στο μέγιστο βαθμό 5 11,1 9 20,0

Σύνολο 45 100,0 45 100,0

Πίνακας 31: Σε ποιο βαθμό συμμετέχει ο σύλλογος καθηγητών στη λήψη αποφάσεων;

Όσον  αφορά  τον  βαθμό  στον  οποίο  η  υλοποίηση  μιας  καινοτομίας  είναι

κατευθυνόμενη από τον διευθυντή, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν κατά πλειοψηφία ότι

κάτι τέτοιο συμβαίνει  «πολύ» (33,3%), αλλά ένα σημαντικό ποσοστό έχει αντίθετη

άποψη, σημειώνοντας το αντίθετο («λίγο», 24,4%). Οι διευθυντές επίσης φαίνεται να

συμφωνούν,  απαντώντας κατά πλειοψηφία ότι  κάτι τέτοιο συμβαίνει κατά «πολύ»

(53,3%). 

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές
Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Καθόλου 4 8,9 0 0
Λίγο 11 24,4 0 0
Σε ικανοποιητικό βαθμό 8 17,8 10 22,2

Πολύ 15 33,3 24 53,3

Στο μέγιστο βαθμό 7 15,6 11 24,4
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Σύνολο 45 100,0 45 100,0

Πίνακας 32: Σε ποιο βαθμό η υλοποίηση μιας καινοτομίας είναι κατευθυνόμενη από το 

διευθυντή;

Όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο η υλοποίηση μιας καινοτομίας αποτελεί κοινή

απόφαση διευθυντή - εκπαιδευτικών, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν κατά πλειοψηφία

ότι  κάτι  τέτοιο  συμβαίνει   «πολύ»  (37,8%),  αλλά  ένα  σημαντικό  ποσοστό  έχει

αντίθετη άποψη, σημειώνοντας το αντίθετο («λίγο», 24,4%). Οι διευθυντές επίσης

φαίνεται  να  συμφωνούν,  απαντώντας  κατά  πλειοψηφία  ότι  κάτι  τέτοιο  συμβαίνει

κατά «πολύ» (53,3%), με ένα σημαντικό ποσοστό όμως να αναφέρει ότι κάτι τέτοιο

ισχύει «σε ικανοποιητικό βαθμό» (31,1%).  

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές
Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Καθόλου 4 8,9 0 0
Λίγο 11 24,4 0 0
Σε ικανοποιητικό βαθμό 8 17,8 14 31,1

Πολύ 17 37,8 24 53,3

Στο μέγιστο βαθμό 5 11,1 7 15,6

Σύνολο 45 100,0 45 100,0

Πίνακας 33: Σε ποιο βαθμό η υλοποίηση μιας καινοτομίας αποτελεί κοινή απόφαση διευθυντή-

εκπαιδευτικών;

4.1.5 Ηγεσία

Το  πέμπτο  ερευνητικό  ερώτημα  αφορούσε  τα  χαρακτηριστικά  της  ηγεσίας  που

παρουσιάζουν οι διευθυντές, σύμφωνα με τους ίδιους και τους εκπαιδευτικούς, όπως

και  το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο διευθυντής ως ηγέτης της σχολικής

μονάδας σχετικά με την καινοτομία.

Στην ανοιχτή τύπου ερώτηση «Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο ρόλος ενός διευθυντή», οι

απαντήσεις των συμμετεχόντων κωδικοποιήθηκαν και παρουσιάζονται με δικές τους

αναφορές, δηλώνουν «όραμα», «δημοκρατικός», «διπλωματικός»,  «καλός γνώστης

των  νόμων»,  «συντονιστικός»,  «θεωρώ  τον  ρόλο  του  διαμεσολαβητικό  στην

εφαρμογή καινοτομιών και διεκπεραιωτικό σε σχέση με τον διοικητικό του ρόλο»,
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«ότι  κατάφερε  να  συμμετέχουν  οι  εκπαιδευτικοί  στη  λήψη  αποφάσεων  και  να

συναποφασίζουν για τα θέματα λειτουργίας του σχολείου, καταφέρνοντας να κρατά

τις ισορροπίες ανάμεσα στους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς», «ένα

υγιές σχολικό κλίμα». 

 Όσον αφορά το κατά πόσον ο ρόλος του διευθυντή περιορίζεται σε γραφειοκρατικές

υποθέσεις,  οι  εκπαιδευτικοί  εμφανίζονται  μοιρασμένοι,  με  ίσα  ποσοστά  να

αναφέρουν ότι κάτι τέτοιο ισχύει λίγο ή καθόλου (σύνολο 42,2%) και, αντίθετα, πολύ

ή  στον  μέγιστο  βαθμό  (σύνολο  42,2%).  Αντίθετα,  οι  διευθυντές  απάντησαν  κατά

πλειοψηφία ότι  κάτι τέτοιο ισχύει λίγο (51,1%), αλλά με ένα σημαντικό ποσοστό

αναφέρει ότι ισχύει σε μέτριο βαθμό (35,6%).

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές
Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Καθόλου 5 11,1 6 13,3
Λίγο 14 31,1 23 51,1
Σε μέτριο βαθμό 7 15,6 16 35,6
Πολύ 10 22,2 0 0
Στο μέγιστο βαθμό 9 20,0 0 0
Σύνολο 45 100,0 45 100,0

Πίνακας 34: Σε ποιο βαθμό ο ρόλος του διευθυντή περιορίζεται σε γραφειοκρατικές υποθέσεις;

Όσον αφορά το κατά πόσον ο διευθυντής επιδρά στους στόχους του σχολείου,  τα

αποτελέσματα  είναι  παρόμοια  μεταξύ  εκπαιδευτικών  και  διευθυντών,  με  την

πλειοψηφία να αναφέρει ότι κάτι τέτοιο ισχύει «πολύ» (55,6% και 53,3% αντίστοιχα),

με  μικρότερα ποσοστά να  αναφέρουν  ότι  ισχύει  στον μέγιστο  βαθμό  (22,2% και

24,4%) ή απλά σε ικανοποιητικό βαθμό (17,8% και 22,2%). 

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές
Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Λίγο 2 4,4 0 0
Σε ικανοποιητικό βαθμό 8 17,8 10 22,2
Πολύ 25 55,6 24 53,3
Στο μέγιστο βαθμό 10 22,2 11 24,4
Σύνολο 45 100,0 45 100,0

Πίνακας 35: Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι ο διευθυντής επιδρά στους στόχους του σχολείου;

Στην ανοιχτή ερώτηση «Ποιοι  παράγοντες  κάνουν το  σχολείο αποτελεσματικό» η

πλειοψηφία του δείγματος απαντά «το κοινό όραμα των εκπαιδευτικών», «οι στόχοι»,

«η συνεργασία των εκπαιδευτικών φορέων», «το καλό κλίμα», ενώ κάποιοι δήλωσαν

και  «οι  αξίες  που  προωθεί  ο  διευθυντής,  οι  οποίες  είναι  ενεργή  συμμετοχή
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όλων/πρωτοβουλίες,  δικαιοσύνη,  αγάπη,  ισότητα,  ελευθερία,  συμμετοχή,  αποδοχή,

στήριξη, συνεργασίες κάθετες και οριζόντιες, ηθικές αξίες όπως η ενσυναίσθηση, η

αλληλεγγύη, η αλληλοβοήθεια, η κατανόηση»,

Όσον αφορά το κατά πόσον προωθείται η υλοποίηση καινοτόμων δράσεων από τον

διευθυντή, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν κατά πλειοψηφία ότι κάτι τέτοιο ισχύει πολύ

(33,3%), αλλά με σημαντικά ποσοστά να αναφέρουν ότι ισχύει λίγο (24,4%) ή απλά

σε ικανοποιητικό βαθμό (17,8%). Αντίθετα, οι διευθυντές φαίνεται να έχουν μια πιο

θετική  αντίληψη,  αναφέροντας  κατά  πλειοψηφία  ότι  κάτι  τέτοιο  ισχύει  «πολύ»

(53,3%), με μικρότερα ποσοστά να αναφέρουν ότι ισχύει στο μέγιστο βαθμό ή απλά

σε ικανοποιητικό βαθμό, αλλά χωρίς απαντήσεις που να αναφέρουν ότι ισχύει λίγο ή

καθόλου. 

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές
Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Καθόλου 4 8,9 0 0
Λίγο 11 24,4 0 0
Σε ικανοποιητικό βαθμό 8 17,8 10 22,2
Πολύ 15 33,3 24 53,3
Στο μέγιστο βαθμό 7 15,6 11 24,4
Σύνολο 45 100,0 45 100,0

Πίνακας 36: Σε ποιο βαθμό προωθείται η υλοποίηση  καινοτόμων δράσεων από το διευθυντή;

Παρομοίως,  όσον  αφορά  το  κατά  πόσον  ο  διευθυντής  διευθετεί  τυχόν  διενέξεις

μεταξύ  των  διδασκόντων,  οι  εκπαιδευτικοί  αναφέρουν  κατά  πλειοψηφία  ότι  κάτι

τέτοιο ισχύει πολύ (37,8%), αλλά με σημαντικά ποσοστά να αναφέρουν ότι ισχύει

λίγο (22,2%) ή καθόλου (15,6%). Αντίθετα, οι διευθυντές φαίνεται και πάλι να έχουν

μια  πιο  θετική  αντίληψη,  αναφέροντας  κατά  πλειοψηφία  ότι  κάτι  τέτοιο  ισχύει

«πολύ» (55,6%), με μικρότερα ποσοστά να αναφέρουν ότι ισχύει στο μέγιστο βαθμό

ή απλά σε ικανοποιητικό βαθμό, αλλά χωρίς απαντήσεις που να αναφέρουν ότι ισχύει

λίγο ή καθόλου. 

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές
Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Καθόλου 7 15,6 0 0
Λίγο 10 22,2 0 0
Σε ικανοποιητικό βαθμό 6 13,3 11 24,4
Πολύ 17 37,8 25 55,6
Στο μέγιστο βαθμό 5 11,1 9 20,0
Σύνολο 45 100,0 45 100,0

Πίνακας 37: Σε ποιο βαθμό ο διευθυντής διευθετεί τυχόν διενέξεις μεταξύ διδασκόντων;
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Όσον  αφορά  το  σε  ποιο  βαθμό  πείθει  ο  διευθυντής  τους  "συντηρητικούς"

εκπαιδευτικούς  να  προβούν  σε  ανάληψη  καινοτόμων  δραστηριοτήτων,  οι

εκπαιδευτικοί αναφέρουν κατά πλειοψηφία ότι κάτι τέτοιο ισχύει πολύ (37,8%), αλλά

με σημαντικά ποσοστά να αναφέρουν ότι ισχύει λίγο (22,2%) ή καθόλου (15,6%).

Αντίθετα,  οι  διευθυντές φαίνεται  να έχουν μια πιο θετική αντίληψη,  αναφέροντας

κατά πλειοψηφία ότι κάτι τέτοιο ισχύει «πολύ» (53,3%), με μικρότερα ποσοστά να

αναφέρουν ότι ισχύει στο μέγιστο βαθμό ή απλά σε ικανοποιητικό βαθμό, αλλά χωρίς

απαντήσεις που να αναφέρουν ότι ισχύει λίγο ή καθόλου. 

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές
Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Καθόλου 7 15,6 0 0
Λίγο 10 22,2 0 0
Σε ικανοποιητικό βαθμό 9 20,0 15 33,3
Πολύ 17 37,8 24 53,3
Στο μέγιστο βαθμό 2 4,4 6 13,3
Σύνολο 45 100,0 45 100,0

Πίνακας 38: Σε ποιο βαθμό πείθει ο διευθυντής τους "συντηρητικούς" εκπαιδευτικούς να 

προβούν σε ανάληψη καινοτόμων δραστηριοτήτων;

Σε σχέση με την συνεργασία του διευθυντή με τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, 

οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι αυτή συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό («πολύ», 42,2%), 

αλλά με ένα σημαντικό ποσοστό αναφέρει το αντίθετο («λίγο» 17,8%). Αντίθετα, οι 

διευθυντές αναφέρουν κατά πλειοψηφία ότι κάτι τέτοιο ισχύει «πολύ» (62,2%).  

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές
Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Λίγο 15 33,3
Σε ικανοποιητικό βαθμό 8 17,8 10 22,2
Πολύ 19 42,2 28 62,2
Στο μέγιστο βαθμό 3 6,7 7 15,6
Σύνολο 45 100,0 45 100,0

Πίνακας 39: Σε ποιο βαθμό συνεργάζεται ο διευθυντής με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων;

Παρόμοιες  διαφορές  μεταξύ  των  δύο  ομάδων εμφανίζονται  και  σε  σχέση  με  τον

βαθμό  με  τον  οποίο  εμπλέκεται  ο  διευθυντής  και  συνεργάζεται  με  άλλους

κοινωνικούς φορείς, με τους εκπαιδευτικούς να αναφέρουν κατά πλειοψηφία ότι κάτι
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τέτοιο συμβαίνει «λίγο» (31,1%) ή απλά σε ικανοποιητικό βαθμό (26,7%), αλλά με

ένα σημαντικό ποσοστό που να αναφέρει ότι συμβαίνει «πολύ» (28,9%). Ωστόσο, οι

διευθυντές αναφέρουν κατά πλειοψηφία ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει «πολύ» (62,2%). 

Εκπαιδευτικοί Διευθυντές
Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Καθόλου 5 11,1 0 0
Λίγο 14 31,1 1 2,2
Σε ικανοποιητικό βαθμό 12 26,7 13 28,9
Πολύ 13 28,9 28 62,2
Στο μέγιστο βαθμό 1 2,2 3 6,7
Σύνολο 45 100,0 45 100,0

Πίνακας 40: Σε ποιο βαθμό εμπλέκεται ο διευθυντής και συνεργάζεται με άλλους φορείς 

κοινωνικούς;

Στην  ανοιχτή  ερώτηση  «Ποιο  χαρακτηριστικό  γνώρισμα  θεωρείτε  απαραίτητο  σε

έναν  διευθυντή;»,  οι  συμμετέχοντες  ανέφεραν  μια  σειρά  από  χαρακτηριστικά,  τα

οποία αναφέρονται παρακάτω:

 να είναι καθοδηγητικός-υποστηρικτικός (18 αναφορές) 
 να μπορεί να εμπνέει (8 αναφορές)
 να έχει όραμα (14 αναφορές)
 να είναι δημοκρατικός (23 αναφορές)
 να  τους  έχει  όλους  ευχαριστημένους  και  να  μην  δημιουργεί  εντάσεις  (9

αναφορές)
 πρωτοβουλίες για αλλαγή (35 αναφορές)
 να έχει ενσυναίσθηση (7 αναφορές)
 να είναι δίκαιος (31 αναφορές)
 το να συνδυάζει την αρμοδιότητα του διευθυντή με την ιδιότητα του ηγέτη (7

αναφορές)
 να έχει διαλλακτικότητα και υπομονή (23 αναφορές)
 να μπορεί να παίρνει αποφάσεις όταν χρειαστεί (10 αναφορές)
 να έχει διάθεση για εξέλιξη (13 αναφορές)

Όσο αφορά το ερώτημα που απευθυνόταν στους διευθυντές σε ποιο βαθμό θεωρούν ότι κατέχουν

τα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα σε έναν διευθυντή σχολικής μονάδας,  η πλειοψηφία

δήλωσε ( 24 από τους 45) ότι τα έχουν σε ικανοποιητικό βαθμό, ενώ οι 18 από τους 45 θεωρούν

ότι κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά που κρίνουν απαραίτητα σε έναν διευθυντή.
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 Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως κατέχετε αυτό το χαρακτηριστικό εσείς

ως διευθυντής ή οι διευθυντές των σχολικών σας μονάδων;

Total

Λίγο Σε

ικανοποιητικό

βαθμό

Πολύ Στο μέγιστο

βαθμό

Διευθυντής 0 24 18 3 45

Πίνακας 41: Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως κατέχετε αυτό το χαρακτηριστικό εσείς ως 

διευθυντής ή οι διευθυντές των σχολικών σας μονάδων;
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4.1.6 Διαφορές στην αντίληψη του σχολικού κλίματος

Για  την  διερεύνηση  της  σημασίας  των  διαφορών  μεταξύ  εκπαιδευτικών  και

διευθυντών στην αντίληψη του σχολικού κλίματος – και εφ’ όσον η αξιολόγηση του

σχολικού κλίματος έγινε με βάση τακτική κλίμακα από 1 ως το 5 - διενεργήθηκε το

μη-παραμετρικό Mann-Whitey U Test, τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάζονται

στους  παρακάτω  πίνακες. Το To Mann-Whitney U Test χρησιμοποιήθηκε  για  την

εξέταση  διαφορών  μέσων  όρων  μεταξύ  των  δύο  ομάδων  (εκπαιδευτικοί  και

διευθυντές),  από  την  στιγμή  που  οι  διαφορές  αυτές  δεν  εξετάζονται  σε  συνεχείς

μεταβλητές, αλλά σε τακτικές.

N Mean

Std.

Deviation Minimum Maximum

Percentiles

25th

50th

(Median) 75th
1.Πώς θα 

χαρακτηρίζατε

το κλίμα που 

επικρατεί στη 

σχολική σας 

μονάδα;

90 3,7000 1,01062 1,00 5,00 3,0000 4,0000 4,0000

 Θέση 

Εργασίας
90 1,5000 ,50280 1,00 2,00 1,0000 1,5000 2,0000

Πίνακας 42: Περιγραφικά στατιστικά

 Θέση Εργασίας N Mean Rank Sum of Ranks
1.Πώς θα χαρακτηρίζατε το

κλίμα που επικρατεί στη 

σχολική σας μονάδα;

Εκπαιδευτικός 45 36,77 1654,50
Διευθυντής 45 54,23 2440,50
Total 90

Πίνακας 43: Mean ranks

1.Πώς θα χαρακτηρίζατε το

κλίμα που επικρατεί στη

σχολική σας μονάδα;
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Mann-Whitney U 619,500
Wilcoxon W 1654,500
Z -3,378
Asymp. Sig. (2-tailed) ,001

Πίνακας 44: Αποτελέσματα Mann-Whitey U Test

Όπως φαίνεται στους παραπάνω πίνακες, η αντίληψη του σχολικού κλίματος είναι

θετικότερη στους διευθυντές, συγκριτικά (Mean Rank=54,23) με τους εκπαιδευτικούς

(Mean Rank=36,77).  Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  του  Mann-Whitey U Test,  η

διαφορά  αυτή  μεταξύ  των  δύο  μονάδων  είναι  στατιστικά  σημαντική  (U=619,5,

p=0,001).  Συνεπώς,  μπορούμε  να  συμπεράνουμε  ότι  οι  διευθυντές  του  δείγματος

αξιολογούν  σημαντικά  θετικότερα  το  σχολικό  κλίμα,  συγκριτικά  με  τους

εκπαιδευτικούς. 

Αντίστοιχα  Mann-Whitey U Tests εφαρμόστηκαν  για  τις  ερωτήσεις  Β2  (Πώς  θα

χαρακτηρίζατε τις σχέσεις ανάμεσα στους διδάσκοντες;), Β3 (Πώς θα χαρακτηρίζατε τις

σχέσεις εκπαιδευτικών- μαθητών;) και Β4 (Πώς θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις ανάμεσα

στους μαθητές;), τα αποτελέσματα των οποίων, ωστόσο, υποδεικνύουν την μη ύπαρξη

στατιστικά  σημαντικών  διαφορών  μεταξύ  εκπαιδευτικών  και  διευθυντών  για  τα

συγκεκριμένα ερωτήματα (p>0,05 σε όλες τις περιπτώσεις).

2.Πώς θα

χαρακτηρίζατε τις

σχέσεις ανάμεσα

στους

διδάσκοντες;

3.Πώς θα

χαρακτηρίζατε τις

σχέσεις

εκπαιδευτικών-

μαθητών;

4.Πώς θα

χαρακτηρίζατε τις

σχέσεις ανάμεσα

στους μαθητές;
Mann-Whitney U 868,000 884,000 869,500
Wilcoxon W 1903,000 1919,000 1904,500
Z -1,262 -1,148 -1,271
Asymp. Sig. (2-tailed) ,207 ,251 ,204

Πίνακας 45: Αποτελέσματα Mann-Whitey U Test

4.1.7 Διαφορές στην αντίληψη της εισαγωγής και διαχείρισης καινοτομιών

Για  την  διερεύνηση  της  σημασίας  των  διαφορών  μεταξύ  εκπαιδευτικών  και

διευθυντών στην αντίληψη της εισαγωγής και διαχείριση καινοτομιών διενεργήθηκε
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το  μη-παραμετρικό  Mann-Whitey U Test,  τα  αποτελέσματα  του  οποίου

παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. 

 Θέση 

Εργασίας N Mean Rank Sum of Ranks
1. Σε ποιο βαθμό η 

σχολική σας μονάδα 

παρέχει  ευκαιρίες 

εμπλοκής του 

εκπαιδευτικού στην 

προώθηση καινοτόμων 

δραστηριοτήτων;

Εκπαιδευτικός 45 37,40 1683,00
Διευθυντής 45 53,60 2412,00
Total

90

2. Σε ποιο βαθμό οι 

εκπαιδευτικοί που 

εφαρμόζουν καινοτομίες 

επιδρούν στην αντίστοιχη 

στάση των συναδέλφων 

τους;

Εκπαιδευτικός 45 40,74 1833,50
Διευθυντής 45 50,26 2261,50
Total

90

3. Το σχολείο σε ποιο 

βαθμό παρέχει ευκαιρίες  

ανάληψης πρωτοβουλιών;

Εκπαιδευτικός 45 31,77 1429,50
Διευθυντής 45 59,23 2665,50
Total 90

4. Σε ποιο βαθμό έχει ο 

διευθυντής τη στήριξη 

των εκπαιδευτικών κατά 

την  εφαρμογή μιας 

καινοτόμου δράσεως ή 

πρωτοβουλίας;

Εκπαιδευτικός 45 44,72 2012,50
Διευθυντής 45 46,28 2082,50
Total

90

5. Σε ποιο βαθμό 

σχεδιάζεται μια 

"καινοτομία" σε 

θεωρητικό πλαίσιο πριν 

την υλοποιηθεί στη 

σχολική μονάδα;

Εκπαιδευτικός 45 33,48 1506,50
Διευθυντής 45 57,52 2588,50
Total

90

Πίνακας 46: Mean ranks

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, οι διευθυντές θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό

από τους εκπαιδευτικούς ότι: α) η σχολική μονάδα παρέχει ευκαιρίες  εμπλοκής του
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εκπαιδευτικού στην προώθηση καινοτόμων δραστηριοτήτων, β) οι εκπαιδευτικοί που

εφαρμόζουν καινοτομίες επιδρούν στην αντίστοιχη στάση των συναδέλφων τους, γ)

το  σχολείο  παρέχει  ευκαιρίες   ανάληψης  πρωτοβουλιών,  δ)  έχει  ο  διευθυντής  τη

στήριξη  των  εκπαιδευτικών  κατά  την   εφαρμογή  μιας  καινοτόμου  δράσεως  ή

πρωτοβουλίας,  ε)  μια  "καινοτομία"  σχεδιάζεται  σε  θεωρητικό  πλαίσιο  πριν  την

υλοποιηθεί στη σχολική μονάδα. 

1. Σε ποιο

βαθμό η

σχολική σας

μονάδα

παρέχει

ευκαιρίες

εμπλοκής του

εκπαιδευτικο

ύ στην

προώθηση

καινοτόμων

δραστηριοτήτ

ων;

2. Σε ποιο

βαθμό οι

εκπαιδευτικοί

που

εφαρμόζουν

καινοτομίες

επιδρούν στην

αντίστοιχη

στάση των

συναδέλφων

τους;

3. Το σχολείο

σε ποιο βαθμό

παρέχει

ευκαιρίες

ανάληψης

πρωτοβουλιώ

ν;

4. Σε ποιο

βαθμό έχει ο

διευθυντής τη

στήριξη των

εκπαιδευτικώ

ν κατά την

εφαρμογή

μιας

καινοτόμου

δράσεως ή

πρωτοβουλίας

;

5. Σε ποιο

βαθμό

σχεδιάζεται

μια

"καινοτομία"

σε θεωρητικό

πλαίσιο πριν

την

υλοποιηθεί

στη σχολική

μονάδα;
Mann-Whitney U 648,000 798,500 394,500 977,500 471,500
Wilcoxon W 1683,000 1833,500 1429,500 2012,500 1506,500
Z -3,089 -1,812 -5,196 -,297 -4,555
Asymp. Sig. (2-

tailed)
,002 ,070 ,000 ,767 ,000

Πίνακας 47: Αποτελέσματα Mann-Whitey U Test

Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  του  Mann-Whitey U Test,  οι  παραπάνω διαφορές

μεταξύ των δύο ομάδων είναι στατιστικά σημαντικές για τις ερωτήσεις Γ1 (U=648,

p=0,002), Γ3 (U=394,  p=0,000) και Γ5 (U=471,  p=0,000). Συνεπώς, μπορούμε να

πόυμε  ότι  οι  διευθυντές  αντιλαμβάνονται  ως  σημαντικά  θετικότερες  από  τους

εκπαιδευτικούς  τις  ευκαιρίες  εμπλοκής  των  εκπαιδευτικών  στην  προώθηση

καινοτόμων δραστηριοτήτων, τις ευκαιρίες ανάληψης πρωτοβουλιών που παρέχει το

σχολείο, καθώς και τον βαθμό στον οποίο υπάρχει σχεδιασμός μιας καινοτομίας, πριν

την υλοποίησή της. 

4.1.8 Διαφορές στην αντίληψη του τρόπου λήψης αποφάσεων
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Για  την  διερεύνηση  της  σημασίας  των  διαφορών  μεταξύ  εκπαιδευτικών  και

διευθυντών  στην  αντίληψη  του  τρόπου  λήψης  αποφάσεων  διενεργήθηκε  το  μη-

παραμετρικό  Mann-Whitey U Test,  τα  αποτελέσματα  του  οποίου  παρουσιάζονται

στους παρακάτω πίνακες. 

 Θέση

Εργασίας N Mean Rank Sum of Ranks
2. Σε ποιο βαθμό 

συμμετέχει ο σύλλογος 

καθηγητών στη λήψη 

αποφάσεων;

Εκπαιδευτικός 45 35,44 1595,00
Διευθυντής 45 55,56 2500,00
Total

90

3. Σε ποιο βαθμό η 

υλοποίηση μιας 

καινοτομίας είναι 

κατευθυνόμενη από το 

διευθυντή;

Εκπαιδευτικός 45 37,37 1681,50
Διευθυντής 45 53,63 2413,50
Total

90

4. Σε ποιο βαθμό η 

υλοποίηση μιας 

καινοτομίας αποτελεί 

κοινή απόφαση 

διευθυντή- 

εκπαιδευτικών;

Εκπαιδευτικός 45 38,68 1740,50
Διευθυντής 45 52,32 2354,50
Total

90

Πίνακας 48: Mean ranks

Όπως  φαίνεται  στον  παραπάνω  πίνακα,  οι  διευθυντές  αντιλαμβάνονται  ως

μεγαλύτερο, σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς, τον βαθμό στον οποίο: α) συμμετέχει

ο σύλλογος καθηγητών στη λήψη αποφάσεων, β) η υλοποίηση μιας καινοτομίας είναι

κατευθυνόμενη από το διευθυντή, γ) η υλοποίηση μιας καινοτομίας αποτελεί κοινή

απόφαση διευθυντή- εκπαιδευτικών. 
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2. Σε ποιο

βαθμό

συμμετέχει ο

σύλλογος

καθηγητών

στη λήψη

αποφάσεων;

3. Σε ποιο

βαθμό η

υλοποίηση

μιας

καινοτομίας

είναι

κατευθυνόμεν

η από το

διευθυντή;

4. Σε ποιο

βαθμό η

υλοποίηση

μιας

καινοτομίας

αποτελεί

κοινή

απόφαση

διευθυντή-

εκπαιδευτικώ

ν;
Mann-Whitney U 560,000 646,500 705,500
Wilcoxon W 1595,000 1681,500 1740,500
Z -3,919 -3,112 -2,631
Asymp. Sig. (2-

tailed)
,000 ,002 ,009

Πίνακας 49: Αποτελέσματα Mann-Whitey U Test

Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  του  Mann-Whitey U Test,  οι  παραπάνω διαφορές

μεταξύ των δύο ομάδων είναι στατιστικά σημαντικές για το σύνολο των ερωτήσεων

που  ελέγχθησαν  (p<0,05  και  στις  τρείς  περιπτώσεις).  Συνεπώς,  μπορούμε  να

συμπεράνουμε ότι οι διευθυντές αντιλαμβάνονται ως μεγαλύτερο, σε σχέση με τους

εκπαιδευτικούς, τον βαθμό στον οποίο συμμετέχει ο σύλλογος καθηγητών στη λήψη

αποφάσεων, αλλά και τον βαθμό κατά τον οποίο η υλοποίηση των καινοτομιών είναι

τόσο κατευθυνόμενη από τους ίδιους, όσο και αποτελεί κοινή απόφαση τους με τους

εκπαιδευτικούς. 

4.1.9 Διαφορές στην αντίληψη του ρόλου του διευθυντή

Για  την  διερεύνηση  της  σημασίας  των  διαφορών  μεταξύ  εκπαιδευτικών  και

διευθυντών  στην  αντίληψη  του  ρόλου  του  διευθυντή  διενεργήθηκε  το  μη-

παραμετρικό Mann-Whitey U Test, τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάζονται στο

παρακάτω πίνακα. 

 Θέση 

Εργασίας N Mean Rank Sum of Ranks
Εκπαιδευτικός 45 53,53 2409,00
Διευθυντής 45 37,47 1686,00
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2.  Σε ποιο βαθμό ο ρόλος

του διευθυντή 

περιορίζεται σε 

γραφειοκρατικές 

υποθέσεις;

Total

90

3. Σε ποιο βαθμό 

θεωρείτε ότι ο διευθυντής

επιδρά στους στόχους του

σχολείου;

Εκπαιδευτικός 45 44,89 2020,00
Διευθυντής 45 46,11 2075,00
Total

90

7. Σε ποιο βαθμό 

προωθείται η υλοποίηση  

καινοτόμων δράσεων από

το διευθυντή;

Εκπαιδευτικός 45 37,37 1681,50
Διευθυντής 45 53,63 2413,50
Total

90

9. Σε ποιο βαθμό ο 

διευθυντής διευθετεί 

τυχόν διενέξεις μεταξύ 

διδασκόντων;

Εκπαιδευτικός 45 37,11 1670,00
Διευθυντής 45 53,89 2425,00
Total

90

10. Σε ποιο βαθμό πείθει 

ο διευθυντής τους 

"συντηρητικούς" 

εκπαιδευτικούς να 

προβούν σε ανάληψη 

καινοτόμων 

δραστηριοτήτων;

Εκπαιδευτικός 45 36,57 1645,50
Διευθυντής 45 54,43 2449,50
Total

90

11. Σε ποιο βαθμό 

συνεργάζεται ο 

διευθυντής με το σύλλογο

γονέων και κηδεμόνων;

Εκπαιδευτικός 45 36,79 1655,50
Διευθυντής 45 54,21 2439,50
Total

90

12. Σε ποιο βαθμό 

εμπλέκεται ο διευθυντής 

και συνεργάζεται με 

άλλους φορείς 

κοινωνικούς;

Εκπαιδευτικός 45 34,21 1539,50
Διευθυντής 45 56,79 2555,50
Total

90

Πίνακας 50: Mean ranks

Όπως  φαίνεται  στον  παραπάνω  πίνακα,  οι  εκπαιδευτικοί  αντιλαμβάνονται  ως

μεγαλύτερο  τον  βαθμό  στον  οποίο  ο  ρόλος  του  διευθυντή  περιορίζεται  σε

γραφειοκρατικά  καθήκοντα.  Αντίστοιχα,  οι  διευθυντές  αντιλαμβάνονται  ως
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μεγαλύτερο τον βαθμό κατά τον οποίο: α)  ο διευθυντής επιδρά στους στόχους του

σχολείου,  β) προωθείται η υλοποίηση  καινοτόμων δράσεων από το διευθυντή, γ)

βαθμό ο διευθυντής διευθετεί τυχόν διενέξεις μεταξύ διδασκόντων, δ) ο διευθυντής

πείθει  τους  "συντηρητικούς"  εκπαιδευτικούς  να  προβούν σε ανάληψη καινοτόμων

δραστηριοτήτων, ε) συνεργάζεται ο διευθυντής με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων

και στ) εμπλέκεται ο διευθυντής και συνεργάζεται με άλλους κοινωνικούς φορείς. 

2.  Σε ποιο

βαθμό ο ρόλος

του διευθυντή

περιορίζεται

σε

γραφειοκρατι

κές

υποθέσεις;

3. Σε

ποιο

βαθμό

θεωρείτε

ότι ο

διευθυντ

ής

επιδρά

στους

στόχους

του

σχολείου

;

7. Σε ποιο

βαθμό

προωθείτ

αι η

υλοποίησ

η

καινοτόμ

ων

δράσεων

από το

διευθυντ

ή;

9. Σε ποιο

βαθμό ο

διευθυντής

διευθετεί

τυχόν

διενέξεις

μεταξύ

διδασκόντ

ων;

10. Σε ποιο

βαθμό πείθει ο

διευθυντής

τους

"συντηρητικο

ύς"

εκπαιδευτικού

ς να προβούν

σε ανάληψη

καινοτόμων

δραστηριοτήτ

ων;

11. Σε ποιο

βαθμό

συνεργάζε

ται ο

διευθυντής

με το

σύλλογο

γονέων και

κηδεμόνων

;

12. Σε ποιο

βαθμό

εμπλέκεται ο

διευθυντής

και

συνεργάζεται

με άλλους

φορείς

κοινωνικούς;

Mann-

Whitne

y U

651,000
985,00

0
646,500 635,000 610,500 620,500 504,500

Wilcox

on W
1686,000

2020,0

00

1681,50

0
1670,000 1645,500 1655,500 1539,500

Z -3,058 -,245 -3,112 -3,236 -3,450 -3,444 -4,372
Asymp.

Sig. (2-

tailed)

,002 ,806 ,002 ,001 ,001 ,001 ,000

Πίνακας 51: Αποτελέσματα Mann-Whitey U Test

Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  του  Mann-Whitey U Test,  οι  παραπάνω διαφορές

μεταξύ των δύο ομάδων είναι στατιστικά σημαντικές για το σύνολο των ερωτήσεων

που ελέγχθησαν (p<0,05 σε όλες περιπτώσεις), με μοναδική εξαίρεση την ερώτηση

Ε3 (Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι  ο διευθυντής επιδρά στους στόχους του σχολείου),

όπου  δεν  εμφανίζεται  στατιστικά  σημαντική  διαφορά  μεταξύ  των  δύο  ομάδων

(p=0,806>0,05).  Συνεπώς,  μπορούμε  να  συμπεράνουμε  ότι  οι  εκπαιδευτικοί

αντιλαμβάνονται  ως  μεγαλύτερο  τον  βαθμό  στον  οποίο  ο  ρόλος  του  διευθυντή

περιορίζεται  σε  γραφειοκρατικά  καθήκοντα.  Αντίστοιχα,  οι  διευθυντές
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αντιλαμβάνονται ως μεγαλύτερο, συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς, τον βαθμό κατά

τον  οποίο  επιδρούν  στους  στόχους  του  σχολείου,  προωθούν  την  υλοποίηση

καινοτόμων δράσεων, διευθετούν τυχόν διενέξεις μεταξύ διδασκόντων, πείθουν τους

"συντηρητικούς"  εκπαιδευτικούς  να  προβούν  σε  ανάληψη  καινοτόμων

δραστηριοτήτων  και  συνεργάζονται  με  το  σύλλογο  γονέων  και  κηδεμόνων  και

άλλους κοινωνικούς φορείς. 

5. Συζήτηση - Συμπεράσματα

Μετά  την  επεξεργασία  των  δεδομένων  που  προέκυψαν  από  τις  απαντήσεις  σε

ερωτηματολόγιο των 45 Διευθυντών και 45 εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης,  ακολουθεί  η  συζήτηση  των  αποτελεσμάτων  που

προέκυψαν από τους πέντε άξονες-θεματικές ενότητες του ερωτηματολογίου. Αυτή η

διαδικασία οδηγεί σε αποτύπωση της συνολικής εικόνας αναφορικά με το σχολικό

κλίμα και  τις  στάσεις   απέναντι  στην καινοτομία  αλλά και  το ρόλο της  ηγεσίας-

διεύθυνσης  σε κάθε σχολείο.

Α. Στάση σχολείου απέναντι στην καινοτομία

Όπως  προκύπτει  από  τα  αποτελέσματα  της  παρούσας  έρευνας,  οι  εκπαιδευτικοί

τείνουν σε μεγαλύτερο βαθμό να θεωρούν ότι η στάση του σχολείου απέναντι στην

καινοτομία είναι μη-ικανοποιητική ή απλώς ικανοποιητική, ενώ οι διευθυντές έχουν

μια πιο θετική αντίληψη όσον αφορά το συγκεκριμένο στοιχείο. Αντίστοιχα, διαφορά

μεταξύ των απόψεων των εκπαιδευτικών και των διευθυντών εμφανίζεται και όσον

αφορά την στάση που κρατούν οι διευθυντές απέναντι  σε πρωτοβουλίες  δράσεων

καινοτομιών:  οι  εκπαιδευτικοί  αντιλαμβάνονται  την  στάση  των  διευθυντών  ως

ουδέτερη προς θετική, ενώ οι διευθυντές αντιλαμβάνονται την στάση τους ως θετική

προς  πολύ  θετική.  Ωστόσο,  και  οι  δύο  ομάδες  αναφέρουν  ότι  η  λήψη  τέτοιων

πρωτοβουλιών  από  τους  εκπαιδευτικούς  υφίσταται  σε  μέτριο  μόνο  βαθμό,  όντας

απλώς «ικανοποιητική». Βάσει των παραπάνω, οι διευθυντές φαίνεται να αξιολογούν

θετικότερα την στάση του σχολείου απέναντι στην καινοτομία, σε σύγκριση με τους

εκπαιδευτικούς. Το στοιχείο αυτό υποδεικνύει μια απόσταση μεταξύ των δύο, με τους

εκπαιδευτικούς  να  θεωρούν  ότι  η  στάση  του  σχολείου  απέναντι  σε  δράσεις

καινοτομίας θα μπορούσε να κινείται σε μια πιο θετική κατεύθυνση. 
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Όσον αφορά την καταλληλότητα νέων ή έμπειρων διευθυντών για την υλοποίηση

καινοτομιών, οι εκπαιδευτικοί όσο και οι διευθυντές εμφανίζονται μοιρασμένοι, με τα

ποσοστά ωστόσο να είναι ελαφρώς υψηλότερα για τους έμπειρους εκπαιδευτικούς.

Μια σειρά από ποιοτικά δεδομένα δικαιολογούν την στάση αυτή: η πλειοψηφία του

δείγματος συμφωνεί πως κατάλληλος για την υλοποίηση καινοτομιών είναι όποιος

έχει  τη  διάθεση,  θεωρώντας  πως  ρόλο  σημαντικό  διαδραματίζει  η  ηλικία  και  η

εμπειρία  των  διευθυντών,  οι  οποίοι  είναι  υπεύθυνοι  για  την  εισαγωγή  και  το

σχεδιασμό  τέτοιου  είδους  δράσεων  και  αυτοί  πρώτοι  ενθαρρύνουν  τους

εκπαιδευτικούς και τους ωθούν να τις υλοποιήσουν. Επίσης, καταδεικνύουν και τη

σημασία συμμετοχής και ενεργού εμπλοκής του μαθητικού κοινού στη διαδικασία

εφαρμογής της καινοτομίας στην εκπαίδευση.

Β. Σχολικό κλίμα

Η  γενική  αντίληψη  του  σχολικού  κλίματος  φαίνεται  να  διαφέρει  ανάμεσα  στους

εκπαιδευτικούς  και  τους  διευθυντές,  όπως  υποδεικνύεται  από  την  στατιστική

ανάλυση, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν διαφορές σε πιο συγκεκριμένες παραμέτρους

του σχολικού κλίματος, όπως τις σχέσεις μεταξύ των διδασκόντων, τις σχέσεις μεταξύ

εκπαιδευτικών και μαθητών και τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών. Έτσι, αν και οι δύο

ομάδες  αντιλαμβάνονται  με  τον  ίδιο τρόπο τις  διαπροσωπικές  σχέσεις  εντός  τους

σχολείου,  οι  διευθυντές  αξιολογούν  ως  καλύτερο  το  σχολικό  κλίμα.  Μια  σειρά

ανοιχτών ερωτήσεων και αντίστοιχων ποιοτικών δεδομένων υποδεικνύουν περαιτέρω

διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το ποιες πρέπει να

είναι  οι  σχέσεις  εκπαιδευτικών διευθυντή,  οι  διευθυντές  ανέφεραν με  μεγαλύτερη

συχνότητα  το  χαρακτηριστικό  του  «υποστηρικτικού»  και  «καθοδηγητικού»

διευθυντή. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί επικέντρωσαν στον ρόλο ευθύνη του διευθυντή

να δίνει πρωτοβουλίες στους εκπαιδευτικούς, να διατηρεί καλό διαπροσωπικό κλίμα

στο  σχολείο  και  να  επιλύει  τα  προβλήματα  μεταξύ  μαθητών  και  εκπαιδευτικών.

Αντίστοιχα, όσον αφορά το ποιες πρέπει να είναι οι σχέσεις διευθυντή – μαθητών, οι

διευθυντές ανέφεραν κατά κύριο λόγο τον ρόλο του διευθυντή στο να «παρεμβαίνει

σε εντάσεις», ενώ οι εκπαιδευτικοί τον ρόλο του διευθυντή ως αυτόν που επιλύει

προβλήματα  μεταξύ  μαθητών  και  εκπαιδευτικών,  εμπλέκει  τους  μαθητές  σε  νέες

δραστηριότητες, αλλά υποστηρίζει τους καθηγητές έναντι των μαθητών.
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Τόσο οι  εκπαιδευτικοί,  όσο  και  οι  διευθυντές  τονίζουν  την  σημασία  της

υπευθυνότητας και της τήρησης των καθηκόντων, καθώς και τις σχέσεις που έχουν οι

εκπαιδευτικοί  με  τους  μαθητές,  ως  βασικό  στοιχείο  μιας  θετικής  επιρροής  των

εκπαιδευτικών  στο  σχολικό  κλίμα.  Ωστόσο,  οι  εκπαιδευτικοί  αναφέρουν  σε

μεγαλύτερο ποσοστό από τους διευθυντές την εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτομιών

ως  παράγοντα  που  επιδρά  στο  σχολικό  κλίμα,  ενώ  οι  διευθυντές  επικεντρώνουν

περισσότερο στον ρόλο των εκπαιδευτικών ως προς την διατήρηση της «ηρεμίας» και

ως προς τις μεταξύ τους διαπροσωπικές σχέσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, το σύνολο

σχεδόν των συμμετεχόντων συμφωνεί πως το σχολικό κλίμα επηρεάζεται σε μέγιστο

βαθμό  από  τους  διδάσκοντες  και  τους  μαθητές,  ενώ  παράλληλα,  δηλώνει  πως  ο

διευθυντής  επιδρά  θετικά  στο  σχολικό  κλίμα  με  την  δημιουργία  κλίματος

συνεργασίας  και  εμπιστοσύνης,  τονίζοντας  για  μια  ακόμα  φορά την σημασία  του

διευθυντή για την διαπροσωπική διάσταση του σχολικού κλίματος.

Γ. Εισαγωγή και διαχείριση καινοτομιών

Στον  τομέα  της  εισαγωγής  και  διαχείρισης  καινοτομιών,  όπως  φαίνεται  από  τα

αποτελέσματα, υπάρχουν διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών και διευθυντών, καθώς οι

διευθυντές αξιολογούν σε γενικές γραμμές ως καλύτερη την κατάσταση της σχολικής

μονάδας, όσον αφορά την παροχή ευκαιριών καινοτομίας. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί

εμφανίζονται στις περισσότερες περιπτώσεις ως μοιρασμένοι, με παρόμοια ποσοστά

να αναφέρουν ότι οι ευκαιρίες αυτές είναι λίγες, πολλές ή απλώς ικανοποιητικές. Το

εύρημα αυτό ενισχύεται και από τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης, από την

οποία προκύπτει ότι οι διευθυντές αντιλαμβάνονται ως σημαντικά θετικότερες από

τους  εκπαιδευτικούς  τις  ευκαιρίες  εμπλοκής  των  εκπαιδευτικών  στην  προώθηση

καινοτόμων δραστηριοτήτων, τις ευκαιρίες ανάληψης πρωτοβουλιών που παρέχει το

σχολείο, καθώς και τον βαθμό στον οποίο υπάρχει σχεδιασμός μιας καινοτομίας, πριν

την υλοποίησή της.

Δ. Λήψη αποφάσεων

Όπως και στην περίπτωση της εισαγωγής και διαχείρισης καινοτομιών, στον τομέα

της  λήψης  αποφάσεων  παρατηρείται  επίσης  η  ύπαρξη  διαφορών  μεταξύ

εκπαιδευτικών και διευθυντών. Οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται σχετικά διχασμένοι για

το κατά πόσον ο σύλλογος καθηγητών συμμετέχει στην λήψη αποφάσεων, τι κατά

πόσον οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται από κοινού με τον διευθυντή, καθώς και για
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τον βαθμό στον οποίο  ο διευθυντής  κατευθύνει  την  υλοποίηση των καινοτομιών.

Όπως προκύπτει και από την στατιστική ανάλυση, οι διευθυντές αντιλαμβάνονται ως

μεγαλύτερο, σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς, τον βαθμό στον οποίο  συμμετέχει ο

σύλλογος καθηγητών στη λήψη αποφάσεων, αλλά και τον βαθμό κατά τον οποίο η

υλοποίηση  των  καινοτομιών  είναι  τόσο  κατευθυνόμενη  από  τους  ίδιους,  όσο  και

αποτελεί κοινή απόφαση τους με τους εκπαιδευτικούς. Έτσι, φαίνεται η ύπαρξη μιας

αντίφασης:  οι  διευθυντές  αντιλαμβάνονται  ταυτόχρονα  την  διαδικασία  ως

δημοκρατική (εφ’ όσον υπάρχει ισότιμη συμμετοχή του συλλόγου στις αποφάσεις)

και κατευθυνόμενη από τους ίδιους. Αντίστροφα, οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται

την  διαδικασία  ως  ελαφρώς  λιγότερο  δημοκρατική,  αλλά  ταυτόχρονα

αντιλαμβάνονται και τον καθοδηγητικό ρόλο του διευθυντή ως μικρότερο. 

Ε. Ηγεσία

Η ύπαρξη διαφοροποιήσεων εμφανίζεται και στον τομέα της ηγεσίας. Όσον αφορά

κατά πόσον ο ρόλος του διευθυντή περιορίζεται σε γραφειοκρατικές υποθέσεις, οι

εκπαιδευτικοί  εμφανίζονται  μοιρασμένοι,  με  ίσα  ποσοστά  να  αναφέρουν  ότι  κάτι

τέτοιο ισχύει λίγο ή καθόλου και, αντίθετα, πολύ ή στον μέγιστο βαθμό. Αντίθετα, οι

διευθυντές  κατά  πλειοψηφία  αντιλαμβάνονται  τον  ρόλο  τους  ως  λίγο  ή  μετρίως

περιορισμένο σε γραφειοκρατικές υποθέσεις. Αντίστοιχες διαφορές παρουσιάζονται

και  στο  κατά  πόσον  προωθείται  η  υλοποίηση  καινοτόμων  δράσεων  από  τον

διευθυντή,  στο  κατά  πόσον  ο  διευθυντής  διευθετεί  τυχόν  διενέξεις  μεταξύ  των

διδασκόντων, στο βαθμό κατά τον οποίο  πείθει ο διευθυντής τους "συντηρητικούς"

εκπαιδευτικούς  να  προβούν  σε  ανάληψη  καινοτόμων  δραστηριοτήτων,  καθώς  και

στον βαθμό στον οποίο ο διευθυντής συνεργάζεται με κοινωνικούς φορείς. Αντίθετα,

τόσο εκπαιδευτικοί, όσο και διευθυντές, συμφωνούν στον βαθμό που  ο διευθυντής

επιδρά στους στόχους του σχολείου, καθώς και στον βαθμό που συνεργάζεται με τον

σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Τα παραπάνω ευρήματα στηρίζονται και από την

στατιστική  ανάλυση,  μέσω  της  οποίας  προκύπτει  ότι  οι  εκπαιδευτικοί

αντιλαμβάνονται  ως  μεγαλύτερο  τον  βαθμό  στον  οποίο  ο  ρόλος  του  διευθυντή

περιορίζεται  σε  γραφειοκρατικά  καθήκοντα.  Αντίστοιχα,  οι  διευθυντές

αντιλαμβάνονται ως μεγαλύτερο, συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς, τον βαθμό κατά

τον  οποίο  επιδρούν  στους  στόχους  του  σχολείου,  προωθούν  την  υλοποίηση

καινοτόμων δράσεων, διευθετούν τυχόν διενέξεις μεταξύ διδασκόντων, πείθουν τους

"συντηρητικούς"  εκπαιδευτικούς  να  προβούν  σε  ανάληψη  καινοτόμων
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δραστηριοτήτων  και  συνεργάζονται  με  το  σύλλογο  γονέων  και  κηδεμόνων  και

άλλους κοινωνικούς φορείς.

Η  πλειοψηφία  των  συμμετεχόντων,  στην  ανοιχτή  ερώτηση  για  το

χαρακτηριστικό  γνώρισμα  που  θεωρούν  απαραίτητο  για  έναν  διευθυντή,

επικεντρώθηκε στην ικανότητα του διευθυντή να παίρνει πρωτοβουλίες για αλλαγή,

καθώς  και  στα  χαρακτηριστικά  της  δημοκρατικότητας,  της  διαλλακτικότητας  /

υπομονής  και  της  καθοδήγησης  –  υποστήριξης.  Βασικά  χαρακτηριστικά  που

διακρίνουν  το  διευθυντή  αποτελούν  η  καθοδήγηση  και  υποστήριξη  των

εκπαιδευτικών  κατά  τη  διάρκεια  υλοποίησης  του  έργου  τους,  η  έμπνευση,  η

διορατικότητα,  η  ανάληψη  πρωτοβουλιών,  η  δημοκρατική  στάση,  η  καλλιέργεια

καλού  κλίματος  και  η  υπευθυνότητα  και  ενσυναίσθηση.  Τα χαρακτηριστικά  αυτά

θεωρούν  ότι  απαιτούνται,  αφού  ο  διευθυντής  :  α)  καλείται  να  οργανώνει  τους

διδάσκοντες , να τους εμπνέει και με αυτόν τον τρόπο το σχολείο με την καθοδήγησή

του να πετυχαίνει τους στόχους του, β)  έχει να αντιμετωπίσει ένα ευρύ κοινό με

πολλά και σύνθετα προσωπικά προβλήματα και χαρακτηριστικά.

Επίλογος

Τα τελευταία  χρόνια  άλλαξαν  οι  κοινωνικές  συνθήκες  και  διαφοροποιήθηκαν  οι

κοινωνικές απαιτήσεις, γεγονός που ώθησε σε αλλαγές τον εκπαιδευτικό χώρο. Το

σχολείο καλείται να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να εντάξει στην εκπαίδευση

καινοτόμες δράσεις. Πολλοί επικροτούν την καινοτομία,  αφού επιδρά θετικά τόσο

στην  αποδοτικότητα  και  αποτελεσματικότητα  της  σχολικής  μονάδας  όσο  και  στη

ριζική αλλαγή του χαρακτήρα της εκπαίδευσης, η οποία παύει να έχει συγκεντρωτικό

χαρακτήρα και  γίνεται  πιο φιλελεύθερη,  «ανοικτή» και  αποδεκτή σε αλλαγές  στη

δομή της, αλλαγές όχι επιφανειακές μα που διαχέονται και επεκτείνονται συνειδητά.

Οι  εκπαιδευτικοί  και  διευθυντές  των  σχολικών  μονάδων  αποτελούν  τους  φορείς

υλοποίησης καινοτόμων δράσεων στο σχολικό χώρο. Υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις

από αυτούς στην εισαγωγή της καινοτομίας. Οι αντιδράσεις οφείλονται τόσο στην

κουλτούρα και τον τρόπο σκέψης τους, ο οποίος χαρακτηρίζεται αναχρονιστικός και

συντηρητικός. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που αντιδρούν υπηρετούν πολλά έτη

στην  εκπαίδευση,  δε  συνήθισαν  την  αλλαγή,  δεν  επιμορφώθηκαν  ώστε  να  είναι

προετοιμασμένοι  και  κατάλληλα  εφοδιασμένοι  να  την  αποδεχτούν  και  να  την
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εφαρμόσουν. Είναι δύσκολο γι’ αυτούς, με την εμπειρία και την ηλικία που κατέχουν

να  συμβιβαστούν  ή  να  υιοθετήσουν  νέο  τρόπο  σκέψης,  πιο  ρηξικέλευθο  και

προοδευτικό.

 Η  στάση  των  «συντηρητικών»  και  αρνητικά  διακείμενων  προς  την  καινοτομία

εκπαιδευτικών αναστέλλει και δυσχεραίνει την πρόοδο της σχολικής μονάδας. Αυτός

που καλείται να αλλάξει το σχολικό κλίμα και να περιορίσει τις αντιδράσεις είναι ο

διευθυντής-ηγέτης  του  σχολείου.  Με όπλα  του  τον  επιμερισμό  αρμοδιοτήτων,  τη

συμπαράσταση, καθοδήγηση, συνεργασία, μεταπείθει τους εκπαιδευτικούς που είναι

αρνητικοί στην εισαγωγή της καινοτομίας και ενθαρρύνει και προωθεί την ενεργό

εμπλοκή τους σε καινοτόμες δραστηριότητες.

Από την παρούσα εργασία καταδεικνύεται ο σημαντικός και πολυδιάστατος ρόλος

του διευθυντή ως ηγέτη της καινοτομίας στη σχολική μονάδα. Το προφίλ που αυτός

παρουσιάζει, οι γνώσεις του, η συνειδητοποίηση των απαιτήσεων της κοινωνίας, η

προοδευτική  του  ματιά,  η  συνεργατικότητά  του,  επιδρούν  στη  διαμόρφωση  του

κατάλληλου κλίματος στη σχολική μονάδα και προωθούν την εισαγωγή, διαχείριση

και αξιολόγηση καινοτόμων δράσεων, που κρίνονται απαραίτητες και συμβάλλουν

στην αποτελεσματικότητα του χώρου της εκπαίδευσης.

Προκειμένου  ο  διευθυντής  να  ανταπεξέλθει  στο  σύνθετο  ρόλο  του  και  να

ολοκληρώσει  με  επιτυχία  την  αποστολή  του  ως  ηγέτης  της  καινοτομίας,  ως

συντονιστής, καθοδηγητής και διαμεσολαβητής του εκπαιδευτικού έργου, οφείλει ο

χαρακτήρας της εκπαίδευσης να αλλάξει ριζικά και να απομακρυνθούν οι παράγοντες

που  αναστέλλουν  την  καινοτόμο  αποστολή  του  και  οι  οποίοι  είναι  η  μεγάλη

γραφειοκρατία  και  η  εστίαση  του  εκπαιδευτικού  συστήματος  στη  διεκπεραίωση

υποθέσεων.

Ο διευθυντής έχει και παιδαγωγικό ρόλο, αφού και ο ίδιος είναι εκπαιδευτικός και για

την υλοποίηση και επιτυχή κατάληξη των στόχων μιας καινοτόμου δράσης οφείλει να

παρέχει ελευθερίες δράσης και ανάληψης πρωτοβουλιών στους εκπαιδευτικούς της

σχολικής μονάδας, δημιουργώντας σχέσεις αρμονικές, επιλύοντας συγκρούσεις  και

τυχόν  αντιδράσεις  τους  στην  ένταξη  της  καινοτομίας  στην  εκπαίδευση.  Με  την

πραγματοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, την παροχή κινήτρων επιβράβευσης

και την παρότρυνση προς τους εκπαιδευτικούς να τα παρακολουθήσουν, μειώνεται το
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άγχος και η ανασφάλεια των τελευταίων και αυξάνεται η θετική τους διάθεση και

προθυμία συμμετοχής σε καινοτομίες στη σχολική μονάδα που υπηρετούν.

Σημαντικό παράγοντα στην εισαγωγή και διάχυση της καινοτομίας στην εκπαίδευση

αποτελεί το όραμα, η έμπνευση, η οργάνωση και γενικά ο θεωρητικός σχεδιασμός της

καινοτομίας. Ο διευθυντής με γνώση, υπευθυνότητα και επιμονή συγκεντρώνει τους

εκπαιδευτικούς,  με  τους  οποίους  από  κοινού  συναποφασίζουν  τα  στάδια  ενός

καινοτόμου προγράμματος. Το πρόγραμμα κρίνεται απαραίτητο να διαθέτει σαφείς

σκοπούς  και  στόχους,  προμήθεια  και  χρήση  του  κατάλληλου  εποπτικού  υλικού,

κατάλληλες  πρακτικές  και  μεθόδους  διδασκαλίας.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  οι

εκπαιδευτικοί  με σιγουριά και  αυτοπεποίθηση θα ολοκληρώσουν το έργο τους με

επιτυχία,  οι  μαθητές  θα  κατακτήσουν  τις  γνώσεις  και  δεξιότητες  που  απαιτεί  το

πρόγραμμα και ο διευθυντής θα αξιολογεί την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος,

παρεμβαίνοντας και εντοπίζοντας ελλείψεις και δυσκολίες και ανατροφοδοτώντας την

όλη διαδικασία.

Ο διευθυντής καλείται να γίνει ο διαμορφωτής συνεργατικού κλίματος τόσο εντός του

σχολικού χώρου όσο και έξω από αυτόν. Οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί τη

συνεργασία και τη συμμετοχή και  ενεργό εμπλοκή όλων των εκπαιδευτικών στην

υλοποίηση  της  καινοτομίας.  Αναπτύσσει  μαζί  τους  οικείες,  φιλικές,  αρμονικές

σχέσεις, εισακούει τις ενστάσεις ή τις ιδέες τους και τις ενσωματώνει, όσο μπορεί,

στην  πορεία  της  καινοτόμου  δράσεις.  Προωθεί  δράσεις  του  αναλυτικού

προγράμματος και παρέχει στους εκπαιδευτικούς ελευθερίες επιλογής και εισαγωγής

περεταίρω  δραστηριοτήτων  καινοτόμων  πέραν  του  επίσημου  προγράμματος.

Παράλληλα, συνεργάζεται και αφουγκράζεται τις αντιλήψεις εξωσχολικών φορέων,

όπως ο σύλλογος γονέων, ο δήμος, η διοίκηση, το Υπουργείο Παιδείας.

Στην  υιοθέτηση  και  πραγμάτωση  της  καινοτομίας  ανασταλτικοί  παράγοντες

θεωρούνται η συνεχής κινητικότητα των εκπαιδευτικών, η αναξιοκρατική διαδικασία

επιλογής  διευθυντών  των  σχολικών  μονάδων,  οι  υποτυπώδεις  υποδομές.  Οι

εκπαιδευτικοί  δεν  πρέπει  να  αποσπώνται  συχνά,  αφού  κάθε  σχολική  μονάδα έχει

διαφορετικούς στόχους και δρα με διαφορετικό τρόπο. Η παραμονή σε μια σχολική

μονάδα προσφέρει στο διδάσκοντα εμπειρία, γνώση των στόχων που καταστούν τη

μονάδα αποτελεσματική και αυτοπεποίθηση για την επιτυχή εφαρμογή και επίτευξη

των σχολικών στόχων, μέσα από την εφαρμογή της καινοτομίας. 
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Ο διευθυντής κρίνεται απαραίτητο να επιλέγεται αξιοκρατικά, ώστε να διαθέτει όλα

τα χαρακτηριστικά εκείνα που καθιστούν το έργο του επιτυχές. Οφείλει να συνδυάζει

τη γνώση, τη καινοτόμο σκέψη, την ενσυναίσθηση και να μεταφέρει αξίες υψηλές

στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, όπως η δημοκρατία, η ελευθερία λόγου, η

ισότητα, η συμμετοχικότητα. Αποτελεί παράδειγμα και πρότυπο προς μίμηση τόσο με

το γνωστικό του επίπεδο όσο και με τη συμπεριφορά του και επηρεάζει την εισαγωγή

της  καινοτομίας  στον  εκπαιδευτικό  χώρο.  Οφείλει  να  βρίσκει  και  να  διαθέτει

κατάλληλα τους πόρους στην υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας και την

επαρκή  κατάρτιση  και  επιμόρφωση  των  εκπαιδευτικών,  ώστε  να  είναι  θετικά

διακείμενοι στην καινοτομία.

Ο διευθυντής με το ηγετικό και  φιλελεύθερο προφίλ του επιδρά στην ένταξη της

καινοτομίας στην εκπαίδευση. Δημιουργεί ασφάλεια στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι

τον εμπιστεύονται, τον σέβονται και δρουν διαδραστικά για την αποτελεσματικότητα

του σχολείου και την πραγμάτωση των αλλαγών που απαιτούνται γι’ αυτό το στόχο.

Η διαχειριστική και παθητική-ανενεργός δράση του διευθυντή της σχολικής μονάδας,

καθώς  και  η  αυταρχικότητα  και  αυστηρότητά  του  απέναντι  στους  υπολοίπους

εκπαιδευτικούς  φορείς,  αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη του σχολείου και  το

αφήνουν στάσιμο.

Ο ηγέτης  δεν υλοποιεί  την καινοτομία  μόνο επειδή επιβάλλεται  από τα εκάστοτε

αναλυτικά προγράμματα, τα οποία τροποποιούνται συχνά λόγω των πολιτικών και

κοινωνικών  αλλαγών.  Η  καινοτομία  οφείλει  να  στοχεύει  στη  ριζική  αλλαγή

κουλτούρας του σχολικού οργανισμού και να διαχέεται σε βάθος χρόνου. Για να γίνει

αυτό, οφείλει ο διευθυντής να συνειδητοποιήσει ο ίδιος αρχικά την ανάγκη αλλαγής

και  αναπροσαρμογής  του  σχολείου  μέσα  από  την  υλοποίηση  των  καινοτόμων

δράσεων και να επιδράσει μετέπειτα στη στάση των εκπαιδευτικών προς αυτή την

κατεύθυνση.

Προκειμένου η καινοτομία  να  ενταχθεί  στην εκπαίδευση,  κρίνεται  απαραίτητο το

Υπουργείο Παιδείας να προβεί σε κινήσεις εστιασμένες προς αυτή την κατεύθυνση,

οι οποίες είναι οι εξής:

 επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς και διευθυντές των σχολικών

μονάδων, τα οποία να επικεντρώνονται στην καινοτομία και να παρέχουν τις

κατάλληλες  γνώσεις  για  εξοικείωση  με  τις  στρατηγικές,  τα  μέσα  και  τις
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μεθόδους  υλοποίησης  των  δράσεων  καινοτομίας.  Οι  εκπαιδευτικοί  και

διευθυντές θα αποκτήσουν, με αυτόν τον τρόπο, ασφάλεια, αυτοπεποίθηση,

θετική στάση,  θα  κατανοήσουν τη  σημασία ένταξης  της  καινοτομίας  στην

εκπαίδευση και θα προβούν πρόθυμα στην εισαγωγή και υλοποίησή της.
 Επιμόρφωση των διευθυντών των σχολικών μονάδων σε θέματα ηγεσίας, από

την οποία επιμόρφωση οι διευθυντές θα γνωρίζουν το πολυσύνθετο έργο τους

και θα είναι ικανοί να διαμορφώνουν το κατάλληλο κλίμα που απαιτείται για

την  εισαγωγή  της  καινοτομίας,  να  επιλύουν  και  να  αντιμετωπίζουν  ορθά

συγκρούσεις  και  αντιδράσεις,  να  οργανώνουν  κατάλληλα  το  θεωρητικό

υπόβαθρο  του  σχεδίου  καινοτομίας,  να  λαμβάνουν  πρωτοβουλίες,  να

συμμετέχουν  ενεργά  και  να  αξιολογούν  ορθά  τα  στάδια  της  καινοτόμου

δράσης,  να  ανατροφοδοτούν  την  όλη  διαδικασία  και  να  διαχειρίζονται

κατάλληλα το έμψυχο και άψυχο δυναμικό που εμπλέκεται σε αυτήν.
 Αξιοκρατική  επιλογή των διευθυντών των σχολικών μονάδων,  με  κριτήριο

την εμπειρία τους, την κατάρτιση, το χαρακτήρα και τις γνώσεις τους κι όχι

μέσα  από  πελατειακές  σχέσεις  που  δε  διευκολύνουν  την  ανάπτυξη  και

αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας.
 Περιορισμός της γραφειοκρατίας, ώστε οι διευθυντές να διαθέτουν χρόνο και

να  είναι  θετικά  διακείμενοι  απέναντι  στην  καινοτομία.  Οφείλουν  να

συνειδητοποιήσουν πως ο ρόλος τους δεν είναι διεκπεραιωτικός μόνο ούτε

αποτελούν  «αυθεντίες»  μα  συμμετέχουν  ενεργά  και  σχεδιάζουν,  εμπνέουν,

οργανώνουν,  υλοποιούν  από  κοινού  με  τους  διδάσκοντες  την  καινοτόμο

δράση, τη διαχειρίζονται και την αξιολογούν.
 Μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και διάχυση της καινοτομίας

σε  όλες  τις  σχολικές  μονάδες,  ώστε  να  καταστεί  σαφής  η  σημασία  της

καινοτομίας τη σημερινή εποχή και να ανταπεξέλθει η σχολική μονάδα στις

κοινωνικές  απαιτήσεις.  Η  κοινωνία  αλλάζει  και  το  σχολείο,  που  αποτελεί

κομμάτι  της  κοινωνίας,  οφείλει  να  αλλάξει  και  να  προσαρμοστεί  στα  νέα

δεδομένα.

Συμπερασματικά,  η  εισαγωγή,  διαχείριση  και  αξιολόγηση  της  καινοτομίας  στη

σχολική  μονάδα  αποτελεί  μια  δύσκολη  αν  και  σημαντική  διαδικασία,  για  την

πραγματοποίηση της οποίας πρέπει να γίνουν αλλαγές στη δομή και το περιεχόμενο

του εκπαιδευτικού συστήματος, αφού σε αυτό εντάσσονται οι σχολικές μονάδες και

ακολουθούν  και  εφαρμόζουν  τις  δικές  του  «εντολές».  Καθοριστικός,  παράλληλα,
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κρίνεται ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης, δηλαδή του διευθυντή,

ο οποίος με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις αξίες που προωθεί συμβάλλει στην

εισαγωγή της καινοτομίας, αλλά και των εκπαιδευτικών, οι οποίοι με την κατάλληλη

ειδίκευση,  κατάρτιση,  επιμόρφωση και  εξοικείωση  συνδράμουν  με  τη  σειρά  τους

στην εκπαιδευτική καινοτομία. 
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 Παράρτημα

 Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στα πλαίσια μεταπτυχιακού προγράμματος του Παιδαγωγικού Τμήματος Φλώρινας με

ειδίκευση στην «Οργάνωση και Διοίκηση στην Εκπαίδευση-Εκπαιδευτική Ηγεσία»,

διεξάγεται έρευνα με θέμα ««Ο ρόλος των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

στην Εισαγωγή, Διαχείριση και Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας». Για το

σκοπό  αυτό  παρακαλώ  να  αφιερώσετε  λίγο  χρόνο  για  την  συμπλήρωση  του

ερωτηματολογίου  που  ακολουθεί.  Το  ερωτηματολόγιο  είναι  ανώνυμο  και  οι

απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό της έρευνας.

Ευχαριστώ για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Μπουκλή  Ειρήνη

114



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Δημογραφικά Στοιχεία

Φύλο            Άνδρας   

                     Γυναίκα      

Ηλικία

25-35                                    

36-45                              

46-55                              

56-65                                  

Σπουδές 

ΑΕΙ                                       

ΤΕΙ                                  

Άλλο:                                   

Ξένες Γλώσσες 

ΝΑΙ                                 

ΟΧΙ                                 
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Γνώση χειρισμού Η/Υ 

ΝΑΙ                                        

ΟΧΙ                                

Χρόνια Εργασιακής εμπειρίας               

Χρόνια σε Διευθυντική Θέση                 

Α. Στάση του σχολείου απέναντι στην καινοτομία

Απαντήστε  από  το  1-5,  όπου  το  1=Καθόλου,  2=  Λίγο,  3=  Πολύ,  4=  Σε

ικανοποιητικό βαθμό,  5= Στο μέγιστο βαθμό

1.  Σε  τι  βαθμό  υπάρχει  διάθεση  για  έρευνα  και  πειραματισμό  γύρω  από  θέματα

καθημερινής πρακτικής (παιδαγωγικής, διοικητικής, τρόπων συνεργασίας κλπ.); 
  1                        2                      3                           4                        5
2.  Σε  τι  βαθμό  οι  διδάσκοντες  αναλαμβάνουν  πρωτοβουλίες  δράσεων

καινοτόμων; 
  1                        2                      3                           4                        5
3.Ποια είναι η στάση του διευθυντή απέναντι σε αυτές τις πρωτοβουλίες;(1= Πολύ

θετική, 2=Θετική, 3= Ουδέτερη, 4= Αρνητική, 5=Πολύ αρνητική)
  1                        2                      3                           4                         5
4. Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι πλέον κατάλληλοι στην υλοποίηση καινοτομιών;
Α. Νέοι                                  Β. Έμπειροι                             Γ. Άλλοι
5. Εξηγήστε σύντομα το λόγο επιλογής σας (σύντομη απάντηση)

6.  Στη  σχολική  σας  μονάδα  εφαρμόζετε  καινοτόμες  δράσεις;  Αν  ναι,  ποιες;

(περιγραμματικά).

7. Σε περίπτωση αποτυχίας της δράσης, ποια είναι η αντίδρασή σας;(συνοπτικά).

Β. Σχολικό κλίμα

Απαντήστε σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις.
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1.Πώς θα χαρακτηρίζατε το κλίμα που επικρατεί στη σχολική σας μονάδα;

2.Πώς θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις ανάμεσα στους διδάσκοντες;

3.Πώς θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις εκπαιδευτικών- μαθητών;

4.Πώς θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις ανάμεσα στους μαθητές;

5.Ποιες θεωρείτε ότι αρμόζει να είναι οι σχέσεις εκπαιδευτικών-διευθυντή;

6.Ποιες θεωρείτε πως πρέπει να είναι οι σχέσεις διευθυντή-μαθητών;

7.Οι εκπαιδευτικοί θεωρείτε ότι επιδρούν στο σχολικό κλίμα; Αν ναι, με ποιον τρόπο;

8.Πώς θεωρείτε πως επηρεάζεται το σχολικό κλίμα από τους μαθητές;

9.Ο διευθυντής, πώς συντελεί στη διαμόρφωση του κλίματος στη σχολική μονάδα;

Γ. Εισαγωγή και διαχείριση καινοτομιών

Απαντήστε  από  το  1-5,  όπου  το  1=Καθόλου,  2=  Λίγο,  3=  Πολύ,  4=  Σε

ικανοποιητικό βαθμό,  5= Στο μέγιστο βαθμό

1. Σε  ποιο  βαθμό  η  σχολική  σας  μονάδα  παρέχει   ευκαιρίες  εμπλοκής  του

εκπαιδευτικού στην προώθηση καινοτόμων δραστηριοτήτων;
1                            2                              3                            4                           5
2. Σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν καινοτομίες επιδρούν στην

αντίστοιχη στάση των συναδέλφων τους; 
1                            2                               3                           4                            5
3. Το σχολείο σε ποιο βαθμό παρέχει ευκαιρίες  ανάληψης πρωτοβουλιών;
1                            2                               3                            4                           5
4. Σε ποιο βαθμό έχει  ο  διευθυντής τη στήριξη των εκπαιδευτικών κατά την

εφαρμογή μιας καινοτόμου δράσεως ή πρωτοβουλίας;
1                             2                              3                            4                            5
5. Σε ποιο βαθμό σχεδιάζεται μια "καινοτομία" σε θεωρητικό πλαίσιο πριν την

υλοποιηθεί στη σχολική μονάδα;
1                             2                              3                             4                            5

Δ. Λήψη αποφάσεων
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Απαντήστε  από  το  1-5,  όπου  το  1=Καθόλου,  2=  Λίγο,  3=  Πολύ,  4=  Σε

ικανοποιητικό βαθμό,  5= Στο μέγιστο βαθμό

1. Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις στη σχολική σας μονάδα; 

2. Σε ποιο βαθμό συμμετέχει ο σύλλογος καθηγητών στη λήψη αποφάσεων;
1                       2                          3                        4                        5
3. Σε ποιο βαθμό η υλοποίηση μιας  καινοτομίας  είναι  κατευθυνόμενη από το

διευθυντή;
1                       2                           3                        4                        5
4. Σε  ποιο  βαθμό  η  υλοποίηση  μιας  καινοτομίας  αποτελεί  κοινή  απόφαση

διευθυντή- εκπαιδευτικών; 
1                       2                           3                        4                         5

Ε. Ηγεσία

Απαντήστε  από  το  1-5,  όπου  το  1=Καθόλου,  2=  Λίγο,  3=  Πολύ,  4=  Σε

ικανοποιητικό βαθμό,  5= Στο μέγιστο βαθμό

1. Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο ρόλος ενός διευθυντή στη σχολική μονάδα;

2.  Σε  ποιο  βαθμό  ο  ρόλος  του  διευθυντή  περιορίζεται  σε  γραφειοκρατικές

υποθέσεις; 
1                             2                    3                       4                       5
3. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι ο διευθυντής επιδρά στους στόχους του σχολείου; 
1                             2                    3                       4                       5
4. Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι κάνουν το σχολείο αποτελεσματικό;

5. Σε ποιο βαθμό προωθείται η υλοποίηση  καινοτόμων δράσεων από το διευθυντή;
1                         2                      3                     4                        5
6. Σε ποιο βαθμό ο διευθυντής διευθετεί τυχόν διενέξεις μεταξύ διδασκόντων; 
1                         2                      3                       4                       5
7. Σε ποιο βαθμό πείθει ο διευθυντής τους "συντηρητικούς" εκπαιδευτικούς να

προβούν σε ανάληψη καινοτόμων δραστηριοτήτων;
1                         2                      3                        4                      5
8. Σε ποιο βαθμό συνεργάζεται ο διευθυντής με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων; 
1                          2                      3                       4                      5
9. Σε ποιο  βαθμό εμπλέκεται  ο  διευθυντής  και  συνεργάζεται  με  άλλους  φορείς

κοινωνικούς; 
1                          2                      3                       4                      5
10.Ποιοι είναι αυτοί;

11. Ποιο  χαρακτηριστικό  γνώρισμα  θεωρείτε  απαραίτητο  σε  έναν  διευθυντή
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σχολικής μονάδας;

12. Σε  ποιο  βαθμό  θεωρείτε  πως  κατέχετε  αυτό  το  χαρακτηριστικό  εσείς  ως

διευθυντής ή οι διευθυντές των σχολικών σας μονάδων; 
1                          2                         3                      4                     5
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